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Kayseri OSB de yangın
Alevler mobilya fabrikasını yuttu.
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Kayseri Serbest Bölge'de bulunan bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın
çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, fabrikanın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Kayseri Serbet
Bölge'de 8. Cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında akşam saatlerinde henüz
belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, fabrikada bulunan kauçuk ve boya malzemelerinin
tutuşması sonucu kısa sürede büyüdü. Yangına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Đtfaiye ekiplerinin yanı
sıra, Kayseri Organize Sanayi ve diğer fabrikaların itfaiye ekipleri müdahale etti. Đtfaiye ekipleri
alevlerin çevredeki diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Đtfaiye ekipleri çevreye
yayılan yoğun dumandan etkilenmemek için zaman zaman maske ve oksijen tüpü kullanmak zorunda
kaldı. Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını kaydetti. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11727
Erişim Tarihi: 03.12.2012

Kayserispor 1 - FB 1
Olaylı geçen maçta her iki taraf 1 puana razı oldu.
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Kayserispor teknik direktörü maçı değerlendirirken, "Ortaya koydukları mücadeleden ötürü
oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçın içinde güzel bir oyun sergilediler. Ligin en iyi takımlarından birisi
olan Fenerbahçe gibi güzel futbol oynayan takıma karşı futbolcularımın ortaya koyduğu futboldan
memnunum. Bu maalesef ikinci kez başımıza geliyor. Daha önce Gaziantepspor maçında da son
dakikalarda gol yemiştik. Oynamaya çalıştıkları oyundan ötürü, başa baş mücadelelerinden dolayı
tekrar futbolcularımı tebrik ediyoru" dedi. Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman ise, "Sezon
başında kaybettiğimiz puanlardan ötürü kazanmayı daha çok istedik. Đlk yarı çok dengeli geçti,

doğrusunu söylemek gerekirse birkaç pozisyon daha bulabilirdik ama dengeli bir oyun vardı. Đkinci
yarıda böyle başladı ama 60'ıncı dakikadan sonra Kayserispor'un istediği oyuna doğru döndü.
Pozisyon ve oyun disiplinimizin yavaş yavaş bozulması rakibi yaradı. Bütüne bakıldığında Kayserispor
öne geçtikten sonra 1 puanı geri getirmemiz kaçan 2 puana rağmen iyiydi. Maçın bütününe
bakıldığında iki takımda 6-7'şer net pozisyon buldu. Bu anlamda berabere bitmesi normal. Sahaya
konan enerjide önceki maçların dezavantajını çok fazla gözlemlemedim. Deplasman fobimiz olduğunu
düşünmüyorum, bunun dönemsel olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Fenerbahçe kalecisi
Volkan'da, "Söylenecek fazla bir şey yok. Elimize geçen fırsatları değerlendirmek yerine geriye
düşüyoruz. Kazanırsın, kaybedersin önemli değil ama, önemli olan istediğini yapamamak. Đstediğimizi
yapamadığımız için üzüldüm. Kayserispor'u tebrik ediyorum. Ama biz de iyi periyot yakalamıştık, iyi
gidiyorduk. Şimdi bazı yerlerden sesler çıkacak. Önümüzdeki maçı kazanıp, Galatasaray maçı öncesi
yine avantaj sağlayacaktık ama bu maçı kazansaydık 2 puanı daha cebimize koyacaktık. 10 yıldır
ligde oynuyorum, böyle bir şeyle ilk kez karşılaştım. Organize gibiydi, her taraftan taş yağdı,
şoförümüz başından yaralandı. Bunların olmaması lazım. Sadece bize değil kimseye olmasın, kimse
yaralanmasın. Futbol görsel bir oyun. Tiyatro gibi öyle bakmak lazım. Cahil insanların azalmasıyla
Türk futbolunu daha yukarı çekebiliriz" dedi. Stat: Kayseri Kadir Has Hakemler: Tolga Özkalfa, Serkan
Akarca, Kemal Yılmaz Kayserispor: Ertuğrul 6, Fathi 5, Tolga 5 (Dk. 81 Salih ?), Eren 6, Zurab 6,
Abdullah 6, Nunez 5, Mouche 6 (Dk. 85 Biseswar ?), Sefa 6, Cleyton 6, Bobo 7 Fenerbahçe: Volkan 6,
Gökhan 6, Bekir 5 (Dk. 88 Semih ?), Yobo 5, Hasan Ali 6, Meireles 5 (Dk. 58 Sezer 5), Mehmet Topal
6, Cristian Baroni 6, Kuyt 7, Caner 5 (Dk. 76 Stoch 6), Moussa Sow 5. Goller: Dk. 84 Bobo
(Kayserispor), Dk. 87 Kuyt (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 49 Cleyton, Dk. 52 Nunez (Kayserispor), Dk.
57 Mehmet Topal, Dk. 89 Sezser (Fenerbahçe) Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile
Kayserispor karşı karşıya geldi. Karşılaşma maçın 84 ve 87'inci dakikalarında karşılıklı gelen gollerle
1-1 sona erdi. 46. dakikada atılan uzun pasa hareketlenen Cristian Baroni, rakip oyuncudan önce topa
sahip oldu. Ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Cristian Baronu, yaptığı vuruşta top
dışarı gitti. 54. dakikada sağ kanattan ceza sahasına girmeden Cleyton'un yaptığı sert şutta top
kalecide kaldı. 55. dakikada Gökhan'ın ceza sahasına ortasında topu iyi takip eden Cristian Baroni
vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. 58. dakikada Kayserispor'dan Cleyton'un ara pasıyla
ceza sahasına giren Bobo'nun vuruşunda Volkan son anda ayaklarıyla dokunarak tehlikeyi önledi. 63.
dakikada Sefa'nın pasıyla ceza sahasına giren Cleyton'un şutunda defansa çarpan top Mouche'nun
önüne düştü. Mouche'nun vuruşunda ise Volkan topun kaleye gitmesine izin vermedi. Kazanılan
korner atışında Sefa'nın sert şutunda top kaleci Volkan'da kaldı. 84. dakikada Mouche ile duvar pası
yapan Bobo bir süre topla birlikte ilerledi. Kaleci Volkan'ın ileri doğru çıktığını görünce sağ ayağı ile
yerden vuruş yaptı. Volkan uzanmasına rağmen müdahale edemeyince meşin yuvarlak ağlarla
buluştu: 1 - 0. 87. dakikada Stoch'un kullandığı serbest vuruşta arka direkte bulunan Kuyt kafayla
aşırtma bir vuruş yaparak topu kaleci Ertuğrul'un üstünden ağlara gönderdi: 1 - 1. Maçın kalan
bölümlerinde başka pozisyon olmadı. Karşılaşma Bobo ve Kuyt'ın golleriyle 1 - 1 berabere sona erdi.
Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'da, "Bu hafta lider Galatasaray'da puan kaybetmişti. 3 puanla
ayrılsaydık öne geçebilirdik veya puanları eşitleyebilirdik ama maalesef olmadı. Maça iyi başladık,
pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Bize yakışmayacak şekilde karşı takıma da pozisyon
verdik. Bugün kalitemize yakışmayacak şekilde çok pas hatası yaptık. Bu yüzden Kayserispor da
maça ortak oldu. Yüksek tempoda bir maç oldu. 1-0 öne geçseydik buradan 3 puanla ayrılacağımızı
düşünüyordum. Son dakikalarda tam tersi geriye düştük. Geriye düştükten sonra yenilmekten 1 puan
iyidir. Önümüze bakacağız. Herşey bizim elimizde devre arasına kadar 3 maçımız kaldı, lider olabilme
şansımız hala sürüyor. Bu maçtan ders çıkartıp kalan maçlarımızı alacağız" diye konuştu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11729
Erişim Tarihi: 03.12.2012

KASKĐ Mersin'i dağıttı.80-62
Kayseri KASKĐSPOR evinde Mersin B.B.'yi 80-62 yendi ve ikinciliğini sürdürdü.
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 7.hafta mücadelesinde Kayseri KASKĐ, kendi evinde konuk ettiği
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 80-62 yendi. Salon: Kadir Has Hakemler: Halil Demir, Murat Turan,
Mahmut Tüfekçi Kayseri KASKĐ: Pınar 11, Jones 16, Aysun, Ayşegül 5, Yasemin 3, Maltsi 12, Tuğba
4, Martinez 8, Esra 2, Sanders 19, Melis Mersin Büyükşehir Belediyesi: Rabia, Zellous 16, Seda 6,
Emel, Balım, Handy 14, Bahar 17, Merve 2, Larkins 7 1.Periyot: 17-13 Devre: 35-27 3.Periyot: 61-49
Skor 80-62 EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11730
Erişim Tarihi: 03.12.2012

Erciyes'te 21 marka otel olacak
ERCĐYES KAYAK MERKESĐNDE 800 OLAN YATAK KAPASĐTESĐ 5 BĐNE ÇIKIYOR
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Kayseri Sanayi Odası tarafından düzenlenen Sanayi Gecesi'ne başta Erciyes Kış Sporları ve Turizm
Merkezi olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'ye kazandırdığı
yatırımlar damga vurdu. Başta Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ve TOBB Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu olmak üzere konuşmacılar Başkan Özhaseki'den övgüyle söz etti. Hilton Otel'de
gerçekleşen gecede bir konuşma yapan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Başkan Özhaseki'yi başta
Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi projesi olmak üzere Kayseri'ye yaptığı başarılı hizmetlerden
dolayı kutladı. "DAVOS OLMAYA ADAY" Hisracıklıoğlu, New York Times Gazetesi yazarı Thomas
Friedman'la yaptığı bir sohbeti katılımcılarla paylaşarak şöyle konuştu: "Thomas Friedman'ı Kayseri'ye
davet ettim. O'na bizim Kayseri'de çok çalışkan bir belediye başkanımız var ve bir de meşhur bir
dağımız var dedim. Müthiş bir altyapıyla Davos Şehri olmaya aday olmuş dedim. Dünyada kış turizmini
çekecek bir şehir olacak dedim. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız kutluyorum. Allah
kendisinden razı olsun. Kayseri, herkesin dilinde, Türkiye'nin marka şehirlerinden biri. Şimdi hedef, kış
turizminde Davos gibi olmak. " "ERCĐYES, DEVRĐM NĐTELĐĞĐNDE BĐR ADIM" Gençlik ve Spor Bakanı

Suat Kılıç ise Erciyes'te çok detaylı incelemelerde bulunduğunu ifade ederek "Kayseri'de devrim
niteliğinde bir adımın atılmakta olduğunu yerinde müşade ettik" dedi. Kayseri'deki uyuma da dikkat
çeken Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, "Kayseri Đç Anadolu'da Türkiye'nin lokomotif kentlerinden biri. Pek
çok konuda Kayseri, 'Kayseri Modeli' olarak adlandırdığımız başarıların altına imza atan bir şehir. Şu
an Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye'de 24 tane stadyumun yapımına devam ediyoruz. Modelin
başlangıcında yine Kayseri'de atılan bir ilk adım var. Başbakanımızın yerel yönetim anlayışını, bu
kadar başarıyla anlayan ve uygulayan bir şehirden birşey esirgemek mümkün değil. Bakanlığımız
Erciyes'e her türlü desteği vermeye hazır. Kayseri bambaşka bir başarıyı ortaya koydu. 276 milyon
euroluk bir yatırıma gireceksiniz. Bu yatırımın lokomotifi o şehrin Büyükşehir Belediyesi olacak.
Borçlanma yöntemlerine girilmeyecek. Yapılacak olan bu tesislerin yaşaması, Kayseri'ye milyonlarca
turist ve para kazandırması, konaklama altyapısının yerinde, zamanında, hızlı ve kaliteli markalarla
yapılmasıyla mümkün. Belediye başkanımız bu noktada da AK Parti yerel yönetim anlayışından
kaynaklanan deneyimini becerisini ortaya koydu, konuşturdu. 21 turizm parseli yapılmış, bu parsellerin
hiçbiri bedelsiz tahsis yoluyla değil, bedelleri projeye dahil edilmek üzere, turizm yatırımcılarından
alınmak kaydıyla satılmış. 21 tane marka otel, Erciyes Dağı'nda bütün bu tesisleri yaşatmak ve canlı
tutmak üzere 800 olan yatak kapasitesini 5 bine çıkarmak için tasarlanmış durumda. Bu gerçekten çok
önemli bir model. Çok büyük bir başarı. Biz böylesine başarılı bir modelin her yerinde olmaya hazırız,
razıyız" diye konuştu. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11732
Erişim Tarihi: 06.12.2012

