KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
25.02.2013–28.02.2013
Kayseri Gençleri'i zor geçti 1-0
Gençlerbirliği karşısında zor anlar yaşayan Kayserispor tek golle sahadan galip ayrıldı.
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HAKEMLER: Đlker Meral (5), Bülent Gökçü (5), Hakan Yemişken (6)
KAYSERĐSPOR: Ertuğrul (8)- Salih (7) (Dk.88 Eren), Simiç (6), Zurap (6), Abdullah (6), Sefa (6),
Ceyhun Gülselam (7), Biseswar (6), Engin (5) (Dk.83 Okay), Mouche (7), Babacar (5) (Dk.69 Ömer
Bayram 5)
GENÇLERBĐRLĐĞĐ: Ramazan (5)- Cem (5), Aykut (5), Kulusiç (5), Serkan (5), Hursut (6), Özgür (6),
Petroviç (6) (Dk.69 Lekic 5), Jimmy (5) (Dk.58 Azofeifa 5), Tomiç (5) (Dk.58 Zec 6), Björn (6)
GOLLER: Dk.53 Salih ( Kayserispor) SARI KARTLAR: Engin, Salih, Ceyhun, Mouche ( Kayserispor),
Jımmy, Azofeifa, Aykut ( Gençlerbirliği)
KAYSERĐSPOR, kendi sahasında sarı kart cezalısı Bobo, Nunez ve Cleyton'dan noksan kadrosuyla
Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda Salih'in attığı tek golle yenerek 3 puanın sahibi oldu.
3.dakikada Serkan soldan Kayserispor ceza alanına kadar indi. Şutla orta karışımı vuruşunda top
kaleci Ertuğrul'da kaldı.
14.dakikada Jimmy'ın ceza alanı dışından şutunda top direğin hemen yanından auta çıktı.
20.dakikada Engin çalımlarla Gençlerbirliği kalesine hareketlendi. Ceza alanına girerken attığı şutu
kaleci Ramazan yakaladı.
38.dakikada Sertan'ın yaptığı ortayı kaleci Ertuğrul tek yumrukla uzaklaştırdı. Dönen topu Hurşut, boş
kaleye vurdu mexin yuvarlak az farkla yandan auta gittüi. Đlk yarı golsüz kapandı.
53. dakikada Mouche'nin kullandığı serbest vuruşta, Gençlerbirliği ceza alanı karıştı. Salih topu
kafayla ağlara gönderdi: 1-0.
80'inci dakikada Zec'in Kayserispor ceza alanındaki yakın mesafeden şutunda kaleci Ertuğrul topu
kornere attı.
84'üncü dakikada Azofeifa'nın pasına Zec'in şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
86'ıncı dakikada Zec'in yaptığı ortaya Björn'un kafa vuruşunda, top ağlara giderken, kaleci Ertuğrul,
müthiş bir refleksle topu kornere tokatladı.
Karşılaşma Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
EDĐTÖR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12078
Erişim Tarihi: 28.02.2013

Kaski Mersin'e boyun eğdi.76-65
Mersin Büyükşehir Belediyesi,Kayseri KASKĐ karşısında 76-65 galip geldiı.
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Puan cetvelinde üçüncü sırada bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, sezonun yirminci haftasında
Kayseri KASKĐ'yi konuk etti. Maçtan Mersin temsilcisi 76-65 galip ayrıldı.
Shavonte Zellous, ürettiği 25 sayı ile takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, Erlana Larkins 17
sayı, 17 ribaund ile double- double yaptı. Konuk takım da ise Asjha Jones'un 21 sayı, 12 ribaundluk
performansı galibiyet için yeterli olmadı.
Karşılaşmaya Kayseri KASKĐ, Asjha Jones, ev sahibi takım ise Chantelle Handy'in sayıları ile başladı.
Shavonte Zellous ile birlikte Merve Aydın'ı hücumda çok iyi kullanan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 9
sayılık üstünlüğü yakalarken ilk periyodu 24-17 önde kapattı.
Đkinci periyotta pota altında Erlana Larkins ile etkili olan ev sahibi takım, farkı çift haneli sayılara
çıkartırken, soyunma odasına da 40-29 üstün gitti. Üçüncü periyotta skor avantajını koruyan Mersin
Büyükşehir Belediyesi, son periyoduna 55-46 önde girdiği maçtan üstünlüğünü sürdürerek 76-65 galip
ayrıldı.
EDĐTÖR : ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12079
Erişim Tarihi: 28.02.2013

''Dünya'nın en rahat yeri''
Đngilizler uykuyu Kayserili BRN ile keşfedecek!
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Đngilizler uykuyu Kayserili BRN ile keşfedecek!
Birmingham’da düzenlenen UK Interios Fuarı’na Đngiliz partneriyle birlikte ‘’dünyanın en rahat yeri’’
sloganıyla katılan BRN Yatak’ın RoyalCoil serisi yatakları büyük ilgi gördü.BRN Yatak Genel Müdürü
Berna Đlter: ‘’BRN, Đngiltere’de çok tanınan bir marka.Fuarda tüm gözler üzerimizdeydi’’‘’Araştırmalar,

Đngilizlerin yarısının günde 6 saatten, yüzde 18’inin de 5 saatten az uyuduğunu gösteriyor. RoyalCoil
ile Đngilizlere 8 saat kaliteli uyku vaat ettik’’ ‘’Dünyanın en rahat yeri’’ sloganıyla 5 kıtada 500’ü aşkın
noktada ürünlerini satışa sunan BRN Yatak, Đngiltere’nin Birmingham kentinde düzenlenen UK Interios
Fuarı’nda, uyku sürelerinin kısalığıyla tanınan Đngilizlere en az 8 saat uyku vaat etti.Kayseri’de kurulu
BRN Yatak, yeni markası ‘’RoyalCoil’’in ürünlerini, UK Interiors Fuarı’nda Đngiliz dağıtım çözüm ortağı
ile birlikte gerçekleştirdiği lansmanla tanıttı.BRN Yatak Genel Müdürü Berna Đlter, mobilya ve aksesuar
üreten firmaların yer aldığı fuarda, stantlarının yoğun ziyaretçi akınına uğradığını belirtti. Đngiliz
tüketicilerin yanı sıra yeni ürün arayışındaki uluslararası şirketlerin temsilcilerinin de fuarı ziyaret
ettiklerini kaydeden Đlter, şunları söyledi:‘’BRN Yatak, Đngiltere’de çok tanınan bir marka. Bu nedenle
fuarda tüm gözler üzerimizdeydi. Yeni markamız RoyalCoil’in ürünlerini ilk kez uluslararası arenada
tanıttığımız için biz de çok heyecanlıydık. Fuar çok başarılı geçti. RoyalCoil serisi ürünler, hem Đngiliz
tüketicilerden hem de fuara katılan diğer ülkelerin temsilcilerinden tam not aldı. Đngilizler yataklarımızı
o kadar rahat buldular ki, denemek için yatan ve uyuyakalan bazı fuar ziyaretçilerini uyarmak zorunda
kaldık. Çok sayıda ülke ve firmadan siparişler aldık. RoyalCoil, BRN Yatak’ın ihracatının artmasında
önemli rol oynayacak.’’
Đngilizlerin uyku kalitesi çok düşükEdinburgh Uyku Merkezi'nce yapılan araştırmada, Đngilizlerin yüzde 50'sinin her gece 6 saatten, yüzde
18'inin de 5 saatten az uyduğunun ortaya çıktığını kaydeden ilter, şöyle devam etti:
‘’Đngilizlerin derdi sadece az uyumakla sınırlı değil. Yetersiz uyuyan Đngilizlerin dörtte üçünün
sabahleyin kalktıktan sonra güçsüzlük hissettiği, dörtte birinin de yorgunluktan dolayı iş yerlerinden
erkenden ayrılmak zorunda kaldığı saptandı. Yani uyku kaliteleri de son derece düşük. BRN olarak
RoyalCoil ile Đngilizlere en az 8 saat kaliteli uyku vaat ettik. ‘’
Đç pazarda ağ genişliyorĐlter, kuruldukları günden beri ihracata yönelik çalışma yapan BRN Yatak’ın geçen yıl aldığı kararla
Türkiye pazarına girdiğini anımsattı. ‘’Dünyanın en rahat yeri’’ olarak adlandırdıkları mağazalarından
ilkini Ankara Armada’da açtıklarını kaydeden Đlter, kısa süre içinde ‘’dünyanın en rahat yerlerini’’
Đstanbul Capacity başta olmak üzere Anadolu geneline yayacaklarını ifade etti. Đlter, RoyalCoil markalı
ürünlerin bu mağazalardan temin edebileceğini bildirdi.
RoyalCoil’in özellikleri
Berna Đlter’in verdiği bilgilere göre, RoyalCoil serisi yataklar, birbirinden bağımsız hareket eden torba
yaylar sayesinde omurgaya tam ortopedik destek veriyor. Royal coil serisi ile bir ilke imza atan BRN
Yatak, bu modelinde metrekarede 500 countluk paket yay kullanarak vücuda masaj hissi sağlıyor,
kenar hiper takoz destek elemanları ile de yay sistemine destek verip kişileri yatağın üst katmanında
tutarak çökme sorununu engelliyor. Metrekarede 500 gram doğal yün ve pamuk kullanılarak vücudun
yenilenmesine katkı sağlayan RoyalCoil, ipek-kaşmir katmanlarıyla ve 4 santimetresinde at kılı
kullanılarak hava sirkülasyonunu en üst seviyeye çıkarıyor. RoyalCoil, bu özelliği ile de yatak içinde
sürekli hava sirkülasyonu sağlayarak vücut ısısını dengede tutuyor ve terlemeyi en alt seviyeye
indiriyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12080
Erişim Tarihi: 28.02.2013

