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Ömer Coşkun'a taklit Panax baskını
Panax'ın Đlk harfini değiştirerek vatandaşı yanıltalara karşı mahkeme kararıyla operasyon
düzenlendi. Đstanbul'da binlerce taklit panax'e el konuldu
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Yaklaşik 3 yıldir piyasada bulunan 'Panax' isimli Bitkisel Gida Takviyesinin kullanıcılarda oluşturduğu
olumlu etkiler üzerine son dönemde onlarca sahte ve taklit Panax piyasaya çıktı. Bu çerçevede
Đstanbul'da çok önemli bir operasyon düzenlendi.
Sahte ve taklit Panax üretip satan belli merkezlere mahkeme kararıyla yapılan baskınlarda binlerce
taklit Panax'a el konuldu. Baskın yapılan yerlerden biri de Dr. Ömer Coşkun'a ait Đkitelli'deki işyeriydi.
Kibarlı Doğal Sağlık Ürünleri'nin dağıtımını yaptığı gerçek Panax'ın marka adı 'Clavis Panax'. Ancak
bitkisel gıda takviyeleri sektöründe faaliyet gösteren bir çok firma orjinal ürünün çok sayıda sahte ve
taklidini piyasaya çıkardı.
Bu taklit ürünlerden biri de tanıtımını Dr. Ömer Coşkun'un yaptığı Panax.
Bu taklit üründe orjinal ürünün marka adı olan Clavis'in ilk harfi değiştirilerek Klavis yapıldı. Bazılarının
üzerine de Nurs ifadesi konuldu.
Sahte ve taklit ürünlerin artması üzerine orjinal panax ürünlerinin etiketi değiştiridi ancak taklitçiler, bu
kez yeni etiketli sahte ürün çıkarttılar.
Olay hukuka intikal ettirildi
Mahkemenin atadığı 2 bilirkişi 'K' harfiyle başlayan panaxın 'C' harfiyle başlayan orjinal panaxın taklidi
olduğuna hükmetti. Yapılan ihtar ve uyarılara rağmen sahte ve taklit ürünlerin dağıtımı ve reklamları
sürünce mahkeme karararıyla taklit ürünler için toplatma kararı çıkartıldı.
Đstanbul Bakırköy 2. Sulh Ceza Mahkemesi taklit panax üretip satan yerler için arama ve el koyma
kararı aldı. Alınan mahkeme kararı üzerine Đstanbulda çok sayıda adrese şok baskınlar düzenlendi.
Polis, marka uzmanları ve avukatlar eşliğinde yapılan baskınlarda, çok sayıda bitkisel ürün satan
işyerinde binlerce taklit 'Panax'a el konuldu.
Baskın yapılan adreslerden biri de Đkitelli Basın Expres Yolu üzerinde bulunan Dr. Ömer Coşkuna ait
işyeriydi. Çok sayıda avukat ve polis eşliğinde yapılan baskında binlerce taklit ürüne el konuldu.
Baskın sırasında çok hareketli anlar da yaşandı. 4 katlı iş yerinde bulunan taklit ürünleri gizlemek
isteyen görevliler çok sayıda koliyi ve ürünü kaçırmaya çalıştı. Polis ve çilingir yardımıyla açılan kapı
ve depolardan binlerce taklit ürün çıktı. Marka uzmanları eşliğinde tespit edilen taklit ürünler
toplatılarak mühürlenip yediemine teslim edildi.
Sahte ve taklit ürünlerle ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.
Orjinal Panax'ın üreticisi olan firma yetkilileri, halkımızın sağlığı için sahte ve taklit ürünlerle mücadele
kapsamında duyarlı vatandaşların 0212 598 00 33 nolu telefona ihbarda bulunmalarını istediler
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10675
Erişim Tarihi: 13.12.2011

Erciyesspor'da kan kaybı sürüyor
1.Lig'in 15. haftasında Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında oynadığı Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı
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Bank Asya 1. Lig'in 15. haftasında Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında oynadığı Kasımpaşa ile 2-2
berabere kaldı.
MAÇTAN DAKĐKALAR
17. dakikada Cenk'in derinlemesine pasıyla ceza sahasına giren Emrah soldan kalecinin yanından
meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
22. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Dimitri kaleye yaklaşık 20 metreden sert şutu
sonrasında kaleci Ferhat iki hamlede topu durdurabildi. Kalecinin müdahalesine rağmen top kornere
çıktı.
26. dakikada Cenk'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emrah dengesini yitirmesine rağmen
topu Gökhan'a çıkardı. Müsait pozisyondaki Gökhan'ın bu vuruşuyla top yandan auta çıktı.
30. dakikada ceza alanının önündeki faul atışında Gökhan Güleç kalenin sağ tarafına bıraktığı top
filelerle buluştu. 1-1
45. dakikada Emrah orta sahadan aldığı topta pasını sol tarafta müsait olan Hanni'ye çıkardı.
Hanni'nin topu kontrol ederek sert vuruşunda Henrique meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 2-1
75. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Şahin Aygüneş'in vuruşunda defansa çarparak
yükseklik kazanan top kalecinin üzerinden filelerle buluştu. 2-2
80. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Azar'ın ortası sonrası top müsait
pozisyondaki Şahin'in önünde kaldı. Kaleye giden topu Davut uzaklaştırdı.
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Dış Saha
HAKEMLER: Çağatay Şahan xx, Cumhur Altay xx,Oğuz Terzi xx
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Ferhat xx, Fatih xx (Gökhan dk. 27 xx), Cemil xx, Serkan xx, Emrah xx
(Posinkoviç dk. 67 xx) ,Cenk xx (Emre dk. 82 xx) Kemal xx, Davut xx Hassan xx, Sofianne xx, Gökhan
xx,
YEDEKLER: Ali Türkan, Amit, Alican, Metin Tuğlu
TEKNĐK DĐREKTÖR: Fikret Yılmaz
KASIMPAŞA: Tolga xx, Erdi xx, Sancak xx Ali xxx ,Sarmov xx (Şahin dk. 60 xxx), Emilov xx,
Henrique xx, Đbrahim xx (Atilla dk. 45 xx), Abdulhamit xx, Gökhan xx (Azar dk. 73 xx), Murat xx
YEDEKLER: Sadrettin, Hüseyin, Taner, Barış
TEKNĐK DĐREKTÖR: Uğur Tütüneker
GOLLER: Emrah (dk. 17), (Henrique dk. 45 k.k), (Kayseri Erciyesspor), Gökhan Güleç (dk. 30),
Şahin (dk.75) (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Gökhan Güleç, Ali Bilgin, Erdi (Kasımpaşa) Emrah (Kayseri Erciyesspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10676
Erişim Tarihi: 13.12.2011

