KAYSERİ HABER ARŞİVİ
10.11.2014–16.11.2014
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’dan
Hakem Tepkisi
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk, verilen uzatma dakikaları
ve sarı kartlar nedeniyle Bursaspor maçının hakemi Tolga Özkalfa’ya tepki
gösterdi.Bursaspor ile oynanan karşılaşmada, ’Yenemiyorsan yenilme’...
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Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk, verilen uzatma dakikaları
ve sarı kartlar nedeniyle Bursaspor maçının hakemi Tolga Özkalfa’ya tepki gösterdi.
Bursaspor ile oynanan karşılaşmada, ’Yenemiyorsan yenilme’ anlayışını gerçekleştirdiklerini
söyleyen Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk, karşılaşmada
maçın hakemi Tolga Özkalfa’nın ilk yarı ve ikinci yarıda verdiği uzatma dakikalarını
eleştirerek, "Maçı çıplak gözle tekrar bir izlesin ve ne kadar uzatma dakikası verilir bir
görsün" dedi.
Kaan Savruk, "Maçta, Bursaspor’un bütün eyyamcılığına karşı bize haksız gösterilen sarı
kartlar var. Hakemlerden yana muzdaribiz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9487.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Melikgazi Belediyesi Çalışanları Ata’ Ya Saygı
Duruşunda Bulundu
Melikgazi Belediye çalışanları 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve aramızdan ayrılışının 76. yılında
gerçekleştirilen anma programı çerçevesinde saat 09.05 ‘ e sirenlerin çalması ile birlikte
Melikgazi Belediye Binası önünde saygı duruşunda...
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Melikgazi Belediye çalışanları 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve aramızdan ayrılışının 76. yılında
gerçekleştirilen anma programı çerçevesinde saat 09.05 ‘ e sirenlerin çalması ile birlikte
Melikgazi Belediye Binası önünde saygı duruşunda bulundular.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Belediye Başkan Yardımcıları,
Daire Müdürleri ile Belediye çalışanlarının hazır bulunduğu törende bir dakikalık saygı
duruşunda bulunularak Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ ü
bir kez daha saygı ve minnet ile andılar. Saygı duruşu sonrası törene katılanlar hep bir ağızdan
coşku içerisinde ‘ İstiklal Marşını ’ okudular.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurtuluş Savaşı’nın eşsiz Komutanı,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ’ ün aramızdan ayrılışının
76. yılında bir kez daha rahmet ve minnet ile andıklarını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9488.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Kayseri Ve Boğazlıyan Şaker’de 10 Kasım
Kayseri Şeker Fabrikası ve Boğazlıyan Şeker Fabrikasında 10 Kasım törenlerinde Atatürk
Anıtı’na çelenk konulmasının ardından yakılan meşaleler sonrasında çalan sirenler eşliğinde
saygı duruşu yapıldı.Kayseri Şeker Fabrikasında...
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Kayseri Şeker Fabrikası ve Boğazlıyan Şeker Fabrikasında 10 Kasım törenlerinde Atatürk
Anıtı’na çelenk konulmasının ardından yakılan meşaleler sonrasında çalan sirenler eşliğinde
saygı duruşu yapıldı.
Kayseri Şeker Fabrikasında Atatürk Anıtı’na çelenk Genel Müdür Levent Benli tarafından
konulurken Boğazlıyan Şeker Fabrikasında ise Genel Müdür yardımcısı Bilal Karaköse
tarafından konuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9489.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Erü İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün Başarısı
Erciyes Üniversitesi(ERÜ), Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, National
Tayvan Üniversitesi(NTU) tarafından yapılan bilimsel değerlendirmede, “bilimsel yayın
performansları” bakımından Türkiye’de 1., dünyada 68. sırada...
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Erciyes Üniversitesi(ERÜ), Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, National
Tayvan Üniversitesi(NTU) tarafından yapılan bilimsel değerlendirmede, “bilimsel yayın
performansları” bakımından Türkiye’de 1., dünyada 68. sırada yerini aldı.
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Ardıçlıoğlu: “National Tayvan Üniversitesi, dünyadaki 4000’den fazla Üniversite ve
Araştırma Merkezlerini bilimsel yayın performanslarına göre değerlendirmeye almıştır. Bu
değerlendirmede, Thomson Reuters’in Temel Bilim İndikatörleri(ESI) dikkate alınarak
toplam 903 üniversite bilimsel yayın performanslarına göre dikkate alınarak sıralanmıştır.
Sıralamalar için ISO WOS veritabanında SCI ve SSCI indekslerinde taranan dergiler ve Dergi
Atıf Raporları(JCR) verileri dikkate alınarak 8 performans göstergesi kullanılmıştır. Bu
göstergelerde 2003-2013 yılları arasında yayınlanan makale sayıları, atıf sayıları Öğretim
Üyesi H indeksi gibi kriterler dikkate alınmıştır” dedi.
Prof. Dr. Mehmet Ardıçlıoğlu “Bu kriterlere göre Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
İnşaat Bölümü 58.8 puanla, ülke sıralamasında Türkiye’de 1. sırada, dünyadaki İnşaat
Mühendisliği Bölümleri içerisinde ise 68.sırada yer almıştır. Erciyes Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği Bölümü’nü takiben ise, 57.0 puanla İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ)
ülkemizde 2., dünyada 83. sırada yer almıştır” açıklamasında bulundu.
“Bölümümüz, yürütülen yüksek lisans ve doktora çalışmaları ile de akademik çalışmalara
oldukça önem vermektedir” diyen Prof. Dr. Mehmet Ardıçlıoğlu “1991 yılında kurulmuş olan
bölümümüz halen 18 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 9 asistan ile akademik
faaliyetlerini yürütmektedir” dedi.
Ardıçlıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü, ”Bölümümüzde yapılan akademik çalışmalar ulusal,
uluslararası konferans ve dergilerin yanı sıra uluslararası bilim camiasında esas alınan Science
Citation İndeks’de yer alan dergilerde yayınlanmaktadır. National Tayvan Üniversitesi
tarafından dikkate alınan son 11 yıla ait 2003-2013 SCI kapsamındaki dergilerde bölümümüz
öğretim üyelerinin yayınlamış olduğu makale ve bunlara yapılan atıf sayıları İnşaat
Mühendisliği Bölümü’nün Türkiye’de1.sırada ve dünya genelinde de 68.sırada yer almasını
sağlamıştır. Bu başarının sağlanmasında emeği geçen tüm hocalarımıza ve desteklerinden
dolayı üniversitemize teşekkürlerimizi sunar, daha başarılı bir gelecek için bilimsel
çalışmalara verilen desteğin artmasını ümit ediyorum”.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9490.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Erciyes Sosyal Güvenlik Merkezine Atama
Kayseri Organize Sanayiinde hizmet vermekte olan Erciyes Sosyal Güvenlik Merkezi
Müdürlüğüne yeni atama yapıldı.Sosyal Güvenlik kurumu içerisinde yıllarca hizmet veren ve
son olarak Develi Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü olarak görev...
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Kayseri Organize Sanayiinde hizmet vermekte olan Erciyes Sosyal Güvenlik Merkezi
Müdürlüğüne yeni atama yapıldı.Sosyal Güvenlik kurumu içerisinde yıllarca hizmet veren ve
son olarak Develi Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Mustafa Tepe,
Erciyes Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü olarak göreve başladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9491.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Bünyan Belediyesi Tam Gaz
Bünyan Belediyesi Muharrem ayı dolayısı ile ilçede 2500 kişilik aşure ikramında bulundu.
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Göreve geldikleri günden buyana Bünyan’da yaptıkları çalışma ile herkesin takdirini toplayan Başkan
Şinasi Gülcüoğlu ve ekibi dur durak bilmeden çalışmaya devam ediyor. Muharrem ayı nedeniyle
vatandaşa aşure ikramında bulunan Başkan Şinasi Gülcüoğlu daha sonra ilçede yapılan çalışmaları
yerinde inceledi.Muharrem ayının önemine değinen Başkan Gülcüoğlu,’’ Allah’ın ihsan ve kereminin
bollaştığı, bolluk ve bereketin arttığı Muharrem ayı, savaşın yasaklanmış olduğu haram aylardan
biridir. İnşallahbu vesile ile İslam coğrafyasında akan kanlar son bulur’’ dedi. Daha sonra ilçede
yapılan çalışmaları inceleyen Gülcüoğlu, bir çok mahallede olduğu gibi Sümer Mahallesi İnönü
Caddesi Alt yapı ve yol çalışmalarının devam ettiğini belirterek‘’Aspest borular sökülüyor yerine halk
sağlığını tehdit etmeyen daha sağlıklı borularla değiştiriyor. Bir yandan da elektrik telleri yerin altına
alınıyor. Bu işlemler bitince Sıcak Asfalt yapılarak çalışmalar tamamlanacak’’ ifade etti.Gülcüoğlu
daha sonra, Fatih Mahallesi kaldırım yapımı , Bayramlı Mahallesi parke yapımı , Sümer Mahallesi alt
yapı ve asfalt çalışması ve akabinde Belediye depo saha alanına geçerek incelemelerde bulundu.

Haber: Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9492.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Kayseri Kitap Okudu
Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) vatandaşlara Kitap okuma alışkanlığı
kazandırmak için Cumhuriyet Meydanı’nda kitap okuma etkinliği düzenledi.
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Cumhuriyet Meydan’ında düzenlenen ‘’Okuyorum Öyleyse varım’’ etkinliği vatandaşlardan
yoğun ilgi gördü. İnsanlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan organizasyonda
Genç KİMDER üyeleri meydanda kitap okudular.Düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren
Genç KİMDER Başkanı İsmail Eğin, "Türkiye’de okuma oranımız şuanda yüzde 0, Biz bu
orana dikkat çekmek için burada insanlara okumanın önemini belirtmek için arkadaşlarımızla
saat 10.00’dan öğlen saat 15.00’a kadar okuma etkinliğimiz oldu. Bu etkinlik içerisinde
inşallah anketler yaparak hem onları bilgilendirmeyi hem de burada okuma programı yaparak
onların dikkatini çekmeyi ve bu yönde bir başarı sağlamayı düşünüyoruz" dedi.Vatandaşlarda
etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, toplumsal algı oluşturacak bu ve benzeri
etkinliklerin artırılması gerektiğini söylediler.
HABER: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9493.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