Kayseri'deki Köprüler Yenileniyor
Boğazköprü, Himmetdede köprüleri yenilenecek Đncesu-Garipçe Yol ayrımına köprü yapılacak
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Ak Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Kayseri'nin ulaşımda batı illeri ile bağlantısını sağlayan
Kayseri-Ankara ve Kayseri-Niğde karayollarının kesiştiği Boğazköprü'de yeniden düzenleme olacağını
açıkladı. Karayel, buradaki köprülerin miadını tamamladığına dikkat çekerek, "Şu ana kadar
iyileştirmelerle hizmet veren köprüler yenilenecek. Buradan şehrin üç ayrı çıkışı sağlanacak. Yapılacak
duble yeni yol ve köprüler üç şeritli olacak." dedi. Ak Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel, Ahmet
Öksüzkaya ve Đsmail Tamer, Kayseri'de devletin yaptığı yatırımlarla ilgili bilgi vermek amacıyla basın
toplantısı düzenledi. Yapılan çalışmalar hakkında gelinen noktayı anlatan Karayel, şu bilgileri verdi:
"Son zamanlarda şikayet konusu olan kara yolları, Devlet Demir Yolları, hızlı tren, yapılan hizmetlerle
ilgili kamuoyunu bilgilendirmek istedik. Bizler her ne kadar bir araya gelmesek de projeleri takip
ediyoruz. Yatırımların Kayseri'ye bir an önce gelmesi ve tamamlanması adına bütün arkadaşlarımız
çalışıyor. Kayseri'yi ikiye bölen devlet demir yollarına ait kuzey geçiş varyantındaki ihale konusu
gündemdeydi. Devlet demir yollarının 23 kilometre kuzey geçiş yolunun 16 kilometresi tamamlandı.
Geriye kalan kısım yeniden ihale edildi. Altyapı, üst yapı, sinyalizasyon, telekomünikasyon, elektronik
asyön, ikmal inşaatı yapım işlerinin ikinci kısmı tamamen ihale edildi. 16 kilometre demir yolu 65
milyon liraya tamamlandı. 6.7 kilometre yeniden ihale edilerek yer teslimi yapılma noktasına geldi.
Muamman bedeli 92 milyon lira olan ihaleye 7 firma girdi. 53 milyon 877 bin lira bedelle eski birinci
kısmı yapan firma yeniden kazandı. Toplamda hedeflenen kısımdan daha fazlaya mal oldu. Bunun
sebebi Kumarlı mevkiindeki bataklı kısmın yeniden projelendirilmesi oldu. Buradaki ihale
tamamlanacak. Şehir içindeki devlet demir yollarının şehir dışına taşınması ile ilgili şuana kadar 38
adet menfez, 9 alt geçit, 5 üst geçit ve 3 adet köprü yapıldı. 2 milyon 700 bin metreküp kazı yapıldı. 1

milyon 800 bin metreküp yol güzergaha toprak serildi. Yapım izni yer teslimi ile birlikte yıl sonuna
kadar yol tamamlanacak." Karayolları ile ilgili şikayetler olduğunu hatırlatan Karayel, "Bizim Kayseri ile
bağlantılı Malatya, Niğde, Ankara istikametinde yapılan yenileme çalışması ve sıcak asfalt ile ilgili
müteahhit ödeneklerinden kaynaklanan kısımlar, müteahhitten kaynaklanan sorunlar vardı. Ama
bugün Kayseri -Akmescit arasındaki 10 kilometrelik yol tamamlandı. Mimarsinan geçidindeki rampada
700 metrelik istinat duvarı bitti ve yol açıldı. Sorun kalmadı. Önümüzdeki yıla kadar Pınarbaşı ilçesine
kadar olan kısım tamamen sıcak asfalt olacak. Niğde tarafındaki 9 kilometrelik yol yenileme çalışması
tamamlandı. Diğer şeritteki 4 kilometrelik bölüm 20 günde bitecektir. Kayseri güney çevre yolu olarak
bilinen ve toprak işleri biten proje, 2 kilometrelik bölümdeki kamulaştırma sorunu nedeniyle gecikti.
Hukuku anlamda bu problem bitince çalışmalar başlayacak. Kamu yararı kararı alındı. Đncesu ilçesi
Garipsu-Niğde-Nevşehir ve Kayseri bağlantılarını sağlayacak bir Köprülü kavşak düşünüyoruz. Bu
güney çevre yolu ile birlikte bitecek." diye konuştu. Boğazköprü'deki yolun ve köprülerin miadının
dolduğunu aktaran Karayel, buradaki çalışma ile ilgili şu bilgileri aktardı: "Köprüler için şu ana kadar
hep gerekli tedbirler alındı ama yeni bir proje ihalesi hazırlanıyor. Proje bittiği andan itibaren oranın
yapımı için ihaleye çıkılacak. Kayseri'nin ulaşımda batıya doğru üç çıkışlı olarak daha güvenli yol
yapılacak. 3 şeritli yollar olacak. Trafik rahatlayacak. Sinyalizasyon düzenlenecek. Himmetdede'ki
köprüler de yenilenecek. Geçiş kolaylığı sağlanacak." Karayel, sulama projeleri ile ilgili çalışmaların
sürdüğünü ve bu projelerin bazılarının 2 ile 5 yıl arasında tamamen bitirileceğini anlattı. Hızlı tren
projesinde Kayseri ile ilgili ek proje çalışmalarının sürdüğünü, Ankara-Kırıkkale-Yozgat arasındaki ana
hat ile ilgili projede yeniden düzenleme olduğunu ifade etti. 2013 yılında bu proje arasında Kayseri için
hazırlanacak ek proje ile hızlı tren konusunda çalışmalar yapıldığını aktardı. Ahmet Öksüzkaya, yeni
adliye binasının bir ay içerisinde teslim edileceğini ifade ederek, ilgili firmanın adliye binasını
tamamlama ile ilgili verdiği tarihten önce işin bittiğini anlattı. Öksüzkaya, Kayseri'de havaalanı ile ilgili
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü'nün yaşadığı apron sorununun da ortadan kalkacağını dile
getirdi. Đsmail Tamer, Kayseri'de yapılan bölge hastanesi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ve burası ile
ilgili çıkartılan dedikoduların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Projede zemin çalışmasına bağlı olarak
temelin güçlendirilmesine yönelik değişiklik yapıldığını ve kazık çakıldığını dile getirdi. EDĐTÖR:ÖNER
ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11733
Erişim Tarihi: 06.12.2012

Adliye Teslim Ediliyor
Yeni adliye binası bir ay içerisinde teslim edilecek.
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Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11734
Erişim Tarihi: 06.12.2012

6800 TL ye satılık tapulu devremülkler
Kozaklı Kozza Termal de 10 günlük tapulu devremülkler satışa sunuluyor
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KOZAKLI DA 6800 TL YE TAPULU DEVREMÜLK ĐMKANI Nevşehir Kozaklı Đlçesinde GARANTĐ
KONUT tarafından yapımı devam eden KOZZA TERMAL de 10 günlük tatil veya yatırım için TAPULU
daireler sizleri bekliyor. 2013 eylül ayında açılacak termal tatil sitesinde 10 ar günlük TAPULU
dairelerin satışı sürüyor.10 günlüklerden kira veya tatil imkanlarınızda mümkün.Daireler en az 7 yılda
kendini amorti ediyor. Peşin 6800 tl olan dairelere aylık 240 tl taksitlerle 8300 tl ye 2 yılda sahip
olabilirsiniz.Peşin alımlarda tapu teslimli dairelere peşinatda alınıyor. Herkesin bütçesine göre
ayarlanan taksit imkanları ise cazip. Bilgi için:ÖNER ÇALIŞ 0 533 235 81 25
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11735
Erişim Tarihi: 06.12.2012

Ne yaptın Erciyesspor: 1-2
Adanaspor'a Mbilla'nın 2 gölüyle 2-1 mağlup olduk.
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PTT 1. Lig'in 14. haftasında Kayseri Erciyesspor, sahasında konuk ettiği Adanaspor'a 1-2 yenildi.
MAÇTAN DAKĐKALAR 2. dakikada Sofiane'nin ceza sahasının dışından vurduğu sert şutta top, direğin
yanından auta çıktı. 7. dakikada Kenan, Adanaspor defansını çalımlayarak ceza sahasına girdi.
Kenan'ın şutunda kaleci Tolgahan topu yatarak kontrol etti. 9. dakikada Mblla'nın ortasında top kaleye
doğru gitti. Kaleci Behram topu çizgi üzerinden çevirdi. Dönen topu Cem tamamlamak istedi ancak
Kaleci Behram topu kontrol etti. 13. dakikada Kibong'un ara pasında Cem ceza sahasında topla
buluştu. Cem'in şutunda top Kaleci Behram'ın da müdahalesi ile kornere çıktı. Kullanılan köşe
vuruşunda Kayseri Ecriyesspor defansı topu uzaklaştırdı. 30. dakikada Cem'in Erciyesspor yarı
sahasının ortasından çektiği sert şutta top kaleci Behram'da kaldı. 32. dakikada Emre'nin ara pasında
Ragıp ceza sahasında topla buluştu. Ragıp'ın vuruşunda top kaleci Tolgahan'da kaldı. 38. dakikada
Emrah'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Tolgahan topu yumrukladı. Kısa düşen top Gohou'nun
önünde kaldı. Gohou'nun sert şutunda top üstten auta çıktı. 47. dakikada Fatih'ten seken top Mblla'nın