Şanssız bir şekilde 2 puan kaybettik
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz Kasımpaşa beraberliğini değerlendirdi
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Bank Asya 1. Lig'de Kayseri Erciyesspor kendi sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.
Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Uğur Tütüneker,
ilk yarıya kötü başladıklarını söyleyerek, "Sanıyorum 4'ten fazla futbolcumuz ayak uyduramadı.
Bundan sonra ikinci yarı farklı çıkmak zorundaydık. Daha iyi futbol oynamalıyız. Buradan
Erciyesspor'u tebrik ediyoruz. Đyi mücadele oldu. 1 puan bizim açımızdan iyi puan diye düşünüyoruz"
dedi.
Kasımpaşalı futbolcu Murat Akın, maçın zor olacağını bildiklerini ifade ederek, "Beklediğimiz gibide
oldu zaten. Hava şartları tabi ki Erciyes'in alışkın olduğu bir zemindi. Biz çok alışkın değiliz böyle
zeminde oynamaya. Onlara azda olsa avantaj yarattı tabi ki. Biz maçada istediğimiz gibi başlayamadık
açıkçası ilk yarı iki kez zaten geriye düştük. Burada tabii ki üç puan önemli ama burada en önemlisi
bizim yaptığımız geriye dönüşler. Đkinci devre daha çok içeride oynayacağız. Đlk yarıda yaptığımız
puan kayıplarını ikinci yarıda yapmayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.
Basit hatalardan dolayı gol yediklerini söyleyen Kasımpaşalı bir diğer oyuncu Erdi Öner ise, "Çok
basit hatalardan gol yedik. Ama 1-1 'i bulduk. Beraberlikten sonra oyunun kontrolü tamamen bizdeydi.
45 artıda yediğimiz gol belki bize ağır bir darbe gibi gözükmüş olabilir. Ama ikinci yarı çok büyük
mücadele örneği gösterdik. 2 - 2'yi bulduk 3 - 2'yide bulabilirdik. Ama olmadı. Önümüzde Tavşanlı
maçı var. O maçı kazanıp ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, çok önemli bir maça çıktıklarının altını çizerek,
"Oyuncularım aslan gibi mücadele ettiler ama şanssız bir şekilde 2 puan kaybettik. En azından
rakibimizin de yerinde kalmasını sağladık. Her iki takımında oyuncularını tebrik ediyorum. Ortada bir
maçtı. Bizde kazanabilirdik. Rakipte. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. Đnşallah
Sakarya'ya gideceğiz üç puan alacağız" ifadelerini kullandı.
Kayseri Erciyessporlu Gökhan ise ilk kez sahada olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Tüm
ağabeylerimiz yardımcı oldular. Bugün iyi mücadele ettik. Kazanabilirdik. 1 Puan bizim için iyidir.
Önümüzdeki haftaya bakıp 3 puan almak istiyoruz" şeklinde görüş belirtti.
Maçın zirveyi ilgilendirdiğini söyleyen Kayseri Erciyessporlu futbolcu Emrah, "Her iki takıma yakışır
bir mücadele oldu. Kazanmak isterdik. Ama olmadı. Çok gollü bir maç oldu. Bugün takım arkadaşlarım
mücadeleyi iyi yaptılar. Ama olmadı. Önümüzdeki maçlarımıza bakacağız" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10677
Erişim Tarihi: 13.12.2011

86 tonluk tramvayı çekti
Anadolu Herkül'ü olarak bilinen 36 yaşındaki Zafer Pezük, 43'er tonluk iki tramvayı çekmeyi başardı
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Anadolu Herkül'ü olarak bilinen 36 yaşındaki Zafer Pezük, 43'er tonluk iki tramvayı çekmeyi başardı.
Kayseray'ın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bakım merkezinde gerçekleşen güç gösterisinde
36 yaşındaki Zafer Pezük, kendi ağırlığının yaklaşık bin 100 katını çekmek için hazırlık yaptı. 112 acil
sağlık ekiplerinin de önlem aldığı güç gösterisinde Pezük, ilk olarak ısınma hareketleri yaptı.
Hazırlıkların tamamlanmasından sonra Zafer Pezük, 43'er tonluk toplam ağırlığı da 86 ton olan iki
tramvayı yaklaşık 20 metre kadar çekti. Tramvayı çekmekte biraz zorlanan Zafer Pezük, gösteriyi
başarı ile bitirmenin gururunu yaşadığını belirterek, "Bundan sonraki hedefim uçak çekmek. Đnşallah
bunu da başaracağım" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10678
Erişim Tarihi: 13.12.2011

Horoz kafasını gagaladı
Horozun gagaladığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı. Kafatasına aldığı darbeyle ağır yaralanan çocuk, beyin ameliyatı
olacak
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Kayseri'de horozun gagaladığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı. Kafatasına aldığı darbeyle ağır yaralanan
çocuk, beyin ameliyatı olacak. Alınan bilgiye göre, Tomarza ilçesinde 9 yaşındaki M.Ş., anaç tavuğun
altından bir civcivi alarak sevmek istedi. Bu sırada tavuğun altından civcivin alındığını gören bir horoz,
9 yaşındaki küçük kızı kovalamaya başladı. M.Ş.'yi yakalayan horoz, küçük kızın kafasını gagalamaya
başladı. Horozun darbeleri sonucunda kafatasına ağır darbeler alan M.Ş., yere düşerek kafasını
zemine çarptı. Babasının horozdan kurtardığı küçük kız, ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada röntgen filmi çekilen M.Ş., hayati tehlikesi bulunması nedeniyle yoğun
bakım ünitesine alındı. M.Ş.'nin Ankara'dan beyin cerrahi doktorunun gelmesi sonrasında ameliyat
edileceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10679
Erişim Tarihi: 13.12.2011

Acil servise kedi getirdiler
Bir otomobil sürücüsünün çarpıp kaçtığı kedi, olayı gören iki arkadaş tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesine getirildi
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Kayseri'de bir otomobil sürücüsünün çarpıp kaçtığı kedi, olayı gören iki arkadaş tarafından Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.
Bir otomobil sürücüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan kediye çarptığını gören Kürşat Şahin ve
yanında bulunan arkadaşı, kazaya kayıtsız kalmadı. Kediyi alıp yol kenarına bırakmayı düşündüklerini
söyleyen Şahin, "Kedi ön ayakları üzerinde sürünerek yürüyebiliyordu. Yolumuza devam etmeye karar
verdik. Biraz yürüdükten sonra kediyi çaresiz halde orada bırakmaya vicdanım el vermedi. Sanki
arkamdan ağlıyordu. Kediyi kucakladım ve en yakın hastane olan devlet hastanesine getirdim.
Gördüğünüz gibi burada da yardımcı olamayacaklarını söylüyorlar" dedi.
Şahin, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine acil servisi travma bölümüne getirdiği yaralı kedi için
belediye görevlilerini aramalarını ya da yardımcı olacak bir kuruluşu aramalarını rica etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10680
Erişim Tarihi: 13.12.2011

