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Devre arasında transfer yapılacak
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze: Üç mevki için transfer yapmayı planlıyoruz ancak henüz belirgin bir
isim yok
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Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, devre arasında üç mevki için transfer yapmayı
planladıklarını ancak henüz belirgin bir isimin olmadığını söyledi.
Kayserispor, ligin 11. haftasında kendi sahasında ağırlayacağı Orduspor maçının hazırlıklarını
sürdürüyor. 12 oyuncunun milli takımda olması nedeniyle henüz tam kadro çalışmaya başlayamayan
Sarı-kırmızılılar, Orduspor maçı için 3 puan hedefliyor.
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, Orduspor maçının zor geçeceğini belirterek, "Đnşallah,
milli takıma gönderdiğimiz 12 oyuncunun hepsi sakatsız döner. Henüz takım tam manasıyla
toplanmadı ancak Orduspor maçına hazırlıklarımız devam ediyoruz. Orduspor'da da kaliteli oyuncular
var. Zor bir maç olacak" dedi.
Amrabat'ın devre arası Trabzonspor ve Galatasaray'la adı geçtiği yönünde çıkan haberler hakkında
konuşan Şota, "Her oyuncu adına bazen pozitif bazen negatif yönde haberler çıkabiliyor. Çıkan
haberler üzerine zaten açıklama yapılmış, herhangi bir transferin söz konusu olmadığı kulüp
yöneticileri tarafından belirtilmişti. Oyuncuların baskı altına girmemesi gerekiyor" diye konuştu.
Devre arasında 3 mevki için transfer çalışması yapılmasının planlandığını kaydeden Şota, "Devre
arasında transfer için çalışmaları devam ediyor. Şuan belirgin isim yok. Devre arasına yakın bir
zamanda isimler netleşecek" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10562
Erişim Tarihi: 15.11.2011

Kavga bıçaklar konuştu: 4 yaralı
Mimar Sinan Bahçelievler mahallesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
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Kayseri'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Bahçelievler mahallesinde yaşanan olayda, nedeni henüz
belirlenemeyen sebepten dolayı, 42 yaşındaki baba N.D. ve 14 yaşındaki oğlu Y.D. ile B.D. ve U.D.
kardeşler arasında kavga çıktı.
Kavga sonrasında B.D., U.D. ve Y.D. bıçaklanırken N.D.'de darp edildi. Olay yerine gelen
ambulanslarla, B.D. ve U.D. kardeşler Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırılırken,
N.D. ile Y.D.'de Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10563
Erişim Tarihi: 15.11.2011

Depremzede kılığında uyuşturucu ticareti
Kayseri'de kendilerine depremzede aile süsü vererek kamyonetle uyuşturucu taşıyan 4 kişi gözaltına alındı
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Kayseri'de kendilerine depremzede aile süsü vererek kamyonetle uyuşturucu taşıyan 4 kişi gözaltına
alındı. Polis köpeği Sedef'in de katıldığı operasyonda 433 kilo 60 gram toz esrar ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'da meydana gelen deprem
sonrasında başlayan göçü fırsat bilen uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.
Uyuşturucu tacirlerinin kendilerine aile süsü vererek ev eşyası arasında yüklü miktarda uyuşturucu
nakledecekleri bilgisinin alınmasından sonra harekete geçen ekipler, E.A.'nın kullandığı kamyonet
Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda durdurdu. Kamyonette polis köpeği Sedef'in yardımı ile eşyalar
arasında gizlenmiş koli
bantları ile sarılı 433 kilo 60 gram toz esrar ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan A.K., L.K. ve M.K. ile kamyonet sürücüsü hakkında "uyuşturucu madde
ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan işlem yapıldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10564
Erişim Tarihi: 15.11.2011

Kayseri deki işsizler nerede.
Yıllardır Kayseri de issiz arayan ĐŞKUR ne yapsın.Uygun maaş veren kaç yer var.
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Türkiye Đş Kurumu (ĐŞKUR) Kayseri Müdürlüğü, düzenlediği istihdam garantili kurslara yeteri kadar
başvuru alamayınca işsiz aramak için tanıtım kampanyası başlattı.
ĐŞKUR Đl Müdürü Rifat Çetinkaya, Aa muhabirine yaptığı açıklamada, Uzmanlaşmış Meslek Edindirme
Merkezleri (UMEM) Beceri 10 Projesi kapsamında mesleki edindirme kursları düzenlediklerini bildirdi.
Đşsizlik sorununa çözüm bulabilmek için ildeki işletmelerde eleman ihtiyacı duyulan alanları
belirlediklerini ve bu alanlarda istihdam garantili kurslar düzenlediklerini ifade eden Çetinkaya, kurslara
ilginin yetersiz olmasından yakındı.
Kurslara kayıt yaptıracak adaylara, kurs süresince günlük 15 lira harçlık verileceğini ve sigorta
primlerinin ödeneceğini ifade eden Çetinkaya, şu bilgileri verdi:
"Sigortalı iş arayan, düzenli bir gelire sahip olmak isteyen ve bir meslek edinmek isteyenler için
istihdam garantili kurslar düzenliyoruz. Bu anlamda, ilimizdeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu 9 alanda
kurs düzenleyeceğiz. Bu kursları başarıyla tamamlayanlar, iş sahibi olacak. Ancak, kurslara katılacak
işsiz bulamıyoruz. Yaklaşık 1 haftadır kursların duyurusunu yapıyoruz. Müftülük ile görüşerek cuma
namazı hutbelerinde bile kursların duyurusunu yaptık. Yeteri kadar katılım olmadığı için bir reklam
ajansıyla anlaştık. Yerel gazetelere ve yerel televizyonlara ilanlar verdik. Son olarak vatandaşların
yoğun olarak bulunduğu Yeraltı Çarşısı alışveriş merkezinde stant kurduk. 'Đşsiz aranıyor' isimli
standımızda personelimiz tarafından kurslar hakkında bilgi veriliyor. Kurslara katılacak işsizler arıyoruz
ama şu ana kadar yeteri seviyede başvuru alamadık."
Tanıtım standının hafta sonuna kadar faaliyet göstereceğini kaydeden Çetinkaya, 9 kursa 15'er kişilik
kursiyer kabul edileceğini söyledi.
Kursiyerlere Hürriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi'nde teorik ve uygulamalı eğitim verileceğini bildiren Çetinkaya, kursları başarıyla
tamamlayanların Kayseri Sanayi Odası'nın belirleyeceği işletmelerde istihdam edileceğini ifade etti.
Editör:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10565
Erişim Tarihi: 16.11.2011