önünde kaldı. Mblla'nın vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı. 50. dakikada Kenan ceza
sahası içinden topu ortaladı. Emrah müsait pozisyonda topu auta attı. 54. dakikada Gohou aldığı topu
Emrah'a attı. Ceza sahası içinde topla buluşan Emrah'ın şutunda top direğe çarptı. Geri dönen topu
kaleci Tolgahan kontrol etti. 65. dakikada Fevzi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Mblla
topa dokundu. Top direğe çarparak Erciyesspor filelerine gitti. 66. dakikada Merthan ceza sahası
içinde Fatih'i düşürünce hakem Tolga Özkalfa penaltı noktasını gösterdi. Kenan'ın kullandığı penaltı
atışında top kaleci Tolgahan'ın solundan filelere gitti. 86. dakikada Bülent'in ara pasında topla buluşan
Mblla defansı çalımlayarak yerden sert vurdu. Mblla'nın vuruşunda top ağlara gitti. STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Özgür Yankaya xx, Ayhan Akgöz xx, Esat Sancaktar xx KAYSERĐ ERCĐYESSPOR:
Behram x, Fatih x, Ragıp xx, Emrah xx, Kenan xx (Serdar dk. 67 xx), Gohou xx, Alattin xx (Serkan dk.
83 x), Mehmet xx, Emre xx, Volkan xx, Sofiane xx (Mehmet dk. 89 x) YEDEKLER: Yusuf, Üstün,
Kemal, Đnsa TEKNĐK DĐREKTÖR: Osman Özköylü ADANASPOR: Tolgahan x, Mblla xx (Koray dk. 89
x), Cem xx (Güngör dk. 78 x), Rahman x, Sedat x, Nwogbo xx (Bülent dk. 78 x), Kibong xx, Merthan x,
Tuna x, Đzzet x, Fevzi x YEDEKLER: Zülküf, Sami, Ahmet, Đlkem TEKNĐK DĐREKTÖR: Levent Eriş
GOLLER: Kenan (dk. 66 Pen.) (Kayseri Erciyesspor), Mblla (dk. 65 ve 86) (Adanaspor) SARI
KARTLAR: Ragıp, Alaattin (Erciyesspor), Merthan, Nwogbo, Fevzi (Adanaspor) EDĐTÖR:ÖNER
ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11736
Erişim Tarihi: 06.12.2012

ĐŞKUR 81 ilde SMMMO'ları ziyaret edecek
Türkiye Đş Kurumu (ĐŞKUR) istihdamın artırılması amacıyla, 6111 sayılı Kanunla uygulamaya konulan prim
teşviklerini anlatmak için gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
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ĐŞKUR 81 ĐLDE SMMMO’LARI ZĐYARET EDECEK
Türkiye Đş Kurumu (ĐŞKUR)’da görevli iş ve meslek danışmanları 81 ildeki Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odalarını ziyaret ederek, işverenlere sağlanan teşvikleri, ĐŞKUR’un işbaşı
eğitimlerini ve sunduğu diğer hizmetleri anlatacak.
Türkiye Đş Kurumu (ĐŞKUR) istihdamın artırılması amacıyla, 6111 sayılı Kanunla uygulamaya konulan
prim teşviklerini anlatmak için gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Konuyla ilgili
açıklama yapan ĐŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı, mali müşavirler ve muhasebecileri
işverenlere sağlanan teşvikler ile ilgili bilgilendireceklerini söyledi. 81 Đl Müdürlüğüne yeni başlatılacak
çalışmayla ilgili talimat verdiklerini kaydeden Yazıcı, “Biz ĐŞKUR olarak, işverenlerin yanı sıra istihdam
sürecinde söz sahibi olan mali müşavir ve muhasebeci arkadaşlarımızı da bilgilendirerek teşviklerimizi
anlatacağız. Böylece bu kişiler aracılığıyla işverenlerimize de ulaşmış olacağız.” dedi.
Yazıcı, Nisan ve Temmuz aylarında yapılan atamalarla göreve başlayan 2800 iş ve meslek
danışmanının Türkiye genelindeki tüm Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarını ziyaret
edeceğini belirtti. 6 aydan 54 aya kadar sağlanan prim teşviklerinin, ĐŞKUR’un işbaşı eğitim
programlarının bu ziyaretlerle işverenlere daha iyi tanıtılacağını ifade eden Yazıcı, bu sayede
firmaların işsiz vatandaşları işe almak için özendirileceğini kaydetti. Yazıcı son olarak, ĐŞKUR
bünyesinde görevli iş ve meslek danışmanlarının henüz kendisine ziyaret gerçekleştirilmemiş

firmalarca talep edilmesi durumunda doğrudan işyerlerine giderek teşvikler hakkında detaylı bilgi
verebileceğini, tüm firmaların ĐŞKUR’a başvurarak bu hizmetten ücretsiz yararlanabileceğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11738
Erişim Tarihi: 06.12.2012

Kaski Mersin'i yine yendi.91-87
Kayseri KASKĐSPOR kendi evinde Mersin B.B.'yi 91-87 mağlup etti.
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Kayseri KASKĐSPOR kendi evinde Mersin B.B.'yi 91-87 mağlup etti. FIBA Avrupa Kadınlar Kupası
sekizli final ilk maçında Kayseri KASKĐ, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 91-87 yendi. ülkemizi FIBA
Kadınlar Eurocup'ta temsil eden Kayseri KASKĐ ve Mersin Büyükşehir Belediyesi, sekizli final
mücadelesinin ilk maçında Kayseri'de karşı karşıya geldi. Mücadeleden Kayseri temsilcisi, 91 - 87
galip ayrıldı. Evanthia Maltsi 21 sayı ile mücadele ederken, Latoya Sanders 14 sayı, 11 ribaund ile
double-double yaptı. Serinin ikinci maçı 13 Aralık Perşembe günü Adana'da oynanacak. Mücadeleye
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Shavonte Zellous ile iyi başlayarak ilk periyodu 17-24 önde tamamladı.
Đkinci periyotta Bahar Öztürk- Erlana Larkins ikilisiyle farkı 9 sayıya kadar çıkartan Mersin temsilcisi,
Nkolika Anosike'nin sayılarına engel olamadı. Farkı eriten ev sahibi takım, ilk yarıyı 1 sayı farkla 45-46
geride noktaladı. Üçüncü periyotta Chantelle Handy'in skora katkı vermesiyle avantajını korumaya
çalışan rakibi karşısında Evanthia Maltsi ile etkili olan Kayseri KASKĐ, öne geçmeyi başarsa da son
periyoda 70-76'lık skorla Mersin Büyükşehir Belediyesi önde girdi. Latoya Sanders ile pota altında
etkili olan Kayseri temsilcisi, son 5 dakikaya girilirken 80-80 ile skorda dengeyi kurdu. Son dakikaları
büyük bir çekişmeye sahne olan maçtan ev sahibi takım, 91-87 galip ayrıldı. Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Milan Adamovic (Bosna Hersek), Maka Kupatadze (Gürcistan), Sergei Beliakov
(Bulgaristan) Kayseri KASKĐ (91): Pınar Demirok 7 (1 Ribaund-1 Asist), Asjha Jones 17 (5 Ribaund1asist), Ayşegül Günay (1 Asist), Begüm Dalgalar 3 (2 Ribaund-2 Asist), Evanthia Maltsi 21 (3
Ribaund-3 Asist), Nuria Martinez 8 (7 Ribaund-2 Asist), Zoi Dimitrakou 9 (1 Ribaund-1asist), Nkolika
Anosike 12 (1 Asist), Latoya Sanders 14 (11 Ribaund-4 Asist) Mersin Büyükşehir Belediyesi (87):
Chantelle Handy 19 (5 Ribaund-1 Asist), Bahar Öztürk 11 (3 Ribaund-2 Asist), Erlana Larkins 22 (16
Ribaund-1asist), Shavonte Zellous 24 (4 Ribaund-2 Asist), Seda Erdoğan 2, Ecem Güler 2 (3
Ribaund), Merve Aydın 7 (3 Ribaund-5 Asist) 1. Periyot: 17-24 2. Periyot: 28-22 3. Periyot: 25-30 4.
Periyot: 21-11 Öte yandan Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) 8. haftanın maç programı
açıklandı. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, TKBL'de 8. haftanın
programı şöyle: 8 Aralık Cumartesi: 14.00 Ceyhan Belediyesi-TED Ankara Kolejliler (Ceyhan) 15.00
Galatasaray-Canik Belediyesi (Abdi Đpekçi) 16.00 Đstanbul Üniversitesi BGD-Tarsus Belediyesi (Prof.
Dr. Turgay Atasü) 9 Aralık Pazar: 16.00 Samsun Basketbol-Fenerbahçe (Yaşar Doğu) 16.00 Edremit
Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Edremit) 16.00 Kayseri KASKĐ-Homend Antakya Belediyesi
(Kadir Has) 16.30 Beşiktaş-Adana BOTAŞ (BJK Akatlar) EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11741
Erişim Tarihi: 06.12.2012

Anadolu Harikalar Diyarına hızla devam
Mayıs ayında açılması planlanıyor
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Büyükşehir Belediyesi'nin önemli projeleri arasında yer alan ve Kayseri'de sosyal ve kültürel hayata
renk katacak olan Anadolu Harikalar Diyarı Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.,
Đçerisindeki çok değişik bölümler ve aktivitelerle Kayseri'nin ve Đç Anadolu'nun en gözde mekanı
olacak olan Harikalar Diyarı, adım adım ilerlemeye devam ediyor. Eğlence ve oyun parkı, hayvanat
bahçesi, spor alanları ve sosyal tesisler, buz pateni pisti, su kayağı parkı ve otoparklar gibi 10 ayrı
bölümden oluşacak projede Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz-kış demeden hummalı bir çalışma
yürütülüyor. Spor AŞ bünyesinde faaliyet gösterecek olan Anadolu Harikalar Diyarı içinde yer alan
hayvanat bahçesi, sportif ve sosyal tesisler, su kayağı parkı, buz pateni pisti hakkında bilgiler veren
Spor AŞ Genel Koordinatörü Ali Üstünel, Harikalar Diyarı'nda inşaatların kış mevsiminde de tüm
hızıyla devam ettiğini belirtti. Harikalar Diyarı içerisinde yer alacak hayvanat bahçesinin 180 bin m²'lik
bir alan üzerine kurulacağını hatırlatan Üstünel, "Doğal yaşam konseptine uygun olarak tasarlanacak
hayvanat bahçesinde 145 türde 850 hayvan yer alacak. Ayrıca hem buradaki hayvanların hem
Kayserili vatandaşlarımızın evcil hayvanlarının bakımı için bir veterinerlik binası bulunacak" dedi. Daha
sonra devam eden spor ve sosyal tesis inşaatlarını anlatan Üstünel, "Spor tesisleri, toplam 9 tenis
kortu, 3 basketbol-voleybol sahası, 3 mini futbol sahası ve içerisinde son derece modern dizayn
edilmiş kafe-restoranın bulunduğu sosyal tesis binasını bünyesinde barındırıyor. Bu tesislerin inşaatı
tamamlandığında Kayserili vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek. Önemli bir uğrak yeri
olacak" ifadelerini kullandı. Ardından su kayağı parkı ve buz pateni pisti hakkında bilgiler sunan
Üstünel şöyle konuştu: "Anadolu Harikalar Diyarı içinde çok farklı içerikte bölümler söz konusu.
Bunlardan biri de su kayağı parkı. Bu alan, 33 bin m² alan üzerine inşa edilmiş ve tamamlandığında
1.80 m su derinliğine sahip olacak. Ortasında 3 bin m² bir adacık bulunacak. Buraya gelen
sporseverler hem mekanik tesisler aracılığıyla su kayağı yapma keyfini yaşayacaklar hem de
ortasındaki ve çevresindeki sosyal tesislerden yararlanacaklar. Buradaki çalışmalar da bütün hızıyla
devam ediyor. Öte yandan Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde birçok ilki barındırıyor. Buz pateni pisti
de bu ilklerden birisi ve inşaatı tamamlanmak üzere. Buz pateni sporu özellikle kış sporları anlamında
meraklıların rağbet ettiği bir faaliyet. Buradaki 450 m2'lik doğal buz pistinde Kayserili hemşehrilerimiz
bu keyfi yaşama imkanı bulacaklar. Aileler burada keyifle vakit geçirecekler"
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11742
Erişim Tarihi: 06.12.2012