Transatlantik ortaklığı start aldı!
Türkiye,ABD ve AB'nin imzalayacağı serbest ticaret anlaşmasının dışında kalmamalı.
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TABA/AmCham Genel Başkanı Ekim Alptekin:
“Türkiye, ABD ve AB’nin imzalayacağı serbest ticaret anlaşmasının dışında kalmamalı”
Ekim Alptekin, AB ile kapsamlı bir Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı için görüşmelere
start verilmesine dikkat çekerek “Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği arasında imzalanacak serbest
ticaret anlaşmasının dışında kalmamalı” dedi. Türkiye’nin, 2012 yıl sonu verilerine göre ABD’ye
yaklaşık 5,6 milyar dolarlık ihracat yapıldığını, ithalatın ise 14 milyar dolar olarak gerçekleştiğini
açıklayan Ekim Alptekin, “21. yüzyılın ekonomik düzenini belirleyecek bu anlaşmanın dışında
kalmamak ve Türkiye-ABD ticaret hacmini artırmak için, Amerikan Kongresi ve iş dünyasında
Türkiye algısının çok iyi yönetilmesi gerekiyor” dedi
Türkiye ve Amerika arasındaki ticari ilişkileri değerlendirmek üzere ekonomi basını ile bir araya gelen
Türk Amerikan Ticaret Odası olarak faaliyet gösteren Türk Amerikan Đşadamları Derneği
(TABA/AmCham) Genel Başkanı Ekim Alptekin iki ülke ticareti arasında özellikle son 10 yılda
gerçekleşen belirgin ve hızlı büyüme ivmesine dikkat çekti. ABD Başkanı Barack Obama’nın Avrupa
Birliği ile kapsamlı bir Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı için görüşmelere start verdiğini
söyleyen Ekim Alptekin Türkiye’nin ABD ve Avrupa Birliği arasında imzalanacak serbest ticaret
anlaşmasının dışında kalma riski olduğuna dikkat çekti.
Transatlantik ekonomik ilişkilerin küresel ticaretin şekillenmesinde önemli bir role sahip olduğunu
vurgulayan Alptekin, “Amerikan şirketleri AB'de üretim, dağıtım ve diğer faaliyetleri için 1.9 trilyon
dolarlık yatırım gerçekleştirmiş durumda. Avrupa Birliği şirketlerinin ABD'deki yatırımlarının büyüklüğü
ise 1.6 trilyon dolar civarında. Serbest ticaret anlaşması kendi başına krizden çıkmayı başaramayan
AB ekonomisine yılda en az 88 milyar dolar katkı yapacak ve bu nedenle Marshall yardımı kadar önem
taşımaktadır” dedi. Bu anlaşmayla birlikte pazarların birbirine açılması ve ticaretin liberalleşmesiyle
ABD'nin gelecek yüzyılda rekabet gücünün artacağına dikkat çeken Alptekin, “Yeni iş imkanları
yaratılacak, ekonomi için milyarlarca dolarlık yeni kaynak oluşması söz konusu olacak. Türkiye bu
sürece dahil olmak için efektif bir lobi başlatamazsa, bu büyümenin dışında kalacak” diye konuştu.
Đki ülkeye yakışmıyor
Türkiye ve Amerika arasındaki ticaret hacminin 2011 ve 2012 yıllarında 20 milyar dolar rekor hacmine
ulaştığını belirten Ekim Alptekin, bu rakamın Türk Amerikan ilişkilerine ve dünya ekonomisinin 1'incisi
ve 17'ncisi olan iki ülke ticaretine yakışmadığını belirtti. Đhracatta 2011 yılına göre yüzde 7,6 artış
yaşanırken ithalatın ise yüzde 3,4 oranında gerilediğine değinen Alptekin, ihracatın daha hızlı
büyümesi sayesinde ticaret dengesinin Türkiye lehine bir trend gösterdiğini fakat halen ithalatın 14
milyar dolar ile ihracatın 2 katından fazla olduğunu ifade etti. Konuya ilişkin Ekim Alptekin, şu
açıklamalarda bulundu: “Türkiye’nin birincil ticaret ortağı olan Avrupa ekonomisinin alım gücünü
kaybettiği bir ortamda Amerika ile ticaretimizin daha da geliştirilmesi gerekliliği ortada. Đhracat
pazarlarını çeşitlendirerek Avrupa’da yaşadığımız kaybı telafi etmek zorundayız. Bu gayretin başarılı
olması için dünyanın birinci ekonomisi ABD’yi hedef pazar seçmemiz gerekmektedir.”
Yakın tarihe kadar Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin ithalat - ihracat temelli olduğuna
değinen Ekim Alptekin, artık karşılıklı yatırımların gerçekleştiğini ve ticaret hacminin tek başına her
zaman doğru bir gösterge olmadığını belirtti. Sarkuysan, Eclipse Havacılık, Chobani gibi Türk
sermayeli yatırımların üretiminin ABD’de yapılması nedeniyle ihracat rakamlarına yansımadığını
belirten Alptekin, “Üretim merkezleri ABD olduğu için ihracatları ABD üzerinden yapılıyor olsa da bu
önemli firmaların sermayesinin Türk olduğunu unutmamak gerekiyor," dedi. Aynı şekilde Ford Otosan,
Alp Havacılık gibi Amerikan ortaklı şirketlerin de Türkiye’de ABD üzerinden ihracat yaptığı için, iki ülke
arasındaki ekonomik ilişkileri sadece ticaret hacmine göre değerlendirmemek gerektiğini söyledi. Đki
ülke arasındaki ticaretin artık mermer, deri ve kuyumculuk gibi geleneksel sektörlerle sınırlı
kalmadığının da altını çizen Alptekin, ileri teknoloji, savunma, havacılık gibi katma değeri yüksek
alanlara yatırım yapıldığını vurguladı.

En önemli sermayemizi Amerikaya emanet ettik
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın ABD’ye vizesiz giriş için ABD Ticaret Temsilcisi Ron Kirk'e
öneride bulunmasının iki ülke ticaretinde önemli bir gelişme olduğuna dikkat çeken Ekim Alptekin,
TABA/Amcham olarak önderlik ettikleri hızlı sınır geçiş programı (Global Entry) gerçekleşmesi için ikili
anlaşma gerektiğini hatırlattı ve tüm bu çalışmaların Türk iş dünyasının önünü açacağını kaydetti.
Alptekin konuşmasında ayrıca, Amerika'da okuyan yabancı öğrenciler sıralamasında Türkiye’nin 12
bin 397 öğrenci ile Avrupada 1'inci sırada yer aldığına dikkati çekti. Alptekin, “Bu rakam sosyopolitik
anlamda önemli bir göstergedir. Geleceğimizi, en büyük yatırımımız olan çocuklarımızı ABD’ye
emanet ediyoruz” diye konuştu.
Ekim Alptekin Kimdir?
Türk Amerikan Ticaret Odası olarak faaliyet gösteren Türk Amerikan Đşadamları Derneği
(TABA/Amcham) Genel Başkanı Ekim Alptekin yeni nesil hafif jet uçaklarının üreticisi ABD'deki Eclipse
fabrikasının kurucu ortağı olup ve halen dünyanın seri üretimle üretilebilen ilk çift motorlu jetini üreten
şirketin başkan yardımcılığı görevini yürütüyor. Bir dönem ABD Temsilciler Meclisi Uluslararası Đlişkiler
Komitesi’nde de çalışan Alptekin, Avrupa Birliği Hollanda Dönem Başkanlığı sürecinde Hollanda
Parlamentosu’nda Türkiye'nin AB adaylık sürecinde görev aldı. Şu anda başkan yardımcılığını
yürüttüğü Türk-Amerikan Đş Konseyi’nin (DEIK/TAĐK) her yıl verdiği Ticari Liderlik Ödülü’ne 2011’de
layık görülen ve 2012 yılında Türk Amerikan Cemiyeti tarafından Genç Toplum Lideri seçilen Ekim
Alptekin, 2013 yılında Avrupa Dış Đlişkiler Konseyi’ne seçilen isimler arasında yer alıyor. EA Grubu
bünyesinde kurulan EA Havacılık ve EA Đnşaat’ın da yönetim kurulu başkanı olan Alptekin aynı
zamanda Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisans programında ders vermektedir. Ankara doğumlu
Ekim Alptekin çocukluğunu Hollanda’da geçirdikten sonra, Utrecht Üniversitesi’nde Hukuk ve Ekonomi
okudu. Alptekin aynı zamanda Arnavutluk Sakarya fahri konsolosudur.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12081
Erişim Tarihi: 28.02.2013