Erciyes te kayak zamanı yakın.
Kayak merkezinde kar kalınlığı 20 cm.
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Kayseri'deki kış turizminin önemli merkezlerinden Erciyes Dağı kayak merkezinde kar kalınlığı 20
santime ulaştı. Tesislerin bulunduğu 2 bin 200 metreki Tekir Yaylası'nda kar yağışının aralıklı olarak
devam ettiği bildirildi.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Đl Müdürlüğü kayak antrenörü Veysel Değirmenci, kayak sezonun
açılabilmesi için kar kalınlığının 50-60 santime ulaştığını belirterek, "Bu yıl Kasım ayında geçen
yıla oranla daha fazla kar yağışı gerçekleşti" dedi.
Editör:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10566
Erişim Tarihi: 16.11.2011

Engelliler şurup içerken zorlanıyor.
Görme ve ele kaynaklı bedensel engelliler en çok şurup içerken zorlanıyor.
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Doktora tezi için yapılan, Đstanbul, Đzmir, Kayseri, Antalya, Erzurum, Gaziantep ve Samsun'dan
300'den fazla görme engellinin katıldığı araştırmaya göre, görme engellilerin yüzde 67'si şurup, yüzde
40'ı damla, yüzde 15'i krem ve merhem, yüzde 8'i ağız-burun spreyi, yüzde 7'si tablet kullanırken
zorluk çekiyor.
Eczacı Dr. Halil Tekiner, Aa muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2002 yılı verilerine göre toplam
8 milyon 431 bin 937 engelli bulunduğunu, bunlardan 412 bin 313'ünün görme engelli olduğunu
bildirdi.
Dr. Tekiner, "Gören hastaların ilaç kullanımı ve tedavilerine ilişkin bilme hakkına sahip oldukları tüm
bilgileri temel bir hasta hakkı olarak görme engelli hastaların da bilme hakkına sahip olduğu ve
eczacılık hizmetlerinin esas amaçlarından birisi olan kişilerin akılcı ilaç kullanımında kendi kendine
yetebilirliklerinin sağlanması gerektiği gerçeklerinden hareketle mevcut sistemde eczacıların görme
engellilere sundukları hizmet yetersiz kalıyor ve mutlaka iyileştirilmesi gerekiyor" diye konuştu.
"Türkiye'deki Görme Engelli Yetişkinlerin Eczacılık Alanındaki Đhtiyaçları" başlıklı doktora tezini
hazırlayarak görme engellilerin sağlık hizmeti alırken karşılaştıkları güçlükleri gözler önüne seren
Tekiner, "Tez için yaptığımız araştırmada elde ettiğimiz bulgular, ülkemizdeki görme engelli
yetişkinlerin çoğunun farklı ya da yanlış dozda ilaç kullanımı, şurup ve göz damlası formundaki ilaçları
doğru kullanamama, ilaçların son kullanma tarihini takip edememe, ilaç kulanım bilgilerine ulaşamama
gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya olduklarını, ilaçla ilgili bilgilere ulaşmak içinse öncelikle telefonla ilaç
bilgisi sağlama sistemini tercih ettiklerini gösteriyor" dedi.
Dr. Tekiner, araştırmaya katılan görme engellilerin yüzde 67'sinin şurup, yüzde 40'ının damla, yüzde
15'inin krem-merhem, yüzde 8'inin ağız-burun spreyi, yüzde 7'sinin de tablet kullanırken
zorlandıklarının ortaya çıktığını bildirdi.
Araştırmaya katılanların yüzde 43'ünün şurup ölçek dozunu ayarlarken başka birinden yardım
aldığının, yüzde 32'sinin şişeyi ağızına götürdüğünün, yüzde 28'inin kaşığa döktüğünün, binde 3'ünün
ise özel teknolojik bir aletten yararlandığının ortaya çıktığını ifade eden Tekiner, şöyle devam etti:
"Araştırmaya katılanların yüzde 41'i göz damlası kullanırken bir başkasından yardım almakta, yüzde
19'u kendi başına kullanmakta, yüzde 1,4'ü özel bir teknolojik aletten yararlanmakta, yüzde 38'i göz
damlası kullanmamaktadır. Araştırmaya katılanların yüzde 28'i geçmişte kendilerine söylenen ilaç
talimatını unutmuş veya karıştırmış. Görme engellilerin yüzde 28'i kullandığı ilacın son kullanma
tarihini takip etmezken yüzde 56'sı bir başkasına soruyor, yüzde 12,2'i hafızasında tutuyor, yüzde 2,1'i
kabartma yazıyla not ediyor, yüzde 1,4'ü ise teknolojik bir üründen yararlanıyor."

