KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
13.08.2012–19.08.2012
Valimizden veda ziyaretleri
Valiler kararnamesi ile Merkez Valisi olarak atanan Vali Mevlüt BĐLĐCĐ Kamu Kurum ve Kuruluşlarına veda
ziyaretlerinde bulundu.
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Valiler kararnamesi ile Merkez Valisi olarak atanan Vali Mevlüt bilici Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
veda ziyaretlerinde bulundu.
Vali Mevlüt Bilici Jandarma Bölge Komutanı Tuğg. Namık Boran ile Đl Jandarma Komutanı J.Alb. Yusuf
Kenan Topçu’yu, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım’ı, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H.
Fahrettin Keleştemur’u, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güven’i,
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fak. Dekanı Prof. Dr. Alper Alkan’ı, Abdullah Gül Üniversitesi Rektör
V. Prof. Dr. Đrfan Alan’ı, 2. HĐBM. ve Garnizon Komutanı Hv.Plt. Tümg. Ali Demiral’ı, Đl Genel Meclisi
Başkanı Sadettin Aydın’ı, Đl Özel Đdaresi Genel Sekreteri Mustafa Atsız'ı, Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç’ı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’yi, 12. Hv. Ulş. Ana Üs
Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Mehmet Cahit Bakır’ı, Đncesu OSB. Yönetim Kurulu Başkanı Halit Özkaya’yı,
Kayseri OSB. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü’yü, Đl Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın’ı,
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız’ı ziyaret etti.
Kaynak /Kayseri Valiliği
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11536
Erişim Tarihi: 17.08.2012

