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Kaski Telge Önünde
KAYSERĐ Kaski Telge BASKET takımı ile yarın 20:00 de karşılaşacak
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Kulüp genel menajeri Ahmet Bozbey, yaptığı açıklamada, Telge Basket Södertalje maçını kazanarak,
gruptaki liderliklerini sürdürmek istediklerini belirtti.
Yarınki maça son dönemde aldıkları başarılı sonuçların morali ve güveniyle çıkacaklarını dile getiren
Bozbey, "Grubun son maçını oynayacağız. Grubu birinci sırada bitirerek ilk 16'ya kalmak istiyoruz.
Đnşallah yarınki karşılaşmadan istediğimiz galibiyeti alırız" diye konuştu. Bozbey, takıma geçen hafta
katılan Yunanlı oyuncu Zoi Dimitrakou'nun da yarınki maçta görev alacağını sözlerine ekledi. Đsveç'te
oynanacak karşılaşma TSĐ 20.00'de başlayacak.
Gruptaki ilk maçında Horizont Minsk'e deplasmanda 78-73 yenilen Kayseri temsilcisi, ikinci maçta
Đsveç temsilcisi Telge Basket Södertalje'yi 81-51, son maçta da sahasında Horizont Minsk'e 15 sayı
farkla 70-55 üstünlük sağlamıştı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11708
Erişim Tarihi: 23.11.2012

Sivasspor Kayseri'yi bekliyor
Kayserispor deplamanda Sivasspor ile zorlu bir maça Çıkacak
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Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Kayseri'deki futbolla ilgili spor tesislerini gördüğünde
şaşkınlık yaşadığını ifade ederek, bu tesislerin Avrupa standartları üstünde olduğunu ifade etti.
Kayseri'nin futbola ve spora verdiği öneme dikkat çeken Robert Prosinecki, Avrupa'da büyük kulüplerin
sahip olduğu tesislerden daha iyi bir stat, kulüp tesisleri gördüğünü ifade etti.

Kayserispor, Şota Arveladze ile yollarını ayırdıktan sonra 5 hafta önce takımın başına Almanya
doğumlu Hırvat asıllı Teknik Direktör Robert Prosinecki ile anlaşmıştı. Đlk iki haftalık sıkıntılı süreç
ardından Hırvat tektnik adam takımıyla birlikte başarılı sonuçlar almaya başladı.
Kayseri ve Kayserispor ile ilgili değerlendirmede bulunan Robert Prosinecki, "Çok önem veren ve
kendi takımına en iyisini isteyen bir başkan. Bu şekilde düşündüğü için en iyi sporcuları toplamaya
çalışmış, tam futbolun içindedir. Đlk temasımızda bu yönde düşünen başkan ve yöneticilerle bir arada
bulundum." değerlendirmesi yaptı.
Kayseri'de Kadir Has Stadı'nın ve kulüp tesislerini ilk incelediğinde şaşkınlık yaşadığını aktaran Robert
Prosinecki, şöyle konuştu:
"Burada yapılan stat gerçekten Avrupa standartlarında ve birçok takımın sahip olmadığı özelliklerdedir.
Çok iyi inşa edilmiş büyük imkanlar var. Futbol oynamak geliştirmek ve antrenörlük yapma adına
imkanlar var. Bu tesisler çok iyi imkanlar sunuyor. Profesyonellerin etrafından oluşturulmuş takım var.
Futbolcular var. Bir teknik direktörün isteği imkanların hepsi var. Birazda şaşırdım. Đmkanların büyük
olmasından dolayı."
Robert Prosinecki, Süper Lig takımları ile ilgili değerlendirmesinde, "Türkiye'de her takım her takımı
yenebilecek düzeyde. Büyük farkların kapandığı ve takımların eşitlendiğini görüyorum. Puan tablosu
ortadır. Canlı izlediğim maçlarda net bir şekilde analiz edebilirsiniz. Geçmiş maçları da izliyorum.
Süper Lig sert bir lig. Kimsenin kimseye fazla alan bırakmadığı sert, fiziksel mücadele olan bir lig.
Olumlu şeyler var. Beklediğim seviyesinin çok üstünde imkan buldum. Sadece memnun olmadığım