-"Sıkıntılar belli, gidermek mümkün"Görme engellilerin sağlık hizmeti alırken karşılaştıkları sıkıntıların ve sorunların genel olarak bilindiğini,
hazırladığı doktora teziyle bunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Tekiner, bunların
giderilmesinin mümkün olduğunu bildirdi.
Tekiner, "Görme engellilerin eczacılık alanındaki ihtiyaçları, sağlık ve ilaç konusunda görme engellilere
yönelik hazırlanmış güvenilir, kolay ulaşılabilir ve ekonomik bilgi kaynakları, görme engelliler
konusunda eğitimli sağlık personeli, uluslararası standartlara sahip kabartma yazılı ilaç kutuları, görme
engellilerin doğru ilaç kullanımına yönelik yüksek teknolojili aletler olarak sıralanabilir" dedi.
Eczacılık hizmetlerinin sunulduğu ortamda görme engelli hastanın kendisi varken refakatçisinin
muhatap alınmaması gerektiğini bildiren Tekiner,
"Eczacının görme engelli hastalarla empati kurması, özellikle uzun süreli ilaç kullanımında görülecek
yan etkiler gibi önemli bilgileri hastaya aktarması, hastanın bu bilgileri doğru anladığından emin
olması, ilaç son kullanma tarihini söylemesi ve her ihtimale karşı hastaya telefon numarasını vermesi
önerilir" diye konuştu.
Tekiner, birden çok ilaç kullanması gereken görme engellilere ait ilaçların eczacı tarafından hastanın
talebine göre farklı şekildeki kutulara konulması ile şurup, göz damlası, insülin iğnesi gibi formlardaki
ilaçların görme engelli hastalar tarafından tek başlarına doğru ve kolay kullanımını sağlayacak teknik
araçlar geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
Görme engellilerin çoğunun kabartma yazıyı (Braille alfabesi) okuyup yazabildiğini belirten Tekiner,
eczanelerde satılan bütün ilaç kutularının üzerinde ilacın adı, farklı dozları, varsa doz miktarı ve son
kullanma tarihinin kabartma yazıyla yazılması gerektiğini, böyle bir uygulamanın da görme engellilere
büyük kolaylık sağlayacağını sözlerine ekledi.
Altı Nokta Körler Derneği Kayseri Şube Başkanı Saadettin Kulkul da araştırmada ortaya çıkan
sonuçların yetkililer tarafından en kısa zamanda uygulamaya konulmasını umduklarını belirterek,
"Görme engelliler olarak ilaçlarımızı bilinçli bir şekilde ve doğru olarak kullanabiliriz" diye konuştu.
Görme engelli genç Umut Yolcu ise Eczacı Dr. Halil Tekiner'in çalışmasının, görme engellilerin
sorunlarına ışık tuttuğunu ifade ederek, "Özellikle şurup içerken çok zorluk çekiyoruz. Şurubu kaşığa
koyup içmek istiyorum, çoğu zaman kaşık doluyor ve şurup yere dökülüyor. Đlaçlarımı annem ya da
yakınlarımın birinin yardımıyla alabiliyorum" dedi.
Yolcu, ilaç kutularının üzerine kabartma yazıyla ilacın adı, ne ilacı olduğu, son kullanma tarihi ve
ölçüsü yazılırsa birçok görme engellinin tek başına rahatlıkla kendi ilacını kullanabileceğini söyledi.
Editör:Öner ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10567
Erişim Tarihi: 21.11.2011

Karayollarında kış hazırlığı
Kış sezonu için hazırlıklarını tamamlayan Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, 2011-2012 kış sezonu için
çalışmalarına başladı
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Kış sezonu için hazırlıklarını tamamlayan Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, 2011-2012 kış sezonu için
çalışmalarına başladı.

Bölge Müdürü Mustafa Karademir, "Şu anda yollarımız açık. Trafiği olumsuz etkileyen kar yağışında
ekip ve ekipmanlar müdahale için şube şeflikleri ve bakım evlerinde hazır durumdalar" dedi.
"Bölgemiz, 15 Kasım-15 Mart tarihleri arasında sorumlu olduğu 11 ilde yürüttüğü kar ve buzlanmaya
karşı hazırlıklarını tamamladı. Çalışma kapsamında kar mücadelesinde kullanılan araçların, kar perde
ve direklerin yenileme ve bakım çalışmaları yapıldı. Karla mücadelede edecek personel ise teknik
bakım kursları gördü." diye konuşan Karademir, vatandaşların kış boyu güvenli yolculuk yapabilmeleri
için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
Tüm araçların bakım ve onarımlarının yapıldığını ve 5720 metre kar speri(perde) ile 11000 adet kar
direği dikildiğini söyleyen Karademir, sürücülere; "Özellikle lastikleri kış şartlarına uygun olmayan
sürücüler, karlı ve buzlu yollarda zor anlar yaşıyor ve bu durum trafik akışını engelliyor. Sürücülerin bu
konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Yolda buzlanmaya karşı araçlarda takoz ve zincir bulundurması
gereklidir. Sürücülerimiz, yağmurlu havalarda hız sınırından 10-20 kilometre daha düşük hızla
gitmeleri gerekir." şeklinde uyarılarda bulundu. Karademir, sürücülere zorda kaldıkları durumlarda 159
Karayolları Bilgi Hattı'nı aramalarını salık verdi.
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, bu kış, 8 Şube, 12 Bakımevi'nde 243 işçi, 240 rutin bakım personeli
ve 42 teknik personeli ile hizmet verecek. Bölge genelinde kar ve buzla mücadelede 88 adet karla
mücadele kamyonu, 85 adet kar bıçağı, 50 adet tuz serici, 15 adet rotatif, 31 adet yükleyici, 2 dozer,
17 greyder ile gece gündüz çalışacak. Ayrıca bölge genelinde toplam 4750 ton tuz, 7913 metreküp
agrega (kum ve çakıl karışımı) gerekli görülen yerlerde kullanılmak üzere depolara stoklandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10568
Erişim Tarihi: 21.11.2011

