KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
10.09.2012–16.09.2012
Maç bileti 2 TL!
Erciyesspor, 16 Eylül Pazar günü KADĐR HAS STAD ında 1461 Trabzon ile oynayacağı maçın bilet fiyatları
açıklandı.
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Erciyesspor, 16 Eylül Pazar günü KADĐR HAS STAD ında 1461 Trabzon ile oynayacağı maçın bilet
fiyatları açıklandı.
Ligde 2 de 2 yapan Erciyesspor Yönetim Kurulu ve OSMAN ÖZKÖYLÜ günlerdir taraftara yaptığı
çağrılarda sürekli 1461 Trabzon maçında stadı karnaval havasına çevirme talebinde bulnmuş ve
destek istemişti.Buna karşılık taraftara jest yapan yönetimde bilet fiyatlarını 2 TL olarak belirlemiştir.
Biletler pazartesi günü satışa çıkacaktır.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11580
Erişim Tarihi: 13.09.2012

Sağlıkta partner bulmaya geliyorlar!
Ortadoğu, Balkan ve Kafkas ülkelerinin sağlık kurumları ve profesyonelleri, sağlık alanında yatırım fırsatları
aramak için Türkiye&#8217;ye geliyor.
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ÇEVRE ÜLKELER SAĞLIKTA
PARTNER BULMAYA GELĐYOR
Ortadoğu, Balkan ve Kafkas ülkelerinin sağlık kurumları ve profesyonelleri, sağlık alanında
yatırım fırsatları aramak için Türkiye’ye geliyor. Bosphorus Encounters tarafından bu yıl 5-8
Aralık 2012 tarihlerinde ikincisi gerçekleştirilecek “Uluslararası Sağlık Turizmi Forumu”

aracılığıyla bir araya gelecek sağlık kurumları ve uzmanlar, hem tecrübelerini paylaşacak hem
de işbirliği için görüşmeler gerçekleştirecek
Türkiye, sağlık turizmi ile Avrupa ve bölge ülkelerdeki yıldızını parlatmaya devam ediyor. Hem hastane
kalitesi, hem de hekim bilgi ve tecrübesiyle birçok Avrupa ülkesini sağlık sistemiyle geride bırakan
Türkiye, aralık ayında büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak.
Bosphorus Encounters tarafından ilki Rusya ve eski Sovyet Cumhuriyetlerden gelen ziyaretçilerle
düzenlenen “Uluslararası Sağlık Turizmi Formu”nun ikincisi 5-8 Aralık 2012 tarihlerinde
gerçekleştirilecek. Ortadoğu, Balkan ve Kafkas ülkelerinin onlarca sağlık kurumu ve profesyonellerini
ağırlayacak Türkiye bölge ülkelere şifa dağıtacak.
TURĐSTĐ TÜRKĐYE KAPTI
Son yıllarda sağlık alanında gerek hizmet kalitesi gerek yüksek fiyatlar nedeniyle 2012 yılında
Türkiye'ye 500 bine yakın hastanın geldiğini belirten Bosphorus Event Genel Müdürü Mert Akkök,
“Türkiye son 5 yılda sağlık alanında önemli ilerlemeler kat etti. Kısa süre öncesine kadar yurtdışında
sağlık hizmeti almak isteyenler Almanya, Đsviçre, Đsrail ve Ürdün’e giderken, hükümetin uyguladığı
sağlık politikaları, yeni teşvikler ve seyahat alanında yapılan avantajlar sayesinde Türkiye sağlık
turizminde cazip bir rota haline geldi” açıklamasını yaptı.
MĐLYAR DOLARLIK PAZAR
Dünyada 100 milyar dolarlık sağlık turizmi pazarı bulunduğuna dikkat çeken Akkök, “Türkiye’deki
tedavi imkanları, teknoloji, hastane kalitesi ve hekimlerimizin bilgi ve tecrübesiyle dünya sağlık
turizmindeki yıldızımız parlamaya devam ediyor. Bu pazardan önemli bir pay almamamız için hiçbir
neden yok. Aralık ayında ikincisini gerçekleştireceğimiz ‘Uluslararası Sağlık Turizmi Forumu’nda farklı
ülkelerden gelen kurum temsilcileri, hastane, klinik, sağlık turizmi acenteleri, sigorta şirketleri, destek
merkezleri Türkiye’de partner arayacak. B2B formatında karşılıklı masa görüşmeleri düzeniyle
gerçekleşecek organizasyonda her bir katılımcı kurum, her bir ziyaretçi kurum ile tanışma ve kendisini
tanıtma imkanı bulacak” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11581
Erişim Tarihi: 13.09.2012