Kayserispor-Trabzonspor maçına doğru
Özel uçakla gidilecek Trabzon'dan alınan bir galibiyet ligde kalmak için umut verecek
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Kayserispor Basın Sözcüsü Rifat Pehlivan, sarı kırmızılı ekibin dört büyüklerle oynadığı
karşılaşmalarda daha iyi sonuçlar aldığına dikkati çekerek" Fenerbahçe'yi elimizden son dakikada
yediğimiz golle kaçırdık. Kayserispor,Trabzon'dan puan veya puanlarla dönecek güçtedir.
Futbolcularımıza ve teknik kadromuza güveniyoruz" dedi Öte yandan, sarı kırmızılı kafile cumartesi
günü saat 15.00'de, özel uçakla Trabzon'a gidecek. Maçtan sonra da saat 20.00'de aynı uçakla kafile
Kayseri'ye dönecek. Kayserispor kafilesinde sakatlığı devam eden Steinsson yer almayacak.
Kayserispor,antrenmanda Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı.
Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde, Kadir Has Tesisleri'nde yapılan antrenmana,
sakatlıkları bulunan Steinsson ve Riveros dışındaki tüm futbolcular katıldı. Prosinecki, antrenman
öncesi saha ortasında oyuncularıyla bir süre konuştu. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda,
koşunun ardından topla çalışma yapıldı. Đdmandan önce gazetecilere konuşan Prosinecki, takımını
son haftalardaki futbolundan memnun olduğunu belirterek, "Takım olarak iyi yoldayız. Artık yavaş
yavaş daha doğru futbol oynamaya başladık. Üstümüzdeki şanssızlığı da atarsak, her şey daha güzel
olacak. Önümüzde zorlu bir Trabzon deplasmanı var. Trabzonspor güçlü bir takım, son dönemde form
grafiği yükseliyor. Bizim için zor olacaktır ama oyuncularımıza güveniyoruz. Kaliteli oyuncularımız var.
Trabzonspor karşısında iyi bir mücadele ortaya koyarak, güzel bir sonuçla Kayseri'ye dönmek
istiyoruz" diye konuştu. Antrenman daha sonra basına kapalı devam etti. Bu arada KayserisporFenerbahçe maçı öncesinde çıkan olaylar nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda gözaltına
alınan 9 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Spor Toto Süper Lig'de geçen Pazar
günü oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçı öncesinde çıkan olaylar sonrasında, H.B. (21), M.D.
(17), M.D. (22), S.N. (32), A.Y. (25), S.Y. (17), Đ.B. (18), E.Y. (22) ve A.D. (21) gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 9 kişi hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesi Kanunu gereğince işlem
yapıldığı öğrenildi. Polis merkezinde ifadeleri ikmalen alınan 9 kişinin serbest bırakıldığı, ancak
haklarındaki soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. Serbest bırakılan 9 kişinin maçlardan men cezası
alabilecekleri öğrenildi. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11743
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Etrafımız Büyükşehirlerle doldu
Bir Niğde-Nevşehir-Sivas-Yozgat Kısmı kaldı
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13 ĐL BÜYÜKŞEHĐR OLDU 559 BELEDĐYE TARĐH OLDU Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
tarafından onaylanan büyükşehir yasası yürürlüğe girdi. Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay,
Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van
büyükşehir belediyesi olacak. 559 belediye kapatılacak. 6360 sayılı On Üç Đlde Büyükşehir
Belediyesi ve Yirmi Altı Đlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında
yayımlandı. Kanuna göre Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa,
Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van büyükşehir
belediyesi olacak. Bu illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içindeki köy ve belde
belediyelerinin tüzel kişiliği sona erecek, köyler mahalle olacak, belediyeler ise belde
ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılacak. Bu illerin,
bucak teşkilatları da kaldırılacak. Bu illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği ile Đstanbul
ve Kocaeli’deki orman köyleri de dahil köylerin tüzel kişiliği sona erdi. -YENĐ ĐLÇELER
KURULDU- Đstanbul Şişli’nin Ayazağa, Maslak ve Huzur mahalleleri Sarıyer’e bağlandı.
Ankara’nın Yenimahalle Đlçesine bağlı Dodurga ve Alacaatlı mahallelerinin çevre yolu
dışında kalan kısımları Şehitali Mahallesi’yle birleştirildi. Şehitali, Aşağıyurtçu,
Yukarıyurtçu,
Ballıkuyumcu
ve
Fevziye
mahalleleri
Etimesgut’a
bağlanacak.
Yenimahalle’nin Dodurga ve Alacaatlı mahalleleri de çevre yolu içinde kalan kısmıyla
Çayyolu, Ahmet Taner Kışlalı, Ümit, Koru, Konutkent ve Yaşamkent mahalleleri
Çankaya’ya katıldı. Aydın'da Efeler, Balıkesir'de Karesi ve Altıeylül, Denizli'de
Merkezefendi, Hatay'da Antakya, Defne, Arsuz ve Payas, Malatya’da, bazı mahalleler
Yeşilyurt ve Battalgazi Đlçeleri’ne, Manisa’da Şehzadeler, Yunusemre, Kahramanmaraş'ta
Dulkadiroğlu, Onikişubat, Mardin'de Artuklu, Muğla'da Menteşe, Seydikemer, Tekirdağ'da
Süleymanpaşa, Kapaklı, Ergene, Trabzon'da Ortahisar, Şanlıurfa'da Eyyübiye, Haliliye,
Karaköprü, Van'da Tuşba ve Đpekyolu, Zonguldak'ta Kilimli ve Kozlu ilçeleri kurulacak.
Denizli'nin Akköy ilçesinin ismi de Pamukkale olarak değişecek. -MĐMARĐ PROJELER
YAPILACAK- Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, mahalleye dönüştürülen köylerde, yörenin
geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler yapacak ya da
yaptıracak. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, il özel idarelerince
kullanılan haklar, yetkiler ve görevler, il özel idaresi bulunmayan yerlerde Yatırım Đzleme
ve Koordinasyon Başkanlığı’nca kullanılacak. Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına
katkı payı, defterdarlıklar açılan emanet hesaplarına aktarılacak. Tüzel kişiliği kaldırılan
köylerde görev yapan geçici ve gönüllü köy korucuları, halen görev yaptıkları yerlerde
görevlerine devam edecek. Maden ruhsatı, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular
ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde
valiliklerce yürütülecek. Maden ruhsatları için il özel idareleri ve köylere hizmet götürme
birliklerine verilen devlet hakkı, madenler için alınan harçlar, maden ihalelerinden elde
edilen gelirler, valilik ve kaymakamlıklarca uygulanan idari para cezaları, ihaleler için
alınan teminatlardan elde edilen gelirler genel bütçeye gelir kaydedilecek. Bu ödenekler
öncelikle, madenin veya jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının bulunduğu yere en

yakın yerleşim yerlerinin altyapı ihtiyaçları için kullanılacak. -750 BĐNDEN FAZLA
NÜFUSLU ĐLLER BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ OLABĐLECEK- Nüfusu 750 binden fazla olan
illerin belediyeleri kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilecek. Büyükşehir
belediyelerin sınırları il mülki sınırları, ilçe belediyelerinin sınırları bu ilçelerin mülki
sınırları olacak. Belediyeler; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yanı sıra mabetlerin
de yapım, bakım ve onarımını sağlayacak. Yasayla Ulaşım Koordinasyon Merkezi
kurulacak. Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü
taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlayacak merkeze,
Büyükşehir Belediye Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle
belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler
Federasyonu'nun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisi yer alacak. Büyükşehir
belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe belediyelerin kendi aralarında hizmetlerin
yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması halinde, büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve
düzenleyici kararlar almaya yetkili olacak. Belediyelerin otoparkla ilgili elde ettikleri
gelirler, 45 gün içinde büyükşehir belediyesine aktarılacak. Büyükşehir belediyeleri bu
geliri tasdikli plan ve 5 yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi
karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparkların
inşasında kullanacak. Bu gelir, sadece otopark yapımında kullanılacak, bunun dışındaki
bir amaç için kullanılamayacak. -BELEDĐYELER KONUKEVĐ AÇACAK- Büyükşehir belediyesi
bulunan yerlerde ayrılma yoluyla yeni bir belde kurulmasında, yeni kurulacak belde için
aranan 50 binlik nüfus kriteri 20 bine düşecek. Belediye sınırları içinde nüfusu 500’ün
altında mahalle kurulamayacak. Köyleri mahalleye dönüştürülen köylülerin, geçmişten
beri kullandığı mera, yaylak ve kışlak gibi yerlerdeki hakları kanun kapsamında
korunacak. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar
ve çocuklar için konukevleri açacak. Belediyeler, gerektiğinde, sporu teşvik etmek
amacıyla gençlere spor malzemesi verecek, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım
yapacak, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenleyecek, yurt içi ve yurt dışı
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik
yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilecek.
Belediyeler, mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda kurulacak elektronik haberleşme
istasyonlarına, kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetlerinin gerekleri
dikkate alınarak, ücret karşılığında yer seçim belgesi verecek. Belediye ve bağlı idareler,
meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu
verebilecek. Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı
toplamının yüzde 6'sı ile bu tahsilatın toplamı üzerinden Büyükşehirlerdeki ilçe
belediyelerine ayrılan payların yüzde 30'u büyükşehir belediye payı olarak ayrılacak. –
GENĐŞLETĐLEN YOL HARCAMALARINA VATANDAŞ KATILMA PAYI ÖDEYECEK- Belediyeler,
genişletilen yolun iki tarafında bulunan konut sahiplerinden yol harcamalarına katılma
payı alabilecek. Tüm acil çağrıları karşılamak üzere büyükşehirlerde başkanlık, diğer
illerde ise valilikler bünyesinde 112 acil çağrı merkezleri kurulacak. Büyükşehir
belediyelerinin bulunduğu illerde, kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin
etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, ilin tanıtımı, temsil, tören,
ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına
rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak,
Yatırım Đzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulacak.
-559 BELEDĐYE KAPATILACAK- Mahalleye dönüşen köylerde, tarım ve hayvancılık amaçlı
yapılardaki işletmeler ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav,
berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyonlar, büfeler işletme ruhsatı almış sayılacak. Bu
işletmelerin bulunduğu binalardan, kanunun yayımlandığı tarihe kadar bitirilmiş olanlar
da ruhsatlandırılmış sayılacak. Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde emlak vergisi, Belediye
Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle
alınmayacak. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret, 5 yıl süreyle en
düşük tarifenin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde belirlenecek. Nüfusu iki binin altındaki
559 belediyenin tüzel kişilikleri, ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere
kaldırılacak ve bu belediyeler kapatılacak. Bu belediyelerin personeli, taşınır ve taşınmaz

