KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
19.03.2012–25.03.2012

Kayserispor 2 - Samsunspor-0
Kayserispor kendi evinde ligden düşmesi kesinleşen Samsunsporu iki golle devirdi.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Kayserispor
:0
: 27
: 19 Mart 2012 09:26

STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Tolga Özkalfa xxx, Baki Tuncay Akın xxx, Adil Sinem xxx
KAYSERĐSPOR: Navarro xx, Hasan Ali xx, Eren xx, Khizanishvili xx, Troisi x, Abdullah xx, Amrabat
xxx, Riveros xx, Kujovic xxx, Sefa xx (Furkan dk. 68 x), Ahmet xx
YEDEKLER: Gökhan, Đlhan, Umut, Biseswar, Nadir, Pekarik
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arveladze
SAMSUNSPOR: Ertuğrul xx, Santos xx, Fink xx (Hasan Yıldırım dk. 89 ?), Ekigho x, Kemal xx, Murat
xx, Adem xx, Gkekas xx, Zenke xx (Uğur dk. 64 xx), Hakan xx, Dejan Kelhar xx
YEDEKLER: Atilla, Pal, Khubutia, Yenal, Serdar
TEKNĐK DĐREKTÖR: Mesut Bakkal
GOLLER: Kujovic (dk. 73), Amrabat (90+3)
SARI KARTLAR: Eren, Khizanishvili, Navarro, Ahmet, Abdullah (Kaysersipor), Murat, Fink, Uğur
(Samsunspor)
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, 2-0 kazandıkları Samsunspor maçı sonrası düzenlenen
basın toplantısında, ligin son haftalarında maçların daha da zorlaştığını ifade etti.
Attıkları ilk golün maçın seyrini değiştirdiğini dile getiren Şota, "Son maçlara doğru herkes strese
giriyor. Bu maçlar kolay değil. Bir hata bütün seneye mal olabilir. Dikkatli olmak gerekiyordu. Orta
sahada top tutmaya çalıştık. Bizden önce rakibin net pozisyonu vardı. Onlar değerlendiremedi. Golü
biz bulunca Oyunun skoru değişti. Önemli bir 3 puan aldık" dedi.
Samsunspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, ligde işlerinin giderek zorlaştığını, ancak mücadeleyi
sürdüreceklerini vurgulayarak, "Maçın gollerini görmesek, maçın galibi Samsunspor'du diyebiliriz.
Deplasmanda rakibi iyi kapattık. Net pozisyonlar Bulduk, ama bunları atmak gerekiyordu. 'Atamayana
atarlar' deyimi gerçekleşti. Golü biz önce bulsak Oyun daha farklı olabilirdi. Đyi giden bir Oyunu
değerlendiremedik" ifadelerini kullandı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11168
Erişim Tarihi: 21.03.2012

Erciyespor Bolu Keseden Verdi.1-2
Kendi evinde temsilcimiz Boluspora 2-1 mağlup oldu.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Erciyesspor
:0
: 27
: 19 Mart 2012 09:31

Stad: Dış saha
HAKEMLER: Mete Kalkavan (7), Ceyhun Sesigüzel (7), Esat Sancaktar (7)
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Emrullah (5)-Volkan (5), Fatih (5), Zafer (5), Orhan (5)- Serkan Atak (5)
(Dk. 65 Cenk 3), Amit (5), Metin (5), Kemal Okyay (5) (Dk. 46 Mehmet Ayaz 5) Sofi Hanni (4) (Dk. 82
Ramazan) - Berk (5)
Boluspor: Atacan (5)- Hakan (5), Cemil (5), Veli (5), Orhan Ak (6)-Onur (6)- Alp (6), Gomis (6), Ferhat
(6) (Dk. 77 Vedat 5), Aydın (7)(Dk. 65 Caner 5) - Veysel (7) (Dk. 85 Sercan)
GOLLER: Dk. 87Ramazan (Erciyesspor) Dk 32-60 Aydın ( Boluspor)
SARI KARTLAR: Onur, Caner (Boluspor) Metin (Erciyesspor) Bank Asya 1. Ligi'nde Boluspor,
deplasmanda Kayseri Erciyesspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takım bir penaltı atışından
yararlanamadı. Erciyesspor bu yenilgiyle 36 puanda kalırken, konuk ekip ise puanını 38'e yükseltti. 4.
dakikada Boluspor cezalanındaki pozisyonda Sertan Atak topu önüne almak isterken, Orhan Ak topu
Elle çelince orta hakem Mete Kalkavan, tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan
Sofiane Hanni, çok zayıf bir vuruşla topu kaleci Atacan'ın üzerine gönderdi. 24. dakikada
Erciyessporlu Berk'in çaprazdan şutu kaleci Atacan'da kaldı. 32. dakikada Bolusporlu Ferhat'ın
cezalanına yaptığı ortada, defansın arasından sıyrılan Aydın, kafayla topu filelerle buluşturarak,
takımını deplasmanda öne geçirdi: 0-1. Đlk yarı konuk ekibin galibiyetiyle kapandı. 58. dakikada
Erciyesspor'un Berk'in attığı golü hakem Hanni ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal etti. 60. dakikada
sağdan Alp'in ortasında Ferhat'ın vuruşu kaleciden ardından yan direkten döndü, dönen topu ilk golün
sahibi Aydın tamamladı ve skoru 2-0 yaptı. 87 dakikada Erciyes atağında oyuna yeni giren Ramazan,
Amit'in ortasını gole çeviredi: 2-1 yaptı. Karşılaşma bu skorla sona erdi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11169
Erişim Tarihi: 21.03.2012

Bünyan Đlçesi Yeni Şehitliği Açıldı.
Şehit yakınlarına şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı birer tablo hediye edildi.
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Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Đlçeler
:0
: 41
: 19 Mart 2012 09:35

Çanakkale Zaferi'nin 97. yıl dönümünde Kayseri Bünyan Belediyesi tarafından yaptırılan 'Bünyan'lı
Çanakkale Şehitleri' anıtı açıldı. Anıtta Çanakkale Savaşı'nda şehit olan askerlerin isimleri yer alıyor.
Bünyan ilçesindeki şehitliğin yanına yaptırılan 'Bünyan'lı Çanakkale Şehitleri Anıtı'nın açılışına Bünyan
Kaymakamı Hakan Kılıçkaya, Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen ve Đlçe Bölük Komutanı
Yüzbaşı Barış Erdem, MHP Đl Başkan Yardımcıları Hüseyin Tekin, Şevki Dursun, şehit aileleri ile çok
sayıda vatandaş katıldı.
Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, Afganistan'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 12
askerin ailelerine baş sağlığı diledi. Özmen, belediye tarafından yaptırılan anıtın 64 günde
tamamlandığını söyledi. Kısa bir sürede tamamlanan anıtta Çanakkale Savaşı'nda şehit olan Bünyanlı
askerlerin isimlerinin bulunduğunu kaydeden Özmen, "Çanakkale şehitliğinde Kafkas cephesinde, Irak
cephesinde savaşıp şehit düşen Bünyanlı askerlerin de isimleri bulunuyor. Genelkurmay Başkanlığı ile
yaptığımız çalışmalar neticesinde alınan isimler anıt halinde buraya yazıldı. Projenin devamı da var.
Kayıtlarda olmayan ancak vatandaşların kendilerinin getirdiği isimleri de değerlendirmeye alarak, bu
isimlerin anıtta yer almasını istiyoruz. Bu nedenle projemiz devam edecek." dedi.
Konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde anıt açıldı. Öte yandan Çanakkale Zaferi'nin 97
yıldönümü nedeniyle şehit yakınlarına Bünyan Belediyesi tarafından yaptırılan ve şehitlerin
fotoğraflarının yer aldığı birer tablo hediye edildi. Şehit yakınları tabloları alırken gözyaşlarına hakim
olamadı. Vatandaşlar, açılışın ardından anıtta dua okurken, protokol üyeleri ise şehitlerin mezarlarına
birer gül bıraktı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11170
Erişim Tarihi: 21.03.2012

Ambülans kazası 3 yaralı
Sarız ilçesinden ERÜ Tıp Fakültesine yaralı taşıyan ambulans devrildi.
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Tarih

: Asayiş
:0
: 73
: 19 Mart 2012 09:39

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Bulvarı ile Kızılırmak caddesinin kesitiği kavşakta meydanra
gelen zincirleme kazada Sarız ilçesinden ERÜ Tıp Fakültesine yaralı taşıyan ambulans devrildi.
Kazada biri ambulans görevlisi 3 kişi yaralandı. Saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada 38 FN
868 plakalı Otomobil, Sarız ilçesinden yaralı getiren 38 YR 236 plakalı ambulansa çarparak,
devrilmesine yol açtı.
Kazaya 01 YU 737, 38 HH 894 ve 38 DS 630 plakalı otomobillerde zincirleme olarak karıştı.
Ambulansta bulunan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor olduğu öğrenilen Feridun Bulut
da göğüs ağrısı şikayetiyle özel bir araçla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve diğer 2 yaralı
Erciyes Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilğili soruşturmaya başlandı .
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11171
Erişim Tarihi: 21.03.2012

Kayseri Kaski Son Maçta Farklı Mağlup
Homend Antakya Belediyesi,kendi sahasında Kayseri KASKĐ'yi 85-67 mağlup etti.
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Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Spor
:0
: 43
: 19 Mart 2012 09:44

Homend Antakya Belediyesi, Kayseri KASKĐ'yi 85-67 mağlup etti. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde
(TKBL) Homend Antakya Belediyesi, sahasında Kayseri KASKĐ'yi 85-67 mağlup etti.
Homend Antakya Belediyesi, aldığı galibiyetle play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.
Salon: Antakya
Hakemler: Rüştü Nuran xxx, Yener Yılmaz xxx, Ogün Cılız xxx
Homend Antakya Belediyesi: Nazlı x, Pınar xx, Bobbitt xxx 19, Belgin xx 11, Makbule xx 7, Nazlı xxx 8,
Harper xx 4, Lacy xxx 15, Seda xx 6, Currie xxx 15
Kayseri KASKĐ: Pınar xxx 13, Bahr xx 6, Sanford xx 7, Nazlı xxx 12, Hodges xxx 17, Tuğçe xx 4,
Aysun x 2, Jelavic xx 6
1. periyot: 24-7
Devre: 43-26
3. periyot: 57-47
Kaski 85-67 mağlup
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11172
Erişim Tarihi: 21.03.2012

Sincap Çetesi Yakalandı
Daha önce Develi de sahta parayla koyun alan çete üyeleri kıskıvrak yakalandı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Asayiş
:0
: 104
: 19 Mart 2012 09:51

Kayseri'de bir lokantaya sahte para veren ve liderliğini "sincap" lakaplı kadının yaptığı iddia edilen suç
örgütünün 7 üyesi gözaltına alındı. Develi'de bir lokantada yemek yiyen Salih S, Osman A, Erhan T.
ve Adem Ç.'nin sahte para verdiğini fark eden işletme sahibi, polise ihbarda bulundu. 4 kişi, bir
otomobile ilçeden uzaklaşmaya çalıştıkları sırada yakalandı. Zanlıların ifadeleri doğrultusunda
soruşturmayı genişleten polis ekipleri, Gümüşören köyünden sahte parayla koyunlar alan Gülay K. ve
Đsmail D. ile ilçedeki çeşitli iş yerlerinde sahte paralarla alışveriş yaptığı tespit edilen Ferhat K'yı
gözaltına alındı.