Kadir Geceniz mübarek olsun
Kur'an-i Kerim'in inmeye basladigi Ramazan ayinin yirmi yedinci gecesi Islam'da en kutsal ve faziletli gecedir.
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Kur’an-i Kerim’in inmeye basladigi Ramazan ayinin yirmi yedinci gecesi Islam’da en kutsal ve faziletli
gecedir. Kadir gecesi, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayirlidir. Kur’an-i Kerim de
bu gecenin faziletini belirten müstakil bir sure vardir. Bu surede yüce Rabbimiz söyle buyurmaktadir:
“Dogrusu biz Kur’an’i Kadir gecesinde indirmisizdir. Kadir gecesinin ne oldugunu sen bilir misin? Kadir
gecesi bin aydan hayirlidir. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü is için inerler. O
gece, tanyerinin agarmasina kadar bir esenliktir” (Kadir, 1-5).
Kadir Suresi
Kur’an-i Kerim’in doksan yedinci suresi olup bes ayet; otuz kelime ve yüz yirmi harften olusur. Fasilasi
“râ” harfidir. Ismini ilk ayetinde geçen “kadr” kelimesinden alan bu surenin Mekke’de mi, yoksa
Medine’de mi indigi konusunda ihtilaf vardir.
Sure, insanlara Kur’an’in degeri ve önemi hakkinda bilgi vermektedir. Allah Teala, Hicr Suresinde
“Bunu biz indirdik” buyurur. Yani Hz. Peygamber (s.a.v)’in arzusu ile degil bizim dilememiz sonucu
indirilen apaçik bir kitaptir 0.
Kadr sözcügü burada su iki anlamda kullanilmis olabilir: Bunlardan biri, takdir anlamidir. Allah bu gece
takdirleri yani kaderleri uygulamak üzere meleklere emir verir. Bunu, Duhân Suresindeki su ayet
destekliyor: “O gece katimizdan her hikmetli emir sadir olur. “Diger anlami ise, azamet ve sereftir. Bu
husus, surenin “Kadir gecesi bin aydan hayirlidir” ayetinde ifade edilmektedir. Nasil daha hayirli
olmasin ki, Allah’in insanliga son mesaji bu gecede indirilmeye baslanmistir. Gece, degerini bu olaydan
almaktadir. Ve bu geceyi anmak, insanliga rahmet olarak Kur’an’in inmeye basladigi bu geceyi ihya
etmek Müslümanlara tavsiye edilmistir.
Kadir gecesinin hangi gün oldugu konusunda birçok görüs ileri sürülmüstür. Ancak ümmetin büyük
âlimlerinin çogunlugunun görüsü, Ramazan ayinin yirmi yedinci gecesi oldugu seklindedir.
O gece öyle bir gecedir ki Kur’an ayetleri Hz. Muhammed (s.a.v)’in kalbine inmeye basladigi gecedir.
Islam, hiç bir zaman dis görünüsü benimseyen, sekle önem veren sekilci bir din degildir. Bin aydan
daha hayirli olan Kadir gecesini bugünkü anlasildigi sekilde “Bir gecelik ibadetle bütün günahlardan
arinilacak” görüsü ancak muttakiler, inanmis samimi Müslümanlar için geçerlidir. Ancak böyle
insanlarin o gecedeki ibadetleri makbul olur, ve Kur’an’in nazil oldugu o ilk manaya erisilebilir. Kadir
gecesini hatirlayip o geceyi imanla ve sevabini umarak geçirmek Islam’in saglam ve bir bütün olan
terbiye metodunun bir yanini olusturmaktadir.
Surenin anlami söyledir: “Biz o (Kur’an)’i Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne oldugunu sen
nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan hayirlidir. Melekler ve Ruh, o gece Rablerinin izniyle (o yil
takdir edilmis olan) her is için iner de iner. Esenliktir o, tâ tan yeri agarincaya kadar”.
Surenin Inis Sebebi
Bu surenin inisi hakkinda degisik rivayetler vardir. Bunlardan biri söyledir:
Bir kere Resulüllah (s.a.v) Ashab-i Kirama Israilogullarindan birinin, silahini kusanarak Allah yolunda
bin sene cihat ettigini bildirmisti. Ashabin buna hayret etmesi üzerine Cenabi Hak, Kadir suresini
indirmistir (Tecrîd-Sarîh Tercemesi, VI, 313).
Kadir Gecesi Denilmesinin Sebebi
Bu geceye Kadir gecesi denilmesi seref ve kiymetinden dolayidir. Çünkü:
a) Kur’an-i Kerim bu gecede inmeye baslamistir.
b) Bu gecedeki ibadet, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapilan ibadetten daha faziletlidir.
c) Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah Tesl’nin ezeli kaza ve
takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312).
d) Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayida melek iner.
e) Bu gece tanyerinin agarmasina kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktir. Yeryüzüne inen
melekler ugradiklari her mümine selam verirler.
Hangi Gecede Oldugu
Kadir gecesinin hangi gece oldugu kesin olarak bilinmemekle beraber genellikle Ramazan’in yirmi
yedinci gecesinde oldugu tercih edilmistir. Hz. Peygamber (s.a.v) bunun kesinlikle hangi gece
oldugunu belirtmemis, ancak; “Siz Kadir gecesini Ramazan’in son on günü içerisindeki tek rakamli
gecelerde arayiniz” buyurmustur (Buhari, Müslim).
Baska bir hadiste ise Ibn Ömer (r.a) söyle nakletmistir: Sahabelerden bazi kimselere, rüyalarinda,
Kadir gecesinin, (Ramazan’in) son yedi günü içinde oldugu gösterildi. Resulüllah (s.a.v) onlara:
“Görüyorum ki rüyalariniz Ramazanin son yedi günü hakkinda birbirine uygun düsmüstür. Artik kim
Kadir gecesini aramaya kalkisirsa, onu Ramazan’in son yedisinde arasin, buyurmustur (Buhari,
Müslim).