malları, hak, alacak ve borçları il özel idaresine devredilecek. Daha önce, birden fazla köy
veya köy kısımlarının birleşmesiyle oluşan ve bu düzenlemeyle yeniden köye dönüşen
belediyelerde, başka bir işleme gerek kalmaksızın birden fazla köy kurulabilecek.
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Yeteneksiz siniz ile gelen Kahraman
Görme özürlü ama tüm Kayseri kendisiyle gurur duyuyor
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Yıllar önce vergi iadesi zarfı dolduran müdürünün hesap makinesiyle hesaplayamadığı faturaların
toplamını zihninden hesaplayarak yeteneğini keşfeden görme engelli Ersin Çimen, sayılarla yaptığı
gösterilerle çevresindekileri şaşırtıyor. Doğuştan görme engelli olan ilkokul mezunu Çimen, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda 14 yıl hem eğitmenlik hem de idarecilik yaptı. Çoğu kişinin
hesap makinesiyle yapabildiği hesaplamaları küçük yaşlardan itibaren zihninden yapabilen Çimen, iki
basamaklı sayıların katlarını saniye aralıklarıyla saymanın yanı sıra sayılarla farklı zihinsel
hesaplamalar yapabiliyor. Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeteneğinin ulaştığı noktayı yıllar
önce yaşadığı bir olay sonucu fark ettiğini anlattı. Daha önce de hesap makinesiyle yapılan pek çok
işlemi zihinden yaptığını belirten Çimen, "Eskiden vergi iadesi zarfları doldurulurdu. Bir gün müdürüm
vergi iadesi için 63 faturanın tutarını hesap makinesiyle toplamaya çalışıyor, işin içinden çıkamıyordu.
Ben 63 faturanın toplam tutarını zihnimden hesapladım. Şaka yaptığımı sandı, makineden hesaplayıp
sağlamasını yapınca şaşırdı. Bu boyuta ulaştığımı ben de o zaman fark ettim" diye konuştu. -"Milyonla
milyonu çarpmaktan söz ediyorum"- Sayılarla dünya rekoru kırmayı planladığını ve bu yönde
çalışmalar yaptığını ifade eden Çimen, şöyle devam etti: "Abaküs yardımıyla görerek büyük sayıları
birbiriyle çarpan var. Ben tamamen zihinsel hiçbir materyal kullanmadan iki basamaklılarda saniyelik
çarpma yapıyorum. Bu konuda zaten rakip tanımıyorum. Yıllar önce biri 5 haneli iki sayıyı birbiriyle
çarpmıştı. Ben çıtayı yükselttim, 7 haneli iki sayıyı çarpacağım. Milyonla milyonu çarpmaktan söz
ediyorum. Son günlerde dört kez deneme yaptım. Đyi gidiyorum ancak süreyi kısaltmaya çalışıyorum."
Çimen, yeteneğini özel bir televizyon kanalında yayınlanan yarışma programında sergilediğini
vurgulayarak, "Yarışmanın ilerleyen aşamalarında hesap makinelerini sahnede intihar ettireceğim. 7
basamaklı iki sayıyı kısa sürede zihinden çarparak Guinness'e girmeye çalışacağım" dedi. "Beşiktaş'ın son 32 yılı hafızasında"- Aynı zamanda koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu dile getiren
Çimen, şunları kaydetti: "Beşiktaşlılık benim için bir yaşam biçimi. Takımın son 32 yılına skor ve takip
anlamında hakimim. Beşiktaş'ı yaşıyorum. Aklım ermeye başladığından bu yana Beşiktaşlıyım. Takım
o zamanlar ligde pek de iyi bir yerde değildi. Maçları dinlerken siyah beyaz formaya sahip olduğunu
öğrendim. Benim için siyah ve beyaz hayatın kendisi. Zıtlıklarla dolu bir yaşam sürüyoruz. Bir yanda
pozitiflik bir yanda negatiflik var. Beşiktaşlılık benim için bu yüzden bir felsefe. Beşiktaş'ın 1980'den bu
yana yaptığı tüm maçları, sezonu, maç sonucu, atılan goller, golleri kimin attığını ve dakikası ile
anlatabiliyorum." Çimen, 38 yıldır Bağlama da çaldığı dile getirerek, Beşiktaş için bir şarkı yazdığını,
eğer katıldığı yarışma programında finale kalırsa bir müzik albümü yapmayı planladığını sözlerine
ekledi. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
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Develi de soba Faciası:1 Ölü
Üzücü olay Ayvazhacı Köyünde yaşandı.
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Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü, eşi tedavi altına alındı.
Develi ilçesi Ayvazhacı köyünde yaşayan Alaaddin Gül (60) ve eşi Bahriye Gül'den (57) haber
alamayan komşuları, Gül çiftinin evine geldi. Evlerinin penceresinden Gül çiftinin hareketsiz yattığını
gören komşuları, camı kırarak içeri girdi. Olay yernine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede,
Bahriye Gül'ün öldüğü belirlenirken, Alaaddin Gül, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi'ne kaldırıldı. Gül çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi
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Şehit Annesi ERÜ.T.F' nde vefat etti.
Boğazlıyan'lı şehidin anneside son yolculuğuna uğurlandı.
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında geçtiğimiz ay, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman
Çavuş Seyit Yalçın'ın kanser hastası annesi Şükran Yalçın, oğlunun ardından bir ay sonra vefat etti.
Şehit annesi Şükran Yalçın, tedavi gördüğü Kayseri Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde önceki
gün kansere yenik düştü. Yalçın'ın cenazesi Yozgat'ın Boğazlıyan Merkez Camii'nde öğle namazına
müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı, Yozgat Đl Jandarma Komutanı Albay Recep
Yalçınkaya, Đl Emniyet Müdürü Hasan Yılmaz, Boğazlıyan Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Yalçın ailesi
ve yakınları, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Şehit Uzman Çavuş Seyit Yalçın'ın askerlik mesleğini kanser hastası olan annesinin tedavisini
yaptırmak için seçmesi yürekleri dağlamıştı. Şehit annesi Şükran Yalçın, oğlu şehit düştüğünde
Boğazlıyan'da düzenlenen cenaze töreninde, oğlunun tabutunun başında "Annen kanser hastasıydı,
keşke senin yerine ben ölseydim." diyerek ağıt yakmıştı.
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ABD'lilerin Kayseri Sevgisi
ABD Kuzey Carolina Eyaleti misafirleri ilimize hayran kaldı.
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Kayseri ile Amerika'nın Kuzey Carolina Eyaleti arasında imzalanan işbirliği protokolünün ardından ikili
ilişkiler gelişmeye devam ediyor. Son olarak Kuzey Carolina Eyaleti'nden Kayseri'ye gelen bir heyet,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.
Belediye Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarete, Amerikalı Milletvekilleri Tim Douglas Moffitt, William
Millen Brawley Jr, Bill Cook, Senatör James Wayland Davis ve Hakim Robert Carl katıldı. Başkan
Özhaseki ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Amerika ile gelişen ilişkilere dikkat çekti. Türk
milletinin misafirperverliğinden de söz eden Başkan Özhaseki, Amerika'yı ciddi bir müttefik olarak
gördüklerini ifade ederek, "Biz de yerel yönetimler olarak buna katkı sağlamak istiyoruz. Aramızda
imzaladığımız işbirliği protokolünün sadece kağıt üzerinde kalmasını istemiyoruz. Bu ilişkileri her
zaman devam etmesini arzu ediyoruz. Ticari bir takım anlaşmalara hazır olduğumuz gibi kültürel ve
eğitim alanında da işbirliğine hazırız" dedi.
Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'de birçok önemli projeyi hayata geçirdiğini ifade eden Başkan
Özhaseki, bunlardan Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi projesi hakkında konuklarına
açıklamalarda bulundu. Erciyes'te inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Özhaseki, kurulacak
olan oteller bölgesi hakkında da bilgiler vererek, "21 ayrı otelin inşaatı bahar aylarıyla birlikte
başlayacak. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak altyapıyı, teleferikleri, sosyal tesisleri yapıyoruz, kar
makinelerini kuruyoruz. Fakat otelleri özel sektör yapıyor. Günümüzde en çok para kazandıran turizm
şekli kış turizmi. Bu nedenle bu projeye çok önem veriyoruz" diye konuştu.
Amerikalı milletvekilleri ise Kayseri'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek Erciyes'i görmek
için sabırsızlandıklarını belirtti. Milletvekilleri, ilişkilerin gelişmesi için Amerikalı iş adamlarına Kayseri'yi
anlatacaklarını, ticari ilişkilerin gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Senatör James Wayland Davis de Kayseri'de çok güzel ağırlandıklarını dile getirerek Başkan
Özhaseki'ye teşekkür etti. Davis, "Eyaletimize geldiğinde çok güzel bir şekilde karşılanmışsınız. Ama
bunun bizim nasıl ağırlandığımızla karşılaştırılabileceğini sanmıyorum. Emin olabilirsiniz ki bu
misafirperverliğinizi döndüğümüzde tüm çevremize anlatacağız ve Türkiye'nin değerini arttıracağız. Bir
sonraki ziyaretimizi de dört gözle bekliyoruz. Sizi de eyaletimizde tekrar görmekten mutluluk
duyacağız. Bir sonraki ziyaretinizde eyaletimizin batı yakasına da gelmenizi ve oradaki dağlık bölgeleri
de görmenizi isteriz. Ancak bizim Kuzey Carolina'daki dağlarımızı burada gördüklerimizle
karşılaştırdığımızda bizimkiler onların yanında Bebek kalırdı" dedi.
Ardından Başkan Özhaseki, Kayseri haritası üzerinden şehrin imar planı hakkında Amerikalı
konuklarına bilgiler sundu. Ziyaretin sonunda Başkan Özhaseki günün anısına konuklarına Türk
motifleri ile süslenmiş ibrik ve Amerikalı heyetin isteği üzerine imzaladığı birer Kayseri Tanıtım Kitabı
hediye etti. Amerikalı misafirler ise Başkan Özhaseki'ye eyaletlerini temsil eden bazı hediyeler verdi.
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Melikgazi'den Hayırlı haber bekliyoruz
Dünyanın Đlk Hobi ve Koleksiyon Müzesinin ilimizde açılmasını bekliyoruz
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçenin sosyal, ekonomik,
istihdam, kültürel, sportif, eğitimsel, çevre ile fiziki gelişimine katkı sağlayacak her türlü AB projesini
(Avrupa Birliği) değerlendireceklerini söyledi.
Melikgazi Belediyesi olarak AB projeleri ile hibe programlarından yararlanabilmek amacı ile 2005
yılında AB DANIŞMA VE UYGULAMA BĐRĐMĐ oluşturulduğunu hatırlatan Büyükkılıç, "Melikgazi
Belediyesi olarak AB gelişme, geliştirme, yatırım ve uygulama programlarından yeteri kadar
yararlanamadığımız gözlenmektedir. Bu amaç ile sadece belediye olarak değil kişisel, kurum, kuruluş,
dernek, oda ve kuruluşların da hazırlamış olduğu projelere belediye olarak her türlü destek ve yardıma
hazırız. Gerektiğinde proje ortağı, proje destekleyicisi veya proje iştirakçilerinden olabiliriz. Yeter ki
Melikgazi'nin gelişimine, büyümesine, sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlasın." dedi.
AB hibe ve gelişme programlarından yararlanabilinecek projesi olan ve müracaat ile başvuru
konusunda yardıma ihtiyacı olan kişi ve kuruluşların Melikgazi Belediyesine müracaat etmelerini
isteyen Büyükkılıç, AB proje destekli iş geliştirme, iş kurma ile çevre ve eğitim konularına ağırlık ve
önem verdiklerini sözlerine ekledi.
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Kızılay Kayseri de Büyük Oynayacak
Orta Anadolu Afet Bölge Müdürlüğü kurmak için çalışmalar başladı.
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Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Ayhan Uzandaç, şubeyi iğne ucu kadarken alıp, Erciyes Dağı kadar
büyüttüklerini söyledi.
Uzandaç, Kayseri Kızılayı'nın projelerini şu şekilde sıraladı:
"Hastanemiz var, kan merkezimiz, yeni projelerimiz var. Mesela ilk etapta Boydak grubunu bağışlamış
olduğu kız öğrenci yurdu hizmete başlayacak. Đşletmeciliğini KYK'ya vermeyi düşünüyoruz. Organize