"Sincap" lakaplı Gülay K.'nin liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, Đstanbul'dan getirttikleri
sahte paraları Develi ve çevresinde piyasaya sürdükleri iddia edildi. Đstanbul, Sakarya ve Gebze'de de
aynı suçtan dolayı arandıkları belirlenen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlıların
üzerlerinde ve otomobillerinde yapılan aramada 45 adet 50 liralık, 23 adet 100 liralık ve 34 adet 200
liralık sahte banknot ele geçirildi.
EDĐTÖR: ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11173
Erişim Tarihi: 21.03.2012

ĐST.B.B.- Kayserispor Kupa Maçına Doğru
Türkiye Kupasında Đstanbul B. B. ile Perşembe günü saat 20.00'de Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak.
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Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Kayserispor
:0
: 45
: 19 Mart 2012 12:49

Sarı - kırmızılar ligde yaşadığı sıkıntılı günleri Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek atlattı. Ligin alt
sıralarından uzaklaşan Kayserispor, rahat bir nefes alırken, kalan 3 maçını da kazanmayı düşünüyor.
Türkiye Kupası'nı almayı da amaçlayan sarı - kırmızılılar, en azından UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı
ve taraftarını bu başarı ile sevindirmek istiyor. Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Oğuz
Ortaköylüoğlu, ligdeki hedeflerini tutturamadıklarını ama kalan son üç maçı da kazanmak istediklerini
belirtti. Samsunspor galibiyetinin kendilerini oldukça rahatlattığını ifade eden Oğuz Ortaköylüoğlu,
şöyle konuştu: "Artık kalan üç maçımıza bakacağız. Bu maçlarımızı kazanarak ligi bitirmek istiyoruz.
Ligin en azından ilk 8 takım arasında tamamlamak bizim için önemli. Daha da önemlisi Perşembe
günü oynayacağımız kupa maçı. Tek eleme maçı oynanacak. Biz bunu kazanarak bir üst tura çıkmak
istiyoruz. Bu karşılaşmada taraftarımızın desteğini mutlaka arkamıza almak ve 90 dakika mücadele
ederek sevinen taraf biz olmayı arzuluyoruz." Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze,
Samsunspor maçı galibiyetinin kendilerini rahatlattığını ama halen geride 3 hafta olduğunu ifade etti.
Bu haftaların ne getireceğini bilemediklerini, bunun için mutlaka oynayacakları 3 maçı kazanmak
zorunda olduklarını dile getirdi. Şota, kendi sahalarında oynayacakları kupa maçının çok önemli
olduğunu vurgulayarak, "Bizim en azında UEFA kupalarına katılma, sezonu bir başarı ile kapatma
adına kupayı almamız gerekiyor. Zor ve mücadelesi yüksek karşılaşmalar oynanacak. Biz bu maçları
kazanarak kupaya ulaşmak istiyoruz. Perşembe günü Đstanbul Büyükşehir Belediyespor ile
oynayacağımız maçta zor olacak. Ama kazanmak zorundayız. Final havasında geçecek maçta
taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz." diye konuştu. Kayserispor, geçen yıl Türkiye Kupası
finalistlerinden biri olan Đstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Perşembe günü saat 20.00'de Kadir Has
Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11174
Erişim Tarihi: 21.03.2012

Kumalı Hobi Bahçeleri Başvuruları Başladı
3 yıllığına bahçeler için başvurular, 6 Nisan Cuma günü sona erecek.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 113
: 19 Mart 2012 13:52

Büyükşehir Belediyesi'nin bağı bahçesi olmayan emeklilere ve yaşlılara yönelik olarak hizmete
sunduğu hobi bahçelerine bir yenisi daha eklendi. Cırgalan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan her biri
125 metrekare büyüklüğündeki 458 adet hobi bahçesine başvurular başladı.Vatandaşların rahat
etmeleri için her türlü imkanın düşünüldüğü Cırgalan Hobi Bahçelerinde sosyal tesis, bay ve bayan
tuvaletleri ile vatandaşların duş almalarına imkan sağlayacak mekanlar bulunuyor. Bunlara ek olarak
da kamelyalar, çeşmeler, yaya ve araç yolları ile otoparklar da vatandaşların hizmetine sunuluyor.
3 yıllığına tahsis edilecek bahçeler için başvurular, 6 Nisan Cuma günü sona erecek.
Yalnızca emeklilere ve 50 yaş üstü vatandaşlara tahsis edilecek bahçeler için 2012 yılında 400 lira kira
bedeli alınacak. Daha önce herhangi bir yerde adına kayıtlı hobi bahçesi bulunanlar başvuru
yapamayacak.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11175
Erişim Tarihi: 21.03.2012

AK Parti Sarıoğlan Đlçe Danışma Meclisi
AK Parti Sarıoğlana çıkarma yaptı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 42
: 19 Mart 2012 14:00

Ak Parti Sarıoğlan Đlçe Danışma Toplantısı yapıldı.
Palas beldesinde gerçekleştirilen toplantıya Ak Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Đl Genel Meclisi Başkanı
Saadettin Aydın, Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Rıza Başaran, Đlçe Başkanı Özdemir Doğan, meclis
üyeleri, belde belediye başkanları, il yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı. Đl Genel Meclisi Başkanı
Saadettin Aydın, yaptığı konuşmada, belde ve köylerin 2005 yılından önceki ve sonraki hallerine
bakılması gerektiğini ifade ederek, "Ak Parti döneminde gerçekten çok şeyler yapıldı. Ek bütçe
gündemde. Bu ek bütçenin gelmesiyle belde ve köylerdeki eksikleri gidereceğiz" dedi.

Đl Başkanı Ömer Dengiz de ilçe ve beldelerdeki sorunların masaya yatırılması açısından bu tür
toplantıların önem taşıdığını vurgulayarak, şunları söyledi: "Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan
başta olmak üzere tüm hükümet üyeleri, yaptıkları çalışmalarla yeni bir çığır açıyorlar. Dünya
ülkelerinin çoğu, Türkiye'nin yardımına muhtaç durumda. Tüm dünya, Türkiye'nin oluşmaya başlayan
global gücünü, prestijini kabul ediyor. Dünya'nın her yerinde bu ülkenin ve Ak Parti'nin başarısının
önünü kesmeye çalışan fitne ve terör odakları faaliyete geçmeye başladı. Bu odaklar geçmişte olduğu
gibi 'böl, parçala ve yönet' ilkesi ile hareket ediyor."
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11176
Erişim Tarihi: 21.03.2012

Belsin ve Süksünde Kaza 2 ölü
Belsin Anafartalar ve Đncesu Süksün deki kazalarda 2 kişi öldü.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Đlçeler
:0
: 258
: 19 Mart 2012 14:36

Kayseri'nin Đncesu ilçesinde kullandığı tır ile Mehmet Bolat'a çarpan ve ölümüne neden olan sürücü
yakalandı. Tır sürücüsünün, çarptığı şeyin 'hayvan' olduğunu zannederek yoluna devam ettiğini
söylediği öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Kayseri-Ankara karayolunun 22. kilometresinde kullandığı TIR ile Mehmet Bolat'a
çarparak hayatını kaybetmesine neden olan şahsın yakalanabilmesi için jandarma ekipleri, MOBESE
kayıtlarını inceleyerek, bin 500 araç üzerinde çalışma yaptı.
Yapılan çalışmalarda, Mehmet Bolat'ın ölümüne neden olduğu belirlenen Mehmet Sedat Soysal,
kullandığı 05 DE 602 plakalı tır ile Mersin'de yakalandı.
Gözaltına alınan Soysal'ın ifadesi, getirildiği Đncesu Adliyesi'nde alındı. Soysal ifadesinde, "Havanın
karlı ve sisli olmasından dolayı görüş mesafesi düşüktü. Bu nedenle çarptığım şeyin hayvan olduğunu
zannettim ve yoluma devam ettim" dediği öğrenildi.
Soysal, ifadesinin alınmasının ardından, Kayseri Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
öTE yandan Kayseri'de kızı Zübeyde Türkmen ile yakınlarını ziyaretten dönen 79 yaşındaki Asiye
Şanlı, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaşlı kadın götürüldüğü hastanede öldü. Melikgazi
ilçesi Anafartalar mahallesi Đsmail Erez Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, eşi öldükten sonra
damadı Namık ve kızı Zübeyde Türkmen ile birlikte yaşamaya başlayan Asiye Şanlı, öğle saatlerinde
kızıyla birlikte bir yakınlarını ziyarete gitti. Akşam Selimiye mahallesindeki eve dönmek için kızı
Zübeyde Türkmen ile birlikte yola çıkan Asiye Şanlı, park halindeki iki otomobilin arasından bir anda
yola çıktı. Rahatsızlanan oğlunu hastaneye götürmek isteyen şehirlerarası yollarda kamyon şoförlüğü
yapan 30 yaşındaki Habip Sineci de bu sırada 38 EL 844 plakalı otomobille biranda yola çıkan yaşlı
kadına çarptı. Kazada ağır yaralanan Asiye Türkmen, olay yerine gelen 112 ambulansıyla Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Talihsiz kadın doktorların müdahalesine karşın
kurtarılamadı. Zübeyde Türkmen ise kazadan yara almadan kurtulurken, sürücü Habip Sineci
gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
EDĐTÖR: ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11177
Erişim Tarihi: 21.03.2012