K.Erciyes'in rakibi Adana Demirspor
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kupası'nda 2. tur kura çekimi bugün Ankara'da
yapıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kupası'nda 2. tur kura çekimi bugün
Ankara'da yapıldı.
Ankara Crowne Plaza Oteli'ndeki kura çekimine TFF Yönetim Kurulu üyesi Akif Üstündağ ile kulüp
yöneticileri katıldı. Tek maç eleminasyon usulünde yapılacak 2. turda, ilk kademede rakibine üstünlük
sağlayan Gaziosmanpaşa, Eyüpspor, Ünyespor, Bugsaşspor, Çorumspor, Bandırmaspor, Göztepe

A.Ş., Fethiyespor, Şanlıurfaspor, Konya Torku Şekerspor ve Adana Demirspor ile birlikte 2010-2011
sezonu sonunda Spor Toto Süper Lig'den düşen 3 takım ve aynı sezon Bank Asya 1. Lig'de oynayan,
Spor Toto Süper Lig'e
yükselemeyen 14 takımın oluşturacağı 28 takım, tek maçlı eleme usulüne göre oynayacak.
Bu turda, 1.eleme turundan gelen 11 takım, Spor Toto Süper Lig'den düşen 3 takım ve geçen sezon
Spor Toto Süper Lig'e yükselemeyen takım sıralamasında ilk 8 sırada yer alan Bank Asya 1.Lig
takımları birbiriyle eşleşti. Geçen sezon Bank Asya 1. Lig'de sıralamada geriye kanan 6 takım da kura
usulü, birbiriyle eşleşti.
21 ve 22 Aralık 2011'de yapılacak maçlar, kurada küçük numarayı çeken takımın sahasında
oynanacak. Turu geçen 14 takım bir üst kademeye yükselecek.
50. YILDA YENĐ STATÜ
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yenilenen Türkiye Kupası statüsünde grup maçları kaldırıldı.
Bu sezon eleme usulüne göre yapılacak olan kupada tüm profesyonel liglerden 57 takım mücadele
edecek.
Đlk 4 eleme turunun ardından final aşamasına geçilecek kupada, çeyrek final maçları, dördüncü
eleme turunda tur atlayan sekiz takım arasında TFF tarafından belirlenecek tarafsız sahada tek maçlı
eleme usulüne göre oynanacak.
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. 50. Türkiye Kupası finali ise, yarı finalde tur atlayan
iki takım arasında tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanacak.
Türkiye Kupası 2. Tur eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
TKĐ Tavşanlı - Bugsaşspor
Eyüpspor - Bucaspor
Çaykur Rizespor - Çorumspor
Gaziosmanpaşa - Giresunspor
Karşıyaka - Ünyespor
Şanlıurfaspor - Denizlispor
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor - Göztepe
Konya Torku Şekerspor - Konyaspor
Kasımpaşa - Bandırmaspor
Adana Demirspor - Kayseri Erciyesspor
Boluspor - Fethiyespor
Adanaspor - Kartalspor
Diyarbakırspor - Güngörenspor
Akhisar Belediye Gençlik ve Spor - Altay
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10681
Erişim Tarihi: 13.12.2011

6.kattan ölüme atladı
Ruhi bunalıma girdiği ileri sürülen 20 yaşındaki Ö.T. oturduğu apartmanın 6. katından atladı
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Kayseri’de bir kişi 6. kattan atlayarak intihar etti.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine
bağlı Caferbey Mahallesi Mantar Sokak’ta meydana gelen olayda, ruhi bunalıma girdiği
ileri sürülen 20 yaşındaki Ö.T.’nin oturduğu apartmanın 6. katından atladığı öğrenildi.
Ö.T. olay yerinde hayatını kaybederken, yakınları sinir krizi geçirdi. Yetkililer, olayla ilgili
olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10682
Erişim Tarihi: 13.12.2011

Erciyes'te kayak keyfi
Toz karı ile ünlü Erciyes Dağı'nda sezonunun açılmasıyla şehir içi ve dışından gelen kayakseverler özlemini
gideriyor
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Toz karı ile ünlü Erciyes Dağı'nda sezonunun açılmasıyla şehir içi ve dışından gelen kayakseverler
özlemini gideriyor. Ülkenin önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda yılbaşı öncesi sezonun
açılması işletmecileri sevindirdi. Yılbaşı etkinliklerine katılmak ve kayak yapmak için şimdiden
rezervasyonların yapıldığını söyleyen Kayak Öğretmenleri Derneği Başkanı Yasin Özcan, otellerdeki
doluluk oranının yüzde 100'e ulaşacağını tahmin ettiklerini kaydetti. 37 santimetre yağan karı
makinelerle kayak yapmaya elverişli hale getirdiklerini ifade eden Özcan, "Merkeze gelen insanlar,
kayak yapmanın hasretini gidermeye başladı. Çevre illerden gelerek bu heyecanı yaşamak isteyenler
merkezde güneşli hava altında mutlu bir gün geçiriyorlar. Aileleri ve bireyleri Erciyes'te kayak
heyecanını yaşamaları için merkeze bekliyoruz" diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin
master planı çerçevesinde yaptıkları yeni mekanik tesisler ile pistlerin bazılarının açıldığını söyleyen
Kayak Antrenörü Veysel Değirmenci ise, yapımına devam eten tesisler ile Erciyes'in dünya çapınca
önemli merkezlerden biri haline geleceğini belirtti. Niğde Üniversitesi'nde öğrenim gören bazı
öğrenciler ise, sınavların stresini atmak için Erciyes'e geldiklerini ifade ederek, bu heyecanı yaşamanın
çok güzel bir duygu olduğunu kaydetti. Erciyes'e cuma günü de kar yağmasının beklendiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10683
Erişim Tarihi: 13.12.2011

Đncesu'da soba zehirlenmesi
Cumhuriyet mahallesinde ikisi çocuk 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
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Kayseri'nin Đncesu ilçesinde aynı aileden 3 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet mahallesinde 23 yaşındaki G.G. 3 yaşındaki H.G., ve 5 yaşındaki Ç.G.
sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastane kaldırılarak tedavi altına alınan kişilerin
sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10684
Erişim Tarihi: 13.12.2011

Kızılörenli acemi avcı kendini vurdu
M.B. av yapmak için arazide gezdiği sırada tüfeğin yanlışlıkla ateş almasıyla kendini vurdu

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Đlçeler
:0
: 81
: 12 Aralık 2011 17:14