Sanayi Yönetim Kurulu üyesi bize ilk etapta 5 bin 600 metre ama küçük gelir düşüncesiyle 10 metreye
çıkan bir alan tahsis ettikten, burada da, depremlerde, sellerde, yangında ihtiyaç maddelerini
karşılamak için Orta Anadolu Afet Bölge Müdürlüğü kurmayı planlıyoruz. Şu anda Sivas'ta, Adana'da
yakın yerlerde böyle bir merkez var, bir felaket olduğu anda en geç 3-4 saatte yardımlar yetişir fakat
bu daha seri olsun düşüncesiyle Kayseri'de de kurmak istiyoruz. Başta Organize Sanayi Yönetim
Kurulu, Đstikbal ve diğer kuruluşlarla bu binayı meydana getireceğiz. Bu proje 3-4 trilyonluk bir proje.
Bir de Yaşlılar Konseyi projesi var. Talas Belediyesi 10 bin 200 metre arsa tahsis etti. Ama daha iyi bir
yer için bağışçı arıyoruz. Yaşlılar Konseyi de bir ihtiyaçtır. Yaşlı insanlara, ailelerinde kopan kimsesiz
insanlara bu hizmeti getirebilirsek çok iyi bir hizmet olacağına inanıyorum."
Uzandaç, Kızılay'ın, dünyanın en büyük yardım kuruluşlarından Kızıl Haç ile eş değer çalışmalar
yaptığını, bu nedenle dünyanın en büyük hayır kurumlarından biri olma iddiası taşıdıklarını belirtti.
Uzandaç, "1999 yılı depreminde Kızılay'a ağır faturalar kestiler ama bu Kızılay'ın gafletinden değil,
imkanlarını el vermediğinden kaynaklandı, kaldı ki devletin gücü dahi yetmedi. Ama şu anda Türk
Kızılayımız büyük felaketlerin tedbirlerini şu anda almaktadır. Böyle bir felaket meydana geldiği
takdirde en az zararla nasıl çıkılır, bunun hesapları ve eğitimleri yapılıyor." ifadelerini kullandı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11751
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Kızılay Yaşlılar Konseyi bağışçısı arıyor
Talas Belediyesi Kızılay için 10200 metre arsa tahsis etti.
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Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Ayhan Uzandaç, Yaşlılar Konseyi projesi var. Talas Belediyesi 10 bin
200 metre arsa tahsis etti. Ama daha iyi bir yer için bağışçı arıyoruz. Yaşlılar Konseyi de bir ihtiyaçtır.
Yaşlı insanlara, ailelerinde kopan kimsesiz insanlara bu hizmeti getirebilirsek çok iyi bir hizmet
olacağına inanıyorum."
Uzandaç, Kızılay'ın, dünyanın en büyük yardım kuruluşlarından Kızıl Haç ile eş değer çalışmalar
yaptığını, bu nedenle dünyanın en büyük hayır kurumlarından biri olma iddiası taşıdıklarını belirtti.
Uzandaç, "1999 yılı depreminde Kızılay'a ağır faturalar kestiler ama bu Kızılay'ın gafletinden değil,
imkanlarını el vermediğinden kaynaklandı, kaldı ki devletin gücü dahi yetmedi. Ama şu anda Türk
Kızılayımız büyük felaketlerin tedbirlerini şu anda almaktadır. Böyle bir felaket meydana geldiği
takdirde en az zararla nasıl çıkılır, bunun hesapları ve eğitimleri yapılıyor." ifadelerini kullandı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11752
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Bünyan 2. Kış Yüzme Şenliği
Buz gibi havada sıcak olan Bünyan Pınarbaşı su kaynağında suya girilecek
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BÜNYAN 2. KIŞ YÜZME ŞENLĐĞĐ
BÜNYAN BELEDĐYESĐ ile BÜNYAN DOSTLARI GRUBU'nun birlikte düzenledikleri BÜNYAN 2. KIŞ
YÜZME ŞENLĐĞĐ ETKĐNLĐK PROGRAMI :
19.01.2013 CUMARTESĐ GÜNÜ :
09.00 - Cumartesi günü saat 07.00 dan itibaren şehir dışından gelecek
misafirlerimizin karşılanması, Çevre gezisi ,Yüzme şenliği alanına
götürülmesi, şenlik alanına çadırların kurulması, akşam kamp ateşi
yakılması. (Şehir dışından gelecek gruplar Cumartesi günü Erciyes’de kayak yapıp ya da ÜrgüpGöreme’de balon turuna katılıp, gece Bünyan’da çadır kampta konaklayıp Pazar günü yüzme
şenliğimize katılabilirler. Kayseri Merkez ile Bünyan arası 40 km, Erciyes Kayak Merkezi ile Bünyan
arası 60 km, Ürgüp-Bünyan arası 100 km dir. Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri Şehir Merkezi ya da
Bünyan ilçe merkezindeki misafirhane ve otellerde de konaklayarak şenliğimize katılmak da
mümkündür.)
20.01.2012 PAZAR GÜNÜ :
08.00 Çadır kampta kalacak misafirlerimizin otobüsle Bünyan Belediyesi
Sosyal Tesislerine getirilmesi.
08.30 Bünyan Belediyesi Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri'nde kahvaltı ikramı.
09.00 Bünyan Hidroelektrik Santrali'nin (Elektrik Fabrikası) gezilmesi.
09.30 Yürüyüş başlangıcı , Parkur güzergahı: Elektrik fabrikası- KayabaşıAşağı Havuz- Yukarı havuz- Bent -Kemer köprü- Pınarbaşı mesire alanı.
Yürüyüş Sarımsaklı suyu takip edilerek yapılacaktır. Yürüyüş parkuru
yaklaşık 7 km olup, başlangıç ve bitiş arasında 150 metre rakım farkı
vardır. Tahmini yürüyüş zamanı 2 saattir.
12.00 Yüzme şenliği alanına varış ve toplu olarak suya girme .
12.15 Atlama yarışları.
12.30 Sesbest stil yüzme yarışları.
12.45 Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen'in ve BDG Dönem Başkanı
Yasemin Akkaya'nın şenlik konuşmaları.
13.00 Ödül töreni ve katılım belgesi dağıtımı.
13.30 Katılımcılara ve misafirlerimize sıcak yemek ikramı.
14.30 Bünyan ilçe merkezine varış ve konuklarımızın uğurlanması.
Şenliğimiz tüm halkımıza açık olup, ücretsizdir. Đsteyen yürüyüşe katılmadan şenlik alanına kendi
araçları ile gelebilir. Bünyan Belediyesi 20 Ocak 2012 Pazar günü Bünyan ilçe merkezinden şenlik
alanına ücretsiz otobüs kaldıracaktır.
Yürüyüş parkuru, 1400-1500 metre rakımda olup mevsim şartları gereği karla kaplı olacaktır. Hava
sıcaklığı uzun yıllar ortalamasına göre gece eksi 15; gündüz artı 3 derece civarındadır. Yürüyüşçülerin
ayakkabı ve kıyafetlerinin kış şartlarına uygun olması gerekir. Ayakkabı ve kıyafetleri uygun olmayan
katılımcılar yürüyüş ekibine alınmayacak olup, şenlik alanına otobüsle taşınacaktır.
Şenlik alanında tuvalet ve elektrik mevcuttur. Alana, Bünyan Belediyesi tarafından büyük bir çadır
kurulacak ve içinde soba yakılacaktır. Mevcut bekçi kulübesi bayanlar için soyunma kabini olarak
kullanılacak olup, saç kurutma makinesi bulundurulacaktır. Yüzme etkinliğine katılacak katılımcılar,

havlu ve bornozlarını kendileri getirecektir. Şort ve mayolarınızı unutmayınız. Sıcak içecek servisi
etkinlik boyunca devam edecektir.
Đrtibat :
Mustafa Kılıçarslan : 0 532 305 08 77
Yasemin Akkaya : 0 532 557 04 98
Bünyan Belediyesi : 0 352 712 10 40
Etkinliğimiz sırasında gezeceğimiz Bünyan Hidroelektrik santralı 1926 yılında yapılan ve orijinal haliyle
halen faal olan Türkiye'nin ilk hidroelektrik santralidir. 90 metre yükseklikten akan Bünyan Şelalesi
1926 yılından beri borular içinde santrali çalıştırmaktadır.
Bünyan'ımızın Sarımsaklı suyu yaz kış debisi fazla değişmeyen ve yaz kış aynı ısıda (17 derecede)
doğan, çok özel bir su kaynağıdır. Bu özelliğiyle yazın serin ,kışın sıcak hissedilir. Çocukluğunda
zemheride bile bu suya giren Bünyanlı hemşerilerimizi, çocukluklarına dönmeye davet ediyoruz.
Dünya'da tek ve özel olan böyle bir tabiat harikasını görmek üzere tüm Bünyan dostlarını ve doğa
dostlarını Bünyan'ımıza davet ediyoruz.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11753
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Kayseri KASKĐ Antakya'yı devirdi.84-76
Đlk devrede 38-33 Kayseri Kaski lehine tamamlandı.
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 8. haftasında Kayseri Kaski kendi sahasında Homend Antakya
Belediyesi'ni 84-76 mağlup etti.
SALON: Kadir Has HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal xx, Kamil Gürsoy xx, Metin Demir xx
KASKĐ: Pınar xx 10, Jones xxx 19, Aysun, Ayşegül x 2, Yasemin xx 7, Maltsi xxx 26, Tuğba x,
Martinez xx 7, Nazlı, Esra xx 5, Anosike xx 8, Đlayda
HOMEND ANTAKYA BELEDĐYESĐ: Naile xxx 17, Luciex 1, Gizem, Belgin x, Dilara, Ana x 4, Eda x,
Jana x 9, Đlsu xx 9, Jolene xxx 17, Shekinna xxx 19
1. PERĐYOT: 19-17 (Kayseri Kaski lehine)
DEVRE: 38-33 (Kayseri Kaski lehine)
3. PERĐYOT: 63-58 (Kayseri Kaski lehine)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11754
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Trabzonspor:1-Kayserispor: 1 Kayserispor deplasmandan 1 puanla dönüyor.
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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda oynanan mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti.
Maça Trabzonspor'un direkten dönen 3 topu damga vurdu.Trabzonspor'un golünü 79. dakikada Olcan
Adın atarken, Kayserispor'un golünü 9. dakikada Salih Dursun kaydetti.Bu sonucun ardından
Trabzonspor ligdeki puanını 23'e, Kayserispor ise 16'ya yükseltti.Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya
çok fazla ilgi göstermedi. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda özellikle maraton tribünde büyük boşluklar
gözlenirken, 10 bine yakın bordo-mavili taraftar maçı izledi. Yaklaşık 50 kişilik sarı-kırmızılı taraftar
grubu da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota
Arvaledze de karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.
GÜNEŞ'TEN TEK DEĞĐŞĐKLĐK
Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor'da, teknik direktör Şenol
Güneş geçen hafta 4-0 kazanılan Gençlerbirliği maçı kadrosuna göre tek oyuncu değişikliği yaptı.
Güneş, sakatlığı bulunan Colman'ın yokluğunda Brezilyalı oyuncu Alanzinho'ya ilk 11'de görev verdi.
En son ligin 7. haftasındaki Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyen Alanzinho, böylece ligde 7
haftalık aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Trabzonspor'da Colman'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan
Janko ve Bamba da 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı.Kayserispor'da ise geçen hafta Fenerbahçe
maçında gol atan forvet oyuncusu Bobo, sakatlığı nedeniyle 18 kişilik kadroda yer almadı. Bunu
dışında ise genç forvet oyuncusu Babacar ilk 11'de yer aldı.
TRABZONSPOR BASTIRDI, GOLÜ KAYSERĐSPOR BULDU!
Maçın başlamasıyla birlikte Trabzonspor etkili bir oyun oynamaya başladı. Oyunu da yavaş yavaş
rakip yarı alana yıkmaya başlayan Trabzonspor tehlikeli ataklar geliştirmeye başladı. Kayserispor
üzerinde baskısını hissettiren Trabzonspor buna rağmen duran toptan golü yedi. Maçın 9. dakikasında
Trabzonspor yarı alanından serbest vuruş kazanan Kayserispor'da Salih, gelen ortaya vurduğu kafayla
golü attı ve Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi.
TRABZON'A ERTUĞRUL ĐZĐN VERMEDĐ
Golden sonra Trabzsonpor'da bir şaşkınlık oluştu. Baskı kurduğu sıralarda yenilen gol Trabzonspor'un
temposunun da düşmesine neden oldu. Bir süre düşük tempoda geçen maçta dakikalar ilerledikçe
tempo yine arttı. Kayserispor da kontra ataklarla pozisyonlar yaratmaya çalıştı ancak bunda pek
başarılı olamadı. Özellikle ilk yarının ortalarına gelindiğinde Trabzonspor üst üste pozisyonlar bulmaya
başladı fakat bunlarda Ertuğrul ve direkler gole izin vermedi. Maçta 30. dakikaya gelindiğinde
Trabzonspor'un etkili oyunu ve baskısı olsa da Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyordu.
DĐREK YĐNE ENGEL OLDU
Đlk yarıda son bölümlere girilirken, tempo biraz düşmeye başladı ve oyundaki mücadele biraz daha
orta sahata kaydı. Kayserispor daha çok oyunu dengeye getirmeye çalışan bir oyun ortaya koyarken,
Trabzonspor ara ara yine etkili ataklar geliştirmeye devam etti. Bu pozisyonlardan birisinde ise Serkan
uzaktan kaleyi denedi fakat top yine direkten döndü. Đlk yarıda başka gol olmadı ve ilk yarıyı
Kayserispor 1-0 önde kapattı.
TRABZONSPOR YĐNE BASKILI BAŞLADI
Đkinci yarıda yine Trabzonspor baskısı vardı ve ikinci yarının başlamasıyla oyun Kayserispor yarı
sahasına yıkıldı. Trabzonspor topu rakip yarı sahada çevirmesine rağmen aradığı boşlukları bulmakta
biraz daha zorlandı. Kayserispor ise yine kontra atak oyununu tercih etti fakat çok fazla etkili olamadı.