''Kahramanlarımızı Kaleme Alan Yazarlara
Sahip Değiliz''
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Selçuklu Müzesinde Şiir Vakti Yayınları tarafından imza ve
söyleşi günü düzenlendi.
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Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği programa Kayseri Kültür ve Turizm Müdürü İsmet
Taymış,Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ahmet İlhan, Yazar Vedat Sağlam
,Şiir Vakti Yayınevi sahibi Selim Tunçbilek katıldı.
Programda konuşan Türkiye Yazarlar Birliği Şube Başkanı Ahmet İlhan''Biz millet olarak
içinde kahramanları barındıran bir milletiz ama o kahramanları kaleme alan yazarlara sahip
değiliz’ ‘dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Vedat Sağlam konuşmasında yazdığı son kitabın konusundan
bahsederek, altmış üç yaşında dört oğlunu da Çanakkale de şehit veren Ali Ağa'nın yaşanmış
hayat hikâyesini okurlarla buluşturduğunu ifade etti. Sağlam, genç kuşağın bu alanı boş
bırakmamasının ve yazma çalışmalarının arttırılması gerektiğinin altını çizdi.
Söyleşinin sonunda Vedat Sağlam ''Savaş Ümit Özlem’ ‘adlı kitabını imzalayarak
okuyucularına sundu.
HABER/ FOTOĞRAF: Mesut DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9494.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Vodafone Birikmiş Borçların Faizlerini Siliyor!
Abonelerine yeni ürün ve servislerle kolaylık sağlama ilkesiyle hareket eden Vodafone
Türkiye, Temmuz 2013 öncesine ait ödenmemiş borcu nedeniyle hattı kapanan aboneleri için
yeni bir kampanya başlattı. 30 Kasım’a kadar geçerli kampanya kapsamında ödenmemiş
borçların gecikme faizlerinin tamamı silinirken, abonelere borçlarını tek seferde ya da 6 aya
kadar taksitle ödeme imkânı sunuluyor.
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Vodafone Türkiye, Temmuz 2013 öncesine ait ödenmemiş borcu bulunan ve hattı iptal
edilmiş olan bireysel ve kurumsal aboneleri için “Faizinizi Bir Kalemde Siliyoruz”
kampanyasını başlattı. Buna göre, abonelerin ödenmemiş borçlarının gecikme faizlerinin
tamamı, 4-30 Kasım arası geçerli kampanya süresince silinecek. Kampanyadan faydalanmak
isteyen aboneler, borçlarını tek seferde ya da kredi kartları 6 aya kadar taksitle ödeyebilecek.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, şunları söyledi: “Vodafone
Türkiye olarak, sunduğumuz ürün ve servislerle abonelerimizin hayatını kolaylaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz kampanyayla abonelerimizin borç faizlerini
silmiştik. Kasım ayı boyunca sürecek ‘Faizinizi Bir Kalemde Siliyoruz’ kampanyası ile
Temmuz 2013 öncesine ait borcu olan abonelerimizin gecikme faizini tamamen siliyoruz.
Hem 6’ya varan taksit imkânı, hem de ödeme kanallarında sağladığımız çeşitlilik ile faiz
indiriminden mümkün olduğunca çok kişinin faydalanabilmesi ve borçlarını rahatça
kapatabilmesi için kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz.”
KURUMSAL HABER
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9495.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Saç Boyaları Kansere Neden Olabilir
Güzelliğine önem veren her kadın ve erkek okurlarımızın ilgi ile takip edecekleri bu
söyleşimizi kaçırmayın.
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**Merhaba Değerli Okurlarımız;
**Bugün yine hem kadın, hem de erkek okurlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konu
hakkında hem bilgileneceğiz, hem de bilgilendireceğiz. Bilgileri ışığında aydınlanacağımız
isim Kuaför Ahmet Dozdozoğlu hemen hoş geldiniz diyerek sohbetimizi başlatalım.
Hoş bulduk Selda Hanım, öncelikle bizlere bu imkânı verdiğiniz için sizlere teşekkür
ediyorum.
**Bizde size bizleri aydınlattığınız için teşekkür ediyoruz. Ahmet Bey öncelikle sizi
tanıyabilir miyiz?
Ben Ahmet Dozdozoğlu 24 yaşındayım kuaförüm. 14 yıldır kuaförlük yapıyorum. Mesleğimi
severek yapıyorum kuaförlük eskimeyen bir meslek sürekli yenilik isteyen bir meslektir
herkese tavsiye ederim.
**Kuaförlük mesleğine 2000’li yıllarda başladınız peki, neden kuaförlük?
Nedenine gelince yıllar önce kendim için geleceğim için bir şeyler yapmam gerekiyordu.
Ailemin ve çevremin desteğini alarak uzun araştırma ve fizibilite sonucunda yapabileceğim
bir meslek dalı olarak tercih ettim. Gözümüzde insanlar para kazanma ekonomik özgürlüğü
elinde bulundurma günümüz şartlarında aileme destek topluma artı bir yük getirmeme ilkem
olmuştur. Mesleği çekirdekten öğrenerek ve eğitimini alarak kendimi mesleki olarak iyi bir
konuma getirdim. Hala her türlü eğitimlere katılıyorum. Mesleğimi severek yapıyorum.
**Bizde size mesleğinizde başarılarla dolu uzun yıllar diliyoruz.
Teşekkür ederim.
**Ahmet Bey kadın olsun erkek olsun herkesin bakımlı ve güzel saçlara sahip olmak
hakkıdır. Peki, sağlıklı saç bakımında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Güzel bir soru ben bu sorunun cevabını şıklar halinde sizlerle paylaşmak istiyorum.
1-)Çok kuru saçlarŞampuanı sadece ellerinizle, ıslak saçın diplerine dağıtın ve hafifçe
yedirin. Durularken incelerek saçın içinden akacak olan şampuan, saçları temizlemek için
yeterlidir. Böylece saçlarınızın biraz daha kurumasını önlemiş olursunuz.
2-) Normal saçlarŞampuanı dairesel hareketlerle saça yedirin, hemen ardından iyice
durulayın. Eğer başınızda şampuan artığı kalırsa, saçlarınız matlaşır ve kurur. Kural şu:
Şampuanlamak için harcadığınız sürenin üç misli süreyi durulamak için kullanın. Saçlarınızın
durulandıktan sonra gıcırdar gibi olması gerekiyor.
3-)Saç maskeleriMaskeler, özellikle sıcak ortamlarda saça daha iyi nüfuz ederler. En ideali,
kür maskesini, havluyla nemini aldığınız saçınıza, ince demetler halinde sürerek yedirin.
Sonra saçınızı sıcak fönle ısıtın ve başınızı alüminyum bir folyoyla sarın, üstüne de ısıtılmış
bir havlu dolayın. En az yarım saat etki etmesini bekleyin. Çok etkili bir başka yöntem de,
buharlı ortamda saç maskesi uygulamaktır (yine aynı şekilde havlu altında)

4-)Güçsüz kalmış kuru saçlar İçinde alkol barındıran ve bu yüzden saçı iyice kurutan jöle
köpük gibi ürünlerden vazgeçerseniz; bunların yerine yumuşak ürünleri kullanırsanız
saçlarınız çabucak eski haline kavuşur.
5-) İnce telli saçlara kür uygulamakYoğun kür, ince telli saçları aşırı derecede yorabilir. Fakat
yine de ara sıra böyle ekstra bir bakım uygulayabilirsiniz. Çözümü: Kürü saça, yıkamadan
önce yedirin ve 10 dakika beklettikten sonra bildiğiniz şekilde saçlarınızı şampuanlayın.
**Ahmet Bey, birçok kişinin saçları ne yazık ki dökülüyor saçların dökülme nedenleri
nelerdir?
Tüm toplumlarda saçlarla saç şekillerinin sosyal ve kültürel bir önemi vardır. Saç
dökülmesiyle karşılaşan bir kişi, kendisini fiziksel ve ruhsal olarak zayıf görmeye başlayarak,
bu durumdan kurtulabilmek için değişik yöntemlere başvurabilir. Ancak, saç dökülmesinin
nedeni bulunmadan doğru bir tedavi şekli uygulanamaz. Bu nedenle aşırı saç dökülmesi, saç
köklerinde zayıflık ve saç tellerinde incelme şikâyetleri bulunanların, deri hastalıkları uzman
hekimlerine başvurmaları gerekir. Uzmanların verdikleri bilgiye göre, Sağlıklı bir insanda
saçların yaklaşık yüzde 90'ı sürekli uzama halindedir. Bu büyüme evresi 2-6 yıl kadar
sürebilir. Geriye kalan yüzde 10'luk kısım ise, 2-3 Ay kadar süren dinlenme evresinde bekler.
Bu dinlenme evresi sonucunda saçlar dökülür, dökülen saç köklerinden yeni saçlar büyümeye
başlar ve döngü bu şekilde devam eder. Saç dökülmelerinin çoğu da işte bu normal saç
büyüme döngüsünden kaynaklanır. Günde 50-100 adet saç telinin dökülmesi ise normal
sınırlar içerisinde kabul edilir. Saç dökülmesinin nedenlerini bilmek hem bilinçli davranarak
baştan bazı tedbirler almanızı sağlayacak, hem de bir sorun yaşadığınızda doğru tedavi şekli
konusunda sizi yönlendirecektir. İşte sizi bu önemli sorundan kurtaracak saç dökülmesinin
başlıca nedenleri.
Uygunsuz saç bakımı ve kozmetik ürün kullanımı: Uzmanlara göre; boya, renk açma,
düzleştirme veya perma gibi yöntemler, uygun koşullarda yapılmazsa saça zarar verebiliyor.
Bu yöntemlerin sık sık veya aynı anda uygulanması da saçı zayıflatıp kırılmasına neden
olabiliyor. Saçı çeken atkuyruğu, örgü, sıkı lastiklerle toplama gibi saç şekillerinin de sıklıkla
uygulanmaması gerekiyor. Çünkü saç diplerine etki eden sabit çekme kuvveti saç kaybına
neden olabiliyor. Sık sık yıkamak, taramak ve fırçalamak ise saçı kırabiliyor.
**Özellikle sanırım kadınlar bunu çok sık yapıyorlar evet boya diyelim ve boyalı saç
bakımında nelere dikkat edilmeli?
Her kadın aynaya baktığında kendinde bir değişiklik görmek ister. Bunun da en kolay
seçeneği saç rengini değiştirmektir. Ancak çalışan kadınlar için kuaförde zaman harcamak, bir
başka zamandan çalmak anlamına geldiği için oldukça fazla kez böylesi değişiklikler arka
plana atılır. Bu nedenle artık her gün daha fazla kadın gerek zamandan ve paradan tasarruf
etmek, gerekse sadece denemek amacıyla saçını evde boyamayı tercih ediyor. Siz de markette
dolaşırken saç boyası reyonunda takılıp bir türlü karar veremeyenlerdenseniz, işte size
mükemmel sonuçlar elde etmenin püf noktaları!
Öncelikli olarak saçlar beyazlamaya başlamadan önce saç boyaları tercih edilmemeli. İlla
kullanılacaksa mümkün mertebede az saç boyası kullanılmalı. Ayrıca metot sırasında
mümkün mertebe saç boyasını uzun süreli başınızda tutmayın. Uygulama sonrası saç derinizi
iyice yıkayın. Farklı saç boyalarını birbirine karıştırıp kullanmayın. Saç boyalarının içeriğini
mutlaka okuyun ve cildinize alerji oluşturabilecek içeriklerden uzak durun. Saç boyasını
uygularken mutlaka eldiven kullanın. Kaş ve kirpiklerinizi asla saç boyasıyla boyamayın.
Bunun tersi bir metot göz ve göz çevresinde alerjik reaksiyonlara ve rahatsızlıklara neden
olabilir. Saç boyası üzerindeki yönergeleri saç boyasını kullanmadan önce mutlaka okuyun.
Ayrıca da market şampuanları kullanılmamalıdır.
**Birde yıpranmış saçlar var bunun için neler önerebilirsiniz?
Öncelikle yıpranmış saclar için bi güzel kesim ve daha sonrasında keratin bakımı yapılmalıdır
gerekse Bc nin hangi bakım ürünü sacın uyumuna göreyse o kullanılmalıdır. Gerek acil