şey ilk iki maçta alınan mağlubiyet oldu. Şuan için aldığımız galibiyetler bizim için iyi oldu. Takımın hak
ettiği yere taşıma adına gereken çabamızı göstereceğiz." diye konuştu.
Kayserispor'da Bobo gibi tanıdığı bildiği isimlerin de yer aldığını anlatan başarılı hoca, "Takımda
başarılı ve kaliteli oyuncu sayısının ismi çok. Takım anlamında kaliteli ve kariyerli oyuncular var. Bu
oyuncuları ve kaliteyi açığa çıkarmamız gerekir. Bunu yaparsak istediğimiz sonuçları alacağız." dedi.
AVRUPA'NIN BÜYÜK KULÜPLERĐNĐN SAHĐP OLMADIĞI ĐMKANLAR VAR
Kayseri'de futbol için spor için sunulan imkanları görünce şaşırdığını dile getiren Robert Prosinecki,
şöyle konuştu:
"Đnanmayacaksınız ama çok kulüp içine girdim çıktım. Nerede idman yapıyor. Ne yapıyorlar bunu
biliyorum. Kayserispor onlardan çok iyi. Yeni tesisler var ve yenileri de yapılıyor. Bunlar çok iyi
imkanlar. Üst düzey imkanlardır. Avrupa kulüplerinin sahip olmadığı imkanlar var. Avrupa'da büyük
takımların sahip olabileceği stat var. Modern alt yapısı, çimi, zemin kalitesi ve bütün imkanları aynı
zamanda stadın akustiği ile üst düzeyde stat var. Đmkanlar Avrupa standartların üstünde. Kayserispor
Avrupa'daki büyük kulüplerdeki o takımların tesisleri bakımından da çok iyi."
Kayserispor'da genç oyuncuların gelecek vaad ettiğine dikkat çeken Hırvat teknik adam Robert
Prosinecki, "Genç oyuncular var ve parlak bir gelecekleri var. Genç diye değil üzerinde yatırımlar
yapılarak iyi bir yerlere gelecektir. Oyuncular çok iyi. Biz bunların yeteneklerini nasıl ortaya çıkarmamız
gerekir. Bunu yapmalıyız. Tecrübeli oyunculardan genç arkadaşların yararlanması gerekir. Bu
önemlidir. Genç yeteneklerin bir numaralı ilaçları maç oynamaktır. Oynaya oynaya bir yerlere
gelebilirler. Ben bu fırsatı vereceğim. Kalitesine güveniyorum. Đnanıyorum. Bir yere geleceklerdir. Sert
ligde fiziksel bir mücadele gerekiyor. Onu mutlaka yapmalıyız. Bunların dışında ihtiyaç olursa tespit
edilerek bazı noktalara transferler olabilir." diye konuştu.
Kayserispor'da Sivasspor deplasmanı öncesi, kanat oyuncusu Pablo Mouche sevinci yaşanıyor. Bir
aydan beri sakatlığı nedeniyle tedavi gören Arjantinli yıldız oyuncu Sivasspor maçı hazırlıklarına
katıldı.
Galatasaray'la deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanan Poblo Mouche'nin tedavisi 1 ay sürdü.
Sarı kırmızılı ekibin Karabükspor, Đstanbul Büyükşehir Belediyespor, Elazığspor ve son oynadığı
Gaziantepspor maçlarında formasını giyemeyen kanat oyuncusu, Sivasspor maçı hazırlıklarında yer
aldı. Bu arada, Gaziantepspor maçının ikinci yarısında sakatlanan kaptan Nunez'in de iyileştiği,
sağbek Steinsson'un ise tedavisinin sürdüğü ve deplasman maçında kadroda yer almasının güç
olduğu ifade edildi
Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosenecki nezaretinde, halı sahada fitness antrenmanı yapan
sarı kırmızılı oyuncuların hırsı dikkati çekti. Hırvat teknik adam Prosenecki ise, Her maçın zorluk
derecesi var. Gaziantepspor maçında iyi futbol, etkili mücadele etmemize karşın, kaçırdığımız
pozisyonlar yüzünden galip gelemedik. Sivasspor maçını kazanarak, yolumuza devam etmek istiyoruz.
Şu anda Steinsson dışında noksanımız yok. Mouche'nin de iyileşmesi, antrenmanlara katılması bizim
için bir artı oldu dedi.

