KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
01.10.2012–07.10.2012
Đstifa etti!
Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma,''Teknik direktörümüz Şota Arveladze, bütün
ısrarlarımıza rağmen görevinden ayrıldı'' dedi..
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Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, “Teknik direktörümüz Şota Arveladze, bütün
ısrarlarımıza rağmen görevinden ayrıldı” dedi..
Kadir Has Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hurma, teknik
direktör Şota Arveladze'nin, kendi isteği doğrultusunda istifa ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
“Teknik direktörümüz Şota Arveladze, bütün ısrarlarımıza rağmen görevinden ayrıldı. Bu da tabii bizi
çok derinden üzmüştür. Çünkü çok önemli bir teknik direktör olacağını düşündüğümüz kişi.
Kulübümüze ciddi katkılarda bulundu. Çok da iyi çalıştı. Çok haysiyetli bir insan. Ama üzülerek
söylüyorum ki ülkemizdeki futbol atmosferi insanlar bir oyun içerisinde zorluğa düştüklerinde kendini
toparlamasına fırsat verecek ortamı oluşturmuyor. Hem kulüp başkanımız hem yöneticiler hem de ben
bu ortamı oluşturmak için bütün gücümüzle uğraştık. Ancak o oluşturulan atmosferden çok etkilendi ve
görevini bıraktı. Önümüzde çok önemli iki tane maç var. Bizim için de teknik direktör arayışı söz
konusu olacak. Taraftarlarımıza mesaj vermek istiyorum. Hiç kimse merak etmesin Kayserispor için en
uygunu, en doğrusu, en iyisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da olacaktır.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11603
Erişim Tarihi: 03.10.2012

Kariyer Kulübü seminerlere başladı!
Dünya üzerindeki savaşları tarih vererek durduracağını iddia eden kişisel gelişim uzmanı ERDAL DEMĐRKIRAN
üniversite öğrencilerine seminer verdi.
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Dünya üzerindeki savaşları tarih vererek durduracağını iddia eden kişisel gelişim uzmanı ERDAL
DEMĐRKIRAN üniversite öğrencilerine seminer verdi. Öğrencilere büyük hayaller kurmalarını tavsiye
eden Demirkıran, savaşları 20 kişinin çıkardığını ve dünya nüfusunun geri kalanının barış istediğini
kaydetti.
Kayseri Melikşah Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından organize edilen 'kitlesel değişim' seminerine
konuşmacı olarak aykırı düşünceleriyle tanınan kişisel gelişim uzmanı Erdal DEMĐRKIRAN katıldı.
Dünyanın en akıllı insanı olduğunu notere onaylatan ve savaşları durduracağını iddia eden
Demirkıran'ın seminerine üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.
Đnsanlarda büyük hayaller kurma problemi olduğunu ifade eden Demirkıran, öğrencilere şimdiden 2030
yılında olmak istedikleri yerle ilgili hedef koymaları önerisinde bulundu. 15 Mart 2030 tarihinde dünya
üzerinde yaşanan savaşları durduracağını iddia eden Demirkıran, kendisi gibi barış isteyen topluluklar
yetiştirmek için seminerler verdiğini kaydetti. Demirkıran, 7 milyar nüfusu bulunan dünyada sadece 20
kişinin savaş istediğini ve geri kalan insanların bundan büyük zararlar gördüğünü anlattı.
Đl Özel Đdare Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerin sonunda Kariyer Kulübü Başkanı KAAN
ÇALIŞKAN kulüp olarak benzer sosyal ve kültürel etkinlikler yapmaya devam edeceklerini belirterek
kendilerini kırmayarak programlarına katılan Demirkıran'a teşekkür plaketi verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11604
Erişim Tarihi: 03.10.2012

Gazetecilerin çiğköfte iddialı maçı!
Kayseri'nin çeşitli yerel gazetelerinde görevli basın mensuplarından oluşan Basın Minik Spor futbol takımı ile Eylül
Medikal çalışanlarından oluşan futbol takımı, çiğköfte iddialı halı saha mücadelesinde karşı karşıya geldi.
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Kayseri’nin çeşitli yerel gazetelerinde görevli basın mensuplarından oluşan Basın Minik Spor futbol
takımı ile Eylül Medikal çalışanlarından oluşan futbol takımı, çiğköfte iddialı halı saha mücadelesinde
karşı karşıya geldi.
Müsabaka öncesinde, Basın Minik Spor adına takım kaptanı Metin Kösedağ ile Eylül Medikal takımı
adına takım kaptanı Zafer Delice birbirlerine başarı dileklerinde bulundu.