KTB'den Vergi Haftası kutlama mesajı
Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü, Vergi Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
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Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü, Vergi Haftası dolayısıyla mesaj
yayımladı.
Vergi, Ülke ekonomisinin büyümesi ve kalkınmasının ana kaynağıdır. Aynı zamanda vergi adaletli
paylaşımın ana unsurudur. Herkes, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Devletin, kendi
kaynakları ile ülke için gerekli olan yatırımların tamamını yerine getirmesi için vatandaşın desteğine
ihtiyacı vardır. Bu yüzden kazancımız üzerinden ödeyeceğimiz vergiler devletimiz tarafından yine
bizlere hizmet olarak dönecektir. Her yıl kutladığımız Vergi Haftası, toplumun tüm kesimlerinde vergi
bilincinin oluşturulması, vatandaşlarımıza vergi ödeminin alışkanlık hale gelmesi ve vergilerin
zamanında eksiksiz olarak ödenmesi hususunda vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi amacıyla çok
önemlidir.

Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın “24. Vergi Haftası”nı içtenlikle kutluyor, tüm kişi ve kuruluşlarımıza
da, sağlıklı ve bol kazançlı yıllar temenni ediyorum
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12082
Erişim Tarihi: 28.02.2013

Đldem 4 gözle tramvayı bekliyor
Bir Đldem sakini ve mağduru olarak tramvay hattının gelmesini tüm komşularla 4 gözle bekliyoruz
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli projelerinden olan ve Kayseri'de toplu taşımada çığır
açan Kayseray'ın Đldem ve Talas hattı için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken raylı sistem hattına
paralel olarak yol genişletme ve düzenleme çalışmaları da sürüyor. Kayseray'ı Đldem kadar uzatacak
proje kapsamında Mimarsinan Kavşağı-Gesi yol ayrımı-Đldem hattı arasında raylı sistem ve taşıt yolu
güzergahı oluşturulurken trafiğin güvenli bir şekilde akışını sağlamak amacıyla da bir takım
düzenlemeler yapılıyor. Yollar gidiş ve dönüş istikametinde 2'şer şeritli olarak düzenlenirken elektrik,
su ve kanalizasyon hatları da yenilenmeye başladı. Yol aydınlatmaları ile yaya yolları ve açık otopark
alanlarında ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 9 km. uzunluğundaki Doğu Garajı-Đldem hattının
yol genişletme ve düzenleme çalışmaları için toplam 11 milyon TL harcama yapılması öngörülüyor.
"MODERN TOPLU TAŞIMACILIĞIN MODEL ŞEHRĐ"
Havaların düzelmesiyle birlikte raylı sistem çalışmalarına ağırlık verildiğini kaydeden Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, konuyla ilgili şöyle konuştu: "1 Ağustos 2009 yılında hizmete
giren ve kısa zamanda sağladığı başarı ile örnek hafif raylı sistem projeleri arasında yer alan
Kayseray, Kayseri'yi modern toplu taşımacılığın model şehri yaptı. 2. ve 3. etaplarla büyüyen raylı
sistem çalışmalarına ilave olarak yol düzenleme ve altyapı hizmetlerini de yürütüyoruz. Bu çerçevede
Sivas Caddesi ve Gesi yol ayrımı ile Đldem hattı arasında yol genişletme çalışmaları hız kazandı. Bu
çalışmalarla trafiğin güvenli ve hızlı bir şekilde akışını sağlamayı hedefliyoruz." Raylı sistemin Đldem
hattı Mimarsinan Kavşağı'ndan Beyazşehir ve Đldem bölgesine ulaşacak. Yaklaşık, 9 kilometrelik bu
hatta 11 yolcu istasyonu bulunacak.
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12083
Erişim Tarihi: 28.02.2013

Kayseri Şekerspor'a umudumuz tam
3.ligde deplasmanda Pazarsporla berabere kalan tesilcimizi bir üst ligde görmek istiyoruz.
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STAT: Pazar Đlçe
HAKEMLER: Murat Kaya xx, Özgür Demirci xx, Đhsan Kırbıyık xx.
PAZARSPOR: M. Ceyhun xxx, Onur xx, Aykut xx, Şemsettin xx, Cengizhan xx, Ali Osman xx, Şükrü
xx (dk. 72 Muhammet xx) Mustafa xx ( dk. 85 Ramazan xx), Feyyaz xx, Evren xx, Osman xx (dk. 32
Devrimcan xx)
KAYSERĐ ŞEKERSPOR: Erman xx, Altan xx (dk. 90 Đsmail), Semih xx, Gökhan xx (dk. 86 Eşref),
Hakan xx, Kıvanç xx, Serkan xxx, Mehmet xx (dk. 73 Önder xx), Gencay xx, Timur xx, Emre xx
SARI KARTLAR: Onur, Aykut, Osman, Muhammet (Pazarspor), Semih, Kıvanç, Gencay (Kayseri
Şekerspor)
Maçın henüz 2. dakikasında konuk ekipten Gencay’ın vuruşunda kaleci Ceyhun topu kornere çeldi.
5. dakikada, Osman’ın ortaladığı topu Feyyaz kafayla Evren’e kazandırdı. Evren’in vuruşunda kaleciyi
geçen topu savunma çizgiden çıkararak tehlikeyi önledi.
34. dakikada Aykut’un sol çaprazdan attığı sert şutta kaleci topu kornere çeldi.
38. dakikada Timur’un ortasında Mehmet kafayla sert bir vuruş yaptı. Top direği sıyırarak auta çıktı.
Maçın ikinci yarısında ise karşılıklı ataklar gol getirmedi ve iki takım da birer puanla yetindi.
Spor Toto 3. Lig 1. Grup takımlarından Pazarspor'da, kulüp basın sözcüsü Erdoğan Pınar, Kayseri
Şekerspor ile golsüz berabere kaldıkları karşılaşmada 2 puan kaybettiklerini ama genç bir kaleci
kazandıklarını söyledi. Pınar, yaptığı açıklamada, iyi hazırlandıkları ve kendileri için çok önemli olan
maçta kaybettikleri 2 puana üzüldüklerini belirterek, "Play-off yarışı için bizi çok ilgilendiren bir
karşılaşmada golsüz berabere kalmamızda beceriksizliğimiz etkili olsa da hakemin de büyük faktörü
vardı. Ayrıca bu karşılaşmada eksikliklerimiz de çoktu. Yine de her şeye rağmen futbolcularımı
mücadelelerinden ve istekli olmalarından dolayı kutluyorum" dedi.
Bu karşılamada 2 puan kaybettiklerini ancak genç bir kaleci kazandıklarını ifade eden Pınar, "Đlk kez
Pazarspor kalesini koruyan altyapı oyuncularımızdan Muhittin Ceyhun Basa, ilk maçında sergilediği
performansı ile kendisine güvenenleri ve hocalarını mahcup etmedi. Bu yıl Pazarspor teknik ekibi ve
yönetimi, gençlere verdiği önem ve fırsatlarla başarısını kat kat arttırırken bizler de kendilerini canı
gönülden alkışlıyoruz" diye konuştu.
Kayseri Şekerspor önümüzdeki hafta yine deplamsmanda oynayacak ve Gölcükspor ile karşılaşacak
EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12085
Erişim Tarihi: 28.02.2013