Azmin zaferi
Kayseri'de 25 metrekarelik bir spor salonunda gece gündüz demeden hazırlanan Ufuk Tümüklü'nün başarısı
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Kayseri'de 25 metrekarelik bir spor salonunda gece gündüz demeden hazırlanan Ufuk Tümüklü,
Konya'da düzenlenen Muay Thai Minik - Yıldızlar Bay - Bayan Türkiye şampiyonasına altın
madalyanın sahibi oldu.
27-29 Ekim tarihleri arasında Konya'da düzenlenen Muay Thai Minik - Yıldızlar Bay - Bayan Türkiye
şampiyonasında Ufuk Tümüklü, yaşadığı 10 bin nüfuslu Pınarbaşı ilçesinde 25 metrekarelik spor
salonunda şampiyonaya hazırlanarak zorluklar içerisinde altın madalya kazandı. Ufuk Tümüklü'nün
antrenörü Talip Şenalmuş, "Benim bel fıtığından dolayı felç geçirme olayım oldu. 2 sene yattım sonra
kalktım. Memleketime döndüm. Çiftçilik yapmayı düşünüyordum ama Halk Eğitim Müdürlüğü bana 25
metre kare alan verdi. Biz 3 yıl önce buna başladık. Şu ana kadar 11 Türkiye derecemiz var. Ama ilk
Türkiye şampiyonluğumuzu Ufuk Tümüklü başardı. Đnşallah hedefimiz dünya şampiyonası." diye
konuştu.
Ufuk Tümüklü'yü nasıl keşfettiğini anlatan Şenalmuş, "Biz 10 bin nüfuslu ilçedeyiz. Küçük bir ilçede
sporcu bulmak veya spora insanları teşvik etmek çok zor.Çünkü insanlar ilçede maddi sıkıntı
içerisindeler. Bir an önce okuyup ekmek sahibi olmanın peşindeler ve sporu kimse anlatmamış,
spordan ekmek yenileceğini veya önünün açılacağını, milli olmanın duygusunu hiç kimse bilmiyor. Ben
bu arzu ve duygularla gezerken bir gün 3 tane büyük kız çocuğunun arasında kalmış ufak bir çocuk
gördüm. Bir tane çocuğu hırpalıyorlar. Araya girdim hayırdır dedim. Neden hırpalıyorsunuz bu çocuğu?

Benim yeğenimle kavga etmiş dediler. Ufuk'a neden kavga ettin dedim. Döver misin? Dövemez misin?
diye sordular bende dövdüm dedi. Böyle olur mu dedim. Oldu dedi. Sonra Ufuk'a söylediğim eğer sana
imkan verirsek seni sporcu yapıp çalıştırırsak sokak ve kaldırımlarda değil de gerçekten ülkeyi temsil
edecek güzel bir sporcu olmak ister misin, dedim. Đsterim dedi. O gün antrenmana başladık. Ufuk
geçen sene ilk Türkiye şampiyonasına katıldı. Türkiye 2.'si oldu. Bu sene de hiç ara vermeden
antrenman yapıp çok çalıştı. Şu anda da Türkiye şampiyonu oldu. Çok mutluyuz." şeklinde konuştu.
Altın madalya kazanan Ufuk Tümüklü ise,"25 metrekare alanda antrenman yaparak başardım. Bu
başarıyı hocalarıma borçluyum. Bunun devamını getireceğiz. Hedefim dünya şampiyonu olmak" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10569
Erişim Tarihi: 21.11.2011

Hırsızların tercihi şahıslar değil bina
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından bina görevlilerine hırsızların kullandığı yöntemler anlatıldı

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Asayiş
:0
: 86
: 17 Kasım 2011 18:51

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 'Benim Apartmanım' projesi çerçevesinde bina
görevlilerine hırsızların kullandığı yöntemler anlatıldı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube
Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amiri Mahmut Kültekin, “Hırsızlar şahsı seçmiyor. Yeterli önlemleri olmayan
binaları seçiyor” dedi.
Suçlularla mücadelede apartman görevlilerinin büyük faydası olduğunun altını çizen Kültekin, yaşanan
olaylarla ilgili olarak en ayrıntılı bilgiyi bina görevlilerinden aldıklarını söyledi.
Kayseri'de yerleşik olan hırsızlar konusunda herhangi bir sıkıntı bulunmadığının altını çizen Kültekin,
“Bizim sorunumuz göçebe olan hırsızlar. Bu tür kişiler hırsızlığı bir meslek haline getirmiş, teknolojinin
imkanlarını kullanarak, araba kiralayarak şehir şehir dolaşarak hırsızlık yapıyor” dedi.
Hırsızların şahıs seçmediğini, bina seçtiğini söyleyen Kültekin, “Hırsız önce binaya bakıyor. Binada
kaç daire var hangilerinin ışığı yanıyor. Yukarı çıkmak için kendini engelleyen bir şey var mı yok mu?
Bunlara bakıyor. Güvenlik kamerasının bulunup bulunmadığını kontrol ediyor” diyerek hırsızların hiç
riske girmediğini anlattı.
Hırsızların birçoğunun su oluklarını kullanarak balkonlara tırmanabildiğini anlatan Kültekin, “Kayseri'de
yaşanan bir olayda, biz hırsızın su oluğundan tırmanabileceğine ihtimal vermedik. Anahtarın çalındığı
veya tanıdık birinin girdiği ihtimali üzerinde duruyorduk. Daha sonra su oluğunun bir bölümü üzerinde
çalışma yaptık ve parmak izi tespit ettik. Tespit ettiğimiz parmak izi Đstanbul'da sabıkası bulunan birinin
parmak iziydi” dedi.
Kültekin, binalarda alınacak küçük önlemlerin hırsızları caydırabileceğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10570
Erişim Tarihi: 21.11.2011