Sarı kırmızılı ekibin yarından itibaren tek antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edeceği,
cumartesi günü de kulüp otobüsüyle, komşu kente geçeceği bildirildi
Öye yandan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kayserispor'un iyi bir rakip olduğunu
belirterek, Her zaman Sivasspor - Kayserispor maçları zor olmuştur. Bizim tek amacımız 3 puan
kazanmak dedi.
Kulüp binasında basın toplantısı düzenleyen Rıza Çalımbay, Gençlerbirliği maçında özellikle topu
ileride tutamadıkları için beraberliğe razı olduklarını söyledi. Sivasspor'un son günlerde yaşanan
sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçirdiğini belirten Çalımbay, Pedriel, Gençlerbirliği maçından
sonra bir kaç gündür antrenmana çıkamadı. Ziya'nın durumu ise belli değil, Kayseri maçında
oynamama durumu da var. Dün antrenmanda Kamil Grosicki de sakatlandı. Yani kadro açısından
biraz sıkıntılı, sancılı günler yaşıyoruz. Bunun üzerine birde bazı arkadaşlarımızdan istediğimiz verimi
alamıyoruz. O yüzden istediğimiz şeylerde olmuyor dedi.
5 MAÇ KADERĐMĐZĐ BELĐRLEYECEK
Lig'in ilk yarısında oynanacak 5 maçın Sivasspor'un kaderini belirleyeceğini ifade eden Çalımbay,
Kalan 5 maç bizim ikinci yarıdaki hedefimizi belirleyecek. Bu maçlar ikinci yarı nereye oynayacağımız
gösterecek. Onun için bu 5 maç bizim için çok kritik ve önemli maçlar. Arkadaşlarımıza da aynı şeyleri
söyledim. Buradan alacağımız puanlar ikinci yarıya bakış açımızı gösterecek. Bizim bütün düşüncemiz
oralardan çok iyi puanlar alıp, 4-5 tanede futbolcu takviyesi yapıp yolumuza devam etmek. Bizim
sıkıntımız 5-6 oyuncumuzun sakat olması. Bednar ve Doğa'nın mukavelelerini feshetmesi, Cerny'nin
ayağının kırılması, 2 kalecimizin de çapraz bağlarının kopması bizim çok büyük dezavantaj oldu. Yani
sıkıntılı bir ilk yarı geçirdik. Ne olursa olsun bu 5 maçı iyi geçirip, yapacağımız takviyelerle daha iyi
olacağız.dedi. Sezon başı transfer döneminde istedikleri futbolcuları bazı sıkıntılar nedeniyle
alamadıklarını belirten Çalımbay devre arasında en iyi futbolcuları almaya çalışacaklarını söyledi.
Transferler için Yardımcı Antrenör Bülent Albayrak'ı yurtdışına gönderdiklerini belirten Çalımbay, O
uzun bir süre Sivas'a gelmeyecek. Onun tek amacı, 5-6 tane ülke var oraları gezip bizim belirlediğimiz
oyuncuları seyretmek. Devre arasında da o oyuncuları kulübümüze kazandırmaya çalışacağız diye
konuştu.
TEK AMACIMIZ 3 PUAN
Sivasspor'un haftasonu konuk edeceği Kayserispor karşılaşmasından galip gelmek istediklerini
belirten Çalımbay, Kayseri bizim en zor maçlarımızdan birisi. Çünkü Kayseri takımı, çok mücadele
eden, çok koşan, genç, beraber oynayan, yeni teknik direktörleri ile iyi bir çıkış yakalayan bir takım.
Her zamanda Sivas-Kayseri maçları zor olmuştur. Ama bizim için öncelikle dostluk gelmiştir. Bizim tek
amacımız 3 puan kazanmak. Kayseri iyi bir takım, çok mücadele eden bir takım. Bizimde en az onlar
kadar mücadele edip, herkesin kapasitesinin üstüne çıkması gerekiyor. Yoksa bizim için zor ve sıkıntılı
bir maç olur ifadelerini kullandı.
TARAFTAR FUTBOLCUYA SAHĐP ÇIKMALI
Çalımbay, sezon başında Antalyaspor'dan transfer edilen Doğa Kaya'nın Eskişehirspor maçında
taraftar ile yaşadığı sıkıntı sonrası kulüpten ayrıldığını da belirterek, Taraftarımızın anlayışlı olması
gerekiyor. Futbolcularımıza sahip çıkmaları gerekiyor. Bunu bütün taraftarlara mal etmemek gerek,
ama duyarlı taraftarların o kişilere izin vermemesi gerekiyor. Futbolcular taraftarlardan iyi şeyler
duymak istiyor dedi.
Bu arada, kırmızı-beyazlı futbolcular kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla pazar günü oynayacakları
Kayseri maçının hazırlıklarını sürdürdü. Gençlerbirliği maçında ayak bileği burkulan Ziya Erdal ve
dünkü antrenmanda sakatlanan Kamil Grosicki takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Öte yandan Kayserispor Başkanı Recep Mamur, Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ı ziyaret etti.
Ziyarete, Başkan Mamur'un yanı sıra Kulüp Genel Menajeri Süleyman Hurma ve yöneticilerden Ali
Çetin de katıldı.
Aydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, misafirlerine teşekkür etti.
Başkan Mamur da Aydın'a görevinde başarı dileklerinde bulunarak, Kayserispor forması hediye etti.
Kayserispor, Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde, Kadir Has Tesisleri'nde yapılan antrenmana,
Gaziantepspor maçında sakatlanan Steinsson ile Sefa Yılmaz dışındaki tüm futbolcular katıldı. Hafif
sakatlıkları bulunan kaleci Navarro, Riveros ve Salih Dursun ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Prosinecki, antrenman öncesi saha ortasında oyuncularıyla bir süre konuştu. Isınma hareketleriyle
başlayan antrenmanda koşunun ardından topla çalışma yapıldı.Antrenmandan önce açıklamalarda
bulunan sol kanat oyuncusu Ömer Bayram, Sivasspor maçı hazırlıklarının çok iyi gittiğini belirterek,
"Takım olarak çok iyi top oynuyoruz. Son üç haftada 7 puan topladık. Gaziantepspor maçında son
dakikada talihsiz bir şekilde gol yiyerek sahadan beraberlikle ayrıldık. Đnşallah Sivasspor maçını
kazanarak iyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz. Takımımızda bu potansiyel var" diye konuştu.
Antrenman daha sonra basına kapalı devam etti.Kayserispor'un genç yıldızı Sefa Yılmaz, hem
sergilediği futbol hem de attığı gollerle takımına puan kazandırıyor.Ligde geride kalan 12 haftada 8
maçta 502 dakika forma şansı bulan gurbetçi futbolcu, son 3 maçta rakip fileleri "boş" geçmedi.
Sarı-kırmızılı ekibe geçen sezon katılan 22 yaşındaki gurbetçi futbolcu, takımındaki ilk sezonunda
forma giydiği 30 maçta 2 kez fileleri havalandırırken, bu sezon ilk 12 haftada 3 gol atarak geçen seneki
gol sayısını geride bıraktı.Oyuna sağ kanatta başlayan ancak maçın değişik bölümlerinde sol kanat ve
forvet bölgelerinde de görev alan gurbetçi futbolcu, takımının bu sezon 7 puan kazanmasına katkıda
bulundu.Bu sezon teknik direktör Şota Arveladze, Kayserispor'un başındayken 2 maçta oyuna
sonradan dahil olarak 74 dakika görev yapan Sefa, Arveladze'nin görevinden ayrılmasının ardından ilk
11'de yer almaya başladı.Ligin 7'nci haftasındaki Mersin Đdmanyurdu maçıyla ilk 11'de yer alan genç
oyuncu, ligin 9'uncu haftasında deplasmandaki Galatasaray maçı dışındaki 5 maçta oyuna ilk 11'de
başladı.Đki ayağını da etkili bir şekilde kullanan Sefa, bu maçlarda sergilediği etkili oyununu son 3
haftada attığı 3 gol ve 1 asistle süsledi.Sefa, takımının ligin 10'uncu haftasında sahasında oynadığı
Kardemir Karabükspor, 11'inci haftada deplasmandaki Sanica Boru Elazığspor ile 12'nci haftada
konuk ettiği Gaziantepspor maçlarında 1'er gol attı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11709
Erişim Tarihi: 23.11.2012