Şampiyona sona erdi!
Talas Ali Dağı'nda Uluslararası Havacılık Federasyonu&#8217;nun (FAI) Türkiye&#8217;de ilk kez düzenlediği ve
iki hafta süren Euro 2012 Yelkenkanat Şampiyonasında dereceye giren pilotlara törenle madalyaları verildi.
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Talas Ali Dağı'nda Uluslararası Havacılık Federasyonu’nun (FAI) Türkiye’de ilk kez düzenlediği ve iki
hafta süren Euro 2012 Yelkenkanat Şampiyonasında dereceye giren pilotlara törenle madalyaları
verildi.
Kupa törenine Vali Şerif Yılmaz, Milletvekilimiz Ahmet Öksüzkaya, Talas Belediye Başkanı Rifat
Yıldırım, Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) gözlemcisi Flip Koetsiev ve pilotlar katıldı.
Düzenlenen törende konuşan Vali Şerif Yılmaz, yarışmanın başarılı ve kazasız şekilde
tamamlanmasından duyduğu mutluluğu kaydederek, “Türkiye’nin her yerinde yarışma konuşuldu.
Amacına ulaşmış oldu. Yarışmada herkesin saygı ve sevgi içerisinde bir olduğunu gördük. Bizim de
amacımız dünya barışına katkı sağlamaktı bunu başardık.” dedi.
Konuşmaların ardından dereceye giren sporcular açıklandı. Yarışmada Đtalyan pilot Alessandro Ploner
birinci, Çek Cumhuriyeti’nden Dan Vyhnalik ikinci ve Slovak Primoz Gricar üçüncü oldu. Takımlarda da

Đtalya birinci, Slovenya ikinci ve Đspanya üçüncü oldu. Sporculara ödüllerini protokol üyeleri verirken,
yarışma birincisi Đtalyan pilot Alessandro Ploner, şunları söyledi: “Yarışma takım ve bireysel olarak
bizim için çok güzel geçti. Đlk kez Türkiye’de yarışmaya katıldım. Biraz zorlandık ama sonuçtan
memnunum. Yelkenkanat için her şey burada çok güzel. Birinci olacağımı beklemiyordum çünkü çok
başarılı pilotlar vardı ama çok mutluyum.” Türk milli takımı ise 17 ülke arasında 12. sırada yarışmayı
tamamladı.
Haber/Kayseri Valiliği
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11582
Erişim Tarihi: 13.09.2012