Müsabaka Eylül Medikal futbol takımının vuruşu ile başladı. Kayseri Orta Sanayi Bölgesi Hashalıcı
Spor Kompleksi’nde bir araya gelen halı saha tutkunları müsabakanın başlaması ile kıyasıya
mücadeleye girdiler. Galip takımın prestij kazanacağı müsabakada ayrıca özel yoğrulan çiğköfteyi
keyifli bir şekilde tatmakta ayrı bir önem taşıyordu.
Çiğköftenin iddia edildiği mücadeleden 05-03 galip gelen Basın Minik Spor takımı sporcuları gecenin
keyfini çıkarmasını bildi. Müsabakada, Basın Minik Spor takımının panter kalecisi Hüseyin Göktaş,
yine gecenin kahramanları arasındaydı. Başarılı kurtarışları ile geceye damgasını vuran Göktaş,
galibiyette önemli pay sahibi oldu.
Maçın bitiş düdüğünün ardından Gazeteci Mehmet Fatih Kaymaz’ın özel olarak yoğurduğu acılı ve tatlı
çiğköfte sofrasında her iki takım futbolcuları bir araya geldi.
Çiğköfte sofrasında oynanan oyunun kritiğini yapan futbolcular, günün anısına fotoğraflar çektirerek
günün yorgunluğunu üzerlerinden atmanın mutluluğunu yaşadı.
HABER/FOTOĞRAFLAR: MEHMET FATĐH KAYMAZ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11605
Erişim Tarihi: 03.10.2012

Pancar alım kampanyası başladı!
Kayseri Şeker Fabrikası 58. Pancar Alım Kampanyası, Kayseri Valisi Şerif Yılmaz'ın da katıldığı törenle resmen
başladı.
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KAYSERĐ ŞEKER FABRĐKASI’NDA BAYRAM GÜNÜ
58. PANCAR ALIM KAMPANYASI, DÜZENLENEN TÖREN ĐLE BAŞLADI
Kayseri Şeker Fabrikası 58. Pancar Alım Kampanyası, Kayseri Valisi Şerif Yılmaz’ın da katıldığı
törenle resmen başladı.
Kayseri Şeker Fabrikası Pancar Analiz Laboratuarı önünde gerçekleştirilen törene, Kayseri Valisi Şerif
Yılmaz, Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürü Özkan Kayacan, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar
Odaları Birliği Mustafa Alan, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, Boğazlıyan Belediye
Başkanı Mustafa Özdal, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Yönetim
Kurulu Üyesi Hurşit Dede, Genel Müdür Haydi Dikbaş, Genel Müdür Yardımcıları, Şeker Đş Kayseri
Şube Başkanı Ahmet Tatar, çeşitli Oda ve Kooperatif Başkanları ile çok sayıda çiftçi katıldı.
MUSTAFA ALAN, “BĐZDE ÜÇ DÖNEM VARDIR, ALMANCI, HARMANCI, PANCARCI”
Saygı Duruşu ve Đstiklal Marşı ile başlayan törende ilk konuşmayı Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar
Odaları Birliği Mustafa Alan yaptı. Alan şöyle devam etti. “Bugün Kayserimizde, ekonomimizin büyük
bir bölümüne hitap eden bir kampanya başlatıyoruz. Esnaf odalarımızdaki üyelerimizin yarısı esnaf,
yarısı ise çiftçi. Bizde ticarette üç dönem vardır, Almancı dönemi, harmancı dönemi ve bir de pancarcı
dönemi. Bu dönemlerden pancar döneminin bizim için çok önemli bir yeri vardır. Çünkü tüm
esnaflarımız bu dönemde daha fazla iş yapar ve ekonomimiz hayli canlanır. Bugün itibariyle
kampanyamızın başlamasına müteakiben tüm esnafımızın şimdiden hareketlendiğini söyleyebilirim.
Bir taraftan Şeker Fabrikalarımız önemli bir istihdam yaratmaktadır. Bu nedenle de ekonomimiz için
ayrı bir yere sahiptir. Đnşallah ürünlerimiz ve fabrikamız bereketli bir dönem geçirir. Buradan
Şekersporumuzu da aldığı son galibiyetten dolayı kutluyor, yöneticilerini de ayrıca tebrik ediyorum”
şeklinde konuştu.