Gizli Olmasinin Sebebi
Islam kaynaklarinda belirtildigine göre Allah Teala bir takim hikmetlere dayanarak Kadir gecesini ve
onun disinda daha bazi seyleri de gizli tutmustur. Bunlar:
Cuma günü içerisinde duanin kabul olacagi saat; bes vakit içerisinde Salât-i vusta; ilahi isimler
içerisinde Ism-i Azam; bütün taatlar ve ibadetler içerisinde rizay-i ilahi; zaman içerisinde kiyamet ve
hayat içerisinde ölümdür. Bunlarin gizli tutulmasindan maksat müminlerin uyanik, dikkatli ve devamli
Allah’a ibadet ve taat içerisinde olmalarini saglamaktir. Müminler bu geceyi gaflet içerisinde
geçirmemeli, ibadet ve taatle degerlendirmelidir. Ebu Hureyre (r.a)’in rivayet etmis oldugu hadisi serifte
Peygamber Efendimiz (s.a.v) söyle buyurmustur:
“Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacagi sevabi Allah’tan bekleyerek ibadet ve taatla
geçirirse geçmis günahlari bagislanir” (Buhari).
Kadir Gecesinde Neler Yapmaliyiz?
Kadir gecesini, namaz kilarak, Kur’an-i Kerim okuyarak, tövbe, istigfar ederek ve dua yaparak
degerlendirmeliyiz.
Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazi kilmadan önce hiç degilse bes vakit kaza namazi
kilmalari daha faziletlidir. Kazasi yoksa nafile kilar.
Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istigfar etmek namazdan sevimlidir. Kur’an okuyup sonra dua
etmek daha güzeldir” demistir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).
Hz. Aise (r.ah) söyle anlatiyor: “Ey Allah’in Resulü! Kadir gecesine rastlarsam nasil dua edeyim? diye
sordum. Resulüllah (s.a.v):
“Allahümme inneke afüvvün tühibbü’l-afve fa’fu annî (Allah’im sen çok affedicisin, affi seversin, beni
affet)” diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).
Bu gecenin öyle bir ani vardir ki o anda yapilan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur. Bu önemli ani
yakalamak için gecenin bütününü tövbe ve istigfar ile geçirmek gerekir. Bu da kisinin imanini tazeler.
Gecenin bütününü ibadetle geçiremeyenler en azindan teravihten sonra bir miktar oturup dua
etmelidirler.
Bu, bin aydan hayirli oldugu bildirilen gecede insanlik alemini huzura kavusturmak için gerekli olan
esaslar indirilmistir. Namaz, zikir, tesbih, Kur’an okumak gibi bedeni ibadetlerimiz yaninda düsünce ile
ibadet olarak isimlendirdigimiz tefekkürü insanligin amaci nedir? olgun insan olma mertebesine nasil
ulasabiliriz? Nasil insanliga daha iyi hizmet edip, daha çok sevgi sunabiliriz? seklindeki odak noktalari
ile güçlendirelim.
Unutmayalim ki; özellikle bu gecede Tevvab olan Allah tövbelerimizi kabul edecektir. Bizlere bir ikram
olarak sunulan bu kutsal Kadir gecesinde dualarimizdan insanligin huzuru, sevgi ve kardesligin
saglanmasi ve devami için bizlere daha fazla güç, iman vermesi için yakaralim. Yalniz kendi
sevdigimiz insanlarin degil, bütün insanlarin sevgiye layik oldugunu animsayarak sevgide saglam ve
cömert bir ruha sahip olmak için de yardim dileyelim.
Tüm Đslam Alemine hayirli kandiller diliyoruz.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11537
Erişim Tarihi: 17.08.2012

Kayseri-Bursa maç bileti!
Süper Lig. 1.hafta Kayserispor-Bursaspor maç biletleri satışa çıktı.
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Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 1. haftası’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Stadyumu'nda Bursaspor' u ağırlayacak. 19.08.2012 Pazar günü Saat 20:00' da oynanacak
karşılaşmanın biletleri Ticketturk tarafından bugun saat 11:00' da satışa sunulacaktır.
Maçın Bilet Fiyatları Đse Şöyle;
Kuzey Alt

5 tl

Kuzey Üst

10 tl

Güney Alt-Üst

10 tl

Doğu

20 tl

Batı

20 tl

Balkon

50 tl

Vip

50 tl

Misafir

10 tl

Haber Kaynak/Kayserispor
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11538
Erişim Tarihi: 17.08.2012