Đmamlarda Artık Đşaret Diliyle Konuşacak
32 ayda tamamlanan kursla imam ve müezzinler işaret dilini öğrendi.
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Kayseri'de imamlar ile müezzinler işaret dili öğrendi. Bundan sonra işitme engellilerle de iletişim
kuracak olan imamlar sertifikalarını törenle aldı. Kayseri Đl Müftülüğü, Đl Milli Eğitim Müdürlüğü,
Bedensel Engelliler Derneği'nin işbirliğiyle açılan işaret dili kursu 32 ay sürdü. Eğitimi tamamlayan 15
imam ve müezzin düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Đl Özel Đdaresi Konferans Salonu'ndaki
sertifika törenine Kayseri Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, Đl Milli Eğitim Müdürü Đbrahim Ceylan, Đl
Müftüsü Ali Maraşlıgil, Kayseri Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Fatma Oytun, din görevlileri ve
davetliler katıldı. Törende konuşan Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, engellilere din eğitimi vermek amacıyla
kurs düzenlediklerini söyledi. Müftü Maraşlıgil, her insanın potansiyel bir engelli olduğunu belirterek,
"Engelliler toplumumuzun mozaiğidir. Ülkemizde 10 milyon engelli bulunuyor ve engelli
vatandaşlarımız da dinin mensubu, Allah'ın kuludur. Esas takdire layık olanlar engelli kardeşlerimizdir.
Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bunun Türkiye'de bir ilk olacağını ümit
ediyoruz." dedi. Đşitme engellilere camii tahsis edileceğini açıklayan Maraşlıgil, tahsis edilen camide
işitme engellilere yönelik özel programların yapılıp ibadetlerini yerine getirmelerinin sağlanacağını
aktardı. Kayseri Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Fatma Oytun da faaliyetleriyle her engel grubuna
hizmet ettiklerini aktararak, engellilerin sıkıntılarından dolayı Türk Đşaret Dili Kursu'nun 5'ncisini
açtıklarını ifade etti. Şiir, ilahi sunumu ve tiyatro gösterisinin gerçekleştirildiği program, kursiyerlerin
sertifikalarını almalarıyla sona erdi. Đşaret dilini öğrenen din görevlileri, camilerde hutbe ve vaazların
işitme engelliler için Türk Đşaret diline çevrilmesi ve işitme engelli vatandaşlara din eğitimi vermek
amacıyla görevlendirilecek.
editör:öner çalış
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11178
Erişim Tarihi: 21.03.2012

GESĐAD Yılın Ekonomi Ödülleri
Ödül Gecesinde Lc Waikiki - Taha Grup Genel Koordinatörü Đsmail Hakkı Kısacık konuşacak.
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Kayseri Genç Sanayici ve Đşadamları Derneği (GESĐAD) yılın ekonomi ödülleri töreni düzenleyecek.
Bu yıl 10 dalda verilecek ödül töreni geleneksel hale gelecek.
24 mart cumartesi günü Hilton Otel'de saat: 18.30'da düzenlenecek törene Lc Waikiki - Taha Grup
Genel Koordinatörü Đsmail Hakkı Kısacık da katılarak
"Markalaşma" konulu konferans verecek.
GESĐAD Başkanı Hamdi Kınaş, yaptığı açıklamada, bu yıl ilkini gereçekleştirecekleri ve geleneksel
hale getirecekleri "Yılın Ekonomi Ödülleri" töreninde 10 farklı dalda ödül vereceklerini söyledi.
Kınaş, şöyle devam etti:
"Bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz ve bundan böyle geleneksel hale getireceğimiz 'Yılın Ekonomi Ödülleri'
törenimize Lc Waikiki - Taha Group Genel Koordinatörü Đsmail Hakkı Kısacık da katılacak. Kısacık,
üyelerimize 'Markalaşma' konulu bir konuşma yapacak.
Biz bu ödül törenini kentimize, ülkemize büyük hizmetleri olan ve gece gündüz demeden çalışan
sanayici ve işadamlarımıza moral motivasyon olması amacı ile düzenliyoruz. Bu yıl 10 farklı dalda ödül
vereceğiz. Bunlar, yılın GESĐAD üyesi, yılın işadamı, yılın sanayicisi, yılın iş kadını, yılın markası, yılın
eğitime katkı ödülü, yılın girişimcisi, yılın ihracatçısı, yılın inovasyon ödülü ve yılın yatırımcısı ödülü."
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11179
Erişim Tarihi: 21.03.2012

Afganistan'daki Đlk Şehidimize Madalya
Afganistan'da görev yaparken trafik kazası sonucu şehit olan Tp. Uzm. Çvş Mevlüt Baydur'un yakınlarına
madalyası verildi.
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Afganistan'da görev yaptığı sırada trafik kazası sonucu şehit olan Topçu Uzman Çavuş Mevlüt
Baydur'un ailesine devlet övünç madalyası verildi.
Şehidin oğlu Đsmail Baydur, madalyayı Ak Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın elinden aldı.
Tören sırasında şehidin eşi Aysel Baydur fenalık geçirdi. Şehit eşine ilk müdahaleyi doktor olan Ak
Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer yaptı. Milletvekili Pelin Gündeş Bakır ise Aysel Baydur'u teselli
etti. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Kayseri'de törenler
düzenlendi. Đlk tören Kartal Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Şehitlikteki anıta çelenk konulmasının
ardından saygı duruşunda bulunuldu ve Đstiklal Marşı okundu. Törene Vali Mevlüt Bilici, Garnizon
Komutanı Tümgeneral Ali Demiral, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Serdar Altuntuğ, protokol ve
şehit yakınları katıldı. Şehitler için saygı atışının yapıldığı törende Vali Bilici, şehit aileleri ile bir süre
sohbet etti. Sonra şehit mezarlıkları ziyaret edilerek, mezarlarına karanfiller bırakıldı.
Gün nedeniyle düzenlenen ikinci tören ise Đl Özel Đdaresi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Şehit
Serdar Gümüş ve Mevlüt Baydur'un ailelerine devlet övünç madalyalarıyla birlikte beratı verildi. Serdar
Gümüş'ün madalyasını babası Erdal Gümüş, Vali Mevlüt Bilici'nin elinden aldı. Şehit Serdar Gümüş,
Şırnak Uludere Sallı Jandarma Taburu'nda vatani görevini yaparken şehit olmuştu. Gümüş, nöbet
sırasında yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Şehidin annesi ve babası tören sırasında
gözyaşlarına hakim olamadı.
Đsmail Baydur, şehit babasının devlet övünç madalyasını milletvekilinin elinden aldı. 1970 yılında
Konya'da doğan Uzman Çavuş Mevlüt Baydur, 1994 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve

başlamıştı. 2009 yılında ĐSAF Komutanlığı'nda geçici görev için Afganistan'a gitmişti. Görevi sırasında
trafik kazası geçiren Baydur, 14 Temmuz 2009 yılında şehit olmuştu. Madalyanın verilmesinin
ardından tören sona erdi. Bu sırada salonda bulunan şehidin eşi Aysel Baydur fenalık geçirdi. Aysel
Baydur'a ilk müdahale doktor milletvekilinden geldi. Sonrasında kendine gelen eşe milletvekili Bakır
eşlik etti. Bakır, şehit eşinin yüzünü yıkadı ve teselli etmeye çalıştı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11180
Erişim Tarihi: 21.03.2012

Şampiyonlukta Samsun Đle Karşılaşacağız
Basketbol Şampiyonlukta Pazartesi günü Kayseri KASKĐ-Samsun Basketbol seri maçı start alacak.
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Ligde normal sezonu Fenerbahçe, 19 galibiyet ve 3 mağlubiyetten elde ettiği 41 puan ve averaj
farkıyla lider olarak tamamlarken, aynı puana sahip Galatasaray Medical Park ise ikinci sırada yer aldı.
Avrupa Kupası Maçı sonrası Kayseri KASKĐ, Mersin Büyükşehir Belediyesi, BOTAŞ, Samsun
Basketbol, Ceyhan Belediyesi ve Homend Antakya Belediyesi de play-off oynayacak diğer takımlar
oldular. TKBL'de sezonun şampiyonunun belirleneceği play-off serileri, 21 Mart Çarşamba günü
Fenerbahçe–Homend Antakya Belediyesi ve Galatasaray Medical Park–Ceyhan Belediyesi serileriyle
başlayacak. 22 Mart Perşembe günü Mersin Büyükşehir Belediyesi–BOTAŞ, 26 Mart Pazartesi günü
ise Kayseri KASKĐ–Samsun Basketbol serileri start alacak. Play-off serileri 0-0 eşitlikle başlayacak. 2
maçı kazanan takım tur atlayacak. Đlk maç normal sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında, ikinci
maç ise rakip sahada oynanacak. Üçüncü maçın gerekmesi halinde ise yine sezonu ilk sırada bitiren
takım sahasında takımlar karşı karşıya gelecek.
editör:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11181
Erişim Tarihi: 21.03.2012

Nöbette Uyuyan Askere Proje Hazırladılar
Askerlerin soğuk hava nedeniyle nöbet sırasında uyuduklarında bu cihaz devreye girecek.
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Lise öğrencileri, nöbet sırasında uyuyan askerleri titreşimle uyararak uyandırmaya çalışan, başarılı
olamaması halinde de radyo frekansıyla birliğini uyaran kask geliştirdi. TÜBĐTAK Ortaöğretim
Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Sergisi, Melikşah Üniversitesi Mühendislik
Mimarlık Fakültesi'nde açıldı. Açılış törenine, Kayseri Vali Vekili Kasım Fikret Dayıoğlu, Nevşehir Valisi
Abdurrahman Savaş ve Niğde Valisi Alim Barut, Ak Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel ve Đsmail
Tamer katıldı. Sergide, Hürriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri Yusuf Makara ve Kubilay
Gülay'ın, öğretmenleri Ahmet Kaya'nın danışmanlığında geliştirdiği "MehmetChip" adlı proje dikkati
çekti. Ahmet Kaya, AA muhabirine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da nöbet sırasında soğuk hava ya
da yorgunluk nedeniyle uyuyan askerleri titreşimle uyararak uyandırmaya çalışan ve radyo frekansıyla
birliğini uyaran kask geliştirdiklerini söyledi. Nöbet sırasında giyilen kaskın içine kendilerinin
programladığı elektronik bir devre yerleştirdiklerini ifade eden Kaya, şu bilgileri verdi: "Asker kaskı
giydiğinde birliğine radyo dalgalarıyla bilgi gönderiliyor. Kask giyildikten sonra asker sağa-sola, arkayaöne doğru başını koyarak uyursa kask içerisindeki titreşim motorları çalışarak askeri uyandırmaya
çalışıyor. Aradan 10 saniye geçtikten sonra asker halen uyanmamışsa titreşim devam ediyor. Aynı
zamanda da birliğindeki alıcıya askerin uyuduğuna ilişkin uyarı sinyali gönderiyor. Askerin
uyuduğundan haberdar olan üstleri nöbet bölgesine gelerek müdahalede bulunuyor. Kask giyildikten
belirli bir süre sonra çıkarılırsa da sistem kaskın giyilmediğini algılıyor ve merkeze 'kask çıkarıldı'
bilgisini gönderiyor." Kaya, kaskın nöbet sırasında rahatsızlanarak yere düşme ya da vurularak
yaralanma gibi durumlarda da sinyal gönderdiğini kaydederek, bu tür olumsuz durumlarda da en kısa
zamanda müdahale şansı doğduğunu sözlerine ekledi. -Şehit haberlerinden etkilenmişler- Kaskı
tasarlayan öğrencilerden Yusuf Makara da projenin yaklaşık 1 ayda tamamlandığını belirtti. Askerlerin
soğuk hava nedeniyle nöbet sırasında uyuduklarını anlatmalarından ve şehit haberlerinden etkilenerek
projeyi geliştirdiklerini anlatan Makara, şöyle konuştu: "Kaskın içinde cıvalı anahtar sistemi var. Asker
kaskı taktıktan sonra sağa sola yada öne arkaya doğru yatarsa cıvalı anahtar devreye giriyor. Sistem
ilk 10 saniyede askerin uyuyup uyumadığını algılıyor, ikinci 10 saniyede ise uyumuşsa titreşimle
nöbetçiyi uyandırmaya çalışıyor. Askerin pozisyonu değişmezse birliğine sinyal gönderiyor."
Yarışmaya Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'tan lise öğrencileri tarafından
hazırlanan 100 proje katılıyor. 23 Mart'a kadar sürecek sergi sonunda jüri tarafından seçilecek 19
proje, Ankara'da yapılacak final sergisine katılmaya hak kazanacak.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11183
Erişim Tarihi: 21.03.2012