Talas ta soba faciası üzdü
Vefat eden anne kız Yozgat Uzunlu da toprağa verildi.
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Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen anne ile kızı, Yozgat'ın
Boğazlıyan ilçesine bağlı Uzunlu beldesinde toprağa verildi.
Camikebir Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, hayatını kaybeden Meryem Ermiş (43) ve kızı
Đrem Ermiş'in (9) yakınları, işlediği bir suçtan dolayı Sivas'ta açık cezaevinde hükümlü bulunan
Meryem Ermiş'in eşi Mahmut Ermiş, Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç ve vatandaşlar katıldı.
Đkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından anneyle kızının cenazeleri, belde mezarlığında yan
yana toprağa verildi. Cezaevinde bulunan Mahmut Ermiş'in özel izinle cenaze törenine katıldığı
öğrenildi.
Meryem Ermiş ve kızı Đrem Ermiş, Kayseri'nin Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki evlerinde dün
sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11710
Erişim Tarihi: 23.11.2012

Cennete yol açılıyor
Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'ne 1 km uzunluğunda ahşap turizm yolu açılacak
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Göçmen kuşların uğrak noktalarından olan Sultansazlığı Milli Parkı'na kuşları gözlemlemek isteyen
ziyaretçiler ve doğa fotoğrafçıları için 1 kilometre uzunluğunda ahşap yürüyüş yolu yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçe sınırları içinde bulunan 24 bin 523 hektar
büyüklüğündeki Sultansazlığı, sıcak topraklara göç eden kuşların uğrak yerleri arasında yer alıyor.
Çok sayıda kuş çeşidine ev sahipliği yapan Sultansazlığı, özellikle doğa fotoğrafçılarından yoğun ilgi
görüyor. Bu çerçevede Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce kentin turizm
potansiyellerinden Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı ziyarete gelenler için çeşitli düzenlemeler hayata
geçirildi.
Kuş cennetine, sazlıkların arasından uzanan ve sonunda iki ayrı Göle çıkan toplam uzunluğu bin 56
metre olan ahşap yürüyüş yolu yapıldı. Boyları 5 metreye kadar yükselen sazlıklardan dolayı kuşları
göremeyen ziyaretçiler, ahşap yolu takip ederek yolun sonunda bulunan iki ayrı kuş gözlem
kulübesinden kuşları gözlemleyebilecek.
-Kuş cennetinin çevresine kamera sistemiSultansazlığı Milli Parkı'nın çevresine de ayrıca 360 derece açıyla çekim yapabilen kamera sistemi
yerleştirildi. Bu sayede idare ve ziyaretçi tanıtım merkezine gelen doğaseverlere, kamera yardımıyla
kuş cennetinin çevresi ve kuş türleri izlettirilecek.
Öte yandan, Çevre ve Orman Müdürü Orhan Ceylan, kuş cennetindeki tanıtım merkezinin zeminine
bilgisayar programı ile sazlığın içinin yansıtıldığını söyledi.
Zeminin üzerinde yürünebildiğini anlatan Ceylan, "Zeminde sazlığın içindeki balıklar, ördekler
yansıtılıyor. Özellikle öğrenciler için bu zeminin eğitici olacağını düşünüyoruz. Çocuklar zemine
basıldığında balıkların ve kuşların kaçıştığını gözlemleyebilecek. Doğa duyarlılığını oluşturmak için
eğitici bir uygulama" dedi.
Ceylan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce geçen yıl milli parka 'Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası Manzara Seyir Terası' ve 'Kuş Gözetleme Kulesi' yapıldığını hatırlatarak,
ziyaretçilerin buraları da değerlendirerek Erciyes Dağı'nın güneyinde yer alan sazlığın manzarasını
izleyebileceklerini ve fotoğraflayabileceklerini anlattı.
Sultansazlığı, Bakanlar Kurulu kararıyla 2006 yılında milli park kapsamına alındı. 1988 yılında da
dönemin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından tabiatı koruma alanı ilan edilen Sultansazlığı, 1993
yılında da Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca 1. derecede doğal sit alanı olarak ilan
edilmişti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11711
Erişim Tarihi: 23.11.2012