Eski Türk Filimlerine telif hakkı!
Yeşilçam Oyuncuları artık sefalet içinde hayata veda etmeyecekler.
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YEŞĐLÇAM OYUNCULARI ARTIK SEFALET ĐÇĐNDE HAYATA VEDA ETMEYECEK
YARGITAY’IN
KEMAL
SUNAL
KARARINDAN
YEŞĐLÇAM’IN
TÜM
OYUNCULARI
YARARLANACAK
1995 ÖNCESĐNDE YAPILMIŞ FĐLMLERDE ROL ALAN TÜM SANATÇILAR 3 KAT TAZMĐNAT
TALEP EDEBĐLECEK
Đstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 2010 yılında verdiği kararda icracı sanatçıların,
1995 öncesi yapımı gerçekleştirilen sinema eserleri üzerinde telif hakları bulunduğu kararını verdi.
Yargıtay da bu kararı yeni onadı. Bu kararla Kemal Sunal ailesi, Kemal Sunal'ın filmlerinin yeni
gösterimlerinden telif alabilecek.
Yargıtay’ın Türk sinema tarihinde devrim yapacak kararını değerlendiren fikri mülkiyet alanındaki en
önemli isimlerden Avukat Dr. Cahit Suluk, “Bir dönemin ünlü Yeşilçam oyuncuları, artık sefalet içinde
hayata veda etmeyecek” dedi.