AKAY “BUGÜN ASLINDA BĐR BAYRAM GÜNÜ”
Daha sonra söz alan Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, bugünün
aslında bir bayram günü olduğunu belirterek, “Bugün Fabrika açısından, üretim açısından adeta bir
bayram günü, bir uyanış günü. Bu nedenle bu sevinci hepimiz birlikte yaşıyoruz. Sayın Valimiz de
törenimize iştirak ederek bizleri onurlandırdılar, kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Kayseri
Şeker Fabrikası varlığını ne kadar güçlü bir şekilde sürdürürse, ekonomimize o kadar katkı
sağlayabilir. Fabrikamız yakın dönem önce kötü bir dönem geçirdi. Hepimiz bunları yakından takip
ettik ve biliyoruz. Ve bugün çok şükür ki; geçtiğimiz yıl yaşanan bereketli ve başarılı dönemin
ardından, bugün bu noktaya vardık” şeklinde konuştu.
FABRĐKA 143 BĐN TON ŞEKER ÜRETECEK
Kampanyadaki teknik veriler konusunda da bilgiler veren Akay, şöyle devam etti. “Kayseri Şeker
Fabrikası 2012 yılı Pancar Alım Kampanyası döneminde, Kayseri Şeker Fabrikamıza bağlı ekim
alanlarında toplam; 171 köy, 210 bin 383 dekar alan ve 5 bin 643 çiftçi ile sözleşmeli pancar ekimi
gerçekleştirilmiş olup, bu ekimden 1 milyon 248 bin, fireli pancar alımı yapılarak, firesiz 950 bin ton
pancar işlemeyi, bununla birlikte günlük 11 bin 500 ton işleme kapasitesi ile 143 bin ton Kristal Şeker
üretmeyi planlanmaktadır. Buna ek olarak, tesellüm edeceğimiz pancarın, Boğazlıyan Şeker
Fabrikamıza yakın bölgelerde hasadı yapılan 200 bin tonluk bölümü, Boğazlıyan Şeker Fabrikamızda

işlenecek ve 83 gün sürmesi hedeflenen kampanya süresince, 34 bin ton Melas, 275 bin ton Yaş
küspe ve 16 bin ton Kuru Küspe üretilmesi planlanmaktadır”
AKAY “TÜRK ŞEKER’ĐN AÇIKLAMASI, TÜRK ÇĐFTÇĐSĐNĐN EMEĞĐNE DARBEDĐR”
Akay, Türk Şeker’in yaptığı açıklama ile Şeker Fabrikalarına ve Şeker Sektörüne ağır bir darbe
vurduğunu da belirterek, “Bizler bir taraftan bu şirketin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf ederken
ve fabrikanın içerisinde bulunduğu sıkıntıları aşmaya çalışırken, bu sektörün öncüsü olması gereken
Türk Şeker isimli bir kuruluş, sorumsuzca bir politika ortaya koyarak, Türk Çiftçisine ve Türk Çiftçisinin
emeğine adeta darbe vurmuştur. Bundan 14 gün sonra zam yaparak 2 lira 12 kuruştan satacakları
şekerin fiyatını, “Şimdi alırsanız 1 lira 97 kuruştan satacağız” diyerek 325 bin ton şekeri, fabrikaların
kampanya açılışları öncesi satılması, anlaşılabilecek bir davranış değildir. Yani bu nasıl bir anlayıştır
anlamak mümkün değildir. Bu yapılan, benim ekonomi, benim işletme, benim yöneticilik anlayışıma
sığmıyor. Şimdi Sorgun’da 50 bin ton şekeri 1 yıl vade ile satıyorlar. 11–12 ay vade ne demek? asgari
yüzde 15–16 ıskonto demek. Maalesef işte böyle bir açıklama yaptılar ve bu açıklama bir anlamda
Kayseri Şeker’in batırılmasına yönelik izlenmiş bir politika demek. Biz hep şunu söyledik. “Bu tür
kuruluşlarda Kayseri Şeker Fabrikası temsil edilmiyor” Bu şekilde Kayseri’nin haklarının korunması
mümkün olamaz. Bu nedenle bu konudaki sıkıntılarımızı sizlerle paylaştık. Böyle bir bayram gününde
sizler ile adeta dertleştik. Ama biz asla sessiz kalmayacağız, Başbakanlık olmak üzere tüm yetkili
kuruluşlara bu konudaki dilekçelerimizi göndereceğiz” şeklinde konuştu.