Erciyes Kartal avına çıkacak
Deplasmanda Kartalspor ile karşılaşacak olan Erciyesspor hazırlıklarını sürdürüyor
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Lider Kayseri Erciyesspor, Kartalspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde, Hacı Boydak Tesisleri'nde yapılan antrenmana
sakatlıkları bulunan Ufukhan Bayraktar, Hüseyin Yoğurtçu ve kaleci Onur Bilgin dışındaki tüm
futbolcular katıldı.Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda koşunun ardından topla çalışma
yapıldı.Antrenmandan önce gazetecilere konuşan Özköylü, Kartalspor maçını kazanarak ligin
zirvesindeki yerlerini korumak istediklerini belirtti.Đstanbul'da kendilerini zorlu bir maçın beklediğini dile
getiren Özköylü, şöyle devam etti: "Kartalspor deplasmanı her zaman zorlu olmuştur. Kartalspor, bu
ligin en az gol yiyen takımlarından biri. Özelikle sahasının küçük olması sebebiyle rakip üzerinde etki
kurabilen bir takım. Bu anlamda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çok zor bir deplasman. Belki bizim
açımızdan ligin en kritik maçlarından birini oynayacağız. Özelikle üst üste ikinci deplasmanı oynayacak
oluşumuz bunu etkileyecek."Đyi bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Özköylü, "Biz güçlü bir
takımız. Arkadaşlarımızın da gayretiyle hep beraber tüm zorluklara şimdiye kadar göğüs gerdik.
Bundan sonra da germeye devam edeceğiz. Başarılı olmak için yolumuza emin adımlarla devam
etmeyi arzu ediyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da en iyisini yapacağız. Đnşallah
Kartalspor deplasmanından 3 puanla ayrılmak için tüm gücümüzü ortaya koyacağız. Takımıma
güveniyorum. Đnşallah Kayseri'ye güzel bir sonuçla döneriz" diye konuştu.
PTT 1. Lig'in lideri Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk da deplasmanda karşılaşacakları
Kartalspor maçını kazanarak liderliklerini sürdürmek istediklerini söyledi.
Kaan Savruk yaptığı açıklamada, yarınki Kartalspor maçından galip ayrılarak üst üste ikinci deplasman
maçından 3 puanla ayrılmayı arzuladıklarını belirtti.
Kartalspor maçının ligin zirvesindeki yerlerini pekiştirmek adına önemsediklerini dile getiren Savruk,
"Kartalspor tecrübeli bir takım. Dolayısıyla zor bir maç olacak. Zor bir deplasman. Seyirci, iç saha
maçlarında takımını etkileyebiliyor. Kartalspor maçını kayıpsız geçerek liderliğimizi sürdürmek
istiyoruz. Đnşallah iyi bir oyun sonucunda 3 puana ulaşan taraf biz oluruz. Takımımıza güveniyoruz"
dedi.
Savruk, Kartalspor maçı kadrosunda sakatlıkları süren Hüseyin Yoğurtçu, Ufukhan Bayraktar, Kemal
Okyay ve kaleci Onur Bilgin'in yer almadığını sözlerine ekledi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11712
Erişim Tarihi: 23.11.2012

''Heyelan köy''e konteyner Ev
Yeşilhisar Başköy'e 10 adet konteyner ev gönderildi
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Yeşilhisar ilçesine bağlı, Başköy Köyü'nde meydana gelen heyelan sonucu, evleri zarar gören ailelere
10 adet konteyner ev gönderildi.
Ak Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel'in, Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yaptığı
girişimler sonucu evleri zarar gören ailelere 10 adet konteyner ev gönderildi. Đlk etapta 10 adet
gönderilen konteynerlerin önümüzdeki günlerde 30'a tamamlanacağı belirtildi.
Konu hakkında açıklama yapan Ak Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Nisan ayında meydana
gelen heyelan sonucu eğimli bölgeden kopan kaya kütlesinin düşmesi sonucu bir vatandaşın hayatını
kaybettiğini hatırlattı.
Karayel, şöyle devam etti:
"Yeşilhisar ilçesi Başköy Köyü'nde meydana gelen heyelanın ardından, Afet Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı (AFAD) ile temasa geçtik. Girişimlerimiz sonucunda, köyün güvenli yerleşim birimine
nakledilmesi için 7 m x 3 m ebadında 2 odalı içinde tuvalet ve banyosu bulunan konteynerlerin 10
adedinin köye gönderilmesini sağladık.
Önümüzdeki günlerde de 20 adet konteyner daha bölgeye gönderilecek. Burada yaşayan
vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bakımından ne gerekiyorsa en kısa zamanda yapacağız.
Tehlike bölgesinde oturan vatandaşlarımız, konutları yapılana kadar konteynerlere yerleştirilecekler.
Đnşallah bundan sonra bu tür olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz."
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11713
Erişim Tarihi: 23.11.2012

Loto da KAYSERĐ şansı 22 milyon
Kayseri de kupon oynayan bir kişi süper loto da yaklaşık 22 milyon tl kazandı
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Milli Piyango Đdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde, 8
haftadır devrederek 21 milyon 763 bin 311 liraya ulaşan ikramiyeyi, Kayseri'nin Kocasinan Đlçesi'nden
bir talihli tek başına kazandı. Đlçede şimdi herkes bu rekor ikramiyeyi kazanan kişiyi merak ederken,
kuponun oynanıp yatırıldığı bayinin sahibi Naci Emel, "Ben şanslı bir bayiyim. 10 Kasım'daki Sayısal
Loto çekilişinde kazanılan 1 milyon 90 bin liralık ikramiye de yine benim müşrerilerimden birine çıktı"
dedi.