Turgay Başyayla'dan Kayseri de Konser
Şehir Tiyatrosunda Cuma günü saat 20.00'de ücretsiz izlenecek
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Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında sanatçı Turgay Başyayla konser
verecek. Şehir Tiyatrosunda 23 Mart Cuma günü saat 20.00'de düzenlenecek Türk Halk Müziği konser
programında ilk olarak Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü, Anadolu'nun
farklı yörelerine ait türküleri seslendirecek. Program kapsamında daha sonra konuk sanatçı Turgay
Başyayla sahne alarak, en güzel türkülerini Kayseri halkı için söyleyecek. Konser, ücretsiz olarak
izlenebilecek. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11184
Erişim Tarihi: 21.03.2012

Kayseri 112 Antalya da Birinci Oldu
Ayşe Esra Yılmaz, Bilal Đncedağ ve Đbrahim Çatak'tan oluşan Kayseri 112 Ekibi birinci oldu
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Ulusal Çocuk Acil Sağlık Kongresi kapsamında Antalya'da düzenlenen ve acil sağlık ekiplerinin
yarıştığı 'Pediralli' yarışmasında Kayseri 112 Acil ekibi birinci oldu. Đl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya,
yarışmada birinci olan ekibe teşekkür plaketi verdi. Acil sağlık ekiplerinin, çocuk acil sağlık hizmetleri
konusunda tıbbi bilgi ve tecrübelerinin yarıştırıldığı organizasyon olarak tanımlanan Pediralli, trafik
kazası, suda boğulma, yüksekten düşme, zehirlenme ve çocuk istismarı gibi gibi konulardan olmak
üzere 5 etaptan oluşturuldu. Antalya'da düzenlenen yarışmada birinci olan ekibi makamında kabul
ederek teşekkür plaketi veren Đl Salık Müdürü Dr. Ahmet Öksüzkaya, Pediralli'ye Almanya ve
Yunanistan'dan da ekipler katıldığını belirtti. Öksüzkaya, "Uluslararası katılımlı Pediralli'de Paramedik
Ayşe Esra Yılmaz, Paramedik Bilal Đncedağ ve Paramedik Đbrahim Çatak'tan oluşan Kayseri 112
Ekibimiz birinci oldu. Đlimizin acil sağlık hizmetlerinde geldiği noktayı gösteren, hizmet içi eğitime
verdiğimiz önemin değerlendirilmesi ve eğitimlerin etkinliğinin ölçülmesinde somut bir veri olan bu
başarı için, birinci olan ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Başarıda emeği geçen herkese, Đl Ambulans
Servisi Başhekimliği Eğitim Birimi eğitici ve çalışanlarına, eğitimlerde bizlere destek veren
Üniversitemizin değerli öğretim üyelerine teşekkür ederim" dedi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11185
Erişim Tarihi: 21.03.2012

48 Kilo Esrar yakalandı
Malatya yönünden gelen otomobil il girişinde durdurularak arama yapıldı ve...
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Kayseri'de bir otomobilde 48 kilo 840 gram esrar maddesi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre,
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro Amirliği ekipleri,
Malatya yönünden gelen otomobili il girişinde durdurarak arama yaptı. Otomobilde 4 paket halinde 8

kilo 840 gram gelen esrar maddesi bulundu. Otomobil sürücüsü S.G.'nin uyuşturucu madde ticareti
yapmak ve nakletmek suçlamasıyla gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Editör:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11186
Erişim Tarihi: 21.03.2012

Bu Köpeğin Sahibi Aranıyor
Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi'nde bulunan 'Border collie' cinsi köpeğin sahibini aranıyor

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Sürmanşet
:0
: 151
: 20 Mart 2012 13:34

Kayseri'nin merkez Melikgazi Đlçesi Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi'nde işyeri bulunan Selçuk
Kaygısız, 3 gün önce sokakta bulduğu 'Border collie' cinsi evcil köpeğin sahibini arıyor. Selçuk
Kaygısız, akşam işyerini kapatıp evine döndüğü sırada parkta bulunan bir köpeğin kendisini takip
ettiğini, ısrarlarına rağmen yanından uzaklaşmayınca evine aldığı köpeğin gerçek sahibini arıyor.
Kaygısız, köpeklere düşkün birisi olduğunu anlatırken, şöyle dedi:
"Benim tüm komutlarıma cevap veriyor. Belli ki eğitimli bir köpek. Bu mahalleye nasıl geldi ya da
getirildi bilemiyorum. Kendi köpeğim kaybolduğunda çok üzülmüştüm bu nedenle gerçek sahibi kimse
ona teslim edeceğim. 3 gündür bana ve evime tam alışamadı. Önce yemek yemedi, şimdilerde alıştı.
Fakat yine de köpeğin bu hali beni üzüyor.Yaklaşık değeri 3 bin lira olan böyle bir köpeği sahibi neden
bıraksın? Sahibi çıkmazsa kendim bakacağım. Köpeğin sahibinin bir an evvel bulunmasını
istiyorum.Köpeği bizim elimizde güvenli ve bakımlı."
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11187
Erişim Tarihi: 21.03.2012

Öksüzkaya dan Öksüzkaya ya ziyaret
AKP Kayseri MilletvekilĐ Ahmet Öksüzkaya diğer vekillerle Đl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya yı ziyaret etti.
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Ak Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Kayseri'de sağlık sektöründe çok ciddi yatırımlar
olduğunu ve bunun sağlıktaki hizmet kalitesini üst seviyeye çıkarttığını belirtti. Öksüzkaya, Kayseri'de
bu yatırımların örnek teşkil ettiğini ifade ederek, "Türkiye'de Kayseri sağlık hizmetinde merkez olma
yolunda ilerliyor. Bu konuda çalışmalar sevindiricidir." dedi. Ak Parti Kayseri milletvekilleri seçim
bölgesindeki ziyaretlerini devam ettiriyor. Milletvekilleri Yaşar Karayel, Ahmet Öksüzkaya, Đsmail
Tamer, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile il kadın kolları üyeleri Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ni,
ardından da Đl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya'yı ziyaret etti. Milletvekilleri ilk olarak Kayseri
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ni ziyaret ederek, burada yaşlılar
ile bir süre sohbet edip, birlikte yemek yedi. Milletvekilleri buradaki ziyaretin ardından, beraberindeki
heyetle birlikte Đl Sağlım Müdürü Ahmet Öksüzkaya'yı ziyaret ederek, görevinde başarı diledi.
Ziyarette konuşan Ak Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde
yapılan değişikliklerle sağlık konusundaki hizmetlerin artarak devam ettiğini belirtti. Karayel, "Bölge
hastanesinin yapılması ile sağlık konusundaki yükümüz biraz daha artacak. Şehrimiz hem büyüyor,
hemde güzelleşiyor. Bununla birlikte sağlık hizmetleri daha iyi yerlere gelecek. Sizden de insanların
sağlığı ile ilgili daha verimli hizmetler bekliyoruz." dedi. Milletvekili Ahmet Öksüzkaya da Kayseri'nin
sağlık hizmetleri konusunda Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasında yerini aldığını ifade ederek, "Đlk
kampüs hastane şehrimize yapılıyor. Helikopter ambulans da yine ilimizde kurulan sistemle hizmet
veriyor. Kayseri gerçekten sağlık yönünden bir merkez üssü haline geldi. Şehrimizde özel hastanelerin
fazla olması nedeniyle devlet ve Üniversite hastanemiz kalite anlamında farklı bir yere geldi. Bu
gelişmelerle Kayseri daha da büyüyerek hak ettiği yere gelecek." diye konuştu. Đsmail Tamer de bunun
bir bayrak yarışı olduğunu ve Đl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya'nın da bu bayrağı en ileriye
götürecek seviyede oluğunu söyledi. Tamer, sözlerine şöyle devam etti: "Devrim niteliğinde yapılan
sağlıktaki ilk pilot uygulamalar Kayseri'den başlamış, burada hayat bularak diğer illere de örnek teşkil
etmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak uygulamalarda Kayseri hep pilot il olarak tercih edilir.
Bu da Kayseri'deki uygulamaların çok daha iyi yapıldığı anlamına geliyor. Sağlık konusunda Kayseri
bir ekol oldu. Türkiye'de yeni yeni bir sağlık turizm hareketi başladı. Kayseri de bu konuda yerini aldı."
Đl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya ise bu ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirerek, şu
bilgileri verdi: "Sağlıklı dönüşüm programı kapsamında birçok yenilik ilimizde pilot il olarak başladı.
Kampüs hastanenin hayata geçmesi ile çevre illerden olduğu kadar yurt dışından da hasta talebi
alacağız. Yeni yapılacak ihale ile gündüz uçuşu yapan ambulans helikopterimiz gece uçuşu da
yapacak inşallah. Bununla birlikte çevre illerimizde de sağlık hizmetlerini en seviye çıkarmayı
hedefliyoruz. Artık evdeki hastalara da hizmet sunmaya başladık. Bizden önceki hizmet veren
arkadaşlarımızın getirdiği çıtayı daha iyi yerlere getirmek çalışacağız."
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11188
Erişim Tarihi: 21.03.2012

Kupa Maç Bileti 1 TL !
Kayserispor-Đstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının Bileti 1 TL .
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Ziraat Türkiye Kupasında Kayserispor-Đstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasının biletleri 1
liradan başlayan fiyatlarla satılacak. Ziraat Türkiye Kupası 4. kademe maçında perşembe günü saat
20.00'de oynanacak .