VALĐ YILMAZ, “KAMPANYA ĐLE ESNAFIMIZ BÜYÜK CANLILIK YAŞAYACAK”
Son olarak söz alan Kayseri Valisi Şerif Yılmaz ise Pancar kampanyaların, açıldıkları şehirler ve
ekonomileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu. “Đlimizde faaliyet gösteren
çiftçimizin büyük çoğunluğunu ve nakliye esnafımızı yakından ilgilendiren, ilimizin ürettiği en fazla
tarım ürünü olan şeker pancarının açılış kampanyası, hepimiz için ayrı bir önem taşımaktadır. Bu
kampanya ile esnafımız ayrı bir canlılık yaşayacaktır. Ülkemiz için stratejik bir ürün olan bu
pancarımız, çiftçimiz ve fabrikamız umarız hak ettiği değeri bulur ve ümit ettiği karı yakalar. Tarım
arazileri itibariyle yüzde 40’a yakın bir tarım arazimiz var fakat sulama sorunları nedeniyle tam olarak
tarım yapamıyoruz ve bu alanların bir kısmını kullanamıyoruz. Türkiye’nin çoğu yerinde olmayan, gece
gündüz oranı arasındaki farkı en iyi bilen illerden bir tanesiyiz. Şeker Pancarı alanlarımızın dışında,
tahıl ürünleri gibi birçok ürünümüz arasında en önemli olanı Şeker Pancarıdır. Pancarımız olduğu
kadar, münavebeye dayalı olarak alternatif tarım ürünleri üzerinde de bir takım araştırmalar ve
çalışmalar yapmamız gerekmektedir. Çiftçimiz için bu çok önemli bir husustur. Bu vesile ile bu
kampanyamızın Fabrikamıza, çiftçimize, esnafımıza ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyor,
hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
ÇĐFTÇĐLERE BĐLGĐSAYAR HEDĐYE EDĐLDĐ
Yapılan bu konuşmaların ardından Fabrikaya pancar getiren ilk 3 çiftçiye ödülleri takdim edildi. Daha
önceleri altın olarak verilen ödüller bu yıl diz üstü bilgisayar olarak değiştirildi ve ilk ödül Merkez Bölge
çiftçilerinden Ahmet Yetkin’e, Kayseri Valisi Şerif Yılmaz tarafından verildi. Ardından ikinci ilk pancarını
getiren Dilaver Akçakaya’ya hediyesi Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürü Özkan Kayacan tarafından
verilirken, 3. olan Suna Durmuş’a ise hediyesi Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü tarafından takdim
edildi.
Ödül töreninin ardından dualar eşliğinde kurban kesildi, ardından açılış kurdelesi, davetliler tarafından
kesilerek, fabrikaya ilk pancar resmen alınmış oldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11606
Erişim Tarihi: 03.10.2012

Şehadetinin 8. yılı!
Şehit Piyade Astsubay Serkan CĐDDĐOĞLU'nun şehadetinin 8. yılında rahmetle anıyoruz
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02.10.2004 tarihinde Tunceli Đli Kutu Deresi Kırsalı'nda teröristlere karşı yapılan operasyonda çıkan
silahlı çatışma sırasında üstün cesaret göstermiştir. Çok sayıda silah arkadaşının şehit olmasına engel
olacak şekilde ileri atılmış, kahramanca bir mücadele sergilemiştir.Ancak arazi koşullarından
yararlanarak gizlenmiş olan bir diğer hain terörist grubun kahpe kurşunları ile oracıkta şahadet
şerbetini içmiştir.Ruhu Şad olsun.
Serkan CĐDDĐOĞLU;
07.07.1981 yılında Kayseri'de Hasan-Serpil CĐDDĐOĞLU çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.
Kayseri Melikgazi Aydınlıkevler Đlkokulu'nu 1991-1992 Eğitim Öğretim Yılında takdir derecesiyle
bitirmiştir.Ardından Aydınlıkevler Ortaokulu ve Lisesi'nden 1997-1998 Eğitim Öğretim Yılında yine
takdir derecesiyle mezun olmuştur. 1998-1999 ÖSYS Sınavı’nda Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği Bölümünü ve Jandarma Piyade Astsubay Okulları Sınavını asilden kazanmıştır.
Yıllardan beri süregelen içindeki kahraman bir asker olma düşüncesiyle Đstanbul Tuzla Piyade
Okulu'na kaydını yaptırmış, Ağustos 2000 yılında başarılı bir eğitim döneminden sonra,astsubay çavuş
olarak mezun olmuştur. Đlk kıta görevine Sivas 5.Piyade Er Eğitim Tugayı'nda takım komutanı olarak
başlamıştır.2003 genel harekat çerçevesinde Hakkari Dağ Komando Tugayı'nda geçici olarak
görevlendirilmiş,aynı yıl sonunda tekrar kıtasına dönmüştür. Buradaki görevi sonunda 2004 yılı genel
atamalarında, Tunceli 4.Komando Tugayı'na atanmıştır. Kıta hizmeti devam ederken tahsil hayatını da
devam ettirmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Đşletme Fakültesi 3. Sınıfta iken şehit olmuş buradaki
eğitimini tamamlayamamıştır.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11607
Erişim Tarihi: 03.10.2012

Üniversitelilerin yeni ilgi alanı!