Bu kararla Sunal ailesi ve tüm Yeşilçam oyuncuları, oynadıkları filmlerinin yeni gösterimlerinden telif
alabileceklerini belirten Av. Dr. Cahit Suluk, bundan sonra Yeşilçam ve sinema dünyasında yaşanacak
gelişmeler hakkında şu bilgileri verdi:
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
“Yargıtay’ın bu içtihadına göre artık 12 Haziran 1995 öncesi sinema eserleri üzerinde icracı
sanatçıların telif hakkı vardır. Đcracı sanatçıların izni olmaksızın eser sahibi konumundaki yapımcı
firma, bu eserleri televizyonlara satamaz, internete koyamaz, CD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerle
çoğaltamaz ve akıllı cep telefonu gibi materyallerle kullanıma sunamaz. Özetle, bundan sonra yapımcı
firmalar, 1995 öncesi filmleri, kullanıma sürmeden önce söz konusu filmde rol alan oyunculardan izin
almak zorundadır. Sadece başrol oyuncusundan izin almak yeterli değil; yapımda rol alanların
tamamından izin alması gerekmektedir.
Aksi halde yapımcı ya da ondan hakları devralan kişiler, kendilerine karşı açılacak hukuk davalarında
üç katı tazminat ödemek zorunda kalacak. Ayrıca haklarında savcılık şikâyeti yapıldığı takdirde hapis
ve para cezaları gündeme gelecektir.
ONYEDĐ YILLIK KULLANIMLAR NE OLACAK?
Yapımcı firmalar, FSEK Ek Madde 2’ye dayanarak bugüne kadar serbestçe 1995 öncesi filmleri ticari
olarak değerlendiriyordu. Ama Yargıtay’ın kararı ile bu değerlendirmenin bir telif ihlali olduğu tespiti
yapıldı. Yani aslında yapımcı firmalar, hakları olmayan paraları kazanmış oldular. Acaba geçmişe
dönük olarak 17 yıllık (1995-2012) dönem için icracı sanatçılar yapımcı firmalardan telif hakkı talep
edebilecek mi?
Yargıtay bu gibi hallerde ihtar ya da dava tarihini esas alıyor. Sözgelimi, 1989 yapımı bir filmde rol alan
sanatçı, haklarının ihlal edildiğini yapımcı firmaya 2010 yılında ihtar etmiş olsun. Olumsuz yanıt alan
sanatçı, 2012’de dava açtıysa 2010 yılından itibaren 3 katı tazminat talep edebilecek ama 1989’dan
itibaren kendisine tazminat ödenmesini isteyemeyecek. Yargıtay’ın bugüne kadarki uygulamaları bu
yöndedir.
Son olarak belirtmeliyim ki, Yargıtay’ın Kemal Sunal Kararı, büyük bir tartışma başlatacağı gibi,
tartışmaya da açık bir karardır.”
BUGÜNE NASIL GELĐNDĐ
Av. Dr. Cahit Suluk, bugüne kadar yaşanan süreci şöyle özetledi:
“Bilindiği üzere ülkemizde telif hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ile
düzenlenmiştir. 1951 tarihli FSEK bugüne kadar 6 kez değişti; şimdi yedinci değişikliğin hazırlıkları
sürüyor.
1995 öncesinde sinema eser sahipleri, film yapımcısı firmaydı. 1995 yılında bu kural değişti. Gerek
1995 gerekse 2001 değişikliği ile FSEK’in Ek Madde 2’de önemli bir değişiklik yapıldı. Yürürlükteki
yasamıza göre; “bu Kanunun (FSEK) sinema eseri sahipliği ile ilgili hükümleri, 4110 sayılı Kanununun
yürürlüğe girdiği 12.6.1995 tarihinden sonra yapımına başlanan sinema eserlerine uygulanır”. Böylece
belirtilen tarihten önce yapılmış ya da yapımına başlanmış filmler üzerindeki eser sahibi film
yapımcısıdır. Ama bu tarihten sonra yapımına başlanmış filmler üzerindeki eser sahipleri şu kişilerdir:
a) Yönetmen, b) Özgün müzik bestecisi, c) Senaryo yazarı ve diyalog yazarı, d) Eğer eser,
canlandırma tekniği ile yapılmışsa animatör. Bu kişiler sinema eserinin birlikte sahibidir.
Bir sinema eserinde pek çok oyuncu/icracı rol alıyor. 1995 yılında icracı sanatçılara, icraları üzerinde
birtakım telif hakları verildi. Buna bağlantılı haklar denir. Bu nedenle icracı sanatçının izni olmadan
ilgili eser çoğaltılamaz, yayılamaz, işlenemez, umuma iletilemez ve temsil edilemez.
Az önce belirttiğim üzere 1995 değişikliği yapılırken 12 Haziran 1995 tarihinden önce yapılan ya da
yapımına başlanan sinema eserleri üzerindeki ESER SAHĐPLĐĞĐ, yapımcı firmaya verilmiştir.
Dolayısıyla önceki tarihli bu eserler üzerinde yönetmen, senarist gibi kişilerin herhangi bir mali hakkı
yoktur. Buna karşılık 1995 yılında FSEK’te BAĞLANTILI HAKLAR düzenlenirken hiçbir zaman
sınırlamasına yer verilmemiştir. Đşte burada 1995 öncesi sinema eserlerinde rol alan
oyuncuların/icracıların, bağlantılı hakka sahip olup olmadığı sorusu akla geliyor. Konu Kemal Sunal’ın
mirasçıları tarafından 2006 yılında mahkemeye taşındı.
Đstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 2010 yılında verdiği kararda icracı sanatçıların,
1995 öncesi yapımı gerçekleştirilen sinema eserleri üzerinde telif hakları olduğu kararını verdi.
Yargıtay da bu kararı yeni onadı.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11539
Erişim Tarihi: 17.08.2012