Trabzonspor zaman zaman çok tehlikeli ataklar geliştirdi fakat borda-mavililer yine Ertuğrul'u bir türlü
geçmedi ve maçta 60 dakika geride kalırken, Trabzonspor 1-0 gerideydi.
DAKĐKALAR GEÇTĐ GOL GELMEK BĐLMEDĐ
Maçta zaman ilerledikçe tempo düşmeye başladı. Trabzonspor etkinliğini biraz kaybetmeye başladı ve
bulduğu pozisyon sayısı da azaldı. Kayserispor ise biraz daha toparlandı ve kontra ataklara daha etkili
çıkmaya başladı. Oyunu kendi yarı sahasından biraz çıkarmaya başlayan sarı-kırmızılı ekip, topa da
daha çok sahip olmaya başladı. Maçta 75. dakika geride kalırken skorda bir değişiklik olmadı.
OLCAN KĐLĐDĐ AÇTI!
Oyunun temposunun düştüğü bölümlerde Trabzonspor'un golü de geldi. Bordo-mavililerin kanatları
biraz daha etkin kullanmaya başladığı dakikalarda gol sağ kanattan gelişen bir atakta geldi. Maçın 79.
dakikasında sağ kanattan gelen ortada ceza sahasında bir karambol oldu ve kale önünde boşta kalan
topu Olcan ağlara göndererek skora eşitliği getirdi: 1-1.Maçta kalan dakikalarda başka gol olmadı ve
maç 1-1 berabere sona erdi.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐLK YARI)
8. dakikada Adrian'ın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Giray'ın kafa
vuruşunda, top üsten auta gitti.
9. dakikada Mouche'nin sağdan ceza alanına gönderdiği serbest atışa, ceza alanında iyi yükselen
Salih, yere doğru yaptığı kafa vuruşuyla topu kaleci Onur'un sağından filelere gönderdi: 0-1
17. dakikada Mouche'nin soldan ortasında, ceza alanı içindeki Babacar'ın kafa vuruşunda, top üsten
auta gitti.
19. dakikada Olcan'ın direkt kaleye gönderdiği serbest atışta, kaleci Ertuğrul sert gelen topu kornere
çelmeyi başardı.
20. dakikada Adrian'ın etkisiz şutunda, ceza alanı içinde uygun durumda topla buluşan Halil'in sert
vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta gitti.
27. dakikada Trabzonspor çok önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Serkan'ın sağdan ortasında,
Adrian'ın rövaşata vuruşunda, kaleci Ertuğrul'un güçlükle çeldiği top, Henrique'nin önüne düştü.
Altıpas içinde bomboş durumdaki bu futbolcunun kafa şutunda top üst direkten döndü. Daha sonra
savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
28. dakikada Halil'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Ertuğrul'u geçen top üst direkten oyun
alanına dönerek uzaklaştı.
39. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı dışında önünde bulan Serkan'ın
şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'u geçmesine karşın bir kez daha üst direkten döndü.
45. dakikada Alanzinho'nun pasında, ceza alanı içinde Halil'in şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
47. dakikada Alanzinho'nun pasında Halil'in üzerinden atladığı top ile ceza alanı içinde buluşan
Adrian'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.
54. dakikada Halil'in pasında, ceza alanı içinde topla buluşan Henrique'nin şutunda, top savunmadan
döndü. Dönen topu bu futbolcu tekrar kaleye göndermek istedi ancak meşin yuvarlak bu kez de
direğin az farkla yanından auta çıktı.
71. dakikada Serkan'ın hatalı pasında Malik Fathi'nin ceza alanına doğru aktardığı topa Sefa dokundu
ancak kaleci Onur, meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı.
79. dakikada Serkan'ın sağdan ortasında, Vittek'in kafa vuruşunda yan direkten dönen top, altı
pas içindeki Olcan'ın önüne düştü. Bu futbolcu da rakipleri arasında topuğuyla yaptığı vuruşla
meşin yuvarlağı filelere göndererek maçta eşitliği sağladı: 1-1.
90+2. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında son olarak ceza alanında topu önünde bulan
Biseswar'ın plase şutunda, kaleci Onur'u geçen top az farkla auta gitti.
Trabzonspor: 1 - Kayserispor: 1
Stat: Hüseyin Avni Aker
Hakemler: Hüseyin Sabancı, Ekrem Kan, Nihat Mızrat
Trabzonspor: Onur, Serkan, Giray, Mustafa, Emerson, Zokora, Alanzinho (Dk. 73 Vittek), Adrian,
Olcan, Halil (Dk. 78 Emre), Henrique (Dk. 57 Yasin)
Kayserispor: Ertuğrul, Salih, Eren, Khizanishvili, Malik Fathi, Riveros, Abdullah, Sefa (Dk. 90+5
Berkay), Cleyton, Mouche (Dk. 87 Ömer), Babacar (Dk. 60 Biseswar)
Goller: Dk. 9 Salih (Kayserispor), Dk. 79 Olcan (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Khizanishvili, Dk. 34 Ertuğrul, Dk. 63 Abdullah, Dk. 83 Salih (Kayserispor), Dk. 41
Halil, Dk. 53 Olcan, Dk. 69 Giray (Trabzonspor)
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11755
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Kayseri de maymun paniği
2 kişiyi ısırdığı belirtilen maymun bir dükkandan mı kaçtı.
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Kayseri'de sahibinin elinden kaçan maymun, lise öğrencisi 2 kızı bacaklarından ısırıp kaçtı. Saldırgan
maymun, belediye ekipleri tarafından sakinleştirici iğneyle vurularak yakalandı. Genç kızlar maymunun
sahibinden şikayetçi oldu.
Olay, bu sabah meydana geldi. Kocasinan Đlçesi Serçeönü Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen
sahibinin elinden kaçan maymun, Kocasinan yaya altgeçidinden dershaneye giden lise öğrencisi 15
yaşındaki Serap Esra Dağ'ın sol bacağını ısırdı. Büyük korku yaşayan Serap Esra Dağı, altgeçit esnafı
tarafından çağrılan 112 ambulansıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bu sırada
olay yerine giden polis ekipleri, saldırgan maymunu bulamadı.
Kaçan maymun, bu kez yolun karşısına geçerek, Melikgazi Đlçesi Kılıçarslan Mahallesi Sivas
Caddesi'nde kaldırımda dershaneye giden lise öğrencisi 13 yaşındaki Özlem Nurcan Polat'a da
saldırdı. Genç kızın sağ bacağından ısıran maymun, Özlem Nurcan'ı da hastanelik ederek, kaçtı.
Polisin haber verdiği Belediye ekipleri, saldırgan maymunu Kılıçarslan Mahallesi Molla Sokak üzerinde
bulunan Kılıçarslan Camii Parkı'nda buldu. Sakinleştirici iğne vurulan maymun etkisiz hale getirilerek
Beştepeler Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Hastanede tedavileri devam eden Serap Esra Dağ ve
Özlem Nurcan Polat ise maymunun sahibinden şikayetçi olduklarını söyledi.
Öte yandan belediye görevlisi Cemal Çadır'ın yakalayarak etkisiz hale getirdiği saldırgan maymun,
Beştepeler Mesire Alanı Hayvanat Bahçesi'ne kondu. Maymunun, tedavisinin tamamlanıp, sahibi
gelene kadar burada misafir edileceği bildirildi. Cemal Çadır, oldukça hareketli olan maymunun zor da
olsa yakaladıklarını ifade ederek, "Polis bize haber verene kadar iki kişiyi ısırarak yaralamış.
Uyuşturucu iğneyle vurarak hayvanı sakinleştirdik. Hayvanat bahçesinde veteriner hekim eşliğinde
tedavisi yapılacak" dedi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11756
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Ve Erciyeste kayak sezonu açıldı
Kar kalınlığı 80 cm civarında.
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Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı Erciyes'te kayak sezonu açıldı.Hafta sonunu fırsat bilen
vatandaşlar, Erciyes'in kayağa yapışmayan toz karı ile ünlü pistlerinde çocuklarıyla birlikte kaymanın
keyfini çıkardı.Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Erciyes Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Cahit Cıngı, yaptığı açıklamada, kayak sezonunun başladığını, vatandaşların Erciyes'e yoğun
ilgi gösterdiğini söyledi.Adana, Mersin gibi güney illerinden çok sayıda kayakseverin Erciyes'e geldiğini
belirten Cıngı, "Günübirlik Erciyes'e gelenler için çeşitli yenilikler yaptık. Soyunma odaları, çocuk
bakım odaları bunlardan bazıları. Kayakseverlere her türlü imkanı sunuyoruz" dedi.3 bin 916 metre
yüksekliğindeki Erciyes'in, Türkiye'nin ve dünyanın en ucuz kayak merkezi olduğunu savunan Cıngı,
şöyle devam etti: "Bu sezon Erciyes Hacılar Kapı'daki gondolun, kayak yapmayanlar için tek çıkış
öğrenci bilet ücreti 1 lira, tam bilet ücreti 3 lira. Kayakçılar için ise öğrenci 3, tam 5 lira. Günlük bilet
fiyatı ise 25 lira olarak belirlendi. Avrupa'da bu fiyat 40-50 lira arasında değişiyor. Bu kadar uygun fiyatı
dünyanın hiçbir kayak merkezinde bulamazsınız. Vatandaşların da ilgisi çok güzel. Đlk günlerde
halkımız çocuklarıyla sabah saatlerinden itibaren pistleri doldurdu. Bu sezon hedefimiz 1 milyon kişiyi
Erciyes'e çıkarmak."Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Neşet Somtaş ise, 24'e yakın
piste sahip olan Erciyes'in kayakseverler için ideal bir merkez olduğunu kaydetti
.-Kar Kaplanları da sezon açtıBu arada, isimlerini Erciyes ve çevresindeki dağlarda kışın kar banyosu yaparak ve buzlu suya girerek
duyuran "Erciyes Kar Kaplanları" da yeni sezonu açtı.Herkes Đçin Spor Federasyonu'na bağlı Erciyes
Kar Kaplanları Derneği ve Spor Kulübü üyeleri, mevsimin ilk kar banyosunu Erciyes Dağı'nın Tekir
Yaylası'ndaki kayak pistinde eksi 10 derece soğukta yaptı.Çeşitli meslek gruplarından 25 kişinin yer
aldığı grup, soğuk havaya aldırış etmeden tesisler bölgesinden ikinci istasyona kadar yürüdü. Kar
kaplanları, daha sonra yarı çıplak halde türküler söyleyerek kar üstünde koştu ve kar banyosu yaptı.
Herkes Đçin Spor Federasyonu Đl Temsilcisi Davut Güleç, son günlerde artan gribal enfeksiyona karşı
en iyi aşılamanın karda yürümek, kar banyosu yapmak ve spor sonrası soğuk ya da buzlu suya girmek
olduğunu söyledi.Erciyes Kar Kaplanları Derneği ve Spor Kulübü Başkanı Rifat Postacı da her kış
karda ve buzlu suda banyo yapmayı alışkanlık haline getirdiklerini, böylece hastalıklardan
korunduklarını savundu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11757
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Noter Katibi sobadan zehirlendi
Gencin hastanede durumunun ağır olduğu belirtiliyor
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Yahyalı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen noter katibi hastanede tedavi
altına alındı.Kovacık Mahallesi Hacı Hasan Efendi Caddesi'ndeki evlerinde, annesi tarafından baygın
halde bulunan Okan Aldanmaz (24), Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Sobadan sızan
karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Aldanmaz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından
helikopter ambulanla getirildiği Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Aldanmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11758
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Kayseri Şekerspor Çorum'u dağıttı.7-0
Timur hettirik yaparken Kayseri Şekerspor averajını yükseltti.
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Spor Toto 3. Lig. 1. Grup'ta mücadele eden Kayseri Şekerspor, kendi sahasında Çorumspor'u 7-0
mağlup etti.
STAT: Atatürk Kompleksi
HAKEMLER: Mehmet Efe xx, Utku Tunavelioğlu xx, Erman Yardımcı xx
KAYSERĐ ŞEKERSPOR: Bekir xx, Gökhan xx, Eşref xx, Serkan x, Mehmet Yaman xx (Ulvi dk. 70 x),
Orhan x, Volkan xx, M. Serkan xx, Timur xx (Ramazan dk. 64 xx), Gökhan Açıkgöz xx, Mehmet xx
(Tunahan dk. 77 x)
YEDEKLER: Hasan, Altan, Osman, Bilal
TEKNĐK DĐREKTÖR: Cahit Erçevik
ÇORUMSPOR: Zahit x, Samet x (Ahmet dk. 88 ?), Yasin x, Yasin Özkarlı x, Ali x, Gökhan x (Bilal dk.
60 x), Fatih x, Onur x, Harun x, Avne x (Tuncay dk. 55 x), Samet Sur x,
YEDEKLER: Serkan, Abdulsamet, Ebeydullah, Çağrı
TEKNĐK DĐREKTÖR: Tümer Uzun
GOLLER: Timur (dk. 22 pen., dk. 39 ve dk. 61), Mehmet Yaman (dk. 27) M. Serkan (dk. 76) Ramazan
(dk. 90) Eşref (dk. 90+4 )(Kayseri Şekerspor)
SARI KART: Eşref (Kayseri Şekerspor)
Spor Toto 3. Lig 1. Grup takımlarından Kayseri Şekerspor'da, 7-0'lık Çorumspor galibiyetinin sevinci
yaşanıyor.
Kulüp Basın Sözcüsü Uğur Metiner yaptığı açıklamada, ligin 15. haftasındaki Çorumspor
karşılaşmasından 7-0 gibi farklı bir skorla galibiyetle ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.
Çorumspor galibiyetinin takıma büyük moral sağladığını vurgulayan Metiner,
"Đyi bir maç oldu. Sahamızda farklı kazandık. Đyi oynadığımız bir oyunun sonucunda hak ettiğimiz bir
galibiyeti aldık. Maçın tamamında oyunun hakimi bizdik. Takımımız ilerleyen haftalarda daha da iyi
olacak. Galibiyeti taraftarlarımıza armağan olarak veriyoruz. Hedefimiz ilk yarı bitmeden ilk 5 takım
arasına girmek" diye konuştu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11759
Erişim Tarihi: 14.12.2012