Kayserispor-Đstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının biletleri, bugün saat 15.00'ten itibaren satışa
sunulacak. Karşılaşmanın biletleri kale arkası, maraton ve misafir tribünleri için 1 lira, batı balkon
tribünü için 2 lira ve VIP tribünü için 5 liradan satılacak.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Kayserispor, Avrupa kupalarına katılmak için
rotasını Türkiye Kupası'na çevirdi. Sarı-kırmızılı kulübün basın sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, AA
muhabirine, bu sezon ligde istedikleri sonuçları alamadıklarını, ancak kalan 3 maçı da kazanarak üst
sıralara ilerlemeyi istediklerini belirtti.Avrupa kupalarına katılmak istediklerini, bunu için hem ligde hem
de Türkiye Kupası'nda mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Ortaköylüoğlu, şunları kaydetti:
"Avrupa kupalarına gitmenin bir yolu ligden, diğer yolu Türkiye Kupası'ndan geçiyor. Ziraat Türkiye
Kupası'nda perşembe günü Đstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacağız. Rakibimiz geçen
yılın finalisti. Bu karşılaşma her iki takım için de zorlu olacak. Türkiye Kupası'na daha önce müzemize
kazandırmıştık. Bu mutluluğu yeniden yaşamak istiyoruz. Türkiye Kupası'nı ikinci kez kazanıp, aynı
zamanda Avrupa kupalarına ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için Đstanbul Büyükşehir Belediyesi
Haberleri'>Đstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yenip bir üst tura çıkmak için mücadele edeceğiz."
Đstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında taraftar desteğinin çok büyük önem taşıdığını, seyircileri
önünde oynamanın avantajını kullanmayı amaçladıklarını kaydeden Oğuz Ortaköylüoğlu,
"Karşılaşmanın bilet fiyatlarını çok düşük tuttuk. Taraftarlarımızdan takımlarını yalnız bırakmamalarını
istiyoruz" dedi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11189
Erişim Tarihi: 21.03.2012

Elma Nasıl Budanır!Öğretelim
"28 Mart'ta Develi'de, 29 Mart'ta Yahyalı'da ve 30 Mart'ta Yeşilhisar'da
'Elmalarda budama' eğitimi verilecek.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürlüğü, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar Đlçelerinde elma budama eğitimi
verecek.Đl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Aydın Çalışkan, yaptığı açıklamada, elma
üretiminin yoğun olduğu 3 ilçede üreticilere yönelik eğitim programları düzenleyeceklerini bildirdi.
Eğitim programına katılmak isteyen üreticilerin ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini kaydeden
Çalışkan, şu bilgileri verdi: "28 Mart'ta Develi'de, 29 Mart'ta Yahyalı'da ve 30 Mart'ta Yeşilhisar'da
'Elmalarda budama' eğitimi verilecek. Eğitimi, Eğirdir Meyvecilik Araştırma Đstasyonu'nda görevli
uzmanlar verecek. Teorik eğitim, 10.00 ile 12.00 saatleri arasında, uygulamalı eğitim ise 13.30 ile
17.00 saatleri arasında iki bölüm halinde eğitim verilecek."
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11190
Erişim Tarihi: 21.03.2012

Kupayı Alın Gelin Kızlar
Đlk maçı 69-55 kazanan Kayseri Kaski rövanş için Rusya ya gitti.
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Kayseri'de oynadığı ilk maçı 69-55 kazanan Kaskispor, yarın oynayacağı finalin 2'nci maçına moralli
gitti. Mavi beyazlı takımın onursal başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
"Rus takımını 14 sayıyla yendik. Rusya'da da olsa maça avantajlı çıkacağız. Kupayı almaları halinde
oyuncularımıza özel prim vereceğiz" dedi. Kaskispor antrenörü Ayhan Avcı ise şunları söyledi:
"Türkiye'ye Galatasaray'dan sonra ikinci bir zaferi kazandırmak istiyoruz. 'Buraya kadar kolay
gelmedik. Türkiye'deki Kadınlar ligi ve Avrupa Kadınlar Kupasında aynı anda mücadele vermek elbette
yorucu oldu. Ancak oyuncularımın kazanma hırsı, özellikle Avrupa kupasında çeyrek final sonrası
inanılmaz performans göstermeleri bu başarıyı yakalamamızı sağladı.
Şimdi Rusya'da finalin rövanşını oynayacağız. 14 sayılık fark bize yetmeyebilir. Ona göre tedbirimizi
alacağız. Buraya kadar geldikten sonra kupayı almayı çok istiyoruz. Zor bir maç. Ama bugüne dek bir
çok zorluğun üstesinden geldik. Bunu da başarmayı arzuluyoruz."
TUĞÇE'YE ANNE DUASI
Takım kaptanı Tugçe'nin Đzmir'den gelen annesi Belgin Canbaz, kızına ve takım arkadaşlarına dua
ederek başarı diledi. Kaptan Tuğçe, hareketten önce, "Kayseri'deki final maçında seyircinin inanılmaz
desteği gerçekten övgüye değerdi. Bizi adeta ateşlediler. Rusya'daki rövanşı kazanacağımıza
inanıyorum" dedi. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11191
Erişim Tarihi: 21.03.2012

Kayak Sezonu Devam Ediyor
Erciyes Kayak Merkezinde kayak sezonu uzadı
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Erciyes'te kar kalınlığının 360 santimetreye ulaşınca kayak sezonu uzadı. Kayak antrenörü Veysel
Değirmenci, kayak merkezindeki pistlerin kaymak için çok uygun olduğunu ve Nisan ayı sonuna kadar
kayak yapılabileceğini söyledi.
Değirmenci, şöyle dedi: "Kayak merkezine bu yıl geçmiş yıllara oranla beklediğimizden fazla kar yağdı.
Şu anda kar kalınlığı 360 santimetreye ulaştı. Kayak merkezine gelenlerin sayısı, geçen yıllara göre

giderek artıyor. Yeni tesislerin yapımı buraya ilgiliyi her geçen gün artırıyor. Kayak her yaşta öğrenilip
yapılabilecek bir spor dalı.
Temiz havada kayak yapanlar daha sağlıklı olur, gribal hastalıklara karşı direnç kazanır. Kayak
merkezinde çok uygun fiyatlarla kayak malzemesi kiralanabiliyor. Kayak dışında snowboard yapmak
isteyenler de Erciyes'i tercih ediyor."
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11193
Erişim Tarihi: 26.03.2012

Kayseri de Nevruz Coşkusu
Nevruz kutlamaları Erciyes Üniversitesi,Talas ve Kültür Müdürlüğünde renkli görüntülere neden oldu.
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Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Nevruzun, özü itibariyle neşe olduğunu ve aslına uygun olarak kutlanması
gerektiğini söyledi. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde nevruz töreni düzenlendi. Sabancı Kültür
Sitesi'nde gerçekleştirilen tören nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı. Törene Kayseri Valisi Mevlüt
Bilici, Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, Đl Kültür ve Turizm Müdürü Đsmet Taymuş, Erciyes Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Đbrahim Uzmay ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve Đstiklal Marşı'nın
ardından halk Oyunları topluluğu ve mehteran takımının gösterisi sunuldu. Vali Mevlüt Bilici, nevruzun
barış, kardeşlik, dostluk, neşe anlamı taşıdığını, Bayram tadında kutlanması gerektiğini belirtti. Vali
Mevlüt Bilici ve Prof. Dr. Đbrahim Uzmay, daha sonra nevruz ateşini yaktı, üzerinden atladı. Renkli
görüntülerin yaşandığı törende, protokol üyeleri ve öğrenciler demir dövdü. Demir dövmenin ardından
Vali Bilici yumurta kırma Oyunu oynadı. Çeşitli spor dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin
verilmesinin ardından 'Engelsiz Bir An Mozaik Resim Sergisi' açıldı. Bir süre sergiyi gezen protokol
üyelerine Türk cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerin hazırladıkları yemekler sunuldu.
Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen törende de ilk olarak Orman Bölge Müdürlüğü'nün
organizasyonunda Üniversite kampüsüne fidan dikildi. Nevruz kutlamaları daha sonra Sabancı Kültür
Sitesi önünde devam etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseriyle başlayan
programa katılan Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, burada yaptığı açıklamada, Nevruz'un, birlik, beraberlik,
yeniden canlanma, baharın gelişi, mutluluk anlamlarına geldiğini ifade ederek, "Nevruz, özü itibarıyla
neşe demektir ve aslına göre kutlanmalıdır" dedi. Nevruz'un, Türklerin en büyük bayramı olduğunu,
Azerbaycan ve Türkmenistan'da 1 hafta boyunca kutlanan çok büyük bir Bayram olduğunu belirten
Bilici, şöyle konuştu: "Aslında bizler de böyle büyük coşkuyla nevruz bayramımızı kutlamalıyız. Bizim
en büyük bayramımız bu. Buradaki Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrenci kardeşlerimizin
sevincinden, heyecanından, mutluluğundan bu bayramın büyüklüğünü anlıyoruz. Sevgi, kardeşlik,
barış, yeniden canlanma, baharın gelişinin müjdecisi, yani kısaca neşe anlamı taşıyan bu bayramı,
böyle coşkuyla, sevinçle kutlamak gerekmez mi- Başka da birşey söylemiyorum. Hepimizin Nevruz
Bayramı'nı kutluyorum."
Konuşmaların ardından Vali Bilici, Nevruz ateşini yaktı ve ateşin üzerinden atladı. Örste demir döven
Bilici, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Đbrahim Uzmay ve Đl Emniyet Müdürü Cuma Ali
Aydın ile yumurta tokuşturdu. Sabancı Kültür Merkezi'nde, engelli öğrencilerin yaptığı mozaik sergisini
de açan Vali Bilici, mozaikten çizgi film kahramanı "Pepe"nin portresini yapan Amiyotrofik Lateral
Skleroz (ALS) hastası 6 yaşındaki Zeynep Kübra Kaman'ı bir süre sevdi. Kültür merkezinin başka bir
bölümünde, Türk Cumhuriyetlerinden Kayseri'ye eğitim için gelen öğrencilerin açtıkları stantlarda,

geleneksel yemekler davetlilere ikram edildi. Stantları gezen Vali Bilici, yemeklerin tadına da baktı ve
"Đşte biz böyle güçlüyüz ve bu gücümüzü de birlik ve beraberliğimizden alıyoruz' dedi. Nevruz
Bayramı Talas'ta düzenlenen coşkulu şenliklerle kutlandı.
Belediye meydanında düzenlenen programa, Talas Kaymakamı Sefer Yılmaz, Belediye Başkanı Rifat
Yıldırım, Đlçe Milli Eğitim Müdürü Đhsan Köker, Đlçe Emniyet Müdürü Đbrahim Kaba, siyasi parti
temsilcileri, esnaf, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Nevruz'un anlamıyla ilgili konuşmaların yapıldığı ve şiirlerin okunduğu kutlamada, öğrenciler halat
çekme, iğne iplik, yumurta taşıma, sandalye kapmaca ve çuval giyme yarışmalarında ter döktü.
Kutlama programının sonunda Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler, yakılan Nevruz ateşinin
üzerinden atlayıp, çekiçle demir döverek, yumurta tokuşturdu. Kutlamalara gelenlere Talas Belediyesi
tarafından hazırlanan geleneksel pilav ve ayran ikram edildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11194
Erişim Tarihi: 26.03.2012