Haftalardır devreden Süper Loto'nun dün yapılan çekilişinde büyük ikramiye isabet eden '5, 22, 28, 38,
46 ve 48' numaralı kuponun Kayseri Kocasinan'dan oynandığı belirlendi. 6 rakamı doğru bilerek tek
başına 21 milyon 763 bin 311 lira kazanan talihli ise henüz ortaya çıkmadı. Kuponun oynandığı ilçe
merkezindeki loto bayisi 58 yaşındaki Naci Emel, 10 Kasım'daki Sayısal Loto çekilişinde verilen 1
milyon 90 bin lira tutarındaki ikramiyenin kuponunun da yine kendi işyerinde oynandığını belirterek,
"Ben şanslı bir bayiyim. Sayısal Loto ikramiyesini kazanan bu talihli hala kimliğini açıklamadı. Dün
yapılan çekilişte 21 milyon 763 bin 311 lira 50 kuruş ikramiye kazanan talihli de herhalde ortaya
çıkmaz. Bu çekilişin büyük ikramiyesinin benim işyerim aracılığıyla Kayseri'ye çıkmasından büyük
mutluluk duydum" dedi.Đşyerinin önüne astığı pankarta 10 Kasım'da yapılan Sayısal Loto çekilişinde
büyük ikramiyenin kendi işyerinden çıktığını yazan Naci Emel, yazının alt bölümüne de 'Süper Loto
çekilişine de talibim' cümlelerini eklediğini gösterdi. Naci Emel, "Pankarta yazdığım yazı doğru çıktı.
Şimdi daha büyük bir pankart hazırlayacağım" diye konuştu.
Naci Emel, Süper Loto çekilişi için yaklaşık bin kişinin işyerinden kupon doldurduğunu da sözlerine
ekledi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Süper Loto çekilişinde 6 bilerek 21 milyon 763
bin 311 lira 50 kuruş ikramiye kazanan talihliye yatırım yapma çağrısında bulundu.Çeşitli açılış ve
temel atma törenlerine katılmak için Kayseri'ye gelen Yıldız, 1. Organize Sanayi Bölgesi Konferans
Salonu'ndaki 6. Enerji Zirvesi'ne katıldı.
Burada gazetecilerin Süper Loto büyük ikramiyesinin Kayseri'ye çıktığının hatırlatılması üzerine Bakan
Yıldız, talihlinin Kayseri'ye yatırım yapmasını arzu ettiğini söyledi.
Bakan Taner Yıldız, şöyle devam etti:
"Ben de sabah izledim. 22 milyon lira önemli bir para, ciddi bir para... Kayseri'nin istihdamına,
sanayileşmesine, ticaretine katkı koyacağı kanaatindeyim. Biz de bu tür konular tasarruf miktarı
olmaktan daha ziyade yatırıma dönüştürecek miktarlar olarak görülür. Đnşallah o Kayserili
hemşehrimizi de tanırız ve yatırımını hep birlikte izleriz."
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11714
Erişim Tarihi: 23.11.2012

Kozza Termal de satlık 10 günlük daireler
Kozaklı daki 10 günlük tatil ve yatırım daireleri sizleri bekliyor
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Bilgi için danışman Öner ÇALIŞ:0 533 235 81 25
KOZAKLI DA 7300 TL YE DEVREMÜLK ĐMKANI
Nevşehir Kozaklı Đlçesinde yapımı devam eden KOZZA TERMAL de 10 günlük tatil veya yatırım için
daireler sizleri bekliyor.
2013 eylül ayında açılacak termal tatil sitesinde 10 ar günlük dairelerin satışı sürüyor.
Peşin 7300 tl olan eski adı devremülk olan dairelere aylık 240 tl taksitlerle 8500 tl ye 2 yılda sahip
olabilirsiniz.Peşin alımlarda tapu teslimli dairelere öğretmenler iin peşinatda alınmıyor.
Herkesin bütçesine göre ayarlanan taksit imkanları ise cazip .
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ 0 533 235 81 25
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11715
Erişim Tarihi: 23.11.2012

Kayser Kaski Canik'ledi.72-74
Kayseri Kaskispor ilk mağlubiyetini Canik Belediyespor'dan aldı.72-74
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Kayseri Kaski'nin ilk mağlubiyetini aldığı karşılaşmada Canik Belediyesi, ev sahibine ribauntlarda 4539 üstünlük sağlarken 14 top kaybı yapmasına karşın galibiyete uzanmasını bildi. Đki sayılık atışlarda
yüzde 46 ile mücadele eden Canik Belediyesi'nde Doneeka Hodges 21 sayıyla maçın en skoreri
olurken; Janel McCarville 15 sayı, 7 ribaund; Gülşah Akkaya 13 sayı, 4 ribaund ve Cherly Ford da 8
sayı, 13 ribauntla oynadı. Kayseri Kaski'de ise Latoya Sanders 18 sayı, 9 ribaund; Asjha Jones 17
sayı, 12 ribaund ve Pınar Demirok da 13 sayıyla mücadele etti. Mücadelenin ilk bölümünde Kayseri
Kaski Asjha Jones'la; Canik Belediyesi ise Gülşah Akkaya ile skor üretirken ilk çeyrek 21-19'la
tamamlandı. Konuk ekip ikinci periyotta bir ara öne geçse de (35-36), Kayseri Kaski daha sonra
toparlanarak soyunma odasına 43-38'lik skorla gitti. Đkinci yarının ilk 5 dakikası 52-46 Kayseri Kaski'nin
üstünlüğüyle geçildikten sonra Canik Belediyesi savunmasını sertleştirdi ve çeyrek sonunda farkı 1'e
indirdi (58-57). Son periyotta müthiş bir mücadele vardı. Son 2 dakikaya 70-73 önde giren konuk Canik
Belediyesi, mücadeleden 72-74 galip ayrılarak Kayseri Kaski'ye ligdeki ilk mağlubiyetini tattırdı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11716
Erişim Tarihi: 27.11.2012