Valimizden duygusal veda toplantısı
Valiler Kararnamesi ile merkez Valiliğine atanan Vali Mevlüt Bilici, basın mensupları ile son kez bir araya gelerek
veda açıklaması yaptı.
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Valiler Kararnamesi ile merkez Valiliğine atanan Vali Mevlüt Bilici, basın mensupları ile son kez bir
araya gelerek veda açıklaması yaptı.
Valilik toplantı salonunda gerçekleşen ve çok sayıda basın mensubunun katıldığı toplantıda konuşan
Vali Mevlüt Bilici, 13 Aralık 2007 Perşembe günü başlamış olduğum Kayseri Valiliği görevimden; 03
Ağustos 2012 tarih ve 28373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2012/3511 Sayılı Vali Atamaları
Hakkında Karar” ile Merkez Valiliğine yapılan atamam neticesinde ayrılıyorum.
Bizler göreve başlarken bu güzel ülkenin her yerinde görev yapmak üzere sözleşme imzaladık.
Kaymakam adaylığı ile başlayan memuriyet hayatımda devletin çeşitli kademelerinde görevlerde
bulunmuş birisi olarak en son Kayseri Valiliğine atanmak benim için onur ve gurur verici bir görevdi.
Kayseri, benim Vali olarak atandığım ilk şehir olması sebebiyle değişik duygular içerisinde başladığım
bu görevden bugün ayrılırken de değişik duygular içerisindeyim.
Beş yıla yakın süreyle görevde bulunduğum bu şehir benim ikinci memleketim gibi oldu. Kayserinin
çalışkan insanları, cana yakın dostlukları ile gönlümde yer etti. Bu güzel insanlara layıkıyla hizmet
edebilmenin onurunu mutluluğunu yaşadım. Kayseri’de yaptığım ziyaretlerde, her kesimin desteğini
gördüm ve çok mutlu oldum. Đnsanlarımızın; "Allah razı olsun, Allah milletimize devletimize zeval
vermesin" sözlerini duydukça da çalışma azmimin katlanarak arttığını hissettim. Karşılıklı sevgi, saygı,
uyum ve dayanışma içinde görev yapmanın gayreti içinde oldum ve memurundan en üst amirine kadar
kamu görevlileri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden büyük destek gördüm. Kayseri halkının
manevi desteklerini her zaman yanımda hissettim.
Kayserimiz; temel alt yapı hizmetlerinde, eğitimde, kültürde, sağlıkta yapılan yatırımlar ve bitirilen
işlerle bulunduğu bölgede örnek bir şehir konumunda olmuştur. Bu işler; devletimizin, hükümetimizin,
Kayserili insanımızın, hayırsever vatandaşlarımızın hepsinden oluşan bir güçten kaynaklanmıştır. Bu
güç Đlin idarecisi tarafından bu işe yönelen insanların, kaynakların en etkin ve verimli bir şekilde
kullanılması suretiyle zamanında iş bitirilmesi gibi bir organizeyi gerektiriyordu. Bunda benim de
katkılarım olduysa ne mutlu bana. Ve Kayserili vatandaşlarımızın gönlünde en ufak yer edinebildiysem
bu benim için bahtiyarlıkların en büyüğüdür. Mimarların sultanı Mimar Sinan’ın, ikisi şu anda görevde
olmak üzere üç Cumhurbaşkanı’nın, tarihte iz bırakan birçok şahsiyetin ve ayrıca üstün ticari zekaları,
girişimcilikleri ve hayırseverlikleri ile Türkiye’ye örnek olan sanayici ve işadamlarının memleketinde
görev yapmaktan her zaman gurur duydum.
Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL’ün memleketinde görev yapmanın bir sonucu olarak birçok
yabancı devlet büyüğünü ilimizde ağırladık ve Kayserimizin adının dünyaya duyurulması noktasında
önemli işler yaptık. Büyükelçiler, konsoloslar ve birçok yabancı diplomat ile işadamlarından oluşan
heyetleri misafir ettik. Đlimiz sanayisi ve ticaretine önemli katkıları olacağını düşündüğüm bu
ziyaretlerin sonuçlarını Kayseri zamanla alacaktır... Görev yaptığım süre içerisinde her zaman birlik
ve beraberliği arzu ettim. Zorda ve darda kalan insanlara her zaman yardım etmeyi, ihtiyaç sahiplerinin
ihtiyaçlarını gidermeyi kendime şiar edinip, birlikte çalıştığım tüm arkadaşları da bu yönde gerekli
çalışmaları yapmaları hususunda yönlendirdim.
Kayseri’de görev yaptığım süre içerisinde çalışmalarımda maddi ve manevi desteklerini her zaman
yanımda hissettiğim; Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL’e, Kayseri milletvekillerine, Garnizon
komutanıma, paşalara ve tüm askeri erkana, Büyükşehir Belediye Başkanıma ve ilçe belediye
başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı ile tüm adli yargı