Kariyer.net'in yüzde 50 ortaklığı bulunan unisbul.com'un verilerine göre, satış, tanıtım, pazarlama ve eğitim
alanlarında üniversite öğrencilerine iş fırsatları artarak devam ediyor.
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Üniversite öğrencileri harçlığını “oyun ablalığından” çıkarıyor
Part time iş arayan üniversite öğrencilerinin oluşturduğu insan kaynakları platformu Unisbul.com, 2012
yılının ilk dokuz ayına ilişkin part-time istihdam endeksi verilerini yayınladı. Kariyer.net’in yüzde 50
ortaklığı bulunan unisbul.com’un verilerine göre, satış, tanıtım, pazarlama ve eğitim alanlarında
üniversite öğrencilerine iş fırsatları artarak devam ediyor.
Öğretmen ve oyun ablası ihtiyacı artıyor
Unisbul.com’un part-time istihdam endeksi verilerine göre hem öğrenip görüp hem de harçlığını
kazanmak isteyen üniversite öğrencileri için yılın ilk dokuz ayında en çok iş fırsatı sunan pozisyon
öğretmenlik oldu. Öğretmenlik pozisyonundan sonra en çok talep gören bir başka pozisyon ise oyun
ablası oldu. Çalışan anneler küçük yaşta yabancı dil öğrenmeleri, ev ödevlerinde yardımcı olmaları ve
evde yalnız kalmamaları için çocuklarını oyun ablalarını teslim etmeyi tercih ediyor.
Aynı dönemde en çok iş fırsatı sunan diğer iş pozisyonları ise şöyle sıralandı; “Host / hostes, stajyer,
satış temsilcisi, tanıtım elemanı, pazarlama elemanı, anketör, servis elemanı, sekreter, muhasebe
elemanı, çağrı merkezi, ofis asistanı, saha elemanı, mağaza satış elemanı, komi, grafiker, broşür
dağıtım elemanı, kasiyer, resepsiyon görevlisi, halkla ilişkiler, ev ödevlerinde yardımcı, veri giriş
elemanı ve gizli müşteri.”
En çok iş fırsatı eğitim, restaurant ve çağrı merkezi sektöründe
Unisbul.com’unpart-time istihdam endeksi verilerine göre yarı zamanlı, günlük, proje bazlı, serbest
zamanlı, saatlik iş imkânları değerlendirildiğinde en çok iş istihdamı sunan sektörler ise eğitim,
restaurant ve yemek, çağrı merkezi, çocuk gelişimi ve eğitimi, bilişim / bilgisayar, mağazacılık, ajans,
turizm, reklamcılık, gıda, otelcilik, muhasebe / mali müşavirlik, araştırma, halkla ilişkiler, danışmanlık,
ithalat / ihracat ve telekomünikasyon oldu.
Kadınlar için iş imkânları erkeklerden fazla
Part-time istihdamda, full time istihdamdan farklı olarak kadın adaylara sağlanan iş fırsatlarının erkek
adaylardan fazla olduğu görülüyor. Özellikle pazarlama, tanıtım, satış ve oyun ablası gibi pozisyonlar
için kadın adaylar daha fazla tercih ediliyor. Yılın ilk dokuz ayında yaklaşık 3 bin 250 adaya ihtiyaç
duyulurken, bu rakamını büyük bölümünü kadın adaylar oluşturdu. Özellikle çağrı merkezlerinin evden
çalışma fırsatı sunması kadın adayların çalışma oranlarını arttırıyor.
Büyük merkezlerde part-time elaman ihtiyacı artıyor
Büyük şehirler istihdamın merkezini oluşturuyor. Unisbul.com’un verilerine göre Đstanbul (Avrupa ve
Anadolu), Ankara, Đzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Muğla, Adana ve Tekirdağ gibi büyük merkezler yılın
ilk dokuz aylık döneminde en çok part-time iş imkânı sunan iller oldu.
unisbul.com hakkında
2008’de kurulan unisbul.com, iş arayan üniversite öğrencileri ve yeni mezunları işverenlerle buluşturan
bir insan kaynakları sitesi. Đş arayan tarafında 18-26 yaş arasında, üniversitede okuyan veya yeni
mezun olmuş üniversitelileri hedefleyen unisbul.com, işveren tarafında ise part-time eleman arayan
kurumsal ve bireysel tüm müşterileri hedefliyor. Türkiye’nin en büyük insan kaynakları platformu
Kariyer.net’in unisbul.com ile yüzde 50 ortaklığı bulunuyor.