Eğitimimiz ne kadar Milli?
Yetkililer, sorumlular ve vatandaşlar olarak şu soruların cevabını doğru vermemiz gerekiyor. Milli eğitimimiz
gerçekten milli midir?
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EĞĐTĐMĐMĐZ NE KADAR MĐLLĐDĐR?
Okulların açılmasıyla yeniden gündem oluşturan 4+4+4 sistemi ile ilgili, Millet Derneği Kayseri
şubesi başkanı Mustafa TEMĐZER, dünden bugüne eğitim sistemini yorumlayarak ilgililere
çeşitli uyarılarda bulundu.
4+4+4 Sistemi tartışmalarının gölgesinde yeni bir eğitim öğretim yılına daha başlıyoruz. 2012-2013
Eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, velilerimiz ve tüm milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.
Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken; yetkililer, sorumlular ve vatandaşlar olarak şu soruların
cevabını doğru vermemiz gerekiyor. Milli eğitimimiz gerçekten milli midir?... Milli eğitim sistemimizi
oluşturmada bağımsız hareket edebiliyor muyuz?.. Bugüne kadar benimseyip uyguladığımız eğitim
sistemlerimiz ve eğitim programlarımız ne kadar milliydi?... Bu yıl uygulamaya konan 4+4+4 sistemi
ne kadar milli?...
Bu soruların cevabını doğru verebilmek için dünden bu güne eğitim sistemimizdeki gelişmelere
bakmamız gerekir.
Büyük sarsıntılar geçiren Osmanlının son dönemleri olan 1860’lı yıllardan itibaren, Türk Đslam
Medeniyetinin aksaklıklarını ve yanlışlıklarını gidermenin yolu olarak kendi medeniyetimizi geliştirmek,
yeniden gözden geçirmek yerine; Batı medeniyetine entegre olma yolu seçilir. Bu yıllardan itibaren
Milli Eğitimimizde “Yenileşme” adına bir taklitçilik dönemi başlar. Bu taklitçilik fikri ve akımı Batı
medeniyetinin üstünlüğüne inanan devlet adamlarıyla o günden bugüne kadar devam edip gelir.
Bu taklitçilik anlayışı Cumhuriyet döneminde de devam etmiş. Tüm yenileşme hareketlerinde taklitten
de öte, yabancı devletlerden getirilen uzmanların etkin olduğu görülmektedir. Öyle ki milli eğitimimiz
adeta yabancılara bırakılmış, bu yabancı uzmanlar da milli eğitimimizi kendi devletlerinin siyasi hedef
ve menfaatleri doğrultusunda şekillendirmeye çalışmıştır.
Milli eğitim konusunda 1924’ten 1957’ye kadar diğer devletlerle -daha fazla da ABD ile- bir dizi
antlaşmalar imzalanmış. Yapılan antlaşmalarla Türk Milli Eğitimindeki insiyatif yabancı uzmanlara
bırakılmıştır.
Biz ülke olarak 27 Aralık 1949’da ABD ile bir anlaşma imzaladık. Sözü edilen “Fulbright Anlaşmanın
birinci maddesi şöyleydi:
“Türkiye’de, Birleşik Devletler Eğitim Komisyonu adı altında bir komisyon kurulacaktır. Bu komisyon,
niteliği bu anlaşmayla belirlenen ve parası T.C Hükümeti tarafından finanse edilecek olan eğitim

programlarının yönetimini kolaylaştıracak ve Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri
tarafından tanınacaktır.
O günden bu güne yani 1949’dan 2012 yılına kadar aradan 63 yıl geçti. Milli eğitim ve program
hazırlama anlayışımızda değişen bir şey var mı?...
Bu gün Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Türkiye için bir “ Ulusal Program” hazırlamıştır. Türkiye’nin
ulusal eğitim ve öğretim programını Hıristiyan Avrupa Birliği hazırlıyor!.. Bu programın kimlerin hedef
ve amaçlarına hizmet edeceğini düşünüyoruz?...
Dünden bugüne eğitim felsefemizde değişen bir şey var mı?... Değişen bir şey yok. Değişen sadece
yabancı devletlerin ve etki eden yabancı uzmanların isimleri, değişmeyen ise beyinlerinden ve
midesinden bağlanmış zincirli kölelerdir.
Buna göre yetkililere ve sorumlulara millet adına soruyoruz. Bu güne kadar uygulanan eğitim
programları ve sistemleri ne kadar milli olabildi?... Bu gün Avrupa Birliği tavsiyeleri, dayatmalarıyla
uygulamaya konan her türlü ekonomik, siyasi, kültürel… programlar ve tartışmalarla bu eğitim öğretim
yılında uygulanmaya başlanan 4+4+4 eğitim sistemi ne kadar millidir?
Dünden bu güne, milli iradenin başta meclis olmak üzere tüm kurumlara - özellikle Milli Eğitim
Bakanlığına- gereği gibi yansımadığını görmekteyiz.
Toplumumuzun ihtiyaçlarına cevap verecek bir milli eğitim sistemi ve programı hazırlayabilecek bilgi
birikimi, deneyim ve tecrübeye sahip kendi insanlarımız yok mu?... Elbette var.
Millet, eğitim sistemimizin, milli iradenin hakim olduğu bir komisyon tarafından milletimizin sosyal,
kültürel ve siyasi ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanmasını bekliyor.
Millet Derneği olarak yetkililerimizi göreve çağırıyoruz. Milli eğitim milletimizin bekasını sağlayacak
temel unsurdur. Mecliste, Milli Eğitim Bakanlığında ve tüm kurumlarda milli iradenin lafta değil
gerçekten hakim olmasını bekliyoruz.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11584
Erişim Tarihi: 13.09.2012