Ahi Ana'mız Geliyor !
Bu yılki Ahi Evran esnaflığında bir kadın seçilecek
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Kayseri Ahilik Kutlama Komitesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na, kadın esnaf arasından her yıl
"Ahi Ana" seçilmesi önerisinde bulunulmasını kararlaştırdı. Vali Yardımcısı Kasım Fikret Dayıoğlu
başkanlığında yapılan Ahilik Kutlama Komitesi toplantısına Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı
Mustafa Alan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Đl Müdürü Kamil Akçadırcı, çeşitli kurumlar ile Üniversite
temsilcileri katıldı. Toplantıda Erciyes Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali
Çavuşoğlu, Ahilik Haftası kutlamalarında geleneksel hale gelen "Yılın Ahisi" veya "Ahi Baba"
seçimlerinin yanında bir de kadın esnaf arasından "Ahi Ana" ismiyle yılın kadın ahisinin seçilmesi
önerisinde bulundu. Çavuşoğlu'nun önerisi komite tarafından değerlendirildi. Komite, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı'nın ödül yönetmeliğine göre "Yılın Ahisi" seçimlerinde kadınların da aday
olmasının önünde bir engel bulunmamasına karşın, "Ahi Ana" seçilmesi teklifinin bakanlığa sunulması
kararını aldı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Geçen yılki 'Yılın Ahi'si seçimlerinde, 3 adaydan biri kadındı ve
seçimi bir oyla kaybetmişti. Komite kadın hakları açısından da pozitif ayrımcılık yapılması adına 'Ahi
Ana' olarak kadın esnafımız arasından kadın ahi seçilmesine sıcak baktı. Teklifimizi Bakanlığa
ileteceğiz. Ahilik kutlamaları kapsamında, her yıl 81 ilden 'Yılın Ahisi' seçiliyor ve 81 aday arasından da
Türkiye çapında 'Yılın Ahisi' seçiliyor."
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11195
Erişim Tarihi: 26.03.2012

Erciyes'e Cube (KÜP) Hotel mi Geliyor
Avusturya Cube (KÜP) Hoteller CEO'su Rudolf Tucek Erciyes ve TBMM yi gezdi.
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Avusturya Cube Hoteller CEO'su Rudolf Tucek, Erciyes Kayak Merkezi'nin dünyada önemli yatırım
merkezlerinden birisi haline geldiğini açıkladı. Ak Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde Avusturya Cube Hoteller CEO'su Rudolf Tucek ve CIN Direktörü Dr.
Đnanç Atılgan ile Erciyes Kayak Merkezi'nin geleceği hakkında yemekli bir toplantıda bir araya geldi.
Erciyes Tesisleri'ni gezdiğini belirten Tucek, Erciyes'in yatırım için dünyada önemli merkezlerden
olduğunu, bu konuda Kayserili işadamları ile işbirliği yapabileceğini dile getirdi. Milletvekili Ahmet
Öksüzkaya ise Erciyes Master Planı hakkında Tucek'e detaylı bilgi verdi. Öksüzkaya, "Artık geleceğin
önemli kayak merkezlerinden biri olacak Erciyes Kayak Merkezine yerli ve yabancı yatırımcılarının
gelme vaktidir." dedi. Dr. Đnanç Atılgan da Kayseri Düşünce ve Atılım Derneği'nin öncülüğünde,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile düzenlenen Erciyes Buluşmaları'nın meyvesini vermeye başladığını
söyledi. Atılgan, '2023 Türkiye Vizyonunda Kayseri Turizmi' konulu panelden sonra Avusturya
Büyükelçiliği ve Avusturyalı yatırımcılar ile Ticaret Müsteşarlığı'nın Erciyes'e ilgisinin arttığını ifade etti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11196
Erişim Tarihi: 26.03.2012

Türk Anneler Derneği Özvatan da
Türk Anneler Derneği Kayseri Şubesi, Özvatan Hayriye Đlköğretim Okulu anasınıfının bazı ihtiyaçlerını karşıladı.
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Türk Anneler Derneği Kayseri Şubesi, Özvatan ilçesindeki Hayriye Đlköğretim Okulu anasınıfının eğitim
materyalleri ihtiyacını karşıladı. Dernek Şube Başkanı Fikriye Merdan, materyallerin teslimi sırasında
yaptığı konuşmada, değişik zamanlarda düzenledikleri etkinliklerde topladıkları Oyuncak ve eğitim
malzemelerini ihtiyaç sahibi okullara ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti. Hayriye Đlköğretim Okulu
anasınıfına da eğitim materyalleri desteği sağladıklarını ifade eden Merdan, aynı zamanda Rehberlik
ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün katkısıyla velilere yönelik bilgilendirme çalışması yaptıklarını da
kaydetti.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi uzmanları Muharrem Eroğlu ve Rahşan Onat da, Đlçe Halk Eğitim
Merkezi toplantı salonunda velilere yönelik aile içi iletişim semineri verdi.
Seminerde, aile içi iletişimde eşler arasındaki iletişim, babaların ebeveyn olarak görevleri, verimli ders
çalışma yöntemleri, sınav sürecinde dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11197
Erişim Tarihi: 26.03.2012

Felahiye Belediye Başkanı Kaza yaptı.
Başkan Đsmet Gürsel Kısır Đzmir Yolunda maddi hasarlı kaza yaptı.
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Başkan Đsmet Gürsel Kısır beeldiyeye alınan araçların teslimi için gittiği Đzmir Yolunda maddi hasarlı
kaza yaptı.Başkan kısır ve belediye çalışanlarının olduğu makam otomobili Đzmir dönüşü yolda önüne
aniden cıkan başka bir araç sebebiyle kaza yaptı. Çarpan aracın % 100 kusurlu olduğu
belirtilen kazada can kaybı olmamış olup başkan ve personel hafif sıyrıklarla kurtuldu. Kaza dönüşü
alınan araçların açılışı Đlçe merkezinde yapıldı.
HABER:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11198
Erişim Tarihi: 26.03.2012

Kayserispor 1 - Đstanbul B.B.- 0
Amrabat'ın takımı 10 kişi bırakmasına ve penaltı kaçırmamıza rağmen 4.turu geçtik.
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Stat: Kadir Has
HAKEMLAR: Serkan Çınar (7), Serkan Akal (7), Serhan Malkoç (7)
KAYSERĐSPOR: Navarro (6)- Ahmet Kamil (5), Zurab (6), Eren (7), Hasan Ali (6)- Nunez (5), Umut (6)
(Dk.91 Okay), Furkan (7) (Dk.91 Sefa), Amrabat (5)- Troisi (7), Kujoviç (7)

ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESPOR: Oğuzhan (5)- Rızvan (5), Can (5), Metin (6), Ekrem
(5)(Dk.83 Đskender), Doka (6),Taner (5) (Dk 58 Gökhan Süzen 4), Tom (5) (Dk. 71 Ömer 4), Zeki Doka
(6), Holmen (6), Webo (6)
GOLLER: Dk.49 Triosi. (Kayserispor)
SARI KARTLAR : Sefa (yedek kulübesinde), Triosi, Eren, Umut (Kayserispor), Can, Holmen, Webo,
Zeki (Đstanbul Büyükşehir Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk 79 Amrabat
KAYSERĐSPOR, zorda olsa Đstanbul Büyükşehir Belediyesispor'u 1-0 yenerek, çeyrek finalistler
arasına adını yazdırdı. Kayserispor, Türkiye Kupasında son çeyrek finalisti belirleyecek karşılaşmaya "
Şehitlerimizi ve merhum Kadir Has'ı saygıyla anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Maç öncesi
Afganistan'da, Güneydoğu'da şehit düşen güvenlik görevlileri ve ölümünün 5.yıldönümünde Kayserili
işadamı Kadir Has için saygı duruşu yapıldı.
5. dakikada Umut'un ara pasıyla buluşan Kujoviç, kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda topu boş kale
yerine dışarı nışanladı.
10 dakikada Ekrem'in kullandığı serbest atışta top üstten auta çıktı.
14 dakikada Doka'nın cezalanı dışından şutunu kaleci Navarro yere yatarak bloke etti. 24. dakikada
Amrabat topu getirdi Kujoviç'in önüne yuvarladı. Kujoviç'in şutunda top üst direkten döndü.
25 dakikada Webo'nun çaprazdan şutunda top Kayserispor direğin hemen yanından auta çıktı.
33. dakikada Amrabat, cezalanından önündeki boşluğu iyi değerlendirerek, sert bir şut attı. Kaleci
Oguzhan bu topu yakaladı.
44. dakikada Troisi ceza alanında topu kaleci Oguzhan'a çarptırarak, takımını bir golden etti.
49. dakikada Furkan, ceza alanına girerken Can tarafından düşürüldü. Troisi'nin kullandığı ceza
atışında top baraja çarparak, filelerle buluştu: 1-0.
67. dakikada Gökhan Süzen'in kullandığı ceza atışında topu Navarro dışarı atabildi.
79. dakikada Amrabat, kale arkasındaki reklam panosuna çarptı. Kısa süreli sakatlığı sırasında ortalık
karıştı. Amrabat, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, oyun dışı kaldı.
90 artı 4'de Sefa'yı Gökhan Süzen ceza alanında düşürdü. Sarı kırmızılı takım penaltı kazandı. Kujoviç
atışı,kaleci Oguzhan'a teslim etti. Bu sırada hakem, konuk takımın teknik direktörü Arif Erdem'i tribüne
gönderdi.
Maç da ev sahibi ekibin lehine sonuçlandı: 1-0
Lig lideri Galatasaray'dan başka Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur
maçlarının sonunda devre dışı kaldıklarına dikkati çeken Şota Arvaledze, şöyle devam etti: "Kupalarda
neler oluyor, görüyorsunuz. Sadece Türkiye'de değil. Her ülkede aynı. Çeyrek finale, hakkımızla
geldik. Đlk yarım saatte yüzde yüzlük 4 gol pozisyonunu kaçırdık. Bunlardan ikisini atsaydık, karşılaşma
daha ilk yarıda biterdi.
Sağolsun seyirci maçın içindeydi. Keşke her maç böyle olsa ve bizi destekleseler. Zzor bir maçı
kazandık. Kupayı almak da kolay değil. Maç biraz sert geçti. Hakem oyuna geç müdahale etti. Erken
etseydi, böyle olmazdı." Takımını gördügü kırmızı kartla sahada 10 kişi bırakan Amrabat konusuna da
değinen Şota, "Kendisine yakışmayan hareketler yaptı. Üzgünüz. Önemli bir oyuncuyu kaybettik. Ama
olan oldu. Yapacak bir şey yok. Herkes bunlardan ders çıkartacak" diye konuştu. Öte yandan maçtan
sonra soyunma odasına giderken, medya odasının alüminyum kapısını tekmeyle kıran ve medya
mensuplarına hakaret eden Đstanbul Büyükşehir Belediyesporlu Metin hakkında maçın temsilci ve
gözlemcisi tarafından rapor tutuldu, stadın kameralarına yansıyan görüntüler de verildi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçları oynanan 8 maçın ardından tamamlandı. Oynanan zorlu
karşılaşmaların ardından Fenerbahçe, Bursaspor, Sivasspor, Medical Park Antalyaspor, Kardemir
Karabükspor, Eskişehirspor, Boluspor ve Kayserispor çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Bu yıl 50.si düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final kura çekimi Ataköy
Olimpiyatevi'nde yapılacak. 23 Mart Cuma günü saat 11.00'de yapılacak kura çekimine TFF
yöneticileri ile kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekimini Sporx.com olarak sizlere canlı aktaracağız.
Tek maçlık eleminasyon sisteminde ve tarafsız sahada oynanacak çeyrek final maçlarında normal
sürenin berabere bitmesi durumunda 15'er dakikalık 2 devre uzatılacak. Burada da eşitlik bozulmazsa
penaltı atışlarına geçilecek.
Kupada yarı final müsabakaları da, çeyrek finalde tur atlayan dört kulüp arasında TFF'nin belirleyeceği
tarafsız sahada tek maçlı eleme usulüne göre yapılacak. Eşleşmeler, çeyrek final müsabakaları kura
çekimi sırasında belirlenecek.
4. TURDA NELER OLMUŞTU?
UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmek adına çok büyük bir önem taşıyan Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. turda
alınan sürpriz sonuçlar büyük şok yaşattı.
Ligde yoluna devam eden Galatasaray'ın kendi sahasında Sivasspor'a elenmesinin ardından,
Trabzonspor, Medical Park Antalyaspor deplasmanında Avrupa'ya en kısa yoldan gidebilmek adına