Özhaseki ;Kayserispor UEFA yolunda
Başkan Özhaseki 3 takımımızda önemli hedef yolunda
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Özhaseki gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon başında Kayserispor'un aldığı olumsuz sonuçların
taraftarın morali bozduğunu, ancak devre arasındaki yeni transferlerle takımın güçlendiğini söyledi.
Genç transferlerle güçlenen Kayserispor'da takım ruhunun da oluştuğunu vurgulayan Özhaseki, "
Kayserispor, 3-4 eksikle çıktığı Gençlerbirliği maçını kazandıysa, bu övünülecek bir şey. Bu çocuklar
Kayseri'nin, Kayserispor'un geleceği. Bu disiplinli çalışma sürerse, Kayserispor'u önümüzdeki günlerde
üst sıralarda görürüz. Đnşallah takım, Avrupa hedefinden de kopmamış olur" diye konuştu.
PTT 1. Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor'un performansından da memnun olduğunu belirten
Özhaseki, şöyle konuştu: "Ziya Eren ve ekibi işi iyi yürütüyor. Đnşallah Süper Lig'e çıkarlar ve
Kayseri'de iki Süper Lig takımı olmasının keyfini yaşarız. Bu şehirde işler iyiye gidiyor. Bazıları bu
şehirle ilgili kötü bir haber çıksın diye çırpınsa da, şehrinin adını karalamak için olmadık şeytani planlar

yapsa da, onların çırpınmasına rağmen bu şehirde işler iyiye gidiyor. Đyi işlerin dışarıdan görünmesi,
taçlanmasının bir yolu da spor. Sporun altyapısını da belediye olarak hazırladık. Türkiye'nin en güzel
stadyumu, kongre ve spor salonu yapıldı, olimpik havuzu yapıldı. Buralarda dünya şampiyonaları
yapılıyor.
Bu yıl U-20 Dünya Şampiyonası burada yapılıyorsa, bu Mehmet Özhaseki'nin hatırına yapılmıyor, bu
tesislerin hatırına yapılıyor. Dünya Basketbol Şampiyonası'nın bir ayağı yapıldıysa, ABD, Arjantin,
Almanya burada maç yaptıysa, kimsenin kara kaşına, kara gözüne gelmediler. Bu tesislerin hatırına
geldiler." Belediyeleri öncülüğünde yürütülen Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi'ne de
değinen Özhaseki, "Gelecek yıl Erciyes'te Balkan Şampiyonası yapılacak. Önümüzdeki yıllarda dünya
şampiyonaları yapılacak. Bunların gelmesinin tek sebebi, buradaki tesislerin hazır olması" dedi.
Özhaseki, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda finale yükselen KASKĐ Spor'un, geçen yıl finalde
kaybettiği kupayı bu yıl kazanacağına inandığı da dile getirerek, "Geçen sene kupayı alırız diye ümit
ettik, Kursk'a kadar gittik. Đnşallah buradaki finalde kupayı alırız" diye konuştu. Mamur yaptığı
açıklamada, dün oynanan Kayserispor- Gençlerbirliği maçında tribünleri dolduran yaklaşık 20 bin
taraftara desteklediklerinden dolayı teşekkür etti.
Taraftar desteğini yanlarında gördükleri sürece kulübün daha iyi noktalara geleceğine inandıklarını
belirten Mamur, şunları kaydetti: " Gençlerbirliği maçında stada gelerek takımımıza olağanüstü destek
veren tüm taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Taraftarımızın desteği devam ettiği sürece,
takımımız daha büyük başarılara çok yakın olacaktır. Onlar bizi yalnız bırakmasınlar, desteklerin
artırarak sürdürsünler. Kulüp olarak hedefimize o zaman daha kolay ulaşırız." Sahasında
Gençlerbirliği'ni mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatan Kayserispor yenileme antrenmanı yaptı.
Kadir Has Tesileri'ndeki antrenman Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.
Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlayan futbolcular antrenmanı hafif tempolu koşu ile tamamlarken,
diğer futbolcular ısınma koşusu, pas kontrol ve dar alanda top çalışması yaptı. Antrenmana,
Gençlerbirliği maçının sonlarına doğru sakatlanarak oyundan çıkan Salih ile sakatlığı devam eden
Steinsson katılmadı. Ligde son 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlilik alan sarı-kırmızılı ekipte teknik
heyet ile futbolcuların antrenman sırasında neşeli oldukları gözlendi. Genel menajer Süleyman
Hurma'nın da takip ettiği antrenman daha sonra basına kapalı devam etti. Kayserispor 24. haftada
sahasında konuk edeceği Mersin Đdmanyurdu maçı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından 27 Şubat
Çarşamba günü başlayacak. Spor Toto Süper Lig'in 23 haftalık periyodunda 32 puan çıkaran sarıkırmızılı ekip, ilginç bir istatistiğe imza attı. Ligde evinde oynadığı 11 mücadelede kalesinde yalnızca 7
gol görerek, ligin iç sahada kalesinde en az gol yiyen takımı unvanında bulunan Kayserispor, dış
sahada ise çıktığı 12 mücadelede kalesinde 25 gole engel olamayarak, ligin dış sahada ise kalesinde
en çok gol gören takımı oldu.
ĐÇ SAHADA BĐLEĞĐ BÜKÜLMÜYOR
Sarı-kırmızılı ekibin Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmalardaki performansı ise
dikkat çekiyor. Bu sezon kendi sahasında oynadığı 11 karşılaşmada yalnızca 2 kez sahadan puansız
ayrılan Kayserispor, taraftarı önünde çıktığı son 7 maçta ise bileği bükülmedi. Spor Toto Süper Lig'in
8. haftasında sahasında ağırladığı Đstanbul Büyükşehir Belediyespor'a tek golle mağlup olan sarıkırmızılılar, o karşılaşmanın ardından ise evinde mağlubiyet yaşamadı. Kayserispor'un bu sezon iç
sahada oynadığı karşılaşmalar ise şöyle:
Kayserispor- Bursaspor: 0-1
Kayserispor- Akhisar Bld.: 1-1
Kayserispor- Eskişehirspor: 3-2
Kayserispor-Büyükşehir Bld.: 0-1
Kayserispor- Kardemir Karabükspor: 3-0
Kayserispor- Gaziantepspor: 1-1
Kayserispor- Fenerbahçe: 1-1
Kayserispor-Kasımpaşa: 1-0
Kayserispor- Medical Park Antalyaspor: 2-0
Kayserispor- Orduspor: 0-0
Kayserispor- Gençlerbirliği: 1-0
EDĐTÖR MUHABĐR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12086
Erişim Tarihi: 28.02.2013

Halaçoğlu ''Hastane Đnşaatı Dursun ''
Yusuf Halaçoğlu Türkiye'nin ilk kampüs hastanesi olan Kayseri Şehir Hastanesi'nin inşaatının durdurulması
gerektiğini ifade etti.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, Kayseri Şehir Hastanesi'nin inşaatının durdurulmasını
isteyen MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nu eleştirerek, "Yeni Terminal binasının yanında olan bu
hastane şehir merkezine nasıl 1 saatlik ulaşım mesafesinde. Kayseri'ye gelmediğini ve seçildiği
bölgeyi bilmediğini, Kayseri'ye ne kadar kayıtsız kaldığını bir kere daha göstermiştir" dedi. Tamer,
yaptığı yazılı açıklamada, Halaçoğlu'nun, TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk
kampüs hastanesi olan Kayseri Şehir Hastanesi'ni eleştirdiğini ve bu hastanenin şehir merkezine 1
saatlik ulaşım mesafesinde olduğu için inşaatının durdurulması gerektiğini ifade ettiğini söyledi.
Halaçoğlu'nun bu konuşmasını hayretler içerisinde dinlediğini söyleyen Tamer, "Halaçoğlu'nu
dinlerken adeta şok oldum. Kayseri milletvekili sıfatını taşıyan bir profesör Kayseri'yi Türkiye'nin sayılı
sağlık merkezlerinden biri haline getirecek projenin durdurulmasını istiyor. Buna gerekçe olarak da
şehre uzaklığını gösteriyor. Yeni terminal binasının yanında olan bu hastane şehir merkezine nasıl 1
saatlik ulaşım mesafesinde. Kayseri'yi gelmediğini ve seçildiği bölgeyi bilmediğini, Kayseri'ye ne kadar
kayıtsız kaldığını bir kere daha göstermiştir.
Halaçoğlu, Kayseri'ye faydanız yok ama hiç olmazsa zararınız da olmasın" diye konuştu. Tamer,
Halaçoğlu'nun ufak bir araştırma yapması halinde sözlerinden döneceğini de belirterek, şunları
söyledi: "Ben, hastanenin yerinin tespiti dahil olmak üzere, 2003 yılından beri yapılan çalışmaların
içerisinde oldum. Tüm hasta odalarıyla birlikte, nitelikli yatak kapasitesi dahil olmak üzere 1584 yataklı
son model teknolojiyle donatılacak hastanenin yapımının durdurulmasını istemek Kayseri'ye en büyük
kötülüktür. Değerli milletvekili kardeşim, Kayseri halkına hizmet verecek bu hastanenin nasıl olur da
kapatılmasını istersin- Bu milletvekili arkadaşımıza sesleniyorum. Kayseri'ye daha sık gelsin.
Kayseri'ye birlikte hizmet edelim. Kayseri halkının layık olduğu hizmetleri de en azından görmüş olur
diye düşünüyorum.
" EDĐTÖR MUHABĐR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12087
Erişim Tarihi: 28.02.2013