Kariyer.net Hakkında
Kurulduğu 1999 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük istihdam platformu olan Kariyer.net, iş arama
ve işe alım süreçlerinde yeni nesil teknolojilerle iş arayanlarla işverenleri internet ortamında bir araya
getiriyor. Kariyer.net’in aday veritabanında 16 milyonu aşkın özgeçmiş bulunuyor. Kariyer.net üyesi 40
bin firma, ihtiyaç duyduğu işgücünü Kariyer.net aracılığıyla arıyor. Bugüne kadar 950 bin kişi
Kariyer.net üzerinden iş buldu. Yaygın bir hizmet ağına sahip olan Kariyer.net, Đstanbul Merkez ve
Yeşilköy satış ofislerinin yanı sıra Kocaeli, Bursa, Ankara, Kayseri, Konya, Đzmir, Antalya, Adana,
Gaziantep ve Samsun satış ofisleri ile müşteri ve adaylarına yakın hizmet götürüyor. Kariyer.net’in en
önemli özelliği, teknolojideki her yeniliği hiç zaman kaybetmeden ĐK’nın kullanımına sunuyor olması.
Adayla işvereni en hızlı ve en ekonomik şekilde bir araya getirebilmek için Kariyer.net her geçen gün
uygulamalarına yenilerini ekliyor. Hem adayların hem de işverenlerin ihtiyaçlarını çok iyi takip edip bu
ihtiyaçlara ürün ve hizmetlerle hemen yanıt veren Kariyer.net böylece yıllardır sektördeki liderliğini
koruyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11609
Erişim Tarihi: 03.10.2012

Grup38 ''yorgan gitti kavga bitti mi''
Grup 38 taraftarlar Derneği Başkanı Hasan YALDIZLI bir basın duyurusu ile Kayserispor'daki son gelişmeleri
değerlendirdi.
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Grup 38 taraftarlar Derneği Başkanı Hasan YALDIZLI bir basın duyurusu ile Kayserispor’daki son
gelişmeleri değerlendirdi.
‘’Son dönemlerin en başarısız konumunda olan Kayserispordaki suçlu bulma telaşı ve sonrasında
teknik direktör Şota'nıun istifası bizlerin kafalarını karıştırmıştır. Bu istifa hiç bir başarsızlığın üstünü
örtemez.
Sezona Avrupa Kupası vaadiyle başlayan ve ilerleyen haftalarda son sıralara demir atan
Kayserisporda bütün suç teknik direktöre yıkılmak suretiyle yönetim kurulu ve özellikle tüm işleri tek
başına üstlenen kulüp çalışanı şimdilik derin bir nefes alarak bizleri kandırdığını zannetmektedir.
Başarıda boy gösterenlerin başarısızlıkta dublör kullanmaya hakları yoktur. Bu durumun tek sorumlusu
yönetim ve tüm yetkilerini verdiği kulüp çalışanıdır. Kayserispor taraftarı uyanıktır ve bu Nasrettin Hoca
fıkrasını bilmektedir. Yani '' Yorgan gitti, kavga bitti'' . Bize göre henüz yorgan gitmemiş olup giden
sadece nevresimdir. Ve yorgan vazifesini görenler bu kulüpten istifa etmediği sürece Kayserispor
taraftarı tribünlere gelmeyecektir.
Şehirde birlik ve beraberlik adına enkaz yığını bırakanlar bir gün bu enkazın altında ezilmeye
mahkumdur. Kazandığınız Türkiye Kupası ve katıldığınız Avrupa Kupası için teşekkür ederiz. Hedef
büyütmek yerine kulübü ticarethaneye çevirdiniz. Pek çok değerimizi kaybettirdiniz.
Bu takımın tek kurtuluşu basiretsiz yönetim kurulunun istifasındadır. Artık zarar verdiğinizi görün, daha
fazla koltuğa yapışmak yerine istifa ederek hizmet etmenin erdemini yaşayın. Kulüp çalışanı tarafından
'' Başarı için herşeyi yapmaya hazırız. Gerekirse 20 milyon dolar harcama yaparız. Bu takım hocasız
da istenilen başarıyı yakalayacaktır. '' açıklaması bizim için hiç sürpriz olmamıştır. Kulüpteki her işi
yapan bu kulüp çalışanı teknik direktörlük görevini de resmen üstlenmelidir. Zaten hiç kimse kadronun
ve transferlerin teknik direktörün isteği doğrultusunda yapıldığına inanmıyor. Gizli teknik direktör
kendisidir.