yeşerttiği umutlarını kaybetti. Galatasaray ve Trabzonspor'un yarattığı modaya son olarak Beşiktaş
uydu. Son şampiyon, Boluspor'a deplasmanda mağlup olarak çeyrek final biletini Bank Asya 1. Lig
ekibine kaptırdı.
Dört büyük takım ardından yalnız Fenerbahçe, Samsunspor engeleini rahat geçerek yoluna devam
etti. Bursaspor, Busaş Spor'u uzatmalarda eleyerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Kardemir
Karabükspor, Çaykur Rizespor'u deplasmanda tek golle geçerken; Eskişehirspor, Kasımpaşa'yı,
Kayserispor ise Đstanbul Büyükşehir Belediyespor'u kupa dışına itti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11200
Erişim Tarihi: 26.03.2012

Gitti Avrupa Kupası !
FIBA Kadınlar Eurocup'ta Kayseri Kaski, Dynamo Kursk'a 23 sayı farkla yenilerek kupayı onlara bıraktı.
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FIBA Kadınlar EUROCUP Finali rövanş maçına çıkan Kayseri KASKĐ, 69-55 kazandığı ilk maç sonrası
Dynamo Kursk'a ikinci maçta 75-52 kaybetti ve kupada ikinci oldu.
Đlk maçı 14 sayı farkla kazanarak tarihi şampiyonluk için büyük bir avantaj elde eden temsilcimiz,
deplasmanda bu avantajı koruyamazken sahadan 75-52'lik skorla mağlup ayrıldı. Böylelikle 20112012 sezonunda FIBA Kadınlar Eurocup şampiyonu Rus temsilcisi Dynamo Kursk oldu.
Kaskispor, maça Bahar, Sanford, de Forge, Hodges ve Sanders beşiyle başladı. Ev sahibi Kursk ise,
Michelle Snow, Vodopyanova, Bimbaite, Johnson ve Petrekova ilk beşiyle çıktı. Ev sahibi birinci
periyotta Snow ve Bimbaite ile boyalı alanda çok etkili oldu ve periyodu 24-13 önde kapattı.
Üstünlüğünü ikinci periyotta da sürdüren ve özellikle ribauntlarda etkili olan Kursk, ilk yarıyı da
Kaski'nin 13 sayı önünde 38-25 önde geçti. Maça iyi başlayan Snow 19 sayıyla yıldızlaştı. Kaski'yi ise
ilk yarıda 15 sayıyla Sanders ayakta tuttu.
Ev sahibi takım üçüncü ve dördüncü periyotta da savunmadaki etkisinin yanıda dış şutlarda ve
ribauntlarda da etkili olunca salondan 75-52 galip ayrıldı. Ev sahibi takım kupanın sahibi olurken,
tarihinde ilk kez finale yükselmeyi bayaran Kaski Türkiye'ye kupa sevinci yaşatamadı.
Karşılaşmayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Ak Parti Kayseri milletvekili
Đsmail Tamer, Basketbol Federasyonu Yönetim kurulu üyesi Ömer Yağmur, Hacılar Belediye Başkanı
Ahmet Herdem, Ak Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, belediye daire müdürleri ve eşleriyle bazı iş
adamları ile, Kursk'ta dil eğitimi için bulunan bir grup Türk öğrenci de izledi. Elerinde Türk bayraklarıyla
Kaski'ye destek veren yaklaşık 100 kişi salondan üzgün ayrıldı.
SALON DYNAMO
HAKEMLERMilan Mazic(xx), Janusz Calik(xx), Martynas Gudos (xx)
DYNAMO KURSKMichelle Snow (xxxx)30, Natalia Vodopyanova (xxx)4, Ausra Bmibaite (xxx)14,
Temeka Johnson (xxx)7, Anastasia Bocharova (xx), Anna Petrakova (xxxx) 16, Ekaterina Lisina (xx)2,
Gunta Basko (x)2
KAYSERĐ KASKĐSPORPınar (x) Bahar (x)8, Agne Abromaite (x)2, Nakia Sanford(x)2, de Forge (x)6,
Esra(x), Hodges (x)5, Sanders(xxx)27, Andja Jelavic(x)2
1.PERĐYOT 24-13 (Kursk lehine)
ĐLK YARI38-25
3.PERĐYOT 56-39
MAÇ SONUCU75-52

"14 SAYI REHAVETE YOL AÇTI"
Türkiye'ye getirmek için Rusya'ya gittiklerini, ancak bunu başaramadıklarını söyleyen kaptan Tuğçe
Canbaz, "Đlk maçta elde ettiğimiz 14 sayılık avantaj bizde rehavete sebep oldu. Rakibimiz de saha ve
seyirci avantajını çok iyi kullandı. Kupayı Türkiye'ye getirmeyi çok istiyorduk ama olmadı. Daha çok
çalışıp önümüzdeki yıl bunu başarmak istiyoruz" dedi. ÖZHASEKĐ: "HEDEF KUPA" Kaskispor Onursal
Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, kupayı kazanmak için Kursk'a
gittiklerini belirtirken şunları söyledi: "Finalde kupayı kaybeden tüm sporcularımızı ve teknik kadroyu
canı yürekten kutluyorum. Kupa, bu sene kısmet olmadı. Ama bizim için hedeften geriye gitmek yok.
Her sezon daha iyisini hedefleyip çıtayı yükselteceğiz. Eksiklerimizi giderip önümüzdeki yıllarda da
ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. bu kupayı Türkiye'ye getireceğiz." Kayseri'ye Kadir Has
Stadyumu ve Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'ni kazandırırken, amaçlarının sportif başarılara katkı
sağlamak olduğunu söyleyen Başkan Özhaseki, "Bundan sonra da kulüplerimizin ve sporcularımızın
başarılı olması için hiç bir fedakarlıktan kaçırılmayacak" diye konuştu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11201
Erişim Tarihi: 26.03.2012

ERÜ Kemik Đliği Nakli Akredite Edecek
Kemik Đliği Merkezi ve Kök Hücre Tedavi Merkezi, yıllık 250 kemik iliği yapmayı hedefliyor
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Uluslararası Hücre Tedavisi Derneği ve Avrupa Kan ve Kemik Đliği Transplantasyonu Derneği (JACĐE)
tarafından Avrupa ve dünya standartlarında akredite edilen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Şahinur
Dedeman Kemik Đliği Merkezi ve Kök Hücre Tedavi yapacak. Uluslararası Hücre Tedavisi Derneği ve
Avrupa Kan ve Kemik Đliği Transplantasyonu Derneği (JACĐE) tarafından Avrupa ve dünya
standartlarında akredite edilen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Şahinur Dedeman Kemik Đliği Merkezi ve
Kök Hücre Tedavi Merkezi, yıllık 250 kemik iliği yapmayı hedefliyor. Merkez, bu kapasitesi ile
Avrupa'nın en büyük Kemik Đliği Merkezi konumunda bulunuyor. ERÜ Şahinur Dedeman Kemik Đliği ve
Kök Hücre Tedavi Merkezi'nin JACĐE tarafından akredite edilmesiyle ilgili düzenlenen törende konuşan
Merkez Koordinatörü Prof. Dr. Ali Ünal, kemik iliği nakli ve kök hücre konusunda çalışan merkezleri,
uluslararası JACĐE adlı kuruluşun akredite ettiğini belirterek, "17 ülkede 244 akredite edilmiş kurum
bulunuyor. Türkiye'den de 45 merkez, bu kurum tarafından akredite edildi. Bunlardan birisi de biziz"
dedi. ERÜ Kemik Đliği Nakli ve Kök Hücre Tedavi Merkezi'nin dünya ve Avrupa standartlarında tedavi
sunan bir merkez olduğunu JACĐE'nin de tasdik ettiğini ve akreditasyonunu yaptığını kaydeden Prof.
Dr. Ünal, şöyle devam etti: "Bu akreditasyon sayesinde merkezde gerçekleştirilen tüm tedavi
hizmetleri uluslararası standartlar kapsamında gerçekleştirilecek ve Avrupa başta olmak üzere
dünyanın dört bir tarafından hasta kabul edilebilecek. Đlgili ülkelerin sağlık otoriteleri ve sigorta
kurumları ile yapılacak anlaşmalar kapsamında gönderilen hastaların tedavileri Kayseri'de
gerçekleştirilecek. Ayrıca merkezimizde Avrupa standartlarında kök hücre toplanabilecek ve
işlenebilecek, burada toplanan ve işlenen kök hücreler, Avrupa ülkelerindeki Kemik Đliği Nakli
Merkezlerine gönderilecek." ERÜ Kemik Đliği ve Kök Hücre Tedavi Merkezi'nin yılda 150 kemik iliği
nakli sayısına ulaştığını belirten Prof. Dr. Ünal, merkezin yıllık 250 nakil yapma kapasitesine sahip
bulunduğunu, bu kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük nakil merkezi konumunda bulunduğunu da
kaydetti. Prof. Dr. Ali Ünal, son 7 ayda 63 kemik iliği nakli yaptıklarını ve bu nakillerden yüzde 5'nin
ölümle sonuçlandığını ifade ederek, "Bu oran çok büyük bir başarı. Dünyanın önde gelen nakil

merkezlerinde de hasta kaybı oranı bizimkiyle aynı" dedi. Törene katılan ERÜ Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Mustafa Çetin, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin gelişmesi için üzerlerine düşen görevi yaptıklarını
belirtirken, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güven de, "Bundan 10-15 yıl önce kemik iliği
nakli için vatandaşlarımız yurtdışına gidiyorlardı. Artık bu tedavi için yurtdışından hastalar ülkemize
geliyor" diye konuştu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11202
Erişim Tarihi: 26.03.2012