Kayseri Halkı için harcayacağım!
Şehrimizi ve ismimizi karaladılar bunun sonucuna katlanacaklar. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Bu parayı da
kendim için değil Kayseri halkı için harcayacağım.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri
Büyükşehir Belediyesi hakkında ortaya attığı iddiaların yalan ve iftira olduğunun sonuçlanan mahkeme
kararlarıyla tek tek tescillendiğini belirterek sonuçlanan üç ayrı davadan toplam 52 bin TL tazminat
kazandığını söyledi.
Başkanlık Brifing Salonu'nda bir basın toplantısı düzenleyerek kazanılan davalar hakkında
açıklamalarda bulunan Başkan Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun 2 yıl kadar önce bütçe görüşmeleri
sırasında 'Kayseri'de yolsuzluk yapılıyor' şeklinde attığı iftiraların karşılıksız kalmadığını vurguladı.
Bütçe görüşmeleri esnasında Kılıçdaroğlu'na Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gereken cevabı
vermesine rağmen Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına devam ederek algı idaresi ile meşgul olduğunu
hatırlatan Başkan Özhaseki, "Kılıçdaroğlu, seçim döneminde gittiği her yerde gerek belediyemiz
hakkında gerekse de şahsım hakkındaki iftiralarına bilerek, isteyerek, kasıtlı olarak devam etti.
Kendisine yakın olan basın organlarını, köşe yazarlarını kullanarak eksik, yalan yanlış bilgilerle

kamuoyunu yanıltmaya çalıştı" dedi.
"ÖZÜR DĐLEYENE KADAR DAVALARA DEVAM"
Başkan Özhaseki bu iftiraların ardından olayın yargıya intikal ettiğini belirterek, kanunen yeri
olmamasına rağmen daha önce sonuçlanmış davaların yeniden açıldığını ve 3 ayrı savcının dosyayı
tekrar incelediğini anlattı. CHP'lilerin yargıyı baskı altına alma çabalarına rağmen bu incelemenin
sonucunda da belediyenin suçu ve kusuru bulunmadığına karar verildiğini neticede de dosyanın
kapandığını hatırlatan Başkan Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bütün bu dava ve
incelemelerin neticesinde takke düştü ve kel göründü. Müfterilerin çirkin yüzü ortaya çıktı. Ben bütün
bu karalama ve iftiralar karşısında verdiğim mücadeleyi sürdürerek Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekilleri
ve Sözcü Gazetesi hakkında 14 ayrı tazminat davası açtım. Bu davaların 3'ü sonuçlandı. Đlk davadan
15, ikinci davadan 25, üçüncüden ise 12 bin TL olmak üzere toplam 52 bin TL tazminat kazandım. Bu
miktar mahkeme masrafları ve harçlarla birlikte 70 bin TL'yi buluyor. Ben bu paranın tamamını tahsil
edeceğim. Bu benim için bir para meselesi değil, namus ve haysiyet meselesidir. Onur mücadelesidir.
Ya Kılıçdaroğlu Kayseri halkından, şahsımdan, mesai arkadaşlarımdan özür dileyecek ya da
mücadeleme sonuna kadar devam edeceğim. Şehrimizi ve ismimizi karaladılar bunun sonucuna
katlanacaklar. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Bu parayı da kendim için değil Kayseri halkı için
harcayacağım. Daha önce de dediğim gibi ya sucuk partileri düzenleyeceğim ya da sosyal içerikli
yardımlarda bulunacağım. Özür dilerlerse bütün davaları geri çekmeye hazırım."
Başkan Özhaseki, toplantının sonunda iftiraların başladığı ilk günden bu yana kendisine destek veren
sivil toplum örgütleri ve Kayseri halkına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11585
Erişim Tarihi: 13.09.2012