KCETAŞ'ĐN %51 Hissesi Büyükşehir de
KCEATAŞ % 51 Hissesi Kayseri Büyükşehir Belediyesinin oldu
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Kayseri'ye bir dizi açılış için gelen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 'Dünden bugüne
Kayseri'de elektriğin serüveni' tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşma yapan Bakan Yıldız,
Türkiye'nin hızlı bir değişim sürecinde olduğunu söyledi. Özel bir otelde düzenlenen tanıtım
toplantısına Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, Kayseri

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Kayseri ve
Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ) Genel Müdürü Hidayet Atasoy ve davetliler katıldı.
'Dünden bugüne Kayseri'de elektriğin serüveni' adlı tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Enerji ve
Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "1926 yıllarda 2 numaralı vergi numarası ile faaliyete başlayan ve
o zaman para nedir bilmeyen, parayla tanışmayan insanların olduğu dönemde şirket açılıyor. Açılan
şirket devlete elektriği tanıtıyor. Bir insanın ömrüne sığabilecek ve üç kesit oluşturan bir dönemdeyiz"
şeklinde konuştu. "Bizim insanımız çok daha fazlasını hak etmektedir" diyen Yıldız, "Đyi bir niyet ve
yapıcı gayret göstermek gerekir. Türkiye komünist mi olsak, sosyalist mi olsak yoksa kapitalist mi
olsak diye süreçlerden geçti. KCETAŞ teknik ekibi iyi olan ve mühendisleri kaliteli olan bir şirkettir.
Şirkette birçok anılarım var. Gece 2'lerde telefona baktığım oldu" diye konuştu. Türkiye'nin 2002
yılında bir değişime karar verdiğini söyleyen Yıldız, Uzan Grubu'nun elektrik konusunda kötü bir örnek
olduğunu ifade ederek, "Bunu yaparken görevli şirketler var, imtiyazlı şirketler var ve bunların da bir
düzene koymanın ihtiyacı var. Statüleri tartışılıyor, o zaman Uzan Grubu var ve o Uzan Grubu'nun
görevini ne kadar yapıyor bunun tartışması var. Aynı mevzuata tabi olmalarına rağmen Kayseri ve
Civarı A.Ş. aynı statünün iyi örneğiyken, Uzanlar kötü örneği oldular. 10 yıldan beri süren davamızın
son temyiz noktasına geldik. Yani kötü bir işten 10 yılda bile kurtulamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin hızlı bir değişim süreci içerisinde olduğunu belirten Yıldız, "Böyle bir hızlı değişim süreci
içerisinde aynı performans ile devam edersek, hiç şüphe olmasın ki yaklaşık 5-6 yıl içerisinde
ortalamanın altına ineriz" diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise,
"Elektrik şirketi olarak çok kadim bir geçmişe sahibiz. Dostlarımızla, arkadaşlarımızla birlikte olmanın
keyfini yaşıyorum. Kayseri Anadolu'nun tam ortasında, avantajlı olan bir şehir değil ama Kayseri
bugün gelişen, çevresinin modeli olan bir şehir durumuna geldi" ifadelerinde bulundu. Özhaseki,
"Yapılan yatırımların her birinin ardından kahramanlık destanı var. O tarihte elektriğin adını bile
duymayanların olduğu dönemde elektrik satmak akıla geliyor. Bu düşünce Cumhuriyet hükümetine
bildiriliyor ve başvuruda bulunuluyor. Elektriği satabilmek için abonelerine ütü vermeye başlıyorlar ve
elektriği satmayı sağlıyorlar. Daha sonraları Sümer'in açılmasıyla elektrik üretimi artıyor" şeklinde
konuştu. Konuşmaların ardından Bakan Yıldız ve Özhaseki'ye plaket verildi. Plaketin verilmesinden
sonra, toplantıya katılan protokol pasta kesti. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11717
Erişim Tarihi: 27.11.2012