Kayseri'de ava çıkan bir kişi kendini yaraladı.
Edinilen bilgiye göre Đncesu ilçesine bağlı Kızılören köyünde meydana gelen olayda, M.B.'nin av
yapmak için arazide gezdiği sırada tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonrasında kendini ayağından
vurduğu öğrenildi.
Yetkililer, M.B.'nin Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığını, olayla ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10685
Erişim Tarihi: 13.12.2011

O Kedi öldü!
Otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan kedi bir vatandaş tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen
kedi öldü

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 43
: 12 Aralık 2011 18:05

Kayseri'de otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandığı için duyarlı bir vatandaş tarafından Kayseri Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen kedi tedavi edilemeyince konulduğu kutunun içinde hayatını
kaybetti.
Kazada arka ayaklarından ağır yaralanan kedi, olayı gören Kürşat Şahin tarafından Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne getirilmiş, yetkililer tarafından bir veterinere götürülmesi söylenmişti.
Hastanenin yakınlarında bir çöp kutusunun yanında karton kutunun içine konulan yaralı kedinin

tedavisinin yapılmaması nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Önceki gün meydana gelen olayda, kazayı gören Kürşat Şahin, "Kedi ön ayakları üzerinde sürünerek
yürüyebiliyordu. Yolumuza devam etmeye karar verdik. Biraz yürüdükten sonra kediyi çaresiz halde
orada bırakmaya vicdanım el vermedi. Sanki arkamdan ağlıyordu. Kediyi kucakladım ve en yakın
hastane olan devlet hastanesine getirdim" demişti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10686
Erişim Tarihi: 13.12.2011

Genç Liderler Akademisi Eğitimleri
ABĐGEM tarafından düzenlenen Genç Liderler Akademisi Eğitimleri hızla devam ediyor.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Sürmanşet
:0
: 33
: 13 Aralık 2011 05:43

Kayseri Avrupa Birliği Đş Geliştirme Merkezi (ABĐGEM) Genel Müdürü ve Sitemiz köşe yazarı Mete
TAŞTAN’ın eğitmenliğini yürüttüğü, Erciyes Üniversitesi Bilişim Kulübü ,Erciyes Üniversitesi Aktif
Gençlik Kulübü,Melikşah Üniversitesine bağlı Türkiye Sanayici Đşbirliği Derneği ve Melikşah
Üniversitesi Kariyer Kulübü’nün de desteklediği GENÇ LĐDERLER AKADEMĐSĐ eğitim programına
Pazar günü devam edildi.
Mete TAŞTAN’ın kendine has farklı bir anlatım üslubuyla konuların işlediği bu haftaki eğitim
programının içeriği, ‘’Mükemmel Đletişim Teknikleri,Beden Dili ve ÖzgüvenTeknikleri gibi bir liderde
bulunması gereken konular üzerinde duruldu.
Seçilmiş 75 genç lider adayının eğitimini üstlendiği Akademiye özellikle Üniversite öğrencileri yoğun
ilgi gösteriyor. Öğrencilerin, Akademi hakkında ortak düşüncesi ise, işlenilen konularla eksiklerini
gidererek kendilerine özgüven kazandırdığı yönünde…
Kayseri ABĐGEM Genel Müdürü ve Genç Liderler Akademisinin kurucusu Mete TAŞTAN ise Genç
Liderler Akademsinin yılda iki defa tekrarlanarak yapılacağını söyledi.
Genç Liderler Akademisi eğitimi her Pazar saat 10:00 ile 15:00 saatleri arası Kayseri Ticaret Odası
toplantı salonunda gerçekleşiyor.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10687
Erişim Tarihi: 13.12.2011

Kayserispor:2 K.Karabükspor:0
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, kendi sahasında ağırladığı Kardemir Karabükspor'u 2-0
mağlup etti

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Kayserispor
:0
: 62
: 13 Aralık 2011 11:46

MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐLK YARI)
27. dakikada Karabüksporlu Cernat'ın 25 metreden vurduğu sert şu, az farkla auta gitti.
30. dakikada Karabük defansının kaleciye verdiği geri pas kısa düştü. Araya giren Gökhan Ünal, topu
kaleciden kurtardı ancak meşin yuvarlağın auta gitmesine engel olamadı.
34. dakikada Gökhan Ünal'ın 20 metreden sert şutu az farkla auta gitti.
36. dakikada Cernat'ın ceza alanı içerisindeki sert şutu kaleci Navarro kurtardı. Dönen topa yine
Cernat vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45. dakikada Nunez'in sağ kanattan ortasını iyi talip eden Gökhan Ünal, kafa vuruşuyla meşin
yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
53. dakikada Mehmet Çakır'ın kafasından seken topu altı pas alanı içerisinde Okan uzaklaştıramadı.
Topu önünde bulan Shelton'da altı pas içinde ıska geçince kaleci Navarro, pozisyona hakim oldu.
61. dakikada rakiplerini tek tek geçerek ceza alanı içerine giren Shelton'un vuruşunu kaleci Navarro
mutlak golü önledi.
65. dakikada Hasan Ali ile paslaşarak sol çaprazdan serbest vuruş kullanan Gökhan Ünal'ın şutu
üstten auta gitti.
66. dakikada Amrabat rakibi geçerek ceza yayı çizgisinden sağ kanattaki Gökhan'a kazandırdı.
Gökhan'ın vuruşuyla meşin yuvarlak farkla auta gitti.
83. dakikada sağ kanattan Sefa'nın ortasında ceza alanı içinde Nadir vurdu. Kaleciden dönen topu
ceza alanı dışında kontrol eden Amrabat, rakibi geçer geçmez düzgün bir vuruş yaparak meşin
yuvarlağı kaleci sağından köşeye gönderdi. 2-0
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Yunus Yıldırım xxx, Serkan Gençerler xxx, Volkan Narinç xxx
KAYSERĐSPOR: Navarro xx, Okan xxx, Hasan Ali xx, Eren xxx, Khizanishvili xxx, Troisi xx (Sefa dk.
72 x), Abdullah xx, Gökhan Ünal xxx (Nadir dk. 80 x), Amrabat xxx (Furkan dk. 90 ?), Santana xxx,
Nunez xx
YEDEKLER: Gökhan Değirmenci, Đlhan, Kujovic, Okay
TEKNĐK DĐREKTÖR: Şota Arveladze
KARDEMĐR KARABÜKSPOR: Orkun x, Hamza xx, Bilal xx, Cernat xx, Deumi xx, Mehmet Çakır x
(Erkan dk. 67 x), Seric x, Đlhan Parlak xx, Mumammet xx, Shelton x (Sinan dk. 89 ?), Raguet xxx
YEDEKLER: Vjekoslav, Birol, Nikolic, Hakan, Levent
TEKNĐK DĐREKTÖR: Bülent Korkmaz
GOLLER: Gökhan Ünal (dk. 45), Amrabat (dk. 83)
SARI KART: Deumi (Kardemir Karabükspor)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10688
Erişim Tarihi: 19.12.2011