Kayseri Şehidini uğurluyor!
Hakkari'nin Şemdinli Đlçesi'nde kalleş terör örgütüyle girilen çatışmada ağır yaralanan Kayserili Piyade Uzman
Çavuş 24 yaşındaki Ferhat KAPLANGĐRAY şehit oldu
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Hakkari'nin Şemdinli Đlçesi'nde kalleş terör örgütüyle girilen çatışmada ağır yaralanan Kayserili
Piyade Uzman Çavuş 24 yaşındaki Ferhat KAPLANGĐRAY şehit oldu.
Hakkari Đli Şemdinli Đlçesi 34'üncü Hudut Tugayı 3'üncü Dağ ve Komando Tabur Komutanlığı'nda
görevli Piyade Uzman Çavuş Ferhat KAPLANGĐRAY, dün Şemdinli Đlçesi kırsalında hain bölücü terör
örgütü ile girilen çatışma ağır yaralanmış, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesine kaldırılmıştı.Bugün şehit olan
KAPLANGĐRAY’A acı haberi ailesine askeri yetkililerce ulaştırıldı.
Şehit piyade Uzman Çavuş’un naaşı, bugün ikindi vakti düzenlenecek cenaze töreniyle Burhaniye
Köyü'nde toprağa verilecek
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11586
Erişim Tarihi: 13.09.2012

Dualarla uğurladık!
Hakkari&#8217;nin Şemdinli ilçesinde Şehit düşen P. Uzm. Çvş. Ferhat Kaplangiray, Yahyalı Đlçesi Burhaniye
köyünde kalabalık bir topluluğun katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Şehit düşen P. Uzm. Çvş. Ferhat Kaplangiray, Yahyalı Đlçesi Burhaniye
köyünde kalabalık bir topluluğun katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Hakkari Đli Şemdinli Đlçesi Geniştepe bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı
çatışma sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde aynı gün şehit olan P. Uzm. Çvş. Ferhat Kaplangiray Yahyalı Đlçesi Burhaniye köyünde
ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından düzenlenen askeri törenle köy
mezarlığında defnedildi.
Şehidin naaşının üzerindeki bayrak Vali Vekili Davut Haner tarafından ağabeyi Emrah Kaplangiray’a
teslim edildi. Emrah Kaplangiray, bayrağı teslim alırken “Vatan sağ olsun.” dedi.
Cenaze törenine Vali Vekilimiz Davut Haner, Milletvekilimiz Sadık Yakut, Garnizon Komutan Hv. Plt.
Tümg. Ali Demiral, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Namık Boran, şehidin yakınları ve köy halkı
ile askeri ve mülki erkan katıldı.
Haber/Kayseri Valiliği
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11588
Erişim Tarihi: 17.09.2012

ĐŞKUR'dan Đşverenlere ziyaret!
ĐŞKUR işgücü piyasasındaki talep ve ihtiyaçları ölçmek amacıyla 10 ve daha fazla çalışanı bulunan yaklaşık 65
bin işyerinde araştırma yapacak.
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ĐŞKUR, 65 BĐN ĐŞVERENĐ ZĐYARET EDECEK
Türkiye Đş Kurumu, istihdam ve işsizlik sorununun çözümüne yönelik geliştirilecek politikalara yardımcı
olmak amacıyla 81 ilde kapsamlı araştırma yapacak. Türkiye Đstatistik Kurumu ile birlikte tespit edilen
10 ve daha fazla kişiyi istihdam eden işyerlerinde gerçekleştirilecek araştırma kapsamında yaklaşık 65
bin işveren ĐŞKUR personeli tarafından ziyaret edilecek.