kurtarma kullanılmalıdır Ayda 1 keratin bakımı yapılmalıdır. Market şampuanı kesinlikle
kullanılmamalıdır içinde tuz parapen ve silikon olmayan şampuanlar kullanılmalıdır.
**Saçlar için boyama süresi ne kadar aralıklarla olmalıdır?
Kadınların geneli aşırı derecede kararsızdır. Özellikle de saç rengi konusunda her zaman
yenilik yapmak isterler. Bu nedenle de saçlarını sık sık boyama gereği duyarlar ki bu da
saçların kısa süre içerisinde yıpranmasına neden olur. Bu durum çok yanlıştır. Saçların bir ay
içerisinde en fazla 2 kere boyanması uygundur ve her ne kadar kararsız da olsanız, bu sayıdan
fazla saç boyamanız, saçınızı direkt olarak saç köklerinden olumsuz bir biçimde etkileyebilir
ki bu da kalıcı saç sorunlarına dahi neden olmaktadır. Üstelik; sadece saç boyama sıklığı yani
sayısı da değil. Saçınızı boyarken, kullandığınız ürünlerin orijinalliği ve doğallığı da gene
önemli bir faktördür. Bildiğiniz gibi, saçlar gerek güzellik; gerek sağlık için en önemli
unsurdur kadınlarda. Bu nedenle de asla ücret konusunda biraz daha ucuz diye bilmeniz
markaları ya da sahte olduğunu düşündüğünüz ürünleri saç boyama ve bakımı konusun da
tercih etmeyiniz.
Ufak bir ücretten kaçmanız, saçlarınızın çok ciddi sorunlar ile karşılaşmasına neden olabilir ki
bu da ileride dökülme gibi büyük sorunlara kadar neden olabilir. Ayrıca, saç boyama sıklığına
orantılı olarak boyalı saçların bakımı konusu da ayrı bir hassasiyet gerektirir. Her ne kadar
kullandığınız ürünler orijinal ve doğal olsa da içerisinde bir nebze de olsa kimyasal barındırır.
Bu nedenle de saçlarınızın normal saçlara göre bakımı ve bakım sıklığı önemli bir rol oynar.
Kısacası; saç bakımında en önemli konu boyalı saçların bakımı ve saç boyamadır. Eğer, 1 ay
içerisinde en fazla 2 kere saç boyatır ya da daha az sıklıkta saç boyatır iseniz ve boyalı saçlara
daha özel bir bakım süreci izlerseniz, saçlarınız çok daha sağlıklı olacaktır.
**Doğru bilinen bir yanlış mıdır bilemiyorum ama evde boya uygulaması yapmak
doğrumudur?
Çoğu insan evde kullanılan saç boyalarını kullanıyor. Kutunun üzerindeki resme bakarak saç
boyası aldıklarını, karıştırıp saçlarına uyguladıktan sonra kutunun üzerindeki gibi bir renk
elde ettiklerini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Renkler pigmentlerden oluşur ve doğal renkle
birleştikten sonra yeni bir renk pigmenti oluşur. Kesinlikle yanlış bir şeydir marketten alınan
boyalar kansere kadar yol açabilir içinde kimyasal madde vardır.
**Market şampuanlarını bir kuaför olarak nasıl buluyorsunuz?
Bir kuaför olarak tabiî ki de önermiyorum onların içinde kimyasal vardır nasıl kimyasal vardır
denecekse tabi market şampuanların içinde tuz parapen ve silikon vardır bunların olması saçı
yıpratır saçın kırılmasına sebep olur sacınızın sağlığı için market şampuanlarına hayır
diyoruz.
**Canlı ışıl ışıl bakımlı saçlar için uyguladığınız özel bakımlar var mı?
Tabikide var öncelik BC nin ürünleri var onun dışında keratin bakımımız vardır keratin
bakımı saçın yumuşak ve parlak görünmesine yardımcı olur keratin bakımı daha doğrusu
keratin saçın ana yapısıdır keratin bakımı yapıldıktan sonra saçınızdaki farkı hissedeceksiniz
zaten ilk doğduğunuz da ki saç bebek sacınızın sağlığına kavusacaksınızdır keratin bakımı
ayda bir yapıldığı takdirde saçınız eski haline o parlak canlı haline tekrar dönecektir.
**Ahmet Bey kıymetli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum son
olarak neler söylemek istersiniz?
Son olarak farkı tarzı yeniliği keşfetmek istiyorsanız hepinizi kuaför salonumuz Trend Doz’a
bekliyoruz. Sağlıklı ve güzel saçlar her kadının en doğal hakkı gelin sizde güzelliğinize
güzellik katın. Teşekkür ederim.
**Yine yeni bir söyleşimizde yeniden görüşmek dileği ile hoşça kalın.
Söyleşi: Selda Avcı-Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9496.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz’dan Dünya Kalite Günü
Açıklaması
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Dünya Kalite Günü ve
Avrupa Kalite Haftası’na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Başkan Hiçyılmaz, Dünya Kalite
Günü’nün Birleşmiş Milletler tarafından, dünyada birey...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Dünya Kalite Günü ve
Avrupa Kalite Haftası’na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Başkan Hiçyılmaz, Dünya Kalite Günü’nün Birleşmiş Milletler tarafından, dünyada birey ve
kurumların kalite konusunda farkındalığını sağlamak amacıyla 1990 yılında başlatıldığını
vurgulayarak, her yıl Kasım ayının ikinci perşembesinin “Dünya Kalite Günü” olarak
kutlandığını söyledi.
Hiçyılmaz, “Bu yıl 13 Kasım’da kutlanacak olan Dünya Kalite Günü’nün teması ‘Birlikte
Kaliteli Bir Dünya İnşa Edelim’ olarak belirlenmiştir. Avrupa Kalite Haftası’nın teması ise
‘Kalite Başarıya Ulaştırır’ olarak belirlenmiştir. Mal ve hizmet üretiminde ve bunların
müşteriye sunulmasında kalitenin hem ülke kaynaklarının kullanımı, hem de toplumun yaşam
düzeyinin yükseltilmesi açısından önem taşıdığı bir gerçektir” dedi.
Başkan Hiçyılmaz, “Bireyler, kurumlar ve ülke olarak büyümek, gelişmek ve ilerlemek için
kalitenin özünü oluşturan ilkeleri özümsememiz gerekmektedir. Kayseri Ticaret Odası,
yönetimine geldiğimiz günden bu yana yaptığımız yenilikçi çalışmalar ve verdiğimiz öncü
hizmetlerle kalite konusunu temel alarak üyelerimize hizmet sunmaktayız. Şuan mevcut olan
yapımızda ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, TOBB Akreditasyon Sistemi
uygulanmaktadır. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi kurulum çalışmaları da başlatılmıştır. Oda olarak hedefimiz üye
odaklı, kaliteli bir hizmet sunmaktır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9497.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 76. Ölüm
Yıldönümünde Anıldı
Kayseri Valiliği tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 76. ölüm yıldönümü nedeniyle
etkinlik düzenlendi.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen etkinliğe, Vali Orhan
Düzgün, Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya, Kocasinan...
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Kayseri Valiliği tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 76. ölüm yıldönümü nedeniyle
etkinlik düzenlendi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen etkinliğe, Vali Orhan Düzgün, Vali
Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Melikgazi
Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İl Kültür ve
Turizm Müdürü İsmet Taymuş, askeri personel ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte öğrenciler,
Gazi Mustafa Kemal Atatürk için yazılmış çeşitli şiirleri okudu. Öğrenciler ayrıca oratoryo
gösterisinde bulundu. Ardından Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmeni tarafından
Atatürk’ün sevdiği eserler seslendirildi.
Program Vali Orhan Düzgün’ün gösteri yapan öğrencilere karanfil vermesi ile son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9498.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Atatürk, Vefatının 76. Yılında Agü’de De Anıldı
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, “Ülkemizin her
alanda kalkınması ve gelişmesi, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması,
onun ilke ve devrimleri ışığında gerçekleşmektedir”...
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, “Ülkemizin her
alanda kalkınması ve gelişmesi, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması,
onun ilke ve devrimleri ışığında gerçekleşmektedir” dedi.

Rektör Sabuncuoğlu, ulu önder Atatürk’ün 76. ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj
yayımladı.
Mesajında, Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Atatürk’ü, ölümünün 76. yılında
rahmetle, minnetle, şükranla andıklarını belirten Sabuncuoğlu, Atatürk’ün ilkelerinin,
devrimlerinin, onun gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması için kendilerine her zaman
rehber olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Sabuncuoğlu, şunları söyledi:
“Ulu önder Atatürk, bir imparatorluğun yıkıntılarından inançlı ve güçlü bir devlet çıkarmayı
başararak, çağdaş ve modern bir devletin kuruluşunu gerçekleştirmiştir.
Atatürk’ün ilkeleri, devrimleri, onun gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması için
bizlere her zaman rehber olmuştur ve bundan sonra da, hepimizin ortak dileği olan güçlü bir
Türkiye için her alanda rehber olmaya devam edecektir.
Ülkemizin her alanda kalkınması ve gelişmesi, onun gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine
ulaşılması, onun ilke ve devrimleri ışığında gerçekleşmektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle, ’Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet
için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir,
cehalettir, dalalettir’ diyen büyük önder Atatürk’ü, milli mücadelemizin kahramanlarını, aziz
şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."
Öteyandan, Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına AGÜ Sümer Kampüsü’nde anma programı
düzenlendi.
Rektörlük önündeki tören alanında düzenlenen programda saat 9’u 5 geçe, saygı duruşunda
bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı yarıya çekildi.
Anma programında daha sonra Türk Dili Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Ahmet Kayasandık ve
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Okutmanı Murat Karataş tarafından yapılan konuşmalarla,
Atatürk’ün yurtseverliği, inkılap ve ilkeleri anlatıldı.
Programa, akademik ve idari personel ile öğrencilerin yanı sıra, AGÜ’nün yabancı
okutmanları ve diğer yabancı uyruklu çalışanları da katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9499.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Kayseri’de Hayat Durdu
Atatürk, ebediyete intikalinin 76’ıncı yıl dönümünde Kayseri’de düzenlenen törenle anıldı.
09:05’te çalan siren ile birlikte Kayseri’de hayat durdu.Kayseri’de Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin...