Galibiyeti hak ettik!
Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, hak edilen bir galibiyet aldıklarını söyledi

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Kayserispor
:0
: 35
: 13 Aralık 2011 17:42

Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, hak edilen bir galibiyet aldıklarını söyledi. Maç sonrası
düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arzeladze, son haftalarda
puanlar alarak ligi en iyi yerde bitirme hedefinde olduklarını belirtti. Arveladze, "Puan olarak çıkış
yakaladık. Son haftalar karşılaşmaların zor olacağını herkes iyi biliyor. Bu maç bizim için çok
önemliydi. Çıkışı devam ettirmek istedik ve herşey isteğimiz gibi oldu. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık.
Sonuçta rakibe çok pozisyon vermeden kazandık. Kalan 2 maç için en iyi şekilde hazırlanacağız"
diye konuştu. Karabükspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ilk yarı istenilen performans ortaya
koyduklarını ancak gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Korkmaz, "Biz pozisyona girdik ancak
bunu gole çeviremedik. Đlk yarı gibi iyi mücadele edip burada da golü çevirirsek bizim için iyi olacaktı.
Kayseri gibi takıma karşı da 3 net pozisyonumuz vardı. Rakibi tebrik ediyorum. Biz mücadelemizi her
zaman devam ettireceğiz, elimden gelenin herşeyi yapacağız" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10690
Erişim Tarihi: 19.12.2011

Özvatan'da soba zehirlenmesi
Özvatan ilçesinde 2 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Đlçeler
:0
: 85
: 13 Aralık 2011 17:44

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde 2 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Özvatan ilçesi Alparslan mahallesi Necip Fazıl bulvarında E.U. ile GU. sobadan
sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan E.U. ile G.U.'ya
oksijen tedavisinin uygulandığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10691
Erişim Tarihi: 19.12.2011

Yardımların arasından anahtar çıktı
Van depremi sonrasında Kayseri bölgesinde toplanan yardımların arasından çelik kasa anahtarı çıktı

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 85
: 13 Aralık 2011 17:45

Van depremi sonrasında Kayseri bölgesinde toplanan yardımların arasından çelik kasa anahtarı çıktı.
Van depremi sonrasında Kızılay tarafından yapılan kampanyalar çerçevesinde, depremzedeler için
ayni ve nakdi yardımlar kabul edildi. Yapılan bağışların kısım kısım ayrılması çalışmalarında, bir
ayakkabı kolisinin içinden çelik kasa anahtarı çıkması yetkilileri şaşırttı.
Kızılay Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç, "Yaşanan afet sonrası insanların bölgeye olan
duyarlı, samimi ve şefkat dolu yaklaşımları, bizlere bir kez daha insanımızın merhametinin ne kadar
geniş olduğunu göstermiştir. Şubemize yapılan ayni ve nakdi bağışlar yine aynı duyarlılık ve hızla
bölgeye ulaştırılmaktadır. Gelen ayni bağışlar ikinci el olursa bölgeye gönderilemeyeceği, Şube
Başkanlığı olarak değerlendirebileceğimiz bağışçılara iletilmiştir. Alınan bağışlardan Bünyan Şube
Başkanlığına gönderilen
bir kısmı içerisinde mevcut olan ikinci el ayakkabı kolisinden 1 adet çelik kasa anahtarı çıkmıştır.
Bünyan Şube Başkanımız hemen şubemizi arayarak durumu iletmiştir. Hali hazırda Bünyan Şubemiz
tarafından muhafaza edilen çelik kasa anahtarının sahibine ulaşması bizleri de rahatlatacaktır.
Konuyla ilgili olarak Bünyan Şube Başkanımız Erdal Başkurt'la 712 15 15 No'lu ya da 0542 636 80 06
telefondan irtibata geçilmesini rica ediyoruz. Đnsanlarımız yardımlarını o kadar yürekten yapıyor ki,
böyle durumlarla
karşılaşabiliyoruz. Bu vesile ile duyarlılığını gösteren Kayseri halkına ve tüm yardımseverlere
teşekkürlerimi iletiyorum. Đyiliğiniz Kızılay'a emanet içiniz rahat olsun" açıklamasını yaptı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10692
Erişim Tarihi: 19.12.2011

Đnşaatçılara kötü haber!
KAYĐMDER Başkanı Ali Aydın: Đnşaatta çalışanlar sertifikalandırılacak ve yapılacak sınav sonrasında yetki belgesi
verilecek

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 189
: 13 Aralık 2011 17:47

Kayseri Đmar Đnşaat Müteahhitleri Derneği (KAYĐMDER) Başkanı Ali Aydın, inşaatta çalışanların
sertifikalandırılacağını ve yapılacak sınav sonrasında yetki belgesi verileceğini söyledi. Aydın, “Yetki
belgesi olmayan duvarcı, sıvacı veya bekçiler, inşaatlarda çalışamayacak” dedi.
1999 yılında meydana gelen deprem sonrasında Yapı Denetim Kanunu çıktığı ve bu kanunun 19 ilde
uygulandığını hatırlatan KAYĐMDER Başkanı Aydın, “Bu kanun 2011 yılından itibaren 81 ilde
uygulanmaya başlandı” diye konuştu.
Yetki belgesi olmayan müteahhitlerin, Yapı Kullanma Đzin Belgesi olmadan iş yapmalarının mümkün
olmayacağını söyleyen Aydın, “Bu belge, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden alınacak. Artık yapı
denetimsiz bir bina olmayacak” ifadesinde bulundu.
Yapı ruhsatı olan tüm yerlerin denetim altında olacağının altını çizen Aydın, müteahhitlerin yanında
kalıpçı, duvarcı ve sıva ustaları gibi inşaatlarda çalışan kişilerin de sertifikalandırılarak ustalık belgesi
verileceğini bildirdi. Aydın, belgesi olmayan kişilerin inşaatlarda çalışamayacağını anlatarak, “Bu
kanun da 2012 yılının ilk günlerinden itibaren uygulanacak. Sertifika ve ustalık belgesi süresi 2015
yılına kadar olacak. Bu tarihe kadar inşaatlarda çalışanlar SGK'dan alacakları bir belge ile
çalışmalarını sürdürebilecek” diye konuştu.
Đnşaatlarda çalışanların eğitim programlarının belirlendiğini de açıklayan Aydın, “Vali yardımcımız,
KTO Meclis Başkanımız, Milli Eğitim Müdürümüz, Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri ve
KAYĐMDER olarak yaptığımız toplantıda programlar belirlendi. Đnşaatlarda çalışan herkesin ortak bir
belge alması kararlaştırıldı” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10693
Erişim Tarihi: 19.12.2011