mensuplarına, Bölge Đdare Mahkemesi Başkanı ve tüm idari yargı mensuplarına, Üniversitelerimizin
değerli rektörleri ve hocalarına, Baro Başkanı ve üyelerine, Vali Yardımcılarına, Đl Jandarma
Komutanım ve tüm çalışanlarına, Đl Emniyet Müdürüm ve tüm çalışanlarına, tüm ilçe Kaymakamlarına,
siyasi parti il teşkilatlarına, ilimizde bulunan bölge ve il müdürleri ile tüm çalışanlarına, Đl Genel Meclisi
Başkanı ve Üyelerine, muhtarlara, sivil toplum örgütleri ve mesleki kuruluş temsilcilerine, basın
mensuplarına, birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarıma, ayrıca Kayseri’yi Kayseri yapan en önemli
değeri olan; zeki, çalışkan, mütevazi, vatansever, hayırsever ve alicenap insanına bir kez daha
teşekkür eder, aileleri ve yakınları ile mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler geçirmelerini dilerim.
Her vedada olduğu gibi; zevkle, severek ve memnuniyetle görev yapmaya gayret ettiğim Kayseri’den
ayrılmak zor olsa da, güzel dostlar kazandığım ve ömrüm boyunca unutamayacağım hatıralarla dolu
bir dönemin sonunda yüreğimi sizlerle bırakarak hepinize hoşçakalın diyorum.
Kendime ikinci vatan olarak hissettiğim Kayserinin bir evladı olarak; gönlüm burada, bedenim buradan
ayrılırken, hatam ve kusurum olmuşsa af diliyor, tüm Kayserili hemşehrilerimin haklarını helal
etmelerini istiyorum. Diyerek konuşmasını tamamladı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11540
Erişim Tarihi: 17.08.2012

Đşsize iş başında destek!
ĐŞKUR, ülkemizin en önemli sorunlarının başında gelen işsizlik ile mücadele anlamında yeni bir çalışmaya imza
atıyor
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ĐŞVERENE VE ĐŞSĐZE ĐŞBAŞINDA DESTEK
ĐŞKUR, ülkemizin en önemli sorunlarının başında gelen işsizlik ile mücadele anlamında yeni bir
çalışmaya imza atıyor. Kapsamı genişletilen “Đşbaşı Eğitim Programları” ile mesleki eğitimde
yeni bir dönem başlıyor. Artık en az 2 çalışanı bulunan işyerleri de işbaşı eğitim
programlarından yararlanabilecek.
ĐŞKUR tarafından uzun bir süredir yürütülmekte olan işbaşı eğitim programlarının yeniden
yapılandırılması için düğmeye basıldı. Bu programlar ile hem işsizlerin işgücü piyasasına girişleri
kolaylaştırılacak ve mesleki tecrübe kazanmalarının yolu açılacak hem de işgücü piyasasının ara
eleman ihtiyacı, kaynağında karşılanmış olacak.
Program, en fazla haftalık 45 saat, toplam ise 6 ay olarak düzenlenebilecek. Program süresince
katılımcılara; katıldığı her bir fiili gün için yapılan kursiyer zaruri giderleri ödenecek. Yeniden yapılanma
kapsamında bu ücretin 25 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Bunun yanı sıra, Program süresince her bir
katılımcı için iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası primi de ĐŞKUR
tarafından karşılanacak.
Bu programlardan yararlanabilmek için kişinin ĐŞKUR’a kayıtlı bir işsiz olması, öğrenci olmaması ve 15
yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Ayrıca katılımcıların, işverenin 1. dereceden kan hısmı olmaması
da aranan şartlar arasında. Yeniden yapılandırma kapsamında, katılımcıların, işbaşı eğitim
programlarının başlamadan önceki 6 aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı
sigortalılar dışında olması koşulu revize edilerek bu sürenin 3 aya indirilmesi planlanıyor.