Erciyes'te kar kalınlığı 20 cm
Erciyes'te kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, mekanik taşıyıcılar ve bazı pistler faaliyete geçirildi
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Yağışın aralıklarla devam ettiği Erciyes'te kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, mekanik taşıyıcılar
ve bazı pistler faaliyete geçirildi.
Kayak antrenörü Veysel Değirmenci, Erciyes'te kar kalınlığının önceki geceden itibaren 20
santimetreye ulaştığını belirterek, "Geçen yılın kasım ayına oranla bu yıl kar daha aralıklı yağmaya
başladı. Bu yağışlar, gerek turizm işletmecilerini gerek kayak sporcularını gerekse de kayakseverleri
sevindiriyor" dedi.
Pistlerde kontrollü ve sağlıklı bir şekilde kayak yapılabilmesi için kar kalınlığının 50-60 santimetreye
ulaşması gerektiğini söyleyen Değirmenci, "Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan master plan
çerçevesinde inşa edilen pistlerin kurallara uygun biçimde düzenlenmesi, Kayseri'nin gerek dünya
şampiyonalarına gerekse olimpiyatlara ve uluslararası yarışmalara hazırlaması bakımından önemli"
diye konuştu.
Değirmenci, mekanik tesislerin, gondol gibi mekanik taşıyıcıların ve bazı pistlerin faaliyete geçirildiğini
ifade ederek şu şekilde konuştu: "Söz konusu mekanik tesislerin faaliyete geçirilmesiyle Türkiye ve
yurt dışında bulunan sporcular için daha performanslı, teknik ve hızlı kayabilecekleri muntazam yarış
pistleri düzenlenmiş olup, bu çalışmalar Kayserimizin turizmini canlandıracaktır. Master plan
çerçevesinde yapılan tüm çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki'ye
teşekkür ediyoruz."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10571
Erişim Tarihi: 21.11.2011

Dolandırıcılıkta son nokta
Kendisini polis olarak tanıttı, 'Öldürülen teröristin üzerinden kredi kartın çıktı' dedi 500 TL dolandırdı
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Kayseri'de, kendisini polis olarak tanıtarak 'Öldürülen teröristin üzerinden kredi kartların ve telefon
kartın çıktı' diyerek bin 500 TL'si dolandırılan bir kişi polise başvurdu.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Eski Sanayi Mahallesi'nde oturan A.V.'yi telefonla
arayarak kendini polis olarak tanıtan bir kişinin, "Öldürülen bir teröristin üzerinden adına telefon hatları
ile kredi kartı' diyerek olayın çözülmesi için verilen banka hesap numarasına para yatırılmasının
istendiği öğrenildi.
V.A.'nın da korkarak belirtilen hesap numarasına bin 500 TL para yatırdığı ve dolandırıldığı
kaydedildi.
Gazi Osman Mahallesi Okul Caddesi'nde ise, H.D.'yi ev telefonundan arayan kişinin kendisini polis
olarak tanıttığı ve hakkında kaydı bulunduğunu, kayıtların temize çıkması için verilen hesap
numarasına para yatırması gerektiğini söylediği öğrenildi.
Mağdur H.D.'nin verilen hesap numarasına 6 bin 60 TL yatırdığı, yapılan başvuru sonrasında
gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hesap numarasının S.D.'ye ait olduğu tespit edildi. Hesapta
bulunan 5 bin 300 TL'nin bloke edildiği ve olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10572
Erişim Tarihi: 21.11.2011

Bir intihar vakası daha
2 yıl önce hayatını kaybeden babasının ölümünü anımsayarak bunalıma giren kişi, ilaç içerek intihar etmek istedi
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Kayseri'de 2 yıl önce hayatını kaybeden babasının ölümünü anımsayarak bunalıma giren kişi, ilaç
içerek intihar etmek istedi.
Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Bahçeli mahallesinde E.K., 2 yıl önce ölen babasını
hatırlamasından dolayı girdiği bunalım sonucu evinde bulunan 5 adet kas gevşetici ilacı içmesi sonucu
intihara kalkıştı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan E.K.'nin midesinin
yıkandığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10573
Erişim Tarihi: 21.11.2011

Seyir halindeyken yandı
Đtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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Kayseri’de seyir halindeki bir otomobil alev aldı.
Edinilen bilgiye göre Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi’nde seyir halindeki 38 AT 707 plakalı
otomobilin elektrik aksamında meydana gelen kısa devre neticesinde alev aldığı öğrenildi.
Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen otomobilde maddi hasar
meydana geldi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10574
Erişim Tarihi: 21.11.2011