Patronunu sopayla dövdü
Yeşilhisar'da meydana gelen olayda, patronunu sopayla döven bir kişi gözaltına alındı

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Đlçeler
:0
: 266
: 13 Aralık 2011 17:48

Kayseri’de meydana gelen olayda, patronunu sopayla döven bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Gülbayır köyünde meydana gelen olayda,
M.G.’nin yanında çalıştırdığı M.D. ile hayvanları iyi bakmaması nedeniyle tartıştığı öğrenildi.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında M.D.’nin sopayla M.G.’yi dövdüğü kaydedildi.
Yetkililer, M.G.’nin Yeşilhisar Devlet Hastanesi’nde tedavi edildiğini, M.D.’nin ise yapılan
soruşturmanın tamamlanması sonrasında serbest bırakıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10694
Erişim Tarihi: 19.12.2011

Ağırnas'ta intihar girişimi
Ağırnas kasabasında meydana gelen olayda M.P.'nin eve geç gelme konusu yüzünden babası ile tartıştığı
öğrenildi

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Đlçeler
:0
: 150
: 13 Aralık 2011 17:49

Kayseri'de bir kişi ilaç içerek intihara kalkıştı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı
Ağırnas kasabasında meydana gelen olayda M.P.'nin eve geç gelme konusu yüzünden babası ile
tartıştığı öğrenildi. M.P.'nin tartışma sonrasında bunalıma girdiği ve ilaç içerek intihara kalkıştığı
kaydedildi.Yetkililer, M.P.'nin Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını olayla ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10695
Erişim Tarihi: 19.12.2011

''Kariyer seni çağırıyor''
Melihşah Üniversites Kariyer Kulübü tarafından organize edilen''Kariyer seni Çağırıyor adlı bir konferans
düzenleniyor.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 122
: 13 Aralık 2011 23:16

Melihşah Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından organize edilen ve Atamar ÖZBAY'ın
da başarısının sırrını paylaşacağı ''Artık bir adım at,kendine değer kat'' adlı bir konferans
düzenleniyor. Melihşah Üniversitesi ĐĐBB Fakültesi konferans salonunda düzenlenecek program
sonunda çeşitli süpriz ve hediyelerde verilecek. Konferansın Program Đse şöyle;
Tarih : 14 Aralık 2011
Yer : Melihşak Üniversitesi ĐĐBB konferans Salonu
Saat : 13:00- 15:00 saatleri arası Haber Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10696
Erişim Tarihi: 19.12.2011

Panikleyince 28 bin lirası kurtuldu
Telefon dolandırıcıları tarafından kandırılan Đsmail Hakkı Şen'in bankada panik halinde dolaşması 28 bin TL'sinin
kurtulmasına neden oldu

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Sürmanşet
:1
: 307
: 14 Aralık 2011 11:53

Kayseri'de, telefon dolandırıcıları tarafından kandırılan Đsmail Hakkı Şen'in bankada panik halinde
dolaşması 28 bin TL'sinin kurtulmasına neden oldu. Polis ekiplerinin dikkatini çeken Şen, parayı
dolandırıcıya havale etmek üzereyken engellendi.
Edinilen bilgiye göre Talas ilçesinde meydana gelen olayda, kendini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan
bir kişi Đsmail Hakkı Şen'e, “Senin hesabından terör örgütüne para aktarılıyor. Vereceğim hesap
numarasına paranı aktar. Biz paraları devlet garantisi altına alacağız” dediği öğrenildi. Bankada panik
halinde dolaşan Đsmail Hakkı Şen'i gören polis ekiplerinin 28 bin TL'yi verilen hesap numarasına
göndermek üzereyken engelledikleri bildirildi.
Başından geçen olayı ĐHA muhabirine anlatan Şen, “Beni biri telefonla aradı. Kendisinin Cumhuriyet
Savcısı olduğunu ve benim hesabımdan terör örgütüne para aktarıldığını söyledi. Paramı verdiği
hesap numarasına aktarmam talimatını verdi. Param devlet korumasında olacakmış. Ben böyle bir
şeyin nasıl olduğunu sordum. Bana eğer parayı aktarmazsam terör örgütüne destek vermekten beni
tutuklayacaklarını söyledi. Bankada da parayı kime gönderdiğimi sorarlarsa, 'Oğluma gönderiyorum'
dememi istedi. Ben bankada panik halinde dolaşırken polis ekiplerinin dikkatini çekmişim. Polis ekipleri
ne olduğunu sordu. Ben de 'Beni tutuklayacak mısınız?' diye sordum. Daha sonra olayı anlatınca beni
dolandırıcının elinden kurtardılar” diye konuştu.
Đsmail Hakkı Şen, vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Kimse bu tür insanlara kanmasın. Bu tür telefon
aldıklarında hemen 155'i arasınlar. Allah polis ekiplerinden razı olsun” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10697
Erişim Tarihi: 19.12.2011

Kayseri Eskişehir'e hazırlanıyor
Son 3 haftada oynadığı maçlardan galibiyetlerle ayrılan Kayserispor'da moraller yerine geldi

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Kayserispor
:0
: 45
: 15 Aralık 2011 17:53

Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor ile oynayacak olan Kayserispor, hazırlıklarına başladı.
Son 3 haftada oynadığı maçlardan galibiyetlerle ayrılan Kayserispor'da moraller yerine geldi.
Eskişehirspor maçının hazırlıklarına başlayan Sarı-kırmızılı takımda Cangele dışında eksik veya sakat
oyuncu bulunmazken, Teknik Direktör Şota Arveladze, Kardemir D.Ç. Karabükspor maçını
değerlendirdi.
ĐHA muhabirine konuşan Teknik Direktörü Şota, "Maçın kontrolü bizdeydi. Golün geleceğini
biliyordum. Đlk devrenin son dakikasında Gökhan Ünal'ın ve Amrabat'ın attığı çok güzel bir goller vardı.
Maçın kontrolünün değişmesiyle rakip açılmaya biraz mecbur kaldı. Güzel bir galibiyeti hak ettik. Bu
şekilde yola devam edeceğiz" dedi.
Đlk devrenin son iki maçının önemli olduğu kadar ikinci devrenin de bir o kadar önemli olduğuna
dikkat çeken Şota, "Oyuncularıma da sürekli bunu anlatıyorum. Son iki maç kadar devre arası
hazırlıkları önemli. Devre arasından hemen 5 gün sonra antrenmanlara başlayacağız. Đlk maç iyi bir
sonuç almalıyız. Herşey bizim için çok önemli" diye konuştu.
"BĐZ AMRABAT'A KARŞI BĐR GÜN MUTLAKA YARDIMCI OLACAĞIZ"
Amrabat hakkında basında sıkça yer almaya başlayan transfer haberlerine Kulüp Başkanı Recep
Mamur'un açıklamasından sonra da devam edilmesi ile ilgili olarak konuşan Şota, "Amrabat hakkında
transfer ile ilgili konuyu kesinlikle kulüp olarak kapatmıştık. Kulüp yöneticileri çıkıp açıklama yaptı.
Ayrıca Amrabat bizim lider bir oyuncumuz. Onun takım içindeki davranışları çok mutlu ediyor bizi.
Çünkü kendisi de biliyor takımın ve kurumun onun için ne yaptığını. Onun karşılığını bir gün mutlaka
vereceğiz,
yardımcı olacağız, ancak şimdi önemli olan Kayserispor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10698
Erişim Tarihi: 19.12.2011