ĐŞKUR işgücü piyasasındaki talep ve ihtiyaçları ölçmek amacıyla 10 ve daha fazla çalışanı bulunan
yaklaşık 65 bin işyerinde araştırma yapacak. 10 Eylül - 31 Ekim 2012 tarihleri arasında tüm illerde
gerçekleştirilecek araştırma kapsamında istihdam ve işsizlik sorununun çözümüne yönelik olarak;
işgücü piyasasının yapısı ortaya konulmaya, sektörler bazında ihtiyaç duyulan meslekler bu
mesleklerde aranan, eğitim ve nitelikler tespit edilmeye çalışılacak.
“Đşgücü Piyasası Talep Araştırması”nı yapacak ĐŞKUR personeli Çalışma ve Đş Kurumu Đl
Müdürlüklerinin hizmet alanlarında bulunan işyerlerini ziyaret edecekler. Araştırma sonucunda il
düzeyinde işgücünün yapısı, sektörler bazında çalışanların mesleklere ve cinsiyete göre dağılımları,
ihtiyaç duyulan meslekler ve bu meslekler için talep edilen eğitim ve beceri durumları, işverenlerin
temininde güçlük çektikleri meslekler ve teminde güçlük çekme nedenlerine ilişkin beyanları, yıl
içerisinde işe giriş ve işten çıkışlara ilişkin beyanları, 2012 yılı sonunda ve 2013 yılı ortasında gelecek
dönemlere ilişkin işgücü piyasasında mesleki değişim eğilimleri belirlenerek “2012 Yılı Đl Đşgücü
Piyasası Analizi” gerçekleştirilecek.
Araştırma sonucunda elde edilen veriler ışığında işgücü arzı ve talebi arasındaki dengesizliğin
giderilmesine yardımcı olmak amacıyla politika ve önerilerin geliştirilmesi hedefleniyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11589
Erişim Tarihi: 17.09.2012

Kayseri Şeker Yine Mağlup 0-1
Temsilcimiz Đstanbulspor'a penaltıdan yediği golle 1-0 yenildi.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Spor
:0
: 123
: 15 Eylül 2012 22:03

3. Lig 1. Gurupta mücadele eden Kayseri Şekerspor kendi sahasında konuk ettiği Đstanbulspor'a 1-0
yenildi. Kayseri Şekerspor ikinci maçından da puan alamazken, Đstanbulspor ligde 6 puanla liderliğini
sürdürdü.
Stad: Atatürk Dışsaha Kompleksi
Hakemler: Murat Türkoğluxx, Mehmet Camer Karataşxx, Yavuz Bahadır Orduxx
Kayseri Şekerspor: Ermanxx, Gökhanx(Eşrefx Dk. 83), Hakanx, Osmanx (Ramazanx Dk.68), Bilalmx,
Mehmet Yamanx, Orhan Şahinx, Gencayx, Timurx, Ahmet Tanrıkulu? (Ahmet Polat Dk. 32)
Đstanbulspor: Serdarxxx, Tayfurxxx, Semihxxx, Đlsayxxx, Aytaçxxx(M.Canxx Dk.86), Tolgaxxx (Fatih
Dk. 79). Emrexxx, Ali Işıkxxxx, Barışxxx, Emrahxx (Müslüm Dk. 46), Teyfikxxx
Sarı Kart: Erman, Bilal, Ahmet, Serkan, Ramazan, Gencay, Gökhan, Orhan (Kayseri Şekerspor),
Tolga, Tayfun (Đstanbulspor)
Kırmızı Kart: Müslüm (Dk.90) (Đstanbulspor)
Gol: Ali Işık (Dk76. Pen) (Đstanbulspor)
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11590
Erişim Tarihi: 17.09.2012