Özhaseki'nin sucuk partisi başlıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminat parası sucuk olacak
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Kayseri Büşyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla sucuk dağıtacak.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Başkan Mehmet Özhaseki'nin CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatlarla aldığı sucukları, Yenişehir Aşevi önünde
vatandaşlara dağıtacağı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11760
Erişim Tarihi: 14.12.2012

13.saniyede gol yedik ama! :2-4
Karşıyaka'yı Erciyesspor deplasmanda 4-2 mağlup etti.
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PTT 1. Lig'in 15. haftasında yağış nedeniyle ertelenen maçta Karşıyaka, Alsancak Stadyumu'nda
Kayseri Erciyesspor'u konuk etti. Büyük mücadeleye sahne olan maç 4-2 Kayseri Erciyesspor'un
üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla K.Erciyesspor ligdeki liderliğini sürdürdü. Karşıyaka'nın gollerini 1.
dakikada Wilfred Dalmat ve 17. dakikada Emmanuel Banahene atarken, Kayseri Erciyesspor'un
gollerini 14. ve 90. dakikalarda Serdar Eyilik ile 37. ve 82. dakikalarda Emrah Bozkurt attı. Bu maçta
Dalmat'nın 11. saniyede attığı gol, PTT 1. Lig'de bilinen en erken gol atarak tarihe geçti. Türk futbol
tarihinde, Süper Lig'de bilinen en erken golü, 2008-09 sezonunda, Denizlispor forması giyan TrinidadTobagolu Darryl Roberts, 13. haftada Eskişehir deplasmanında, 12. saniyede ağları havalandırarak
kaydetmişti. Çok hızlı başlayan mücadelede Karşıyak henüz ilk dakikada Dalmat ile golü buldu ve 1-0
öne geçmeyi başardı. Kayseri Erciyesspor'un bu gole cevabı ise 14. dakikada Serdar Eyilik ile geldi ve
durumu 1-1 oldu. Bu golden çok geçmeden, 17. dakikada Banahene 17. dakikada attığı golle
Karşıyaka'yı yeniden öne geçirdi. Đlk yarıda son bölüme gelirken K.Erciyesspor'dan Emrah Bozkurt
attığı golle takımına yeniden beraberliği getirdi. Đlk yarıda başka gol olmadı ve ilk yarı 2-2 sona erdi.

Maçın ikinci yarısında ise uzun gol sesi çıkmadı fakat 82. dakikada Emrah Bozkurt kendisinin ikinci,
takımının üçüncü golünü atarak skoru 3-2 yaptı. Maçta 90. dakikaya gelindiğinde ise Serdar Eyilik bir
gol daha attı ve durum 4-2 oldu. Maçta başka gol olmadı ve Kayseri Erciyesspor maçı 4-2 kazandı. Bu
sonucun ardından Karşıyaka 24 puanda kalırken, Kayseri Erciyesspor puanını 30 yaptı. Gelecek hafta
Karşıyaka, Adanaspor deplasmanına giderken, Kayseri Erciyesspor sahasında Manisaspor ile
karşılaşacak. Stat: Alsancak Hakemler: Mete Kalkavan, Serkan Çimen, Özgür Ertem Karşıyaka:
Necati, Fatih, Erdi Kasapoğlu (Dk. 46 Ahmet Burak), Emre (Dk. 45 Makukula), Dalmat, Banahene,
Onur Akbay, Orhan (Dk. 85 Onur Türk), Adnan, Sercan, Cemil Kayseri Erciyesspor: Behram, Fatih,
Serkan, Ragıp, Emrah (Dk. 84 Üstün), Serdar (Dk. 90 Hakan), Gohou (Dk. 90 Kemal), Mehmet Ozan,
Emre, Veysel, Hanni Goller: Dk. 1 Dalmat, Dk. 17 Banahene (Karşıyaka), Dk. 14 ve Dk. 90 Serdar, Dk.
37 ve Dk. 82 Emrah (Kayseri Erciyesspor) Sarı kartlar: Dk. 8 Erdi Kasapoğlu, Dk. 13 Necati, Dk. 33
Onur Akbay, Dk. 57 Fatih, Dk. 71 Adnan, Dk. 90 Makukula (Karşıyaka), Dk. 57 Emre (Kayseri
Erciyesspor)
Kayseri Erciyesspor Kulübü Basın Sözcüsü Kaan Savruk, "Ligdeki önemli rakiplerimizden biri olan
Karşıyaka'yı deplasmanda yendiğimiz için çok mutluyuz" dedi. Kaan Savruk yaptığı açıklamada, ligin
15. haftasında deplasmanda Karşıyaka'yı 4-2 mağlup ederek, takipçileriyle olan puan farkını
korumanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Đzmir'de iyi bir mücadele ve futbolun ardından galip
geldiklerini vurgulayan Savruk, şöyle devam etti: "Karşıyaka ligin iddialı ve güçlü ekiplerinden biri.
Zaten ligdeki konumları ve oynadıkları futbol da kalitelerini gösteriyor. Maçın henüz 11. saniyesinde
kalemizde gol görerek neredeyse karşılaşmaya 1-0 yenik durumda başlamış olduk. Fakat
oyuncularımız pes etmedi ve zor saha şartlarında maçı lehimize çevirmeyi başardı. Böyle güçlü bir
ekibi iki kere yenik düşmemize rağmen 4-2 mağlup etmek, bizi çok mutlu etti. Bütün oyuncularımızı bu
yürekli futbollarından dolayı tebrik ediyoruz. Süper Lig hedefimize adım adım ilerliyoruz. Đnşallah bu
tempomuz ve heyecanımız lig sonuna kadar, artarak devam eder." EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11761
Erişim Tarihi: 14.12.2012