Sultan Sazlığı hayata dönüş operasyonu
Orman ve Su Đşleri Bakanlığı Sultan Sazlığı'nı hayata döndürmek için kolları sıvadı
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Orman ve Su Đşleri Bakanlığı artık kuraklaştığı için göçmen kuşların uğrak diyarı olmaktan çıkan Sultan
Sazlığı'nı hayata döndürmek için kolları sıvadı.
Zengin biyolojik çeşitliliği ile 428 tür bitkiye ev sahipliği yapan ve kuş göç yollarının kavşağında
bulunduğu için 301 kuş türünün gözlenebildiği Sultan Sazlığı'nın eski günlerine dönebilmesi için
çalışma yaptıklarını kaydeden Orman ve Su Đşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Sultan Sazlığı Milli
Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı ve Ramsar Alanı Yönetim Planı'nı, 2008 yılı Mart ayında
uygulamaya koyduklarını ifade etti.
Eroğlu açıklamasını şöyle sürdürdü: “2009 yılı Temmuz ayı sonrasında bölgede sık sık turba
yangınları çıkınca bazı tespitler yaparak, sazlığı besleyen kanalların bentlerle çevrili olduğunu ve alana
su girişinin olmadığını gördük. Bunun üzerine gerekli tedbirleri aldık. Devlet Su Đşleri Genel
Müdürlüğümüz tarafından kepçe ile kanallardaki bentler kaldırıldı. Ayrıca Yeşilhisar Ovaçiftliği
bölgesinde sazlığa suyun girişini sağlamak için, yaklaşık bir kilometrelik bir kanal açılarak yangın
bölgesine su verildi. Neticede 3 ay gibi bir zaman içerisinde yıllardır devam eden turba yangınları
tamamen söndürüldü.” dedi.
Kanalların açılması ile birlikte sazlıkta su seviyesinde artış olduğunu ifade eden Eroğlu, iyileşme ve

toparlanma sürecinin 2009 yılının son aylarında başladığını söyledi. Eroğlu: “2009 yılı öncesinde
turba yangınlarının devam ettiği zamanlarda sazlık alan hemen hemen yok iken 2009 yılında 860
dekar, son yıllarda ise tamamı sazla kaplanmıştır. Sultan Sazlığına su akışının sağlanması ile sazlık
kısım 36.000 dekarlık alana çıkarılmış, 2011 yılında bu alan daha da artırılmıştır. Sultan Sazlığı Milli
Parkı'na suyun girişiyle sazlık kısım genişlemiş, geçim kaynağı saz ve ürünleri olan yöre halkının
ekonomik gelirlerinin artmasına katkı sağlamıştır.” diyerek sözlerini noktaladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10699
Erişim Tarihi: 19.12.2011

Müezzinlerin namaz kıldırma kavgası
Melikgazi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Merkez Cami'nde görevli müezzinler, namaz kıldırma meselesinden
dolayı kavga etti
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Kayseri'de bir camide görevli müezzinler, namaz kıldırma meselesinden dolayı kavga etti. Kavgada,
müezzinlerden biri hastanelik oldu.
Olay, Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Merkez Cami'nde yaşandı. Edinilen bilgiye
göre, imam kadrosunda olmayan müezzinlerden B.E., yatsı namazını kıldırdı. Duruma sinirlenen
müezzin L.G. (46) namazdan sonra cemaatin dağılmasıyla B.G. ile tartıştı. Büyüyen tartışmanın
kavgaya dönüşmesi üzerine L.G. ile B.E. cami içerisinde sopalarla kavga etti. B.E. aldığı darbeler
sonucu yere yığılırken, kavgayı gören cemaat hemen duruma müdahale etti. Olay yerine gelen
ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.E., tedavi altına alınırken, L.G. ise polis
ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10700
Erişim Tarihi: 19.12.2011

Karısını dövdü, gözaltına alındı
Sabah 'malzeme yok' diyerek kendisine kahvaltı hazırlamayan karını dövdü
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Kayseri’de karısını döven bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Bahçeli Mahallesi’nde meydana gelen olayda, A.Ç.’nin
sabah işe gitmek için kalktığında karısı Z.Ç.’den kendisine yemek yapmasını söylediği öğrenildi.
Z.Ç.’nin yemek malzemesi olmadığını söylemesi sonrasında tartışma başladığı ve tartışmada A.Ç.’nin
karısı Z.Ç.’yi dövdüğü kaydedildi.
Olay sonrasında Z.Ç.’nin kadın konuk evine teslim edildiği, A.Ç.’nin ise yapılan soruşturma sonrasında
serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10701
Erişim Tarihi: 19.12.2011

3G canlı yayın bağlantısı
Ersin Yılmaz, büyük maaliyetlerle alınan 3G canlı yayın sistemini geliştirdiği yazılımla ucuz maaliyete çevirdi
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Kayseri'de bir televizyonda teknik personel olarak çalışan Ersin Yılmaz, büyük maaliyetlerle alınan 3G
canlı yayın sistemini geliştirdiği yazılımla ucuz maaliyete çevirdi. Sistemle kaliteli görüntü elde eden
Yılmaz, bunu ilk kez Kayseri'de yapmanın sevincini yaşıyor. Uydu yayını yapan bir televizyon
kanalında teknik personel olarak çalışan Ersin Yılmaz, geliştirdiği '3G canlı yayın bağlantısı' sistemiyle
Kayserilinin kıvrak zekasını bir kez daha göstermiş oldu. Bilgisayar yazılımı sayesinde ucuz
maaliyetle '3G canlı yayın bağlantısı' gerçekleştirildiğini söyleyen Yılmaz, "Ülkemizde daha önce yurt
dışından 3G canlı yayın bağlantısı cihazı kiralanıyordu. Bunun üzerine Türkiye'de örnekleri olmaya
başlayan sistem sayesinde canlı yayın bağlantıları yapılıyor. Ancak bizim geliştirdiğimiz sistemde hem
kalite yüksek hemde maaliyeti çok düşük. Server desteği ile bilgisayar bağlantısı sayesinde görüntü
elde edilen sistemi Kayseri'de ilk kez biz yaptık. Bunun sevincini yaşıyoruz" dedi.
Dışa bağlı kalmadan yapılan sistemin özelliklerinden bahseden Yılmaz'a da Kayserili vatandaşlarda
bu buluşu sayesinde kendisine teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10702
Erişim Tarihi: 19.12.2011