Frankfurt'ta Avrupa Bankasının Đşgal edilmiş hali!
Evet yaklaşık 2 aydır Frankfurt'ta Avrupa Bankasının önü bu şekilde, Occupy Frankfurt eylemi altında bu
manzaralar yer almaktadır.
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Alman halkı artık sadece laf ile değil eylemleri ile de Bankaların vergi paralarıyla spekule
yapmasına vergi paralarının egoistce israf edilmesine karşı direniyor. Basın ise Almanya’da bu
haberlere pek yer vermemektedir. Çünkü basın da yukarıdan gelen emirlere göre hareket ettiği için, bu
haberler basına pek yansıtılmamaktadır. Ve önceki yazımda da bahsettiğim şekilde Yunanistan Avro
para biriminden çıkarılacağı daha bari bir şekilde açıklanmıştır. Peki Yunanistan Avro para biriminden
çıkarsa neler olacak, Avrupa da neler olacaktır? Sorusu tabi ki tüm kafalarda soru işareti
bırakmaktadır!
Dünya ekonomileri birbirlerine bağlı olduğu için aslında Avrupa ya da Almanya öyle büyük bir
hasara uğramayacaktır. Ama GSMH' sı Almanya kadar güçlü olmayan diğer Avrupa ülkeleri tabi ki
bundan etkileneceklerdir. Almanya Avrupa’nın güç ve çalışan motoru olduğundan, Avrupa’daki bu
ekonomik ve siyasi duruma Almanya yön verecektir. Her zaman da olduğu gibi, bunu burada yapacak
bir çok akıllı kafalar vardır!
Saygılarımla

Fotoğraflar: Hülya AKÇAY
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10576
Erişim Tarihi: 21.11.2011

Bu vatan Lüksemburg değildir
MHP Đl Başkanı Mete Eke, askerlik konusundaki gelişmeleri değerlendirerek, &#8220;Bu vatan Lüksemburg
değildir&#8221; dedi
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MHP Đl Başkanı Mete Eke, ilçe başkanları ile yaptığı
toplantıdaki konuşmasında, askerlik konusundaki gelişmeleri değerlendirerek, “Bu vatan Lüksemburg
değildir” dedi.
“AK Parti hükümetinin başta terör olmak üzere, dış politika ve ekonomideki tutarsız kararları sonucu
ülkemizde çok kötü günlerin ayak seslerini hissetmekteyiz” diyen Eke, konuşmasını şu şekilde
sürdürdü:
“Dış politikadaki sıfır sorun dediklerinin bir hayal olduğu ortaya çıkmış, bugün geldiğimiz nokta bütün
komşularımızla kavgalı hale gelmiştir.
Ekonomideki bahar rüzgârına rağmen memur, işçi, küçük esnaf, köylü ve emekli son derece perişan,
istatistiklerin verilerine göre bunların hepsi açlık ve yoksulluk sınırındadır.
AK Parti hükümeti son günlerdeki bedelli askerlik konusunu da aceleye getirip böylesine hassas bir
konuyu da siyasi malzeme yapmaya çalışmaktadır. Bunların en önemlisi de vicdani ret konusudur.
MHP olarak böyle bir meselenin gündeme getirilmesini son derece çirkin, büyük bir talihsizlik ve AK
Parti hükümetinin garabeti olarak görüyoruz.
Türk Milleti askerliği peygamber ocağı olarak bilir, orda geçen her dakikasının ibadet olduğuna inanır.
Doğru olanı da budur, bizim atalarımızdan gördüğümüz ve öğrendiğimiz böyledir. Bu vatan
Lüksemburg değildir, Hollanda hiç değildir. Bu konu ateşle oynamak demektir.
Her gün onlarca şehidin geldiği ülkemizde böyle hassas bir konunun basite alınması, tartışma haline
getirilmesi şehit aile ve yakınlarına da son derece saygısızlıktır.
MHP olarak milletimizin bize verdiği her konuda olduğu gibi bu konuyu da hassas bir şekilde takip
edeceğiz. Türk milletinin sesi ve kulağı olmaya devam edeceğiz.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10577
Erişim Tarihi: 21.11.2011

1 Liralık dürüm tepkisi
Hayrettin Köse: Vatandaş herhalde memnun ki bugüne kadar bize hiç şikayette bulunan olmadı
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Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse, 1 liraya satılan dürümlerin sağlıksız
olduğunu söyleyerek, "Sektörde olumsuzluklar var. 70 gram olması gerekirken bakkalara bile kurulan
tezgahlerde gramajından çalınarak tavuk dürüm satılıyor. Vatandaşlar bunu ihbar ederse, savcılığa
suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi.
Başkan Köse, düzenlediği basın toplantısında, sektörde yaşanan olumsuzlukların önüne geçilebilmesi
için yasa çıkarılması gerektiğini kaydetti. Kayseri'de 1 liraya bile tavuk dürüm satıldığına dikkat çeken
Başkan Köse, "Ucuz ve sağlıksız ortamlarda yapılan tavuk dürüm, insan sağlığını da olumsuz yönde
etkiliyor. Tavuk dürümün 70 gram olması gerekirken gramajından çalınıyor ve ucuza satılıyor.
Vatandaşlara biz daha önce uyarılarda bulunmuştuk ancak onlarda herhalde memnun ki bugüne
kadar bize hiç şikayette bulunan olmadı. Eğer şikayette bulunan olursa, biz savcılığa suç duyurusunda
bulunuyoruz. Đnşallah bunun düzeleceğini düşünüyoruz" dedi.
Kayseri'de ilk kez kendi işletmesinde hindi dürümün yapıldığını belirten Köse, "Hindi eti kırmızı ete
göre hem ekonomik hemde protein açısından da dana etine daha yakın. Hindi kalite olarak kırmızı et
ile beyaz etin arasında. Sağlık açısından da faydalı olan hindinin dürümünü 3,5 liraya satıyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10578
Erişim Tarihi: 21.11.2011