10 Kasım 2014 Pazartesi 10:34

Atatürk, ebediyete intikalinin 76’ıncı yıl dönümünde Kayseri’de düzenlenen törenle anıldı.
09:05’te çalan siren ile birlikte Kayseri’de hayat durdu.
Kayseri’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin
76’ıncı yıl dönümünde düzenlenen tören ile anıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen

törene, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Demiral, Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, askeri erkan, partilerin il başkanları, sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kayseri Valiliği,
Garnizon Komutanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çelenklerinin Atatürk Anıtı’na
bırakılmasının ardından saat 09:05’de sirenin çalması ile beraber protokol saygı duruşunda
bulunurken, sirenin çalması ile beraber bazı vatandaşlarda seyir halinde bulunan
otomobillerini durdurarak indi ve saygı duruşunda bulundu.
Bu arada, Atatürk Büstü’nün yanına gelen 62 yaşındaki Şahnaz Öztürk, "Hayırlı bir evlat olun
ve bu vatana kalleşlik yapmayın. Allah’ın izniyle kalleşlik yapan kalmayacak. Allah katında
da Atatürk ölmeyecek" dedi.
Düzenlenen törenin ardından gazetecilere bir açıklama yapan Kayseri Valisi Orhan Düzgün,
"Atatürk’ün vefatının 76’ıncı yıl dönümünde millet olarak onu saygıyla, şükranlar ve rahmetle
anıyoruz. Osmanlı Devleti’nin son yıllarında milletimizin içinde düştüğü zor durumdan
Atatürk’ün önderliğinde Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda dava ve silah arkadaşları ile
beraber millet olarak topyekun bir seferberlik gösterdik ve Cumhuriyetimizin kuruluşundan
bugüne kadar geçen süre zarfında inşallah önümüzdeki yıllarda da Cumhuriyetimizin
100’üncü kuruluş yıldönümünü hep birlikte kutlayacağız ve bunun coşkusunu ve heyecanını
yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9500.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Yeşilhisar’da Yatırım Hamlesi
Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilhisar’da yaptırılacak olan ’Kadın ve Gençlik Merkezi’
ile park ve spor sahaları için temel atma töreni düzenlenecek.30 Mart yerel seçimleri ile
Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olan ilçelerde...
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilhisar’da yaptırılacak olan ’Kadın ve Gençlik Merkezi’
ile park ve spor sahaları için temel atma töreni düzenlenecek.
30 Mart yerel seçimleri ile Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olan ilçelerde yatırım
hamlesi başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin büyük önem verdiği
projelerden birisi olan ’Kadın ve Gençlik Merkezi’nin yanısıra park ve spor sahalarının
temelinin atılacağı tören yarın (11 Kasım 2014 Salı) saat 12.00’de başlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9501.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Küçük İşletmelere Büyük Kolaylık
Kayseri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı sicile kayıt işlemleri
konusunda küçük işletmelere büyük kolaylık sağlandığını bildirdi.Akçadırcı, "Yürürlüğe giren
Sanayi Sicil Tebliği ile üretime geçen ve üretimde...
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Kayseri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı sicile kayıt işlemleri
konusunda küçük işletmelere büyük kolaylık sağlandığını bildirdi.
Akçadırcı, "Yürürlüğe giren Sanayi Sicil Tebliği ile üretime geçen ve üretimde bulunan
işletmelerin sanayi siciline kayıtları e- Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil
Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak" dedi.
"Sanayi siciline kayıtlı tüm işletmeler, yıllık işletme cetveli beyanı, değişiklik ve iptal
işlemlerini de yine Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda
gerçekleştirebilecekler" ifadesinde bulunan Akçadırcı, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2 nci maddesi gereği sanayi işletmelerinin üretim
faaliyetlerine başladıktan sonra en geç iki ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine kayıt olması
zorunludur. Bir işletmenin birden fazla üretim yerinin olması halinde her üretim yeri ayrı ayrı
sanayi siciline kaydedilir.
On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan
herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan mikro ölçekli sanayi işletmeleri, kapasite
raporu şartı aranmaksızın elektronik ortamda istenen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak beyan
etmeleri halinde sanayi siciline kayıt olabilecekler.
Sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt olabilmesi için aranan en az bir işçi çalıştırma şartı
da kaldırıldı. Böylece işçi çalıştırmayan imalatçı işletmelerin de sanayi siciline kaydı
yapılabilecek.
6945 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun’un ikinci maddesi ile 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununa eklenen geçici maddeye göre;
faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kayıt
olmayanlardan 31/12/2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlayanlar hakkında Kanunun 9
uncu maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanmayacak.
Bu kapsamda sanayi sicil kaydı olmayan işletmelerin idari para cezası muafiyetinden
faydalanarak kayıt yaptırmaları için e- Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil
Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda müracaat etmeleri gerekmektedir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9502.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Engeller Kaymek İle Kalkıyor
Toplumun ihtiyaç duyduğu hemen her alanda kurs hizmeti veren Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) bu yıl üç yeni kurs daha açarak
kurs çeşitliliğini 109’a çıkardı. Bu yıl açılan kurslarsan "İşaret...
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Toplumun ihtiyaç duyduğu hemen her alanda kurs hizmeti veren Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) bu yıl üç yeni kurs daha açarak
kurs çeşitliliğini 109’a çıkardı. Bu yıl açılan kurslarsan "İşaret Dili", işitme engellilerin
toplumla iletişimini kolaylaştırarak engelleri kaldıracak ve günlük hayatta daha rahat
olmalarını sağlayacak.
KAYMEK kursları ile Kayseri’de işaret dili bilenlerin sayısı artıyor. KAYMEK tarafından
açılan "İşaret Dili" kursu başta işitme engellilerin yakınları ve eğitimciler olmak üzere
toplumun farklı kesimlerinden büyük ilgi gördü.
Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu,
KAYMEK İhtisas Merkezi’nde "İşaret Dili" eğitimi alan kursiyerleri ziyaret ederek kursiyer
ve eğitmenlerle sohbet etti. Büyükşehir Belediyesi olarak KAYMEK kurslarıyla toplumun her
alanına yönelik hizmetler üretmeye çalıştıklarını ifade eden Tuzcuoğlu, "Bu yıl yine bir ilkin
altına imza atarak işitme engellilerle ilgili kurs açtık. Kursumuza olan talep oldukça fazla. 120
saatlik bir kurs veriyoruz. Bu alanda ciddi bir boşluk var. Eğitmenler yetiştirmek suretiyle bu
ihtiyaca cevap veren bir hizmeti ortaya koyacağız" dedi.
Kurs eğitmenlerinden Samet Göklü, KAYMEK tarafından açılan bu kurstan dolayı çok
memnun olduklarını belirterek, "Kayseri’de daha önce sınırlı sayıda işaret dili bilen insan
vardı. Amacımız tercümanların haricinde de insanlara işaret dilini öğretmek. Böylece
herhangi bir problem olduğunda işitme engellileri anlayabilecek insan sayısı artacaktır. İşitme
engelliler adına Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz" dedi.
Kursiyerler ise kendilerine böyle bir imkan sağlanmasından dolayı çok memnun olduklarını
ifade ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9503.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Deplasmanlı Bölgesel Lig 6. Grup’ta Lideri
Elinden Kaçırdı
Deplasmanlı Bölgesel Amatör Lig 6.Grupta mücadele eden Kayseri Yolspor evinde oynadığı
maçta lider Zara Belediyespor’a 4-2 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.Kendi saha ve
seyircisi önünde oynadığı maçta rakibi karşısından ilk yarıyı...
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Deplasmanlı Bölgesel Amatör Lig 6.Grupta mücadele eden Kayseri Yolspor evinde oynadığı
maçta lider Zara Belediyespor’a 4-2 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
Kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı maçta rakibi karşısından ilk yarıyı 2-1 önde kapatan
Kayseri Yolspor, ikinci yarıda yediği gollerle sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Zara
Belediyespor karşısında aldığı mağlubiyetle 5 puanla kalarak ligin son sırasına demir atan
Turuncu-Siyahlılar’da moraller bozuk. Bu sezon grupta genç bir kadro ile mücadele eden
Yolspor biran önce toparlanarak üst sıralara çıkmak istiyor.
Zara Belediyespor maçında galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını belirten Teknik
Direktör Mehmet Susamış “ Zara Belediyespor karşısında iyi futbol oynadık ama
kazanamadık. Kaybettiğimiz 3 puan için üzgünüz. Zara Belediyespor maçını unutup
önümüzdeki maçlara bakacağız. Genç bir ekibe sahibiz. Zara Belediyespor maçında iyi futbol
oynamamıza rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldık. Ligde kalan maçlarımızda
toplayacağımız puanlarla ligi orta sıralarda bitireceğimize inanıyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9504.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Gesi İlköğretim Okulu Aslına Dönüyor
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak her geçen gün planlı
bir şekilde modern şehir alanları inşa ettiklerini ancak şehri yenilerken de tarihi yapıları ve
kültür eserlerini koruduklarını hatta günümüzün...
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Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak her geçen gün planlı

bir şekilde modern şehir alanları inşa ettiklerini ancak şehri yenilerken de tarihi yapıları ve
kültür eserlerini koruduklarını hatta günümüzün hizmetine kazandırdıklarını söyledi.
Gesi merkez İlkokulu 1908 yılında inşa edilmiş
Tarihi eserlerin sadece Melikgazi veya Kayseri şehri için değil Anadolu ve Dünya Kültür
Mirası için önemli birer yapılar ve tarihi mekanlar olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, 1908 yılında inşa edilen ve o dönemin en belirgin mimarı özelilği ve malzeme
kullanımı yansıtan Gesi İlköğretim Okulu aslına uygun olarak onarılmakta olduğunu kaydetti.
Melikgazi Belediyesi olarak tarihi mekânları onarıp günümüz hizmetine sunduklarını,
Çağırağa ve Kiçikapu konakları ile diğer çalışmaların buna iyi bir örnek teşkil ettiğini ifade
eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.
“100 yıllık bir tarihe sahip olan, geçmişte eğitime hizmet vermiş olan metruk binamızı
tarihine dokuşuna uygun olarak KUDEP (Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları) ile
işbirliği halinde yapmak suretiyle ihalesini yaptık ve çalışmalar hızla devam etmektedir.
Projeleri daha önce Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce uygun
bulundu. İnşallah buraya sosyal statü kazandırmak suretiyle, bölgemizi canlandıracak,
türkülere destan olmuş yada türkülere esas olmuş, Gesi Bağlarına Gesi bölgesinde bu tesisi
hem kazanmış olacağız hem de fonksiyon yüklemiş olacağız. Emeği geçenlere teşekkür
ediyorum. Bizlere anlayışla yaklaşan KUDEP’e anlayışla yaklaşan Kayseri Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne şehrimize bu güzel eseri tekrar
kazandırmamız adına teşekkür ediyorum”
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Gesi İlköğretim okulunun eğitime uzun süre hizmet ettiğini
bundan böyle, kültürel ve tarihsel yapısı ile turizme hizmet vereceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9505.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Bünyan Dostları Grubu Derneği’nden
Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan’a ziyaret
Bünyan Dostları Grubu Derneği Kayseri’nin Bünyan İlçesine atanan Kaymakam Muhammed
Lütfi Kotan’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
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Bünyan Dostları Grubu Derneği Kayseri’nin Bünyan İlçesine atanan Kaymakam Muhammed
Lütfi Kotan’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
Bünyan Dostları Grubu Derneği Başkanı Şener Serim, ziyarette dernek çalışmaları hakkında
bilgiler sunarak 2009 yılından bu tarafa yaptıkları faaliyetlerle Bünyan ilçesinin adının daha
çok duyulmasına çalıştıklarını belirtti.
Dernek Başkan Yardımcısı Cafer Algül’de dernek yayınları arasında çıkan ’Yok Hükmünde
Ağrı Dağı Tırmanışı’ isimli kitabını imzalayarak Kaymakam Beye sundu.

Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan’da yapılan ziyaretten memnuniyetini ifade ederek
özellikle Bünyan Kış Yüzme Şenliğinin çok ilginç olduğunu ve katılmak istediğini belirtti.
Ziyaretin sonunda Kaymakam Kotan daha önceki görev yeri Viranşehir’de yapmış olduğu
faaliyetleri anlatan bülteni Bünyan dostlarına hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9506.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Ölümünün 76. yılında Atatürk, Pınarbaşı’da da
anıldı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ölümünün 76. Yılında Pınarbaşı İlçesinde gerçekleştirilen
törenlerle anıldı.Pınarbaşı Meydanın da düzenlenen programa Pınarbaşı Kaymakamı Kamil
Aksoy Belediye Başkanı Dursun Ataş, İlçe Garnizon Komutanı...
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ölümünün 76. Yılında Pınarbaşı İlçesinde gerçekleştirilen
törenlerle anıldı.
Pınarbaşı Meydanın da düzenlenen programa Pınarbaşı Kaymakamı Kamil Aksoy Belediye
Başkanı Dursun Ataş, İlçe Garnizon Komutanı Erdoğan Mutlu, İlçe Emniyet Müdürü Temel
Salman, Daire Müdürleri, Sivil Toplum kuruluşları, dernek ve oda başkanları, Siyasi Parti
temsilcileri, eğitimciler, Öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Törende, Saatler 09.05’i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın
okunmasının ardından Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı
Çelenklerini Atatürk Anıtına sunuldu. Meydandaki Atatürk’ü anma törenleri daha sonra
Pınarbaşı Çok Programlı Lisesi Tiyatro salonunda Fikri Çeliker Ortaokulunun Düzenlediği
etkinliklerle devam edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9507.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

KKM’nin konuğu Bilal Sambur oldu
Kayseri Küçük Millet Meclisi Kasım ayı toplantısının konuğu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Sambur oldu.Yıldırım Beyazit Üniversitesi öğretim üyesi Prof.
Dr. Bilal Sambur’un moderatörlüğünde yapılan...
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Kayseri Küçük Millet Meclisi Kasım ayı toplantısının konuğu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Sambur oldu.
Yıldırım Beyazit Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal Sambur’un moderatörlüğünde
yapılan toplantıda "İç Güvenlik Paketi" konusu konuşuldu. Bilal Sambur, iç güvenlik
konusunun tarihi çerçevesini ele alarak verimli bir sunum gerçekleştirdi. Küçük Millet
Meclisi Kayseri temsilcisi Ferhat Çakır ise iç güvenlik konusunu bu kadar renkli bir katılımcı
yelpazesiyle konuşuluyor olabilmesinin çok umut verici olduğunu söyledi.
Hudapar temsilcisi Sami Göktaş’ın; güvenlik paketi ve çözüm sürecine yönelik açıklamaları
salonda yeni tartışmaları gündeme taşıdı. Bu tartışmalara ilişkin Millet Derneği Başkanı
Mustafa Temizer’in karşı görüşleri ve yeni bir medeniyet projesi gerçekleştirilmesi gerekliliği
düşüncesi iç güvenlik paketine farklı bir eklemleme olarak yerini aldı.
Ak Parti yöneticilerinden ve Demiryolu İşçi Sendikası Başkanı olan Yakup Aslan’ın iç
güvenlik paketinin tüm kesimlerin güvenliği için önem teşkil ettiğini ve siyasal hayat için yeni
bir ufuk oluşturacağını söylemesi paketin önemine ilişkin özellikle gelecek eksenli farklı bir
bakış açısını meydana getirdi. Bu bağlamda sosyal demokrat katılımcılar pakete ilişkin
olumsuz görüşlerini dile getirdi. Tüm bunların ardından yine farklı siyasi görüşlerden
öğrencilerin fikirlerinin de alındığı toplantı, aile fotoğrafının çekilmesiyle birlikte sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9508.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Halı ve kilimlere Çin malı darbesi
Kayseri’de 30 yıldır tarihi halı ve kilim satan kilimci Fuat Kalkoç “ Çin malı ve fabrika
halıları işimizi çok düşürdü” dedi.
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Kayseri’de 30 yıldır tarihi halı ve kilim satan kilimci Fuat Kalkoç “ Çin malı ve fabrika
halıları işimizi çok düşürdü” dedi.
Kayseri Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesinde 30 yıldır tarihi halı ve kilim satan Fuat
Kalkoç piyasada normal halı ve kilimlere göre piyasanın çok altında olan Çin malı halıların
piyasayı kan ağlattığını söyledi.
Fuat Kalkoç “ Bu işi 30 yıldır yaptığım bu işi babamdan devraldım. İşlerimiz her geçen gün
kötüye gidiyor. Çin malı halı ve kilimlerin piyasaya girmesi işlerimizi düşürdü. Çin malı,
fabrika halı ve kilimlerinden dolayı trendler değişiyor. Onlar biraz daha açık renkli ürünler
satıyor. Bizim ise mallarımız genellikle koyu renk mallar" oluyor" dedi.
Kalkoç “Sattığımız halılar 80 ila 100 yıllık. Daha fazla yaşlı kilimlerimiz yok. Zaten piyasada
da çok yaşlı kilim ve halılar kalmadı. Fiyatları 500 lira, bin lira, 2 bin lira ile 3 bin liraya
kadar çıkar. Bu fiyat aralığı kalitesine ve yöresine göre değişir. Adıyaman yöresine uygun bir
halı var elimde 120 ile 130 yıl arasında geçmişi var” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9509.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Kadir Has Anadolu Lisesi, Görkem Ve Şevval’in
Gören Gözü Oldu
Kayseri’de Kadir Has Anadolu Lisesi’nde okuyan yüzde 90 görme engelli Görkem ve Şevval,
okul idarecileri ve öğrencilerin duyarlılığıyla eğitim ve öğretim görmekte sıkıntı
yaşamıyor.Kadir Has Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni...
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Kayseri’de Kadir Has Anadolu Lisesi’nde okuyan yüzde 90 görme engelli Görkem ve Şevval,
okul idarecileri ve öğrencilerin duyarlılığıyla eğitim ve öğretim görmekte sıkıntı yaşamıyor.
Kadir Has Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Erkan Bertan, “Görkem, başarılı bir
şekilde sınıflarını geçti. Başarılı bir şekilde derslerini yapıyor. Biz öğretmenler ve sınıf
arkadaşları olarak, okulumuz personeli olarak Görkemden gayet memnunuz. Görkem
okulumuzun simgesi. Çok başarılı ve onunla gurur duyuyoruz. Görkem’in sıkıntısı yok.
Sıkıntı olduğu zaman arkadaşları devreye giriyor ve sıkıntısını gideriyor. Kısa bir süre içinde
okulumuza adapte oldu ve koridorlarını ezberledi. İhtiyaçlarını kendisi karşılıyor” dedi.
Kadir Has Anadolu Lisesi 10-A sınıfı öğrencisi ve yüzde 90 görme engelli olan Görkem
Yarımçam, “Benim genetik olarak görme engelim var. Ama ben bu hastalığa rağmen başarılı
olmaya çalışıyorum” dedi. Görkem Yarımçam, arkadaşları ve öğretmenleri ile iyi iletişim
kurmaya çalıştığını belirterek, “Benden memnun oldukları için teşekkür ediyorum. Okula
alışmamda yardım oldukları için arkadaşlarım ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum” diye
konuştu.
Görkem’in sınıf arkadaşı olan Ezgi Ersoy, “Görkem’in dersleri gayet güzel. Hatta
hepimizinkinden daha iyi. Ders konusunda sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum çünkü elimizden
geldiği kadar ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir takım problemler oluyor ama yardımcı
olmaya çalışıyoruz” dedi.
Görkem gibi yüzde 90 görme engelli olan 12. Sınıf öğrencisi Şevval Maraşlı ise, “Üniversite
sınavlarına hazırlanıyorum. Onun yoğun temposu içindeyim. Yüzde 90 görme problemim var
ama arkadaşlarım ve öğretmenlerim sayesinde bir sıkıntı yaşamıyorum” diye konuştu.
Şevval’in Edebiyat Öğretmeni Bayram Deliktaş, “Şevval bizim için diğer arkadaşlar için
örnek bir öğrenci. Azmi ve isteği diğer arkadaşları olumlu yönde etkiliyor. Arkadaşları ile
uyumu gayet güzel” ifadesinde bulundu.
Okuldaki öğretmenlerin ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği ve yardım ettiği Görkem ve
Şevval, derslerinde Braille alfabesi ile yazılı ve aynı müfredat ile hazırlanmış özel kitapları
kullanıyor. Görkem ve Şevval bu sayede derslerinden geri kalmıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9510.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Sahabiye Şekilleniyor
Büyükşehir Belediyesi Sahabiye İş ve Finans Merkezi projesi ile ilgili çalışmalar sürüyor.
Konu ile ilgili gelinen nokta, yapılan bir sunumla masaya yatırıldı.Sahabiye Mahallesi’nde
bulunan ve artık ihtiyaca cevap veremeyen konut ve iş yerlerinin...
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Büyükşehir Belediyesi Sahabiye İş ve Finans Merkezi projesi ile ilgili çalışmalar sürüyor.
Konu ile ilgili gelinen nokta, yapılan bir sunumla masaya yatırıldı.