Kayseri de Asayiş
Cinayet , Hırsızlık,yüksekten düşme haberleri
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Trafik kazası sonrası çıkan kavgada 68 yaşındaki ağabeyi Mustafa Karabacak'ı sopayla döverek
ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan 46 yaşındaki Yusuf Karabacak'a 20 yıl, oğlu 22 yaşındaki
Emre'ye Karabacak'a ise 15 yıl hapis cezası verildi. Kayseri'nin Develi Đlçesi'ne bağlı Çaylıca Köyü'nde
geçen yıl 21 Nisan'da meydana gelen trafik kazasında Emre Karabacak yönetimindeki otomobil,
aralarında husumet bulunan amcasının gelini Songül Karabacak'a çarptı. Gelini Songül Karabacak'ın
yere düştüğünü gören Mustafa Karabacak, iddiaya göre otomobil sürücüsü olan yeğeni Emre
Karabacak'a sopayla saldırdı. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan ve yakın
akraba olan Karabacak ailelerinin bir bölümünün karıştığı kavgada başına darbe alan Mustafa
Karabacak, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 14 gün süren tedavinin
ardından yaşamını yitirdi.
'KEŞKE BEN ÖLSEYDĐM'
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu olarak getirilen
Yusuf Karabacak pişman olduğunu belirterek "Keşke ağabeyim değil de ben ölseydim. Çok pişmanım.
Ben de kavga sırasında dayak yedim. Ağabeyimi öldürme kastım olmadı, ona ben vurmadım" dedi.
Amcasını döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Emre Karabacak da pişman olduğunu,
babasını kurtarmak için karşı tarafla kavga ettiklerini söyledi. Duruşmaya katılan Sedat ve Sezgin
Karabacak kardeşler, Yusuf Karabacak'ın babalarını 20 yıl önce de dövdüğünü, aralarındaki
husumetin devam ettiğini, amcaları Yusuf Karabacak'ın sık sık babaları Mustafa Karabacak'ı
yaşatmayıp öldüreceği komşularına söylediğini iddia etti. Mahkeme heyeti Yusuf Karabacak'a 'Kasten
adam öldürmek" suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Ceza, tahrik ve sanığın
duruşmadaki iyi hali göz önüne alınarak 20 yıla indirildi. Emre Karabacak'a verilen ömür boyu hapis
cezası da yine tahrik ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle 15 yıla düşürüldü. Öte yandan Kayseri'de 13
rögar kapağı çaldığı iddia edilen 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Polis ekipleri, Melikgazi Đlçesi'ne
bağlı Tavlusun Mahallesi'nde Gül Konutları Sitesi yakınlarında bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.
Kamyonette yapılan kontrolde, Kayseri Su ve Kanalizasyon Đdaresi'ne ait 13 pik döküm rögar kapağı
bulundu. Rögar kapaklarını çaldıkları iddia edelin Hamdi M., Numan M. ve Metin Ç. gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor. Bu arada Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir kişi, bahçesinde bulunan elma
ağaçlarını budarken 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Alınan bilgilere göre, Yahyalı ilçesi
Mustafabeyli Köyü'nde, M.A. isimli şahıs, kendine ait elma bahçesinde bulunan ağaçları budadığı
esnada 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. M.A. ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne, oradan
da hayati tehlikesi olduğundan ileri tetkik ve tedavi için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne
sevk edildi. M.A'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, alkol alan bir kişi,
1 metre yüksekten düşerek kafasını taşa çarptı. Hayati tehlikesi bulunan kişi, Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Alınan bilgilere göre, Gesi Güney Mahallesinde, sabah
saat 05.30 sıralarında T.Đ. adlı kişi, aldığı alkolün etkisiyle 1 metre yükseklikten düşerek kafasını taşa
çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan T.Đ'nin hayati tehlikesi bulunduğundan Erciyes Üniversitesi beyin
cerrahı servisi yoğun bakım ünitesinde uyutularak tedavi altına alındı. T.Đ'nin tedavisinin sürdüğü
öğrenildi.
EDĐTÖR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12089
Erişim Tarihi: 28.02.2013

Mete Taştan'ın Konferanslarına büyük ilgi!
Mete Taştan ile Tarih ve Siyaset Konferansları Devam Ediyor.
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Mete Taştan ile Tarih ve Siyaset Konferansları Devam Ediyor…
Uluslararası Đlişkiler ve Özel Hukuk Uzmanı, Eğitimci, Şair, Yazar Sayın Mete TAŞTAN, takipçilerinin
talebi üzerine başlattığı ve her ay düzeni olarak yapılan konferanslarına devam ediyor. Tarih
meraklılarının ilgiyle izlediği konferansların, yedincisi olan “1945-1989 SOĞUK SAVAŞ DÖNEMĐ VE
TÜRKĐYE” konferansı 22 Mart 2013 Cuma günü Saat: 19.00-21.00 saatleri arasında Tuana
Restourant’da yapılacak.
Tarihe ilgi duyan ve Kayseri’de alternatif bir akşam yaşamak isteyen, halka açık konferanslarda
tamamen akademik bilgiler sunulurken, güncel tartışma ve politik çıkmazlara girilmiyor ve herhangi bir
siyasi görüş yada zümrenin siyaseti yapılmıyor. Tarih sohbeti şeklinde geçen konferanslara şimdiye
kadar 1000’nin üzerinde kişi katıldı.
Sitemiz köşe yazarı olan, 4 kitap sahibi, onlarca makale kaleme alan ve 40 bin kişiye eğitimler,
seminerler, konferanslar veren Sayın Hocamız Mete Taştan, vermiş olduğu konferansları şöyle
değerlendiriyor : “Her ay başka bir konu ile tekrar ettiğimiz, tarih kokan, uluslararası ilişkiler tüten,
akademik odaklı, bilgi bulutlu, paylaşım yağmurlu, mazi ve atiyi kucaklayan, her türlü siyasanın ve
piyasanın üzerinde duran konferanslarıma bu konulara meraklı, ilgili yakın dost ve arkadaşlarınızı
davet edebilirsiniz... Konferanslarımız ücretsiz, ben bunu talep üzerine ve bir hobi olarak yapıyorum.
Tarih, geleceğin gelişiminde kullanılacak uçsuz bucaksız bir hazinedir. Gelecekte daha nelerin
yaşanabileceği üzerine isabetli fikirler üretmek ve bu doğrultuda tedbirler almak için tarihin içine
dalmak ve geleceğin eğilimlerini bu dalışlarda yakalamak gerekir. Tarih, nedenlerin köklerinin
incelenerek geleceğin göklerinin keşfedilmesidir. Geleceği kurmanın bir çok bakış açısı vardır fakat
bunlar içinde tarih dersleri bilmek en önemlilerindendir.
Temel nedenler tarihte gizlidir. Açıp bakmak isteyenler için orada hayli dolu, hayli zengin hayli verimli
bilgiler ve ipuçları gizlidir. Tarihe duyarsız kalanlar patinaj çeken otomobil gibi yerinde sayar ve başına
gelen olayları tesadüf sanır. Hülasa, tarih ihtiyatsızlar için merhametsizlik yapmaya devam etmektedir.
22 Şubat 2013 Cuma günü 19.00 - 21.00 saatleri arasında 1923-1938 Türk Dış Politikasına
odaklanıyoruz. Atatürk'ün milli dış siyaseti üzerine yapacağımız seyrüseferde buluşmak üzere...” dedi.
Sayın Taştan daha öncede; “Mete Taştan ile Tarih ve Siyaset Konferansları” çerçevesinde 2012 Eylül
ayından bu yana 6 farklı konuda konferanslar verdi. Bunlar sırası ile: “19-20. Yüzyıl Dünya Siyasi
Tarihi ve 21. Yüzyıla Bakış”, “Dünya Siyasetinde Ortadoğu Satrancı”, “Kıbrıs: Akdeniz’de Sönmeyen
Fener”, “Osmanlı Đmparatorluğu: Yükseliş ve Düşüş”, “Ermeni Meselesi”, “1923-1938 Türk Dış
Politikası”.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12090
Erişim Tarihi: 28.02.2013

Erciyesspor Tavşanlı'yı avladı 2-0
Temsilcimiz 2 kırmızı kartın çıktığı maçta Tavşanlı Linyitsporu 2-0 yendi.
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Kayseri Erciyesspor kendi evinde Tavşanlı Linyitspor'u 2-0 yendi. Maçta her iki takımdanda birer
kırmızı kart vardı. Temsilcimiz ilk golünü rakibin kendi kalesine atmasıyla bulurken ikinci gül Gohu dan
geldi. –
Stat: Kadir Has
HAKEMLER: Deniz Ateş Bitnel (6), Gökmen Olgaç (6), Baki Yiğit (6)

KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Atilla(6)-Tuna (6), Mehmet Ozan (7), Numan (6), Bilal Aziz (6)- Ragıp (6),
Serdar(6) (Dk. 81 Alaattin ), Serkan (7), Soffiane Hanni (6) (Dk. 86 Kenan) - Emrah (7) (Dk 71 Arif 6),
Gohou(7)
TAVŞANLI LĐNYĐTSPOR : Metin (5)- Hasan (6), Hakan (5), Ferhat (5), Sakıp (5)- Ferhat (5), Deniz
(4), Agbetu (6), Murat (4), Mesut (5) (Dk. 70 Gökhan Öztürk 5), Mehmet Ayaz (6)( Dk. 62 Shala 5 ) Murat Yılmaz (5) (Dk. 84 Bilal)
GOLLER: Dakika 51 Hakan (K.K.) dakika 75 Gohou ( Kayseri Erciyesspor)
SARI KART: Bilal Aziz (.K. Erciyesspor) Agbetu, Murat Özavcı, Gökhan, Deniz (Tavşanlı Linyitspor)
KIRMIZI KART: Dakika 90 Bilal Aziz (K. Erciyesspor ), dakika 78 Murat Özavcı (Tavşanlı Linyitspor)
PTT Birinci Ligi'nde 23'üncü haftanın kapanış maçında lider Kayseri Erciyesspor, Tavşanlı Linyitspor'u
konuk etti. Mavi-siyahlılar karşılaşmayı 2-0 kazanarak iç sahada 4 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı.
Erciyesspor, bu galibiyetle en yakın takipçisi Manisaspor'la arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.
7'inci dakikada Mehmet Ayaz, ceza sahasına ortaladı, Murat Yılmaz'ın şutu üstten auta gitti.
24'üncü dakikada Serdar sol tarafından kendi topuna gitti, ceza sahasına girdi, yarım korner
noktasından arka direğe ortaladı. Emrah'ın kafa vuruşunu, kaleci Metin parmaklarının ucuyla kornere
çeldi.
32'nci dakikada Agbetu, Murat Yılmaz'la verkaça girdi. Agbetu'nun sol ayağıyla yerden vuruşu kaleye
paralel auta gitti.
39'uncu dakikada Hanni'nin düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı kaptan Emrah kullandı. Emrah
ceza sahasına ortaladı. Ozan, kaleci Metin'e faul yaptı.
45'inci dakikada Agbetu'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet Ayaz, ağır kalınca
pozisyonunu kaybetti.
51'inci dakikada serbest atışı Bilal Aziz kullandı. Arka direğe ortasında Gohou'nun vuruşunu defans
uzaklaştırdı, Emrah kafayla yeniden ceza sahasına doldurdu karambolde Hakan topu kendi kalesine
gönderdi. 1-0
63'üncü dakikada savunmadan ileri çıkan Ozan'ın kafa vuruşu kaleci Metin çizgiden çıkardı.
75'inci dakikada Kayseri Erciyesspor kontratağında Arif sol kanattan defansın arkasına sarkan
Gohou'ya ortaladı. Gohou topu boş kaleye gönderdi. 2-0
78'inci dakikada Gohou'yu düşüren Murat Özavcı ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı
kaldı.
90'ıncı dakikada Bilal Aziz rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Maçta başka gol almayınca Mavi-siyahlılar sahadan 2-0 galip ayrılarak puanını 44 puana yükselerek
en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Konuk Tavşanlı Linyitspor ise 22 puanda
kaldı.
EDĐTÖR HABER :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12091
Erişim Tarihi: 28.02.2013

TUSED'den Kayseri'ye sebze bahçeleri
TUSED Derneği Kayseri de isteyen ailelere sebze bahçesi kurarak destek verecek

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Ulusal Haber
:0
: 131
: 25 Şubat 2013 21:30

Kısa adı TUSED olan ve Kayseri de faaliyet gösterecek olan dernek üyeleri isteyen kişilere sebze
bahçesi kuracak. Kayseri Alınan bilgiye göre Kayseri de bir aile şirketi gibi çalışarak 15 yıldır sektörde

sebze bahçeceliği ile uğraşan dernek üyeleri hobi olarak veya evin geçimine katkı sağlayacak aile
veya vatandaşlara destek olmak amacıyla şehir merkezinde satış amaçlı bahçeler kuracak.
Fide , üretim , sulama,bakım,ürün toplama ve pazarlama konularında bu kişilerede planlama ve
koordinasyon desteğe verecek olan dernek sosyal sorumluluk projeleri kapsamında şirket gibi
çalışacak. Yetiştirilecek ürünler arasında ise Kayseri yerli domatesi(3 çeşit),yaklaşık 10 çeşit kadar
yeşil biber,3 çeşit patlıcan,2 çeşit salatalık,4 çeşit fasülye,karnıbahar ,brokoli,kırmızı ve beyaz
lahana,tüm yeşillik çeşitleri,turşuluk pezik,kızmıza pancar ve havuç,yer elması,kurutmalık nane ve
yaklaşık bunlar dahil 50 ürünün kısmen yetiştirilmesi sağlanacak.
Bu amaçla Kayseri de sebze bahçesi kurmak, satış ve organik ürün yetiştirmek isteyenlerin en geç
Mayıs ayı ilk haftasına kadar başvurmaları gerekmektedir.
TUSED Derneği Đrtibat Tel : 0 533 235 81 25 Kayseri HABER MUHABĐR EDĐTÖR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12092
Erişim Tarihi: 28.02.2013

Başbakan'a köylülerinden mektup var!
Başbakan'ın köylüsünden 550 milletvekiline HES mektubu
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Başbakan’ın köylüsünden 550 milletvekiline HES mektubu
Bu tasarı Meclis’ten geçerse Yurttaş Kazım ineğini satıp dava açamayacak
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın köylüsü Av. Remzi Kazmaz, Türkiye genelindeki akarsular
üzerine kurulması planlanan 2 bin 400 hidroelektrik santralini (HES) yakından ilgilendiren Elektrik
Piyasası Kanunu Tasarısı’nın durdurulması için 550 milletvekiline mektup yazdı.
Mektupla birlikte Fırtına Vadisi üzerine kurulmaya çalışılan bir santrale karşı verilen mücadelenin
hikayesinin anlatıldığı Vatandaş Mustafa filmini de vekillere gönderen Av. Remzi Kazmaz, “Bu tasarı
geçerse Yurttaş Kazım ineğini satıp dava açamayacak, Vatandaş Mustafa Fırtına Vadisi’ndeki santral
inşaatını durduramayacak. Doğayı korumak için son çare sizsiniz. Doğa ölüyor. Bunun sorumlusu da
siz olursunuz” dedi.
LĐSANS ĐPTALLERĐ ORTADAN KALKACAK
Açtığı davalarla derelerdeki HES’lerin yürütmesini durduran ve Derelerin Avukatı olarak bilinen Remzi
Kazmaz mektubunda; Tasarı’nın ‘Kamu yararı ve Faaliyet durdurma’ başlığı altındaki ‘Geçici 14.
madde’ ile artık lisans işlemlerinde hiçbir koşulda iptal durumu oluşmayacağına dikkati çekti. Geçmişte
üretim lisansı verilen firmaların belirlenen süre içindeki projelerini bitirmemiş veya hiçbir çalışma
yapılmamış olsa dahi lisanslarının devam edeceğini belirten Kazmaz, “Böylece yaşam alanları vadiler,
madenler, yeraltı kaynakları, derelerimiz, tarihi ve kültürel varlıklarımız, koruma öncelikli alanlarımız bu
yasayla birlikte bakanlığın, siyasi iktidarın inisiyatifinde olacak” diye konuştu.
MAHKEMELERĐN YETKĐLERĐ SINIRLANIYOR
Şu anda derelerde yapılan yanlış uygulamalara sadece mahkemelerin ‘dur’ diyebildiğini ancak
geçirilmek istenen tasarıyla yargının da devre dışı kalacağını ileri süren Kazmaz, şöyle devam etti:
“Mahkemeler bu projeleri denetleyebilmek için yürütmeyi durdurma kararı veriyordu. Haliyle yapılan
bilirkişi keşifleri ile ilgili kesin sonuç alınıncaya kadar HES firmaları o vadide herhangi bir çalışma
yapamıyordu. Bu tasarının yasallaşmasıyla yürütme ve idare 14. Madde gereği “Kamu Yararı” var
diyerek mahkeme kararlarını dolaylı olarak etkileyecek ve HES firmasının önünü açacak. O firma
zaten mahkemeden karar çıkana kadar yapması gerekenleri bitiriyor ve mahkeme karar verse bile