Van Depremzedesi 14 Çocuk sünnet oldu
Kayseri'de 56 Vanlı ailenin 14 cocuğu Boydak Holding adına Hacı Boydak tarafından sünnet ettirildi.
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Van depreminden sonra Kayseri'ye gelen ailelerin 14 çocuğu, Boydak Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Hacı Boydak tarafından sünnet ettirildi. Vanlı çocukların sünnet ettirilmeleri onuruna Boydak
Holding'te verilen yemeğe, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Kayseri Valisi Mevlüt Bilici
katıldı. Bakan Yıldız, yemekte yaptığı konuşmada, Boydak ailesine yaptığı yardımlardan dolayı
teşekkür etti. Depremden sonra pek çok defalar Van'a gittiklerini ve enerjiyle alakalı neler yapılması
gerekiyorsa yaptıklarını ifade eden Yıldız, Van'da olumsuz hava şartlarına rağmen, kalıcı konutların
yapılmasının süratle devam ettiğini bildirdi. Kayserililerin Vanlı kardeşlerine kucak açtıklarını ve
ekmeklerini bölüştüklerini belirten Yıldız, "Burada da çocuklarımızın sünnet ettirilmeleri nedeniyle bir
aradayız. Đnşallah evlenmelerine de şahit oluruz" dedi. Vali Bilici, Kayseri'de 56 Vanlı ailenin
bulunduğunu ve Valilik olarak onlara her türlü yardımı yaptıklarını bildirdi. Bilici, depremden sonra
Kayserililerin hemen bir araya geldiklerini ve Van için yapılabileceklerin belirlendiğini, yardımların
süratle Van'a ulaştırıldığını kaydetti. Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, yemekte
yaptığı konuşmada, Van depreminden sonra bir yardım kampanyası başlattıklarını ve 5,5 milyon liralık
yardımı Van'a ulaştırdıklarını, kendilerinin de Van'a giderek depremzedelere moral verdiklerini bildirdi.
Hacı Boydak, "Van'daki vatandaşlarımızla bir ayrımız gayrımız yok. Onların sevinci de üzüntüsü de
bizim sevincimiz ve üzüntümüz. Valiliğimizin organizasyonunda burada 14 çocuğumuzu sünnet ettirdik
ve böyle bir mutluluğu birlikte yaşadık. Đnşallah evlenmelerini de görürüz" dedi. Öte yandan Kimse
Yok mu Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Abdurrahman Haskaraman ve berberindekiler, Van'daki
depremin ardından Kayseri'ye gelen ve devlet misafirhanesinde kalan 95 yaşındaki Zelefşan Bahçe'yi
evinde ziyaret etti. Yaşlı kadınının her türlü ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyleyen Abdurrahman
Haskahraman Zelefşan Bahçe'nin yürümekte zorlandığını öğrendikten sonra yaşlı kadının ailesine
tekerlekli sandalye sözü verdi. Annesinin bilincinin tam olarak yerinde olmadığını söyleyen Zelefşan
Bahçe'nin oğlu Đsmet Bahçe de ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Kimse Yok Derneği,
Kayseri'ye geldiğimiz günden beri bize hep destek oldu. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Bize gurbette
olduğumuzu unutturdular. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah deprem acısını kimseye yaşatmasın"
dedi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11203
Erişim Tarihi: 26.03.2012

"Yeşil Okul, Yeşil Bilgi, Yeşil Gelecek"
ERÜ ,Yeşil Nefes Ağaçlandırma Kulübü ve Genç Tema Kayseri,önemli bir projeyi daha hayata geçirdi.
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Yeşil Nefes Ağaçlandırma Kulübü ve Genç Tema Kayseri, "Yeşil Okul,
Yeşil Bilgi, Yeşil Gelecek" adlı projeyi hayata geçirdi. Projenin ilk etkinliği, Mustafa Kemal Đlköğretim
Okulu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe ERÜ Ziya Eren Eğitim Fakültesi öğrencileri ile ERÜ Yeşil Nefes
Ağaçlandırma Kulübü ve Genç Tema Kayseri gönüllüleri katıldı.Okulun konferans salonunda Orman
Haftası, toprak ve erozyon konularında öğrencilere bilgi verildi. Öğrenciler daha sonra okul bahçesine
45 adet fidan dikti. Proje kapsamında okul kütüphanesine 20 kitap seti bağışlandı, öğrencilere kalem
ve defter dağıtıldı. Projeyle öğrencilere çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi
verilmesi amaçlanıyor.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11204
Erişim Tarihi: 26.03.2012

Felahiye Belediyesi 2 Araç Aldı
Đki araç 120 bin TL'ye mal oldu.
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Yeni alınan araçların hizmete girmesi dolayısıyla Felahiye ilçesinde bir tören düzenlendi.
Đlçe Ziraat Bankası önünde düzenlenen törene Felahiye Belediye Başkanı Đsmet Gürsel Kısır,
Kayapınar Belediye Başkanı Halil Canlı,CHP Felahiye ilçe Başkanı Ali Özbay, Belediye meclis üyeleri
ve vatandaşlar katıldı. Felahiye Belediye Başkanı Đsmet Gürsel Kısır hizmete giren yeni araçların
tanıtım töreninde yaptığı konuşmada:” Öncelikle 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma gününde tüm
şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bizlere bu vatanı canları ile ödeyen tüm şehitlerimize sonsuz
şükranlarımızı sunarız...Felahiye ilçemiz her şeyin en iyisine layıktır. Yaptıklarımız yapacaklarımızın
teminatıdır. Bugüne kadar Felahiye için yaptıklarım ortadadır. Bugün ise Belediyemiz araç filosuna 2
araç kattık.
Belediyemizde mevcut çöp aracımızın sık sık arızalanması, su ve cenaze işlerinde hızlı ve pratik
çözümler sağlamak amacıyla belediyemize çöp toplama ve cenaze nakil aracı aldık. Bu iki araç 120

bin TL’ye mal oldu. Çevre ve Şehircilik bakanlığına başvurmamız sonucu Kayseri’de belediyeler
içerisinde bu çöp toplama aracı bize nasip oldu. Diğer cenaze nakil aracımızı ise kendi imkanlarımızın
sonucu halletmiş bulunmaktayız. Halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Bunun yanı sıra belediyemiz
köylerimizin yollarını açmaya devam etti ve yolda kalan vatandaşlarımızı ve araçlarını kurtararak
yollarına devam etmesini sağladı... Yaklaşık bir aydır aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle belediye
olarak gerek şehir içi olsun gerekse köy yolları olsun kar temizleme ve yol açma çalışmalarını aralıksız
sürdürdük... Söz konusu çalışmaların belediyemize maliyeti 15.000 TL yi bulmuştur, Hizmet Bizden
Takdir Sizden.”dedi.
editör:öner çalış
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11205
Erişim Tarihi: 26.03.2012

Kayseri Kupada Fenerbahçe Đle eşleşti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Fenerbahçe - Kayserispor ile eşleşti.
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.
Tek maç eleminasyon sistemi ile tarafsız sahada oynanacak maçların tarih ve yerleri daha sonra
belirlenecek. Kupada çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi Đstanbul'da Olimpiyatevi'nde
gerçekleştirildi. Kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ile kulüp temsilcileri katıldı.
Futbol Federasyonu yöneticisi Ufuk Özerten, yaptığı açıklamada, "Statü gereği maçlar tarafsız sahada
oynanacak. Maçların yerleri play-off maçlarıyla birlikte belirlenecek. Bank Asya 1. Lig'den Boluspor'un
çeyrek finalde olması bizleri mutlu etti. Maçların dostluk ve centilmenlik içinde geçmesini diliyorum.
Hakeden kazansın." dedi. Futbolda bu yıl 50'ncisi düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale
Yükselen 8 takımın çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri şöyle oldu: Çeyrek final eşleşmeleri
1. maç Sivasspor - Bursaspor
2. maç Eskişehirspor - Medical Park Antalyaspor
3. maç Kardemir Karabükspor - Boluspor
4. maç Fenerbahçe - Kayserispor
Yarı final eşleşmeleri: Kupada yarı final eşleşmeleri ise, çeyrek finalde 1. maç ile 2. maçtan turu geçen
taraf ile eşleşecek. Diğer yarı final eşleşmesinde ise 3. maç ile 4. maçta turu geçen takımlar
birbirleriyle eşleşecek.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11206
Erişim Tarihi: 26.03.2012

Erciyes Akhisar'a Boyun Eğdi.2-0
Erciyesspor deplasmanda Akhisarspora son 15 dakikada yediği 2 golle mağlup olarak playoff şansını son maçlara
bıraktı.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Erciyesspor
:1
: 69
: 25 Mart 2012 16:59

Bank Asya Birinci Lig'de Akhisar Belediyespor kendi sahasında Kayseri Erciyesspor'u 2-0 yendi.
Stat: Şehir
Hakemler: Hüseyin Sabancı xxx, Engin Erdem xxx, Nurettin Çiçek xxx
Akhisar Belediyespor: Oğuz xxx, Hakan Ateş xxx (Dk. 61 Mert xxx), Gökhan Dinçer xxx, Serkan Yalçın
xxx, Kürşat xxx, Merter Yüce xxx (Dk. 61 Osman xxx), Anıl xxx, Mustafa Aşan xxx, Sertan xxx, Emrah
Eren xxx, Şehmus xxx (Dk. 79 Uğur xx)
Kayseri Erciyesspor: Emrullah x, Fatih xx, Serkan xx, Cemil xx, Abit Guluzade xx (Dk. 71 Metin x),
Mehmet Ayaz xx, Insa Sylla xx (Dk. 76 Ramazan x), Orhan Taşdelen xx, Kemal xx (Dk. 87 Cenk -),
Recep xx, Volkan xx
Goller: Dk. 75 Osman, Dk. 82 Anıl
Sarı Kartlar: Dk. 22. Kürşat (Akhisar Belediyespor), Dk. 17 Volkan, Dk. 44 Cemil (Kayseri Erciyesspor)
editör:öner çalış
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11208
Erişim Tarihi: 26.03.2012