Hasekioğlu Tekstil'de hırsızlık
Kayseri'de, Hasekioğlu Tekstil henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce soyuldu
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Kayseri'de, Hasekioğlu Tekstil henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce soyuldu.
Edinilen bilgilere göre, Ankara yolu üzerinde bulunan Hasekioğlu Tekstil dün akşam saatlerinde henüz
kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından soyuldu. 2 katlı tekstil fabrikasına camdan giren
hırsızlar, alt kattaki kasayı açtı. Đlk kasayı açmak için uzun süre uğraşan hırsızlar, üst taraftaki kasayı
açamadan kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri fabrikanın her iki katında da parmak izi çalışması
yaptı. Polis olayla ilgili olarak geniş çapta araştırma başlattı
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10579
Erişim Tarihi: 21.11.2011

Zehir tacirleri tutuklandı
Kayseri'de 433 kilo 60 gram esrarla yakalanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Kayseri'de 433 kilo 60 gram esrarla yakalanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Van depreminin ardından göçü fırsat bilerek uyuşturucu kaçakçılığı yapmaya çalışan 4 kişi, Kayseri
polisinin başarılı çalışmasıyla yakalanmıştı. 433 kilo 60 gram toz esrar ele geçirilen operasyonda
yakalanan sürücü E.A., A.K., L.K. ve M.K. isimli zehir tacirleri, emniyetteki ifadelerinin ardında
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zehir tacirlerinin terör örgütü ile bağlantısı olup olmadığı hakkındaki araştırmanın halen gizlilikle
yürütüldüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10580
Erişim Tarihi: 21.11.2011

Kuyumcuda korkutan patlama
Katrancılar Sokak'ta bulunan Bere Kuyumculuk'ta sabah saatlerinde patlama meydana geldi
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Kayseri'de bir kuyumcuda gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada dükkan sahibi
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Katrancılar Sokak'ta bulunan Bere Kuyumculuk'ta sabah
saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamada, iş yeri sahibi Ş.D.'nin (28) yaralandığı bildirildi.
Olay yerinde itfaiye, olay yeri inceleme ve doğalgaz ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, patlamanın gaz
sıkışması nedeniyle Ş.D.'nin şalteri kaldırdığı sırada meydana geldiği tespit edildi.
Yaklaşık bir ay önce dükkanı devraldığı öğrenilen ve vücudunda yanıklar oluşan Ş.D.'nin Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Deprem paniği yaşayan Kapalı Çarşı esnafı ise, "Büyük bir patlama sesi duyduk. Biz deprem oldu
zannettik. Kapalı Çarşı'nın üzerimize yıkıldığını sandık. Daha sonra dönüp baktığımızda dükkan
sahibinin yandığını ve kendini dışarı zor attığını gördük" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10581
Erişim Tarihi: 21.11.2011

Kaygan zemin ve zincirleme kaza
Kayseri'de akşam saatlerinde yağmur yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda 3 araç birbirine girdi
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Kayseri'de akşam saatlerinde yağmur yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda 3 araç birbirine girdi.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında 38 UN 637, 38
ZC 728 ve 38 T 1331 plakalı otomobiller, yağan yağmurun kayganlaştırdığı yolda birbirine çarptı. Kaza
sonrasında kendilerine hakim olamayan ve kavgaya tutuşan sürücüler, çevredeki vatandaşlar
tarafından sakinleştirildi. Kaza nedeniyle trafiğin tıkandığı yolda, diğer sürücüler de zor anlar yaşadı.
Polis, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10582
Erişim Tarihi: 21.11.2011

10.kattan düşen işçi öldü
Talas'ta bir işçi, çalıştığı inşaatın 10. katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
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Kayseri'de bir işçi, çalıştığı inşaatın 10. katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Talas ilçesinde bir inşaatta sıvacılık yapan Mahmut Güven (46), akşam iş bitiminden
sonra üzerini değiştirirken dengesini kaybederek 10. kattan asansör boşluğuna düştü. Olay yerine
gelen 112 Acil ekipleri, işçinin asansör boşluğundaki cesedini çıkarıp otopsi için Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10583
Erişim Tarihi: 21.11.2011

Faciadan dönüldü
5 kişi sobadan sızan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
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Kayseri'de 5 kişi sobadan sızan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, evlerindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ü.G. (46), M.G.
(43), S.G. (25), M.G. (12), S.G. (15) yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Oksijen tedavisi
uygulanan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10584
Erişim Tarihi: 21.11.2011