Sivasspor 4- Kayserispor 2
Kayserispor deplasmanda Sivasspor'a 4-2 yenildi.
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Spor toto süper ligin 13. haftasında Sivasspor kendi sahasında Kayserispor'u 4-2 yenerek altın
değerinde 3 puanın sahibi oldu. Sivasspor'un gollerini Kamil Grosiçki,Erman Kılıç,Eneramo ve Aatif
Chahechouhe kaydederken Kayserispor'un gollerini ise Bobo ve Alexandre Silva Cleyton kaydetti.
Stat: 4 Eylül HAKEMLER: Mustafa Kamil Abitoğlu (7), Bülent Gökçü (7), Erdem Bayık (7)
SĐVASSPOR: Borjan (6)- Uğur (7), Rajnoch (7), Navratil (7), Ziya (8)- Aatif (7), Kadir (6), Adem (7),
Aatif (7)(Dk.80 Pedriel), Erman (7) (Dk.77 Mehmet Nas 5), Grosicki (7) (Dk.87 Hayrettin)- Eneramo (7)
KAYSERĐSPOR: Ertuğrul (4)- Nurettin (4), Eren (4), Khizanishvili (5), Malik Deniz (4)- Sefa (5),
Abdullah (5), Okay (4)(Dk.58 Biseswar 5), Engin (4) (Dk.46 Mouche 5), Cleyton (5)- Bobo (6) (Dk.75
Kujovic 4) GOLLER: Dk. 22 Grosicki, Dk.27 Erman, Dk.38 Eneramo, Dk.48 Aatif(Sivasspor)- Dk.73
Bobo, Dk.90 Cleyton (Kayserispor) SARI KART: Abdullah (Kayserispor) SPOR Toto Süper Lig'in
13'üncü haftasında Sivasspor kendi evinde konuk ettiği Kayserispor'u özellikle ilk yarıdaki etkili futbolu

sonucu 4-2 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Sivasspor ve Kayserisporlu futbolcular sahaya
"Kadına Yönelik Şiddet Bir Đnsanlık Ayıbıdır" pankartıyla çıktı. 7'nci dakikada ani gelişen Sivasspor
atağında topu alan Aatif orta alanı geçerek ceza alanı ön çizgisine geldi. Ceza sahası dışından Aatif'ın
sert vuruşunda top üstten auta gitti. 10'uncu dakikada Adem ceza sahasına gönderdiği uzun pasta
Grosicki önüne almak isterdi. Ancak Kaleci Ertuğrul topu sahibi oldu. 22'inci dakikada sağ kanattan
gelişen Sivasspor atağında Grosicki ceza alanına girerken çaprazdan yerden sert vurdu. Top kaleci
Ertuğrul'un kafasına da çarparak ağlarla buluştu: 1-0. 27'inci dakikada gelişen ani Sivasspor atağında
kaptan Uğur topla ceza alanı içine girdi ve arka direkte boş pozisyonda olan Erman'ı gördü. Erman
topu boş kaleye gönderdi. 2-0. 38'inci dakikada Aatif'ın ara pasında topla buluşan Enramo sol
çaprazdan ceza alanına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Eneramo sol ayağı ile yerden sert vurdu ve
meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0. Đlk yarı Sivasspor'un 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ilk
yarısını 3-0 önde tamamlayan Sivasspor, ikinci yarıya golle başladı. 48. dakikada, Adem'in orta
alandan uzun pasında Kayserispor savunmasının hatasını da değerlendirerek topu kapan Aatif,
rakiplerini çalımladıktan sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0 50. dakikada
sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahasına giren Bobo'nun vuruşunda, top yandan auta gitti. 52.
dakikada sağdan ceza alanına giren Grosicki'nin vuruşunda, kaleci Ertuğrul'un müdahalesiyle meşin
yuvarlak kornere gitti. 54. dakikada Bobo'nun kale alanına gönderdiği topa hareketlenen Sefa'nın
yakın mesafeden vuruşunda kaleci Borjan, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 68. dakikada Erman'ın ceza
alanı dışından kaleyi karşıdan gören pozisyonda sert şutunda, top üstten auta çıktı. 73. dakikada
Nurettin'in ara pasında ceza alanında çapraz pozisyonda topla buluşan Bobo'nun vuruşunda, meşin
yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1 83. dakikada soldan topla ceza alanına giren Sefa'nın, kalesini terk eden
Borjan'ın üzerinden aşırdığı meşin yuvarlak, direğin üstünden az farkla auta çıktı. 89. dakikada
Kayserispor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Cleyton, ceza alanı sol çaprazından yaptığı etkili
vuruşla topu filelere gönderdi: 4-2 Karşılaşma, Sivasspor'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi. -Kayserisporlu
taraftarların bulunduğu tribünde gerginlik- Maçın 56. dakikasında Kayserisporlu taraftarların bulunduğu
kale arkası tribününde gerginlik yaşandı. Konuk ekibin taraftarları, koltukları sökerek polisler ve
güvenlik görevlileri ile sahaya doğru attı. Gerginliğin devam etmesi üzerine Kayserisporlu taraftarlar
stadın dışına çıkarıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, otobüslere bindirilerek Kayseri'ye gönderildi. Olaylar
sırasında hafif şekilde yaralanan emniyet amiri, güvenlik görevlisi ve bir çocuğa ambulansta müdahale
edildi. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11719
Erişim Tarihi: 27.11.2012

Sadık Yakut'un babası vefat etti.
TBMM Başkan Vekili AK Parti Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un babası vefat etti.
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TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'un babası Ali Yakut vefat etti. Bir süredir Erciyes
Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören
Ali Yakut (75) akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Ali Yakut'un cenazesi yarın öğle vakti
kent merkezindeki Hunat Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Pınarbaşı
ilçesine bağlı Büyükkaramanlı köyünde toprağa verilecek. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11720
Erişim Tarihi: 27.11.2012