Yeniden yapılandırılacak olan işbaşı eğitim programlarından, 2 elemanı olan işyerleri dahi
yararlanabilecek. 2 ile 10 işçi çalıştıran işyerlerinde 1 katılımcı işbaşı eğitim görebilecek. Daha büyük
işyerlerinde ise işçi sayısının 10’da biri kadar katılımcı işbaşı eğitim programından yararlanabilecek.
Đşyerleri, katılımcıların işbaşı eğitimlerini mevcut çalışanları aracılığıyla işyerinde fiilen sağlamak
zorunda olacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11541
Erişim Tarihi: 27.08.2012

Süper Lig'de perde açılıyor
Kayserispor, Bursaspor maçı ile 2012-2013 sezonunu açıyor.
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Kayserispor -Bursaspor maçı ile 2012-2013 sezonunu açıyor. Barış Şimşek’in yöneteceği
maçPazar günü saat 20:00 da.
2011-2012 sezonunun ardından yaklaşık 3 ay ara verilen ligde, 2012-13 sezonun perdesi yarın
açılıyor.
Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğuyla geride bırakan Süper Lig'de yeni sezonda yeni
takımlardan Sanica Boru Elazığspor, Akhisar Belediyespor ve Kasımpaşa’da yarışta yer alacak.
Spor Toto Süper Lig'de 2012-2013 sezonu Ramazan Bayramı haftasında başlayıp, 23 Aralık 2012
tarihinde yapılacak 17. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girilecek. Đkinci yarı 20 Ocak 2013'te
yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 19 Mayıs 2013'te tamamlanacak.
Play-off Olmayacak!
Geçen sezon uygulanan play-off sisteminden vazgeçildi.Lig şampiyonu önceden olduğu gibi 34
haftalık maraton sonucunda belli olacak. Ligde son 3 sırayı alacak takımlar ise 1. Lig'e düşecek.
Đlk Haftanın Programı
Spor Toto Süper Lig'de yarın başlayacak 2012-2013 sezonunun ilk hafta maç programı şöyle:
17 Ağustos Cuma
21.00 Eskişehirspor-Akhisar Belediyespor (Eskişehir Atatürk)
18 Ağustos Cumartesi:
17.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
21.45 Sanica Boru Elazığspor-Fenerbahçe (Đzmir Atatürk)
21.45 Gaziantepspor-Sivasspor (Kamil Ocak)
19 Ağustos Pazar:
20.00 Kayserispor-Bursaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Đstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
21.45 Mersin Đdmanyurdu-Ordupor (Tevfik Sırrı Gür)
20 Ağustos Pazartesi:
19.30 Gençlerbirliği-Medical Park Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs)
21.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11542
Erişim Tarihi: 27.08.2012

Elitaş'ın acı günü!
AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın eniştesi Hasan Karaman vefat etti.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 198
: 17 Ağustos 2012 16:47

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın eniştesi Hasan Karaman vefat etti.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın eniştesi, Kayseri Sanayi Odası
Başkan Vekili ve Has Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Karaman, yakalandığı bir hastalık
sonucunda 57 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Cuma namazından sonra şehir
mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ, Kayseri AK Parti Milletvekilleri, Ahmet
ÖKSÜZKAYA ve Đsmail TAMER, Đl Emniyet Müdürü Cuma Ali AYDIN, Boydak Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Hacı BOYDAK, Kamu Kurumu ve Sivil Toplum Örgütlerinin Yöneticileri ve Kayserinin diğer
ileri gelenleri de katıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11544
Erişim Tarihi: 27.08.2012

Vali Bilici Đlimizden ayrıldı!
Vali Mevlüt Bilici için Valilik önünde vedalaşma töreni düzenlendi.
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Valiler Kararnamesi ile Ankara Merkez Valisi olarak atanan Vali Mevlüt Bilici için Valilik önünde
vedalaşma töreni düzenlendi.
Törene, Milletvekillerimiz Sadık Yakut, Mustafa Elitaş, Ahmet Öksüzkaya, Đsmail Tamer, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özheseki, Vali Yardımcılarımız, Kaymakamlarımız, Daire Müdürlerimiz,
Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, Valilik personeli ve vatandaşlarımız katıldı.
Vali Mevlüt Bilici törende herkesle tek tek vedalaşırken, duygusal anlar yaşandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11546
Erişim Tarihi: 27.08.2012