Sahabiye Mahallesi’nde bulunan ve artık ihtiyaca cevap veremeyen konut ve iş yerlerinin
yıkılarak bölgede yeni bir iş ve yaşam merkezi kurulmasına yönelik proje ile ilgili olarak
Doğukan İmar tarafından bir sunum yapıldı. Hem Kayseri’nin hem de Türkiye’nin en büyük
kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Sahabiye projesine ilişkin sunuma Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik
ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.
Yapılan sunumda Sahabiye’nin yeni yüzünü gösteren görseller izletilerek projeye ilişkin son
gelişmeler aktarıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de seçim öncesi kamuoyu ile paylaştıkları
’Sahabiye İş ve Finans Merkezi’ projesini hayata geçirmeye kararlı olduklarını ifade ederek
projenin adım adım ilerlediğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9511.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Kayseri’de Polis Memurlarına Saldıran 4 Kişi
Gözaltına Alındı
Kayseri’de, aranan bir şahsı gözaltına almak isteyen polis memurları taşlı saldırıya maruz
kalırken, olay sonrasında 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine
bağlı Argıncık Fevzioğlu Mahallesi’nde sivil...
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Kayseri’de, aranan bir şahsı gözaltına almak isteyen polis memurları taşlı saldırıya maruz
kalırken, olay sonrasında 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Fevzioğlu Mahallesi’nde sivil polis
memurlarının aranan bir şahsı gözaltına almak istediği öğrenildi. Gözaltına alınmak istenen
şahsın yakınları tarafından polis ekiplerine zorluk çıkarıldığı ve sivil otoya taşla saldırdıkları
öğrenildi.
Olayda bir polis memuru hafif şekilde yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi polis
ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yetkililer, gözaltına alınan 4 kişi hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9512.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

“insülin Kısırlık Yapmaz“
Özel Dünyam Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Mesut Polat, hastaların insülin ile ilgili yanlış
inanışlarının olduğunu belirterek, "İnsülin kısırlık yapmaz. İnsülin sayesinde kişinin şeker
düzeyi düzgün regüle olursa kısırlık ve çocuk...
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Özel Dünyam Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Mesut Polat, hastaların insülin ile ilgili yanlış
inanışlarının olduğunu belirterek, "İnsülin kısırlık yapmaz. İnsülin sayesinde kişinin şeker
düzeyi düzgün regüle olursa kısırlık ve çocuk sahibi olma konusunda herhangi bir yan etkisi
olamaz" dedi.
Özel Dünyam Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Mesut Polat, diyabet rahatsızlığı ile ilgili
olarak, "Şeker hastalığı bilindiği üzere vücudumuzdaki pankreas bezinin beta hücrelerinin
tembel çalışmasından veya aşırı çalışıp yorulmasından dolayı vücutta kan şekerinin belirli bir
düzeyin üzerine çıkmasıdır. Şeker hastalığında birtakım tedaviler yapılmakta, halkımızın bu
konuda bilinçlendirilmesi ve obezite, diyabetten korunması konusunda birkaç cümle
söylememiz gerektiği inancındayım" ifadelerini kullandı.
Şeker hastalığının tedavisinde birtakım doğru bilinen yanlışların olduğunu belirten Polat,
"Birincisi hastalarımızda ağızdan verdiğimiz şeker ile sonuç alamıyoruz. İnsüline geçmemiz
gerekiyor. Hastalarımız insülin tedavisini kabul etmekte zorlanıyor. İşte, ‘Siz bana insülin
yazıyorsunuz ama insülin bağımlılık yapıyormuş. Ben insülin yaptırmak istemiyorum’ diyor.
Şeker hastalığında yanlış kanılardan bir tanesi bu. İnsülin alışkanlık yapmaz. İnsülin
uyuşturucu bir ilaç değildir. Uyuşturucu ilaçlar bilindiği üzere yeşil reçeteyle yazılmaktadır.
İnsülin yeşil reçeteyle yazılmıyor. İnsülin tedavisine başladığımız hastalarda bir müddet sonra
eğer kan şekeri regüle olur, gayet güzel giderse tekrar tablet haplara dönme ihtimali vardır.
İşte, ’Hocam insülin yazmayın kısırlık yapıyormuş. Benim çocuğum olmaz’ diyenler oluyor.
İnsülin kısırlık yapmaz. İnsülin sayesinde kişinin şeker düzeyi düzgün regüle olursa kısırlık ve
çocuk sahibi olma konusunda herhangi bir yan etkisi olamaz. Bu da yanlış bilinen konulardan
bir tanesi" ifadelerini kullandı.
Polat, stresin şekeri yükselttiğini ancak bunun sanıldığı gibi çok büyük bir oranda olmadığını
belirterek, "Hastaların çok ifade ettiği bir şey de, ‘Doktor bey şekerim var. Bu stresten oluyor.
Çok sıkıntılıyım, bu bakımdan şekerim çıkıyor’ diyor. Bu da bir yanlış. Stres şekeri yükseltir
mi? Yükseltir doğrudur ancak 50-60 miligram yükseltir. Şekerinizin birden 100 miligramdan
400 miligrama çıkması stresle olmaz. Bu da çok bilinen yanlışlardan bir tanesi. ‘Hakiki bal
şekeri yükseltmez. Şekerimize bir şey olmaz’ düşüncesi de yanlış. Ne çeşit bal olursa olsun
kan şekerini yükseltir" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9513.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Ağır Yaralandı
Kayseri’de bir inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre
Erkilet Osmangazi mahallesindeki bir inşaatta meydana gelen olayda A. K. (34) isimli şahıs 3.
kattan asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin...
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Kayseri’de bir inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Erkilet Osmangazi mahallesindeki bir inşaatta meydana gelen olayda A.
K. (34) isimli şahıs 3. kattan asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine
gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan A. K.’nin
tedavisine Anestezi Yoğun Bakım’da devam edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu
öğrenildi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği inşaatta inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9514.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Özel Sağnak Kolejinden 10 Kasım Etkinliği
Özel Sağnak Koleji, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 76. yıldönümü nedeniyle
etkinlik düzenledi.Düzenlenen etkinlikte Özel Sağnak Koleji öğrencileri çeşitli gösterilerde
bulundu. Etkinlikte öğrenciler çeşitli oyunlar sergiledi....
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Özel Sağnak Koleji, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 76. yıldönümü nedeniyle
etkinlik düzenledi.
Düzenlenen etkinlikte Özel Sağnak Koleji öğrencileri çeşitli gösterilerde bulundu. Etkinlikte
öğrenciler çeşitli oyunlar sergiledi. Ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılar
öğrenciler tarafından seslendirildi. Etkinlikte konuşan Özel Sağnak Koleji Kurucu Müdürü
Kemal Nakipoğlu, “Bugün biliyorsunuz ulu önder Atatürk’ün 76. Ölüm yıldönümü. Onun
Türkiye’de herkesin yüreğinde bir yeri vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 100 yıllık bir
tarihi var. Biz bu günü çocuklarımızla birlikte önce sabah 09.05’de andık. Bugün akşamda

Kayseri halkı ile paylaşalım istedik. Diliyorum ki bu Türkiye ebediyen kardeşçe yaşar.
Bölünmez, parçalanmaz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9515.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Bisikletçiler Atatürk İçin Pedal Çevirdi
Mustafa Kemal Atatürk’ün 76. ölüm yıldönümü sebebiyle ‘Perşembe Akşamları Bisikletçiler
Grubu’ tarafından anma turu düzenlendi.Mustafa Kemal Atatürk’ün 76. Ölüm yıl dönümünü
anma programları kapsamında, Kayseri’de bir bisiklet...
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Mustafa Kemal Atatürk’ün 76. ölüm yıldönümü sebebiyle ‘Perşembe Akşamları Bisikletçiler
Grubu’ tarafından anma turu düzenlendi.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 76. Ölüm yıl dönümünü anma programları kapsamında,
Kayseri’de bir bisiklet gurubu, ’10 .Kasım’ı Anıyoruz’ isminde bisiklet turu düzenledi. Anma
turuna katılmak için bisikletleriyle alışveriş merkezi önünde hazır olan bisikletçiler,
bulundukları alandan hareket ederek, Kayseri Kent Merkezini turladı. Bisiklet gurubu olarak,
10 Kasım’ın sorumluluk bilincine sahip olduklarını söyleyen, gurup sözcüsü Türker Ergene, “
Perşembe Akşamı Bisikletçiler Grubu Kayseri yöneticilerinden biriyim. Sosyal sorumluluk
grubuyuz. Bugün 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü. Bunun için bisikletçi arkadaşlarımızla
birlikte iş çıkışına gelecek şekilde bir etkinlik düzenledik. Bugün ulu önderimizin ölüm
yıldönümü. Hepimiz yas içindeyiz. Biz de onu bisikletimize binerek, sporumuzu yaparak
saygıyla anıyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9516.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Kayseri Şeker Güreşçisi Moskova’dan
İkincilikle Döndü
Moskova’da 8-9 Kasım tarihlerinde yapılan Uluslararası Avrupa Grekoromen Güreş
Müsabakalarında Milli takım kadrosu içerisinde yer alan Kayseri Şeker Spor Güreş takımı
sporcusu Burhan Akbudak Avrupa ikincisi oldu.Güreş şampiyonasına Genç...
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Moskova’da 8-9 Kasım tarihlerinde yapılan Uluslararası Avrupa Grekoromen Güreş
Müsabakalarında Milli takım kadrosu içerisinde yer alan Kayseri Şeker Spor Güreş takımı
sporcusu Burhan Akbudak Avrupa ikincisi oldu.
Güreş şampiyonasına Genç Erkekler kategorisinde katılan Kayseri Şeker Güreş takımı
sporcularından 74 kiloda mücadele eden Milli Güreşçi Burhan Akbudak bireysel alanda
ikincilik madalyası kazanırken Milli takımın da takım halinde ikinci olmasına da katkı
sağladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9517.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Kayseri Şeker’de Kampanya Bilgilendirme
Toplantısı
6 Kasım 1955 tarihinde ilk pancar alımını başlatan Kayseri Şeker’in kuruluşunun 60.yıl
dönümünde personelle bir araya gelinerek bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda Kampanyanın
verimli geçmesi ve kazasız belasız sona ermesi için dualar...
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6 Kasım 1955 tarihinde ilk pancar alımını başlatan Kayseri Şeker’in kuruluşunun 60.yıl
dönümünde personelle bir araya gelinerek bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda Kampanyanın
verimli geçmesi ve kazasız belasız sona ermesi için dualar edildi.