ortada bitmiş yasaya ve hukuka uygun olmayan bir proje oluşuyor. Bu yasa HES’lere af getiriyor,
mahkemelerin yetkilerini sınırlıyor.
Bugüne kadar çevreciler, köylüler ve hukukçular bu doğa katliamına karşı mahkemelerde hak ve
hukuk mücadelesi yaptı. Birçok HES projesi mahkemeler tarafından iptal edildi veya yürütmeyi
durdurma kararı verildi. Mahkemelerin bu adaletli davranışı belli çevrelerde tedirginlik yarattı. Artvin’de,
Hopa’da, Fındıklı’da, Fırtına Vadisi’nde, Çayeli Senoz’da, Çataldere’de, Güneysu’da, Rize Askaroz
deresinde, Ambarlık’ta, Đkizdere’de, Trabzon Çaykara Solaklı Vadisi’nde, Tonya’da, Giresun Keşap’ta,
Bulancak’taki HES Projesi mahkeme kararıyla durduruldu.”
BAŞBAKAN’IN KÖYÜNDE BĐLE HES’LER ĐSTENMĐYOR
Tasarının geçmesi halinde hiçbir vadide hukukun işlemeyeceğini, yargı kararlarının ve bilimsel
raporların dikkate alınmayacağını ifade eden Derelerin Avukatı, mektubunda şu görüşlere yer verdi:
“Đneğini satarak dava açan Yurttaş Kazım’ın üstün çabaları ve Rize Đdare Mahkemesi’nin verdiği tarihi
kararla ileride telafisi olmayacak bir hatadan dönüldü.
TBMM’de bu tasarının yasallaşmasıyla ‘kamu yararı var’ denilerek Đkizdere Vadisi, Fındıklı, Fırtına
Vadisi gibi sit alanları birer birer kaldırılarak HES firmalarına sunulacak. Bu nedenle her siyasi parti
kendi temsilcileriyle bu bölgede yaşanan acı gerçekleri rapor ederek TBMM’de tartışmaya açmalı.
Sayın Başbakan’ın bile bu konularda doğru bilgilendirildiği hususunda şüpheliyim. Sayın Başbakan’ın
köyünde bile halk HES’leri istemiyor ve HES’lere karşı dava açılarak durduruldu. Bölge halkının bu
direncine karşı HES firmaları doğayı talan etmeye devam ediyor.
Türkiye’nin en çok yağış alan ve en fazla akarsu kaynaklarına sahip olan ili Rize’de içme suyu sıkıntısı
yaşanması hemşehrimiz Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı tarafından masaya yatırıldı. HES’ler
Rize’nin içme suyunun bir numaralı düşmanıdır. HES’lerin kurulması ile Rize’de su sıkıntısı başladı.
Đleride bu durumdan Rizeliler’in tek geçim kaynağı Çay da nasibini alacaktır.
Türkiye bir hukuk devleti, çözümün bir parçası da TBMM olmalıdır. Bölgede yaşayan halkın da isteği
budur. Saygıdeğer milletvekilleri; doğayı korumak için son çare sizsiniz yoksa doğa ölüyor bunun
sorumlusu da siz olursunuz.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12093
Erişim Tarihi: 28.02.2013

24.Vergi Haftası kutlamaları
Vergi Haftası kutlamaları başladı
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24.’sü kutlanan Vergi Haftası kutlamaları çerçevesinde Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök,
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu'nu makamında ziyaret
etti.Ziyarette konuşan Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök, ticaret erbaplarının vergi konusunda en
büyük ortaklarından biri olduğunu belirterek, "Vergi tahsilatı konusunda bize en büyük desteği veren
ticaret erbabının temsilcisi olan Kayseri Ticaret Odasını Vergi Haftası kutlamaları çerçevesinde ziyaret
etmek istedik" diye konuştu.Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu ise, Vergi Haftası
kutlamalarında vatandaşların vergi bilincinin artırıldığını belirterek, "Kayıp kaçağın önlenmesi ve
verginin tabana yayılması çalışmalarını destekliyoruz" dedi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12094
Erişim Tarihi: 28.02.2013

Hac ibadetleri daha rahat olacak!
2013 Yılı Hac Protokolünü imzaladı.
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Resmi temaslar kapsamında Suudi Arabistan Krallığı’nda bulunan Diyanet Đşleri Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Görmez, Cidde kentinde Hac Bakanı Bender b. Muhammed Haccâr ile 2013 Yılı Hac
Protokolünü imzaladı.
Hacda yaşanan sıkıntıların ele alındığı ikili görüşmelerde, geçen yıllardaki hac ibadetinin icrasında
elde edilen tecrübe birikiminden hareketle bu yılki hac ibadetinin daha da mükemmel olması yolunda
fikir teatisinde bulunuldu. En büyük ünvan olarak kabul edilen “Duyufurrahman” (Rahmanın misafirleri)
için hizmette kalite standardının yükselmesi için her alanda güzel fikirler ve icraatlar masaya yatırıldı.
Haccın müslümanların aynası olduğunu ifade eden Diyanet Đşleri Başkanı Görmez, Hac döneminde
yaşanan bazı aksaklıkların çözüme kavuşturulması konusunda hassasiyetlerini dile getirdi. Başkan
Görmez barınmadan temizliğe, intikallerden ülkeye giriş çıkışlara kadar düzeltilmesini istediği hususları
şu cümlelerle ifade etti;
“Hac döneminde Mekke-i Mükerreme’de köprü altlarında, sokaklarda derme çatma çadırlarda kalan
insanların önüne geçilmesi gerekir. Bu tablo Müslümanlar için uygun bir görüntü değildir. Mekke-i
Mükereme’de hac döneminde temizliğe çok önem vermek yine üzerinde durduğumuz önemli
hassasiyetlerimizdendir. Buna ek olarak geçen yıl Arafat’ta yaşanan su sıkıntısının yaşanmaması için
bu yıl gerekli tedbirlerin alınması da yine üzerinde durulması gereken bir noktadır.
Müzdelife’den Mina’ya intikal için hacılarımızın kullandığı ve zorluk çektiği bu yoldu bir üst geçidin
yapılması gerekmektedir. Türkiye’den gelen hacılarımızın hava limanlarında ve Mekke’i Mükerreme’ye
geldiklerinde mekteplerin önünde bekletilmelerinin önüne geçilmesi, hacılarımızın intikalinde kullanılan
otobüslerin iyileştirilmesi, Taif ve Yanbu havalimanlarının umre ve hac seferlerine açılması gibi konular
da daha sağlıklı ve güvenli bir hac için önlem alınması gereken hususlardır”
Zemzemlerin hacılara garantili ve hijyenik şartlarda üretim yapan zemzem ofisi tarafından verilmesi,
hacıların Türkiye’ye dönüşlerinde beraberinde götürecekleri eşyaların önceden otellerinden alınarak
uçağa yüklenmesi, hacıların zahmet çekmeden direk olarak uçağa binmesi konularının da
görüşüldüğü toplantıda, Suudi Arabistan Hac Bakanlığı yetkilileri Türk Hac Bi’sesinin diğer bi’seler
arasında en düzenli ve en başarılı bi’se olduğunu kaydettiler.
Suudi Arabistan Hac Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Đşleri Başkanlığı arasında imzalanan hac
protokolünde Suudi Arabistan Hac Bakanı Bender b. Muhammed Haccâr ve Diyanet Đşleri Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Görmez'in yanı sıra Başkan Yardımcısı Dr. Ekrem Keleş, Hac ve Umre Hizmetleri
Genel Müdür Vekili Ergun Yücel, THY Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye Cumhuriyeti Cidde
Başkonsolosu Fikret Özer, Cidde Din Hizmetleri Ateşe Vekili Süleyman Sarı, Türk Hava Yolları Suudi
Arabistan sorumlu müdürleri ve Suudi Arabistan Hac Bakan yardımcıları ile Müessese, Nekabe, Edilla
kurumlarının Mekke ve Medine temsilcileri de hazır bulundular.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12096
Erişim Tarihi: 28.02.2013

Vergi Haftası etkinlikleri devam ediyor!
Vergi Dairesi Heyeti,Vergi Haftası nedeniyle Kayseri Ticaret Borsasını ziyaret etti.
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24.’sü kutlanan Vergi Haftası kutlamaları çerçevesinde Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Sayın Niyazi
ÖZKÖK, ve beraberindeki heyet ile birlikte 28 Şubat 2013 Perşembe günü, saat 09.30’da Kayseri
Ticaret Borsasını ziyaret etti.
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şaban ÜNLÜ ve Meclis Üyelerinin ev sahipliğini
yaptığı ziyarette “Vergi Haftası” etkinlikleri ile ilgili bilgi verilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Sayın Ünlü , ‘Vergi Devletin yürümesi için temel kaynağıdır. Bu nedenle Vergi haftası önemlidir, vergi
haftanız kutlu olsun. Yaptığınız görev gerçekten devlet için, millet için en kutsal, kutsal olduğu kadar
zor, sorumluluğu olan bir görevdir’’. dedi…
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12097
Erişim Tarihi: 28.02.2013