Furkan Özçal ve Ömer Şişmanoğlu'nu takımdan Şota'mı göndermiştir? Sözleşme uzatmadıkları için
kulüp çalışanı tarafından ipleri çekilmiş olup herkesin keyfi yerindedir. Statta taraftar bırakmadınız.
Tüm kulüplerle kavgalısınız. Taraftarınızı üçe böldünüz. Hiç 20 milyon dolar filan harcamanıza gerek
yok. Basiretsiz yönetim ve kulüp çalışanı istifa ettiği zaman taraftar takımına sahip çıkacak ve başarı
kendiliğinden gelecektir.’’
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11610
Erişim Tarihi: 03.10.2012

Camiler Haftası kutlaması
Millet Derneği Kayseri Şube Başkanı Mustafa Temizer Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle bir basın
duyurusu yaptı
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CAMĐLERĐMĐZ BĐR MABET, MEKTEP VE DEVLETTĐR!
Millet Derneği Kayseri Şube Başkanı Mustafa Temizer Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle bir
basın duyurusu yaptı.Mustafa Temizer yaptığı duyuruada;
''Cami, toplanan, bir araya getiren, insanların birlikte ibadet ettikleri mekan anlamına gelmektedir.
Đnsanın yaratılış gayelerinin en önemlilerinden biri de Allah’a kulluk ve ibadettir. Camilerimiz Allah’a
kulluk vazifelerinin ve ibadetlerin topluca yapıldığı kutsal mekanlardır.
Mabetlerin tarihi, insanlık tarihi ile birlikte başlar. Camiler, insanın yaratılış gayesine uygun olarak
herkesi eşit şekilde bünyesinde toplayan, Müslümanların cemaat olarak ibadet ettikleri ” Cemaatte
rahmet vardır. Rahmet cemaat üzerinedir.” anlayışı gereği, rahmetin sağnak sağnak üzerine yağdığı,
Allah katında en sevimli ve en kutsal mekanlardır.
Camiler aynı zamanda Müslümanların maddi ve manevi gelişmesini sağlayacak çalışmaların yapıldığı
mekanlardır. Camiler tarih boyunca mihrabıyla bir mabet, kürsüsüyle bir mektep, minberiyle bir devlet
olmuştur.
Müslümanların maddi ve manevi açıdan gelişme ve yükselme dönemlerinde mabet, mektep ve devlet
olma misyonunu üslenen camilerimizin bu gün ki durumu nedir?.. Bugün camilerimizin bu misyonlara
sahip mi?...
Milletimizin maddi ve manevi gelişimi, camilerimizin tarihi misyonuna kavuşmasıyla (bir mabet, okul
ve devlet olmasıyla) mümkündür. Milletimizin geleceği açısından camilerimiz için beklentilerimizin
yanında, milletvekili kürsü dokunulmazlığı, üniversitede hocaların kürsü dokunulmazlığı ve din
görevlilerimizin kürsü dokunulmazlığının bir an önce sağlanmasını bekliyoruz.
Millet adına söylüyoruz. Avrupa birliği hatırına, siyasi endişeler hatırına millet ve killerimizin millet
adına yapacağı konuşmaların, bilim adamlarımızın ilminin gereği söyleyeceği sözlerin ve yapacağı
çalışmaların, din görevlilerinin dinin gereği olarak söyleyeceği sözlerin ve yapacağı çalışmaların
önündeki tüm engellerin kalkmasını istiyoruz.
Camiler ve din görevlileri haftası vesilesiyle camilerimiz ve din görevlilerimizin maddi ve manevi
gelişmede ki öneminin toplum tarafından daha iyi anlaşılmasını temenni ediyoruz. Camilerimiz ve din
görevlilerimizin tarihi misyonunu yeniden üslenmesini bekliyor, millet adına din görevlilerimizin 1-7
Ekim tarihleri arasında kutlanan ”Camiler ve Din Görevlileri ” haftasını kutluyoruz'' dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11611
Erişim Tarihi: 03.10.2012

TEV burs başvuruları başladı!
Türkiye'nin liderlerini yetiştirmeyi hedef edinen TEV (Türk Eğitim Vakfı), 2012 &#8211; 2013
öğretim döneminde 9.500 öğrenciye ihtiyaç bursu verecek.
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TEV BURSLARINA BAŞVURULAR BAŞLADI
Türkiye’nin liderlerini yetiştirmeyi hedef edinen TEV (Türk Eğitim Vakfı), 2012 – 2013 öğretim
döneminde 9.500 öğrenciye ihtiyaç bursu verecek. Burs başvuruları 1-31 Ekim tarihleri arasında kabul
edilecek. Đzmir ve Trabzon’da öğrenim gören öğrenciler için ise başvurular 17 Ekim’de sona erecek.