Kampanya döneminde Kayseri Şeker Fabrikasının 30. gününü Boğazlıyan Şekerin de 41.
gününe kadar kampanya gidişatı ve elde edilen değerler konusunda yöneticilere bilgilendirme
de yapıldı.
Kampanya değerlendirme toplantısında Kayseri Şeker Fabrikasından emekli olan
personellerden Doktor Gülhan Aksoy, İç Hizmetler Müdürü Kaya Aksoy, İnsan Kaynakları
Müdürü Mehmet Diksaç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.
Kampanya değerlendirme toplantısında Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Başkan Vekili
Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Hurşit Dede, Abdulkadir Güneş, Niğmetullah Sevim,
Halis Lektemur ve Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, Kayseri Boğazlıyan
Şeker yöneticileri ile Şeker İş Sendikası Şube Başkanı İsmail Yücer de hazır bulundu.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay toplantıda yapmış olduğu
konuşmada; Kayseri Şeker’in 60 yıl önceki açılışında yaşadığı Milli ruh ve aynı heyecanla
açılan kampanya döneminin başarılı bir şekilde devam ettiğine dikkat çekerek emeği geçen
katkısı olan herkese teşekkür etti.
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer; Kampanyanın başarılı şekilde
devam etmekte olduğunu belirterek katkısı olanlara Yönetim Kurulu adına teşekkür etti.
Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli de 2014 yılı kampanya döneminin
ortalarında bulunulduğunu belirterek Kayseri Şeker Fabrikasının 30. gününde yaklaşık 55 bin
ton Boğazlıyan Şeker’in 41.günü sonunda ise 77 bin ton olmak üzere toplamda 132 bin ton
şeker üretimi yapıldığına dikkat çekti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9518.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Kaski Genel Kurulu Toplandı
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu gündeminde bulunan
konuları görüşüp karara bağlamak üzere 2014 yılı Kasım ayı olağan toplantısını
yaptı.Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Genel...
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Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu gündeminde bulunan
konuları görüşüp karara bağlamak üzere 2014 yılı Kasım ayı olağan toplantısını yaptı.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurul’da 7 konu görüşülerek
karara bağlandı. Kurulda alınan kararlar şöyle:
- “2014-2015-2016 yılları stratejik plan revizesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliği ile
havale edildi.
- 2014 yılı ek ödenek talebi konusunun görüşülmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale
edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2015 Yılı Yatırım Programı Konusunun görüşülmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna
oybirliği ile havale edildi.
- 2015-2016-2017 Yılları Performans Programı Konusunun görüşülmesi için Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2015 Yılı Ücret Tarifeleri Konusunun görüşülmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale
edilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 2015-2016-2017 Yılları Gelir - Gider Bütçesi Konusunun görüşülmesi için Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- Denetçi Seçimi ve Ücretinin Belirlenmesinde ise; Asil Denetçiliğe Nilüfer Koyuncu ile İzzet
Buzkan, Yedek Denetçiliği ise Gökhan Ülker ile Ramazan Bedir’in getirilmesine ve aylık
ücretlerinin 97.30 lira olmasına oybirliği ile karar verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9519.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Çimsa’nın 9 Aylık Cirosu 824 Milyon Tl Oldu
Türkiye’nin önde gelen çimento ve yapı malzemeleri üreticilerinden Çimsa, 2014 yılının ilk 9
aylık döneminde satış gelirinin 824.224.670 TL’ye ulaştığını açıkladı.
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Çimento ve yapı malzemeleri sektöründe 40 yılı aşkın süredir fark yaratan çalışmalara imza
atan ÇİMSA, yılın üçüncü çeyreğinde 824.224.670 TL ciro elde etti. Şirketin dokuz aylık net
karı ise 159.785.103 TL olarak gerçekleşti.
Özhatay: “Çimsa istikrarlı büyümesini sürdürüyor”
Çimsa’nın belirlenen hedefler doğrultusunda yılın üçüncü çeyreğinde de başarılı performans
sergilemeye devam ettiğini belirten Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay, “Çimsa olarak
istikrarlı büyümeyi sürdürüyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız ve özel ürün ve hizmetlerimiz
büyümemize katkı sağlayan en önemli etkenlerdendir. Gelecek dönemde şirketleri ayrıştıran
en önemli konunun, yenilikçi ürün ve hizmetler ile müşteri odaklı olabilmek olacağına
inanıyoruz. 60’dan fazla ülkeye ihracat yapan Çimsa, bu alanda etkin planlama ve lojistik
çalışmalarını ileriye taşımayı hedefliyor. Uluslararası şirketlere karşı rekabet gücümüzü
artırmak için yenilikçilik ve girişimcilik anlayışımızı geliştirerek, farklılığımızı ve sektördeki
öncü konumumuzu koruyacağız. ” diye konuştu.
Çimsa’nın sürdürülebilirlik anlayışını da değerlendiren Özhatay, “Büyürken karlılığı korumak
önemlidir. Ancak bunun yanı sıra ‘daha yaşanabilir bir dünya’ hedefleyen sürdürülebilirlik
odaklı konuları, çevreyi ve iş sağlığı ve güvenliğini de daima ön planda tutmamız gerektiğinin
bilincindeyiz. Bu anlayış, bizi sektörümüzde özel bir konuma taşımakta ve Çimsa bu
çalışmalarıyla tüm Türkiye’deki sanayi kuruluşlarına örnek oluşturmaktadır” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9520.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

“Yenilenebilir Enerjiye Destek”
ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Fatih Gavgavcı, cari açığın en büyük
nedenlerinden birinin enerji olduğunu kaydederek, Ajans olarak Yenilenebilir enerjiye
yönelik desteklerine öncelik vereceklerini söyledi.
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“2015 hedefi 20 milyon”
ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Fatih Gavgavcı, ajansın 2015 hedeflerini
gazetemize değerlendirdi. Gavgavcı 2015 yılında 20 Milyon TL’ye yakın bir kaynağın bölge
illerinde bulunan kurumlar için kullanılacağını söyledi. Gavgavcı, Yenilenebilir enerjiyi
önemsediklerini belirterek: “Yenilenebilir enerji bizim için çok önemli bir konu. Ajans
tarafından hazırlanan 2014-2023 bölge planında bu konuya önemli bir yer ayrılmış
durumda… Bölgesel gelişme ulusal stratejisi de bu konu önemli. 10. Kalkınma planında da
yer veriliyor” dedi.
“Yenilenebilir enerjiye öncelik vereceğiz”
Gavgavcı, cari açığın en büyük nedenlerinden birinin enerji olduğunu kaydederek sözlerine
şöyle devam etti: “Bu bölgede %73 oranında ithal enerji kullanılıyor. Üretilen enerjinin de
%45-50 oranında ithal ettiğimiz doğalgazdan üretiyoruz. Hem ülke olarak hem de bölge
olarak her alanda enerjiye bağımlıyız. Bölgemize baktığımızda enerjinin %2’sini biz
tüketiyoruz. Doğalgazın %1.6’sını biz tüketiyoruz. Dolayısıyla bunlara bir şekilde ajans
kaynaklarının el verdiği ölçüde destek sağlamak amacıyla yenilenebilir enerjiye öncelik
vereceğiz. Önümüzdeki yıllarda bu alanda destekler sağlanabilir.” Gavgavcı, önümüzdeki
günlerde bu alanlar ilgili yapacakları destekleri kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.
ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Fatih Gavgavcı ile yapmış olduğumuz
çok özel söyleşinin detaylarını Perşembe günü gazetemizde bulabilirsiniz.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin/Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9521.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Şimdi De Kafamıza Sıkacaklar!
1920’li yıllarda kurdukları İstiklal mahkemelerinde kendileriyle
paylaşmayanları asan zihniyet bu kez 10 Kasım 2014’te karşımıza çıktı.

aynı

düşünceyi
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Dünya değişiyor ama baskıcı zihniyet olduğu yerde sayıyor. Atatürk ölümünün 76'ncı
yıldönümünde, sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı. O paylaşımlardan en dikkat
çekeni ise Gül Turan isimli bir bayanın Facebook'a yüklediği video oldu. Görüntüde Turan,
belediye otobüsündeyken sirenler çalmaya başlayınca ayağa kalktı. Ancak otobüste ayağa
kalkmayanlar da vardı. Duruma sinirlenen Gül Turan, "Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder
Atatürk için saygı duruşuna geçmeyenlerin bir gün kafasına sıkacağız" diye bağırdı. Her
fırsatta özgürlük naraları atan zihniyetin baskıcı ve tehditkâr tutumu hiç son bulmayacak gibi.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9522.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

NNYÜ Öğrencilerinden Kardeş Okula Destek!
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi(NNYÜ) Tarih Kulübü öğrencileri, “Kardeş Okul” projesi
kapsamında Bünyan Atatürk İlköğretim Okulu öğrencilerine kitap ve kırtasiye yardımında
bulundu.
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NNYÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Okur
koordinatörlüğünde Tarih Kulübü öğrencileri üniversite bünyesinde 3-6 Kasım tarihleri
arasında kitap ve kırtasiye yardımı kampanyası düzenledi. Fakülte öğrencilerinin yoğun ilgi
gösterdiği kampanyada ilköğretim okulu öğrencileri düzeyinde 700 adet hikaye kitabı, 200
adet kalem ve 100 adet silgi toplandı.Tarih Kulübü öğrencilerinden oluşan grup toplanan kitap
ve kırtasiye malzemelerini koliler halinde, araçlarla Bünyan Atatürk İlköğretim Okulu’na
götürerek okul idaresine teslim ettiler.Tarih Kulübü öğrencileri bu tür etkinliklere devam
edeceklerini açıkladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9523.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Kayseri Şeker Pancar Taban Fiyatı Desteği Ve
Pastırma Yazı Çiftçinin Yüzünü Güldürdü
2014-2015 Şeker Pancarı Kampanya dönemi içerisinde Kasım ayı başında Türkiye Şeker Fabrikaları
A.Ş. tarafından Şeker Pancarı Taban fiyatı 157.5 TL/Ton olarak açıklandı.2014-2015 Kampanya
dönemi için Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim...
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2014-2015 Şeker Pancarı Kampanya dönemi içerisinde Kasım ayı başında Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. tarafından Şeker Pancarı Taban fiyatı 157.5 TL/Ton olarak açıklandı.
2014-2015 Kampanya dönemi için Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Akay tarafından 60. kampanya dönemi açılışında pancar ekicilerine Türkiye Şeker
Fabrikaları tarafından açıklanan taban fiyattan 6 TL fazla ödeme yapacağı duyurulmuştu.
Pancar taban fiyatının açıklanmasının ardından toplanan Kayseri Şeker yöneticileri 6 lira
yerine 6.5 TL pirim ödemesi yapmayı ve fabrikaya teslim karşılığında da 1 TL daha fazla
ödeme yaparak pancar taban fiyatını 165 TL/Ton olarak açıkladı.
Kayseri Şeker’in 2014-2015 Pancar taban fiyatının geç sökümüne verdiği 10 liraya kadar olan
desteklemeler sayesinde pancar ekicisi pastırma yazı sıcakları nedeniyle geç söküm
yapabileceğinden dolayı yüzü güldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9524.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Karayel, Mimarsinan Viyadüğünü İnceledi
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve Karayolları
6. Bölge Müdürü Aydoğan Aslan ile birlikte, Mimarsinan Viyadükünde incelemelerde
bulundu.Güney Çevre yolunu, Malatya’ya bağlayacak viyadük hakkında...
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AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve Karayolları
6. Bölge Müdürü Aydoğan Aslan ile birlikte, Mimarsinan Viyadükünde incelemelerde
bulundu.