ERÜ'den Evlilik Okulu
ERÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sertifikalı evlilik okulu açılıyor
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Erciyes Üniversitesi Evlenme Okulu açıyor.
ERÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERREM) tarafından sertifikalı
evlilik okulu açılıyor. Hafta sonu toplam 20 saat verilecek kurslarda evlenecek olan gençleri evliliğe
hazırlamak, bu kapsamda yaşanabilecek sorunlar düşünülerek bunların çözümü için bireylerin bilgi
sahibi olması ve evliliğe zihnen hazırlıklı olması amaçlanıyor. Katılımcılara sertifika verilecek eğitimin
ücreti 125 TL.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10703
Erişim Tarihi: 19.12.2011

Şeker Fabrikalarının satışına tepki
Mustafa Yazgı, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi nedeniyle, fabrika işçilerinin sıkıntı yaşadığını söyledi
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Şeker-Đş Sendikası Kayseri Şubesi Mali Sekreteri Mustafa Yazgı, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi
nedeniyle, fabrika işçilerinin sıkıntı yaşadığını söyledi.
Yazgı, şeker sektörünün Türkiye için her yıl 3 milyar dolara yakın yerli katma değer sağladığını
belirterek, “Bu sektör, 10 milyon insan için iş ve ekmek kapısıdır. Bu sektör, yem, gübre, ilaç, maya ve
kozmetik gibi onlarca sektörün de ayakta kalmasına sebep olan sektördür” diye konuştu.
Sektörün, 250 bin çiftçiye yerinde üretim imkanı sağladığının da altını çizen Yazgı, “Sektörü yok
etmeye çalışıyorlar. Kotalarla şeker pancarının yaşam alanını kısıtladılar. Şimdi de tatlandırıcı denen
NBŞ’yi getiriyorlar. Hiç gerçeği ile sahtesi bir olur mu? Şimdi de şeker pancarının işlendiği fabrikaları
özelleştirmeye çalışıyorlar. Önce özelleştirecekler, sonra da kapatacaklar. Oysa fabrika olmazsa
üretim de olmaz” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10704
Erişim Tarihi: 19.12.2011

Kayserispor Galatasaray ile kafa buldu
"Galatasaray Elmander, Eboue ile üste 5 milyon avro verirse Amrabat'ı gönderebiliriz"
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Kayserispor Yonetim Kurulu Uyesi Iskender Beluk, "Galatasaray Elmander, Eboue ile uste 5 milyon
avro verirse Amrabat'i gonderebiliriz. Biz Kayseriliyiz tabi, kurda artarsa biraz fazla da isteyebiliriz"
dedi.
Kayserispor Yonetim Kurulu Uyesi Iskender Beluk, IHA muhabirine yaptigi aciklamada, Kulup
Baskani Recep Mamur'un resmi internet sitesinden yaptigi net aciklamaya karsin Galatasaray
kulubunun Amrabat' israrla 'ayartmaya' calistigini soyledi. Beluk, "Aciklamalar yeterli gelmemis gibi i
bunun uzerine hala ayartmalar devam ediyor" dedi.
"BIZIM GALATASARAY ILE HICBIR SORUNUMUZ OLAMAZ"
Beluk, "Bizim Galatasaray'da dahil hicbir kuluple sorunumuz olamaz. Kayserispor fair play acisindan
nasil bir kulup oldugunu herkes biliyor. Bunun disindaki davranislar bizi cok rahatsiz ediyor. Bu ilk
degil, Ali Turan, Cangale, Mehmet Topuz gibi transfer girisimlerinde de ayni olaylari yasadik. Bu bizim
hedefimizdeki uzaklasmalarimiza da neden oldu. Ama artik bunun bir kulup tarafindan ayni olaylarin
olmasi bizi gercekten rahatsiz ediyor. Biz Galatasaray'i seviyoruz, Galatasaray Turkiye'nin guzide
kuluplerinden biri ancak ahlak kurallarina uymalari gerekiyor" dedi.
"AMRABAT'I SATABILIRIZ"
Kulup Baskani Recep Mamur, Genel Menejer Suleyman Hurma ve Teknik Direktor Sota Arveladze'nin
durum degerlendirmesinin ardindan takimdaki tum oyuncularin satilabilecegini soyleyen Beluk,
"Kayserispor menfaatleri bizim icin en on safhada gelir. Artik buyuk kulupler gelip te elini kolunu
sallayarak Anadolu takimlarindan oyunculari ayartarak alamazlar. Bizim durusumuz var. Bu durustan
kesinlikle taviz vermeyecegiz. Biz Galatasaray'a gercegi yansitmayan bir teklif yaptik ama biz
Galatasaray'in teklifini de
gercek disi goruyoruz. Istegimiz Elmander, Eboue ile uste 5 milyon avro verilirse Amrabat'i verebiliriz.
Biz Kayseriliyiz tabi, kurda artarsa biraz fazla da isteyebiliriz" diye konustu.
"SEZON BASINDA FATIH HOCA AMRABAT ICIN ARAMISTI"
Her kulubun bir hedefinin oldugunu soyleyen Beluk, "Genel Menejer Suleyman Hurma, 'Birkac yil
icerisinde sampiyonluga oynariz' diye soylemisti. Galatasaray Teknik Direktoru Fatih Terim, Genel
Menajer Suleyman Hurma'yi arayarak, Ambarat'i istegini soylemis bunun uzerine Hurma, 'Bizim
hedefimiz var' demisti. Telefon konusmasinin sonunda birbirlerine tesekkur edilerek konu zaten
kapatilmis. Ama ondan sonraki cikan olaylar, Galatasaray'in icinde yonetimin birbirinden habersiz
oldugunu dusunuyoruz. Bu olayi talihsiz olarak goruyorum" ifadelerini kullandi.
"IKINCI DEVRE COK DAHA GUCLU BIR KAYSERISPOR OLACAK"
Sezon basinda talihsizlikler yasadiklarini anlatan Beluk, "Gecen yilki takimdan 4 futbolcumuz kaldi.
Diger oyuncularin tamami takima yeni dahil olan oyunculardi. Takim icinde uyum sorunun atlattik.
Hedeften sasmis degiliz. Ben Kayserispor'un cok daha iyi yerlerde olacagini dusunuyorum.
Kayserispor, hicbir zaman hedefsiz takim olmayacak. Biz Turk futbolunun yasadigi kaos ortaminin
icinde bunlarla ugrasmak istemiyoruz. Istenirse Amrabat'in fiyati da bu" seklinde konustu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10705
Erişim Tarihi: 19.12.2011