Özhaseki MÜSĐAD'da!
MÜSĐAD Kayseri Şubesi Hasbihal Toplantısı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin
katılımıyla yapıldı
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BAŞKAN ÖZHASEKĐ MÜSĐAD’DA
Müstakil Sanayici ve Đşadamları Derneği (MÜSĐAD) Kayseri Şubesi Hasbihal Toplantısı Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla yapıldı.
Şube Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “1993 yılında, ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak,
Anadolu’daki işadamlarını bir çatı altında toplamak, kendi içinde bütün, bölgesinde etkin, dünyada
saygın bir Türkiye hedefi ile yola çıkan işadamlarının Kayseri Şubesinin kuruluşunda Sayın Başkanım
Mehmet Özhaseki’nin çok büyük emekleri vardır. Bundan dolayı bu gün konuğuz olmaktan çok ev
sahibidir” dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise yaptığı konuşmada şunları ifade
etti:

Türkiye de, şehircilik anlamında 1994 yılından sonra yeni bir sayfa açıldı. Kimliksiz ve sağlıksız kentler
vardı. 1994 yılından sonra hizmet kaygısı olan kişilerin göreve gelmesiyle belediyecilik başladı. Đnsan
odaklı modern şehirler gelişti. 2005 yılında Hinterlant yasası ve birkaç ay öncede Büyükşehir Yasası
çıktı. Bu yasalarla büyükşehirlerin hizmet alanları genişledi. Merkezdeki hizmetlerin bir kısmı artık
taşra ilçelere de ulaşabilecek.
Erciyes Dağı Ekonomiye Kazandırıldı
Erciyes projesi Hinterlant Yasasının akabinde çıktı. Erciyes Dağına dıştan bakılınca muhteşem
görkemli bir görüntü, içine gidince hoş olmayan bir ortam vardı. Yapılan yatırımlarla dağın güzelliği gibi
estetik tesisler yapılmaya başlandı. Yanı başımızda duran bir değer, ekonomiye kazandırıldı. Gelecek
yıl Erciyes Dağında Balkan Şampiyonası yapılacak.
Büyükşehir Yasasına da değinen Başkan Özhaseki, Yasa ile belediyelerin sorumlu olduğu alanların
sadece merkez ilçelerle sınırlanmadığı, Felahiye’den Özvatan’a, Yahyalı’dan Bünyan’a tüm ilçelere
uzandığını belirterek, Şehir ile ilçe arasındaki uçurumun giderilmesinde yasanın hayırlı olacağına
inandığını söyledi.
Kadir Has Stadyum 25 şehire örnek oldu
Dönüşüm projelerinden bahseden Başkan Özhaseki, Türkiye’nin en modern statlarından biri olan
Kadir Has Stadyumu yapım modelinin birçok şehirde uygulanacağını belirtti. Kongre merkezinde
Dünya Şampiyonasının bir ayağının yapıldığını, bu çalışmaların şehir ekonomisini canlandırdığını
ifade etti.
Dünya Şehri Kayseri
“Şehri yönetenler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, sanatçılar, şehrin ileri gelenleri vizyon
sahibi kişiler olursa şehirler büyür gelişir, yoksa küçülür erir gider” diyen Başkan Özhaseki modern
şehircilik anlayışıyla Kayseri’nin Dünya şehri olacağını vurguladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12098
Erişim Tarihi: 28.02.2013

En zengin 100 Türk !
FORBES Türkiye, bu yıl sekizincisini hazırladığı; En Zengin 100 Türk'ün listesini açıkladı.
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EN ZENGĐN 100 TÜRK
FORBES TÜRKĐYE’NĐN GELENEKSEL EN ZENGĐN 100 TÜRK LĐSTESĐ AÇIKLANDI.
FORBES 100’ÜN YENĐ LĐDERĐ FERĐT ŞAHENK OLDU. 44 MĐLYARDERLĐK LĐSTEDE NEZĐH
BARUT, HAMDĐ ULUKAYA VE CEMĐL KAZANCI ĐLK KEZ BU UNVANI ALDI.
ĐLK 100’ÜN TOPLAM SERVETĐ 117,85 MĐLYAR DOLARA ULAŞTI.

FORBES Türkiye, bu yıl sekizincisini hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesini açıkladı. 44 dolar
milyarderi ile rekora imza atan listede 117, 85 milyar dolarla yedi yılın en yüksek toplam servetine
ulaşıldı. 2012’de ilk 100’de 35 milyarder yer alıyordu, toplam servet ise 95 milyar dolardı.
Bu yıl sıralamada önemli değişimler oldu. Geçen yıl 2 milyar 600 milyon dolarlık servetiyle dördüncü
sırada olan Ferit Şahenk, bu sene 3 milyar 400 milyon dolarla zirveye yerleşti. Birinciliği Şahenk’e
kaptıran Hüsnü Özyeğin ise 3 milyar 100 milyonluk servetiyle üçüncülüğe geriledi. Listede dikkat
çeken bir diğer hareket de Mehmet Emin Karamehmet’ten geldi. 2012 listesinde 2 milyar 900 milyon
dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alan Çukurova Holding’in patronu, 500 milyon dolarlık gerilemeyle
11’inci sıradan girdi listeye.
FORBES 100’ün 2013 listesinde milyarderlik unvanını ilk kez kazanan üç isim var: Nezih Barut, Hamdi
Ulukaya ve Cemil Kazancı. Abdi Đbrahim Đlaç’ın Yönetim Kurulu Başkanı Barut da, ismini Amerika’da
duyuran Chobani markasının sahibi Ulukaya da 1 milyar 100 milyon dolarlık servete sahip. Kazancı
Holding’in kurucularından Cemil Kazancı ise 1 milyar dolarlık servetiyle FORBES 100’e ilk kez giriyor.
FORBES 100’de ‘milyarder aileler’ de geçen yıla oranla artış kaydetti. 2012’de 20 olan milyarder aile
sayısı, bu yıl 159 toplam kişiyle 28’e yükseldi. Koç Ailesi’nin başı çektiği listenin yansıttığı toplam
servet 87,575 milyar dolar.
FORBES 100’ün 117 milyar 85 milyon dolar olan toplam serveti, geçen yıl “Küresel Zenginler
Listesi”nin ilk iki ismi Carlos Slim ve Bill Gates’in toplam 130 milyar dolarlık servetinden daha az.
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ŞĐRKETĐ

2013 SERVETĐ

2012 SERVETĐ

(Milyar dolar)

(Milyar dolar)

1

Ferit Şahenk

Doğuş Holding

3.400

2.600

2

Semahat Arsel

Koç Holding

3.200

2.600

3

Hüsnü Özyeğin

Fiba Holding

3.100

3.000

3

Murat Ülker

Yıldız Holding

3.100

2.800

5

Filiz Şahenk

Doğuş Holding

3.000

2.400

6

Rahmi Koç

Koç Holding

2.900

2.500

7

Şarık Tara

Enka Đnşaat

2.800

2.300

8

Ali Ağaoğlu

Ağaoğlu Đnşaat

2.700

2.100

9

Suna Kıraç

Koç Holding

2.600

2.200

10

Erman Ilıcak

Rönesans Holding

2.500

2.000

FORBES EN ZENGĐN 100 TÜRK 2013 LĐSTESĐ
SONUÇLAR

Toplam Servet: 117,8 milyar dolar. Bu rakam geçen yıl 95 milyar dolardı.
Milyarderler: Bu yıl FORBES 100’de 44 dolar milyarderi Türk var. Geçen yıl bu sayı 35, 2011’de ise
39’du. 2009’da FORBES 100’de yalnız 13 dolar milyarderi vardı.
Ortalama Servet: 1 milyar 43 milyon dolar. Forbes 100’ün ortalama serveti. Bir yılda 154 milyon dolar
arttı.
Sektörler: Sektörler listesinin ilk üçünde gayrimenkul, enerji ve turizm var. Gayrimenkulle 87, enerjiyle
86, turizmle ise 55 zengin iştigal ediyor.
Kadın Sayısı: Bu yıl listede 20 kadın var. Geçen yıl altı olan kadın milyarder sayısı da 10’a yükseldi.
Kadınların toplam servet içindeki payı yüzde 20,4. Ortalama servetleri ise 1,2 milyar dolar.
Kendi Servetini Yaratan Kişi Sayısı: Tamamı erkek olmak üzere 63 kişi.
Ortalama Yaş: FORBES 100’ün yaşı geçen yılla aynı yani 61. FORBES 100’ün iki çınarı bu yıl 88’inci
yaşlarını kutlayan Selçuk Yaşar ve Ahmet Keleşoğlu. Đki duayenin toplam serveti 1 milyar 100 milyon
dolar. En genç iki isim ise 26 yaşındaki Đman Çolakoğlu ile 28 yaşındaki Đpek Kıraç. Kıraç ve
Çolakoğlu’nun toplam serveti 1 milyar 130 milyon dolar.
Memleket Haritası: Bu yıl FORBES 100’de yer alan 30 kişi Đstanbul doğumlu. Ankara 14, Kayseri ise
10 zengin çıkarmış.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12099
Erişim Tarihi: 28.02.2013