Güney Çevre yolunu, Malatya’ya bağlayacak viyadük hakkında yetkililerden bilgi alan
Karayel, Kayseri’ye çok güzel bir sanat yapısının kazandırılacağını söyledi.
Mimarsinan Viyadükü’nün 1.5-2 yıl içerisinde tamamlanacağını da belirten Karayel, "Bu
viyadükün toplam uzunluğu 3 km. Bu viyadük, Malatya yol bağlantısı olacak. Garipsu
kavşağından bağlantı olarak, Nevşehir’den gelen, İncesu’dan geçen ve Güney çevreyolu ile
birlikte bu yola tamamlanacak bir yol ağımız burası. Kayseri, Güney çevreyolu ile birlikte
ulaşım aksı içerisinde trafik sıkıntısı olmadan 2 yıl içerisinde direk Malatya yoluna kavuşmuş
olacak. Şu anda Güney çevreyolumuzun bir şeridi normal olarak açıldı. Diğer bir şeridi de
mevsim şartları müsait olunca açılacak. Bu yolun bağlantısı Büyükşehir Belediyemiz ile
yapılan protokol doğrultusunda yapılmakta. Burada yapılan Mimarsinan Köprülü Kavşağı,
Türkiye’de uygulanan çelik gerdirmeli dediğimiz köprülerden birisi. Bu uygulama ilk olarak
Malatya’da yapıldı. Şimdi de Kayseri’de ilk defa uygulanıyor. Toplam maliyeti 45 milyon
civarında. İnşallah burası bittiği zaman hem Talas’a ulaşım daha kolay olacak, hem Güney
çevreyolu ile birleşmiş olacak, önümüzdeki 2 yıl içersinde de bu yol ağımız açılmış olacak.
Şehrimize hayırlı olsun." dedi.
Karayolları 6. Bölge Müdürü Aydoğan Aslan da, bu viyadükün, Derevenk Viyadağü olarak da
bilindiğini ifade ederek, "Kayseri Güney çevreyolunun, Malatya yolu bağlantısını sağlayacak.
Projemiz toplam viyadük olarak değerlendirdiğimizde büyük sanat yapısı 330 metre açıklıkta,
maliyeti 45 milyon TL civarında. Şu anda ihale edilen projenin uzunluğu 2.9 km. İşin süresi
sözleşmeye göre 900 gün. 2016 Kasım ayında tamamlamayı planlıyoruz. " şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, AK Parti Kayseri İl
Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve Karayolları 6. Bölge Müdürü Aydoğan Aslan’a yetkililer
tarafından viyadükün simülasyonunu izlettirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9525.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Melikgazi Geri Dönüşüm Tesisleri Eğitim
Merkezi Gibi
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm tesislerin
öğrenciler için adeta gezi alanı olduğunu çünkü çevre kirlenmesi ve atıkların
değerlendirilmesi konusunda görerek öğrenmenin en güzel bu tesislerde...
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Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm tesislerin
öğrenciler için adeta gezi alanı olduğunu çünkü çevre kirlenmesi ve atıkların
değerlendirilmesi konusunda görerek öğrenmenin en güzel bu tesislerde örneğinin
sergilendiğini söyledi.
Eğitim kuşak yaşta başlar

Melikgazi belediyesi Geri Dönüşüm Tesislerinde ayrıştırarak toplanan çöplerin nasıl ve ne
şekilde işlerden geçirildiğini, sonra bunların nasıl depolandığını ve ne gibi maddelere
dönüştürüldüğünü bu tesislerde bizzat izlediklerini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
doğa kirlenmesinin önlendiğini ve yine geri dönüşüm ile ekonomiye katkı sağlandığını
öğrenerek bizzat uygulayıcı olduklarını kaydetti.
Lale Bahçesi Anaokulundan 70 öğrencinin Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesislerini
gezdiklerini ve konu hakkında bilgilendirildiklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.
“Ağaç yaş iken eğilir sözü, toplumuzun küçük yaşta verilen eğitimin bir ifadesidir. Küçük
yaşta elde edilen bilgi ve öğrenme ile alışkanlık kazanılarak bilgili ve bilinçli bir toplum
olarak daha ferah bir toplumun temeli atılır. Bu açıdan özellikle doğa kirlenmesi, atıkların
yeniden kullanımı, hammaddelerin israfının önlenmesi gibi konular çok önemlidir. Bu açıdan
Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm ve Ekonomiye Katkı Tesisleri bu açıdan adeta bir okul
gibidir. Çünkü Çocuklar bakarak ve görerek öğrenmektedir. Bu gün 70 ana sınıfı öğrencisi
artık iyi bir çevreci, iyi bir geri dönüşümcü ve iyi bir ekonomiye katkı sağlayan olarak
toplumda yerlerini alacaklardır. 70 öğrenci iki hafta içerisinde evlerinden topladıkları
ayrıştırılmış çöpleri bu tesise bizzat getirerek daha sonra ne işe yaradığını öğrendiler. Bu çok
önemlidir ”
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, tesisleri ziyaret eden Anaokulu öğrencilerine birer teşekkür
belgesi ile geri dönüşüm kitapçığı verildiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9526.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Kayseri Şeker Artık Bakkal Ve Market
Raflarında Görülebilecek
Kalkınan Türkiye ile birlikte hayati konulara imza atmaya hazırlanan Kayseri Şeker ve
iştiraklerinden Pan Pazarlama Şirketi sorumluluğunun bilinci içerisinde Kayseri Şeker
tarafından üretilen Panküp şekerlerinin tüketiciye ulaştırılması...
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Kalkınan Türkiye ile birlikte hayati konulara imza atmaya hazırlanan Kayseri Şeker ve
iştiraklerinden Pan Pazarlama Şirketi sorumluluğunun bilinci içerisinde Kayseri Şeker
tarafından üretilen Panküp şekerlerinin tüketiciye ulaştırılması için pazarlama ağı aktif hale
getirildi.
Kayseri Şeker küp şeker satışının yaygınlaştırılması ve özellikle panküp markasının etki
alanının genişletilmesi çalışmaları kapsamında başlattığı Kayseri ve ilçeleri başta olmak üzere
toptan ve perakende müşteri araştırmaları, pazar payları ve sipariş miktarları belirleme
çalışmaları sonrasında Kayseri merkez de 372 market ve 108 bakkal ile kurduğu satış ağını,
Kayseri ve ilçelerde toplam 2 bin 800 noktaya ulaşma yanı sıra Yozgat, Sivas, Kırşehir,

Nevşehir ve Niğde illerinde perakende sektörü liderleri ile görüşmelerin yapılmakta olduğu
belirtildi.Anadolu’da şeker pancarından üretilen gerçek şeker olan en tatlı beyazı olarak
bilinen Kayseri Şeker’in ürettiği Panküp markası ile çıkan küp şeker artık bakkal ve market
raflarında görülebilecek. Panpa şirketi bu hizmetlerin sağlıklı devam ettirilebilmesi için
bünyesinde ek olarak 10 kişilik satış pazarlama ekibi ve 3 pazarlama aracı ile Panküp Pazar
ağı oluşturulmuş olup 2014-2015 dönemi için 40 bin 000 ton küp şeker satışı hedefleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9527.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Yıldız: '94 maden ocağı kapatıldı'
'Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma
faciasından bu yana 94 maden ocağının kapatıldığını açıkladı.
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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Karaman Ermenek’teki maden kazasında
süren arama çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Çalışmaların sürdüğünü belirten Yıldız,
"Ermenek’te adli ve idari soruşturma sürüyor. Eski galeri ile yeni galeri arası 6-7 metreye
inmiş. Ermenek’te bu karara kimler ortak olmuşsa suçludur. Soma’dan bu yana 94 maden
ocağı kapatıldı. Bunların bir kısmı eksiklerini gideremediler. Eksiklerini gideremeyenler
açılamadı"
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9528.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber!
Takvim gazetesinin haberine göre; 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların heyecanla takip
ettiği intibak davasına dün devam edildi. Ankara 8'nci İş Mahkemesi'nde görülen davanın
5'inci duruşmasında önemli bir gelişme yaşandı.
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Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği intibak davasında önemli bir gelişme yaşandı.
Emeklilerin aleyhine olan bilirkişi raporu iptal edildi. Yeni rapor hazırlanacak. Takvim'in
haberine göre, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların heyecanla takip ettiği intibak davasına
dün devam edildi. Ankara 8'nci İş Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşmasında
önemli bir gelişme yaşandı.
Emeklilerin aleyhine olan bilirkişi raporu iptal edildi. Yeni bir bilirkişi raporu hazırlanacak.
Davayı açan İşçi, memur ve Bağ-Kur Emeklileri Derneği'nin Başkanı Hamdi Öz, dünkü
duruşma konusunda açıklamalarda bulundu. Öz, intibak sorununun çözümü için önemli bir
adım atıldığını belirterek, "Bilirkişi raporu davada kritik bir rol oynuyor. İntibak konusunda
emeklilerin aleyhine bir bilirkişi raporu hazırlanmıştı. Bu rapor iptal edildi. Yeni bir bilirkişi
raporu hazırlanacak" dedi.
2 ŞUBAT'TA DEVAM
Yeni bilirkişi raporunun emeklilerin lehine çıkmasını beklediklerini söyleyen Öz, "Davaya 2
Şubat 2015'te devam edilecek. Mahkemeden çıkacak olumlu bir karar milyonlarca emeklinin
maaşını olumlu yönde etkileyecek" şeklinde konuştu.
Emeklilerin yakından izlediği davada karar yeni bilirkişi raporunun hazırlanmasının ardından
verilecek. Kararın 2 Şubat'ta açıklanması bekleniyor. Mahkemeden olumlu karar çıkarsa,
2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara zam kapısı açılacak.
PROMOSYON NEREDE?
İntibak davasını yakından takip eden emekliler, bir yandan da promosyon konusunda müjdeli
haber bekliyor. Emekliler, banka promosyonunda sonuç beklediklerini belirterek, şunları
söyledi: "Banka promosyonu gündeme geldi, hepimiz heyecanlandık. Ancak sonrasında hiçbir
gelişme olmadı. Çalışma Bakanlığı'nın bankalarla yeniden masaya oturmasını istiyoruz.
Bizim için bankalara ısrarcı olsunlar."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9529.html
Erişim Tarihi: 17.11.2014