TEV 2012-2013 öğretim yılında; 2850 öğrenciye aylık 140 TL Mesleki Orta Öğrenim Bursu, 6353
öğrenciye aylık 370 TL Yükseköğrenim (Üniversite) Đhtiyaç Bursu 57 öğrenciye 650 TL TEV Yüksek
Lisans Bursu, 38 öğrenciye ise aylık 950 TL TEV Doktora Bursu, 202 öğrenciye de aylık 1.000 TL.
Üstün Başarı Bursu verecek. Đzmir ve Trabzon TEV Kız Öğrenci Yurtları’nda ise 250 kız öğrenci
ücretsiz olarak barınacak.
TEV’in ihtiyaç burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin 1-31 Ekim 2012 tarihleri arasında
www.tev.org.tr web adresinden form doldurup, çıktısını öğretim kurumlarına teslim etmeleri gerekiyor.
Kesin sonuçlar TEV Genel Müdürlüğünce burs kazanan öğrencilere yazı ile duyurulacak, ayrıca
TEV'in web adresinden takip edilebilecek.
Türk Eğitim Vakfı, 2012 – 2013 öğretim döneminde, öğretim kurumlarınca seçilenlerin yanı sıra, engelli
ve yetiştirme yurdunda barınarak yüksek öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler ile doğal afetlerden
zarar gören ailelerin öğrenim gören çocuklarına da burs verecek.
TEV, bursiyerlerine parasal destek sağlamanın yanı sıra, sosyal yönden de gelişmelerini sağlamak için
faaliyetlerde bulunuyor. Bursiyerler bu amaçla; öğretim dönemi içerisinde, Türk Amerikan
Üniversiteliler Derneği'nin Đngilizce kursundan ücretsiz faydalanabilecekler. TEV, bursiyerleri için
ayrıca staj yeri temin ediyor, dizi toplantılar yaparak, bursiyerlere rehberlik ve danışmanlık hizmeti
veriyor, teknik, moral ve kültür gezileri düzenliyor, ücretsiz tiyatro ve konser davetiyesi sağlıyor.
Türkiye’nin en köklü vakıflarından biri olan TEV, kuruluşundan bu yana geçen 45 yıl içinde 195 bin
gence eğitim desteği sağladı. Gelecek nesillerin ülkemize her alanda katkı sağlamasının eğitim ile
gerçekleşeceğini savunan vakıf, bu yıl yurt içinde 9.500, yurt dışında da 129 gencin eğitimine destek
olacak.
Tüm başvuru ve değerlendirme süreci ile ilgili bilgilere www.tev.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11613
Erişim Tarihi: 05.10.2012

Belde Belediyeler Kapanıyor
Yeniden Belediye olma şartı ise 5 bin
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Belde Belediyeler Kapanıyor .Yeni rakam 5 bin
Đçişleri Bakanı Đdris Naim Şahin, nüfusu 2 binin altında olan belediyelerin kapanacağını söyledi.
'Muhtarların Yeni Anayasa'daki Yeri' konulu toplantı Ankara Sanayi Odası (ATO)'da yapıldı.
Toplantıya Đçişleri Bakanı Đdris Naim Şahin ile AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu eski Genel
Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi başta olmak üzere, Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı
Hüseyin Akdeniz ve Türkiye'nin 7 bölgesinden konfederasyon temsilcileri katıldı. Geleceğin yine
kırsalda olacağını belirten Đçişleri Bakanı Đdris Naim Şahin, kırsal kesimlerde asgari şehir şartlarının
sağlanmasının önemine dikkat çekerek, kentlerdeki alt yapı projelerinin aynısının köylerde de
yapılması ile bunu sağlayacaklarını ifade etti.
Köyler insan hayatının her döneminde olmasa da belli dönemlerinde olduğunu vurgulayan Şahin,
köyün insanımızın aslı olduğunu, bunun da köyün mahallenin ve kentin düşmanı olduğu anlamına
gelmediğinin altın çizdi. Türkiye'deki nüfus dengesizliğine de dikkat çeken Şahin, beldelerde nüfusu
50'nin altındaki mahalleler ile nüfusu 250'nin altında olan köyler olduğunu dile getirerek, nüfusu
250'nin altında 18 bin köy ile nüfusu 50'nin altında 3 bin mahalle bulunduğunu söyledi.
Yeni 'Belediyeler Kanunu'na da işaret eden Şahin, yeni belediye kurulması için 5 bin şartını
getirdiklerini, 2 binin altındaki belediyelerin ise söndürüleceğini belirtti
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11614
Erişim Tarihi: 07.10.2012