Bakan Yıldız'dan önemli açıklamalar
Yıldız, AKP Kayseri Đl Başkanlığının nöbetçi vekillik uygulamasından önce basın mensuplarının sorularını
yanıtladı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, deprem sonrası yaşanan gelişmeler, Akdeniz'deki
sondaj çalışmaları ve Suriye ile ilişkiler konularında açıklamalarda bulundu.
Bakan Yıldız, AK Parti Kayseri Đl Başkanlığının nöbetçi vekillik uygulamasından önce basın
mensuplarının sorularını yanıtladı. Deprem mağduru vatandaşlar için Bakanlığa ait misafirhane ve
lojmanları kullanıma sunduklarını ifade eden Yıldız, bir yandan da deprem bölgesindeki çalışmalara
devam ettiklerini söyledi. Yaklaşık bin 300 lojmanı depremzedelerin hizmetine açtıklarını belirten
Yıldız, "Bu, 10 bin depremzedemizin lojmana girmesi anlamına geliyor. Misafirhanelerdeki tüm
yatakları da kullanıma açtık.
12 bin 500 vatandaşımızı Kütahya, Manisa ve Đzmir gibi bölgelerimize yerleştirebileceğiz. Bunun yanı
sıra 41 ilde misafirhanelerimiz var'' dedi.
Yıldız, sondaj çalışmalarına dair de açıklamalarda bulundu. Karadeniz'de küresel firmalarla
anlaşmaları olduğunu söyleyen Yıldız, daha önce de ifade ettikleri üzere sondaj çalışmalarını
Akdeniz'e kaydıracaklarına dikkat çekti. Yıldız, söz konusu sondaj çalışmalarında yerli firmaların da
istekli olduğunu dile getirdi.
"Gazeteciler 'ilişkilerin kesilmesi' lafını kullandılar. Ama ben böyle ifade etmedim. Özellikle Türk
bayrağının yakılmasından sonra bizim bu kararımızın çok zorlanmaması gerektiğini, gözden geçirmek
zorunda bırakılmamamız gerektiğini söyledim" diyen Yıldız, henüz Suriye'deki elektriğin kesilmesi gibi
bir durumun söz konusu olmadığını belirterek su ve elektrik konusunun spekülasyona açılmaması
gerektiğinin altını çizdi.
Yıldız, Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki uranyum kaynakları ile ilgili soru üzerine, Türkiye'nin maden
açısından zengin olduğunu, ülkeye katma değer oluşturacak madenlerin çıkarılması çalışmaları için
uğraş verdiklerini söyledi. Yıldız, "Yalnızca Yozgat'ta rezerv yok. Birçok bölgemizde kıymetli madenler
var ama Türkiye'nin bütün probleminin çözülmüş olması gibi bir anlayışa itmemeli bunlar. Kademe
kademe ülke yararına sunduktan sonra faydasını hissedebiliriz. Bor, bizim çok önemli stratejik bir
ürünümüzdür.
Ama şu an dünyada kullanılan miktar kadar verebiliyoruz. Yalnızca hammadde olarak değil, 26 tane
işlenmiş ürünle beraber satıyoruz. Bunların ancak şu anda paraya dönüştüğü kadarını konuşuyor
olmamız lazım. Gelecek nesillerimize de önemli kaynaklar bırakabileceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10585
Erişim Tarihi: 21.11.2011

Kayserispor: 1 Orduspor: 0
Kayserispor, sahasında konuk ettiği Orduspor'u tek golle geçti ve hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Orduspor'u tek golle geçti
ve hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı.
MACTAN DAKIKALAR (ILK YARI)
8. dakikada Culio yaklasik 25 metreden sert vurdu. Mesin yuvarlagi kaleci iki hamlede kontrol etti.
35. dakikada ilk kez atak gerceklestirebilen Kayserispor Sefa ile sol kanattan yaklasti. Sefa'nin soldan
yaptigi orta sonrasinda kaleci Fornezzi ve Gokhan Unal arasinda kalan mesin yuvarlak Unal'in vurusu
ile filelerle bulustu. 1-0
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
48. dakikada Fatih Tekke'nin düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Dalmat kullandı. Dalmat'ın
sert vuruşu kaleci Navarro'da kaldı.
52. dakikada sağ kanattan Sefa'nın yaptığı ortasına müsait pozisyondaki Gökhan Ünal
dokunamayınca top aut'a çıktı.
56. dakikada Furkan Özçal ile yine sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında top müsait
pozisyondaki Amrabat'ın önünde kaldı. Topa düzgün vuramayan Amrabat'ın bu vuruşu kaleci Fornezzi
için kolay bir top oldu.
75. dakikada Hakan Özmert ortaladı. Fatih Tekke arka direkten kafa ile tamamladı. Eren kafa ile topu
uzaklaştırdı. Bu pozisyonda Eren kısa süreli sakatlık geçirdi.
79. dakikada Gökhan Ünal topu sağ kanatta müsait pozisyondaki Furkan'ın önüne attı. Topla birlikte
kale çizgisine kadar inen Furkan'ın yerden ortasına dokunacak kimse olmayınca top taca çıktı.
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Barış Şimşek xx, Mehmet Kısal xx, Mehmet Metin xx
KAYSERĐSPOR: Navarro xx, Hasan Ali xx Eren Güngör xxx , Khizanishvili xx, Gökhan Ünal xx,
Amrabat xxx (Cem Sultan dk. 89 x) ,Santana xx, Riveros xx, Sefa Yılmaz xx (Nadir Çiftçi dk. 84
x),Engin Bekdemir xx (Furkan Özçal dk. 45 xxx), Pekarik xx
YEDEKLER: Gökhan, Đlhan Eker, Troisi, Abdullah Durak
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arveladze
ORDUSPOR: Fornezzi xx, Garcia xx, Yalçın Ayhan xx, Sedat xx,Emre Özkan xxx, Ali Çamdalı xx
(Đrfan dk. 76 x), Onur Tuncer xx (Hakan dk.45 xx), Culio xx, Dalmat xx (Riberio dk. 65 xx), Stancu xx,
Fatih Tekke xxx
YEDEKLER: Fevzi, Murat, Nickenig, Abdurrahman
TEKNĐK DĐREKTÖR: Metin Diyadin
GOLLER: Gökhan Ünal (dk. 35) (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Emre Özkan, Dalmat, Sedat (Orduspor), Furkan, Navarro Gökhan Ünal
(Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10586
Erişim Tarihi: 21.11.2011

