KAYSERİ HABER ARŞİVİ
14.12.2015–20.12.2015
“Milletin Evi”nde misafirlik
Talas Reşadiye Mahallesi Muhtarı Mustafa Kapçı, geçen hafta davet edildiği
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi izlenimlerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
görüşmesini gazetemiz için kaleme aldı.
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Talas Reşadiye Mahallesi Muhtarı olarak muhterem Cumhurbaşkanımız 16. Muhtarlar
Toplantısı için Külliye’ye beni de davet etti.
8 Aralık Salı günü saat 11’de Külliye’nin 3. kapısında hazır olacak şekilde komşu Başakpınar
ve Zincidere muhtarlarımızla birlikte gece 03:00 otobüsüyle yola koyulduk. Uzun süredir
Ankara’ya gitmemiştim. Ankara’nın nasıl geliştiğini, Külliye’nin nasıl olduğunu merak
ederek “vira bismillah” deyip yola koyulduk.
“Mabetsiz Şehir”den minarelerin arşa yükseldiği şehire…
Ankara’nın bendeki imajı rahmetli Osman Yüksel Serdengeçti’nin tabiriyle “Mabetsiz
Şehir”di. Sabahın ilk ışıklarıyla otoyoldan Başkent’e girdiğimizde her tepede yükselen cami
inşaatları beni çok sevindirdi. Artık yeni Ankara’nın her tarafında minarelerin arşa
yükseldiğini sevinerek gördüm. Allahım (cc) minarelerimizi ezansız, camilerimizi cemaatsiz
bırakmasın. (Amin)
Dikkatimi çeken diğer bir konu ise geniş yollar ve kavşaklarla su gibi akan trafik oldu.
Ankara’nın trafik problemini çözen Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı sayın Melih
Gökçek’in kulaklarını çınlattık.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Beştepe denilen yüksek tepeye görkemiyle oturmuş, dört tarafı
geniş yollarla çevrili bir adanın tepesinde ümmet-i Muhammed-i temsil eden Millet Camii ile
Başkent’e mührünü vurmuş durumda.
Millet Camii göz kamaştırıyor
İlk ziyaretimiz Millet Camii’ne oldu. Cami, mimarisi, işçiliği, malzemeleri ve estetiği ile göz
kamaştırıcı. Halen inşaatı süren ve nasipse ilkbaharda açmayı düşündüğümüz Şehit Furkan
Doğan Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanlığını da yürüttüğüm için bu camiye alıcı
gözüyle baktım. En çok dikkatimi çeken abdesthanesi oldu. O kadar rahat bir yer
hazırlamışlar ki, ayak koyma yerleri vs ile üzerinize su sıçraması imkansız gibi. Dernek
başkanlarının, belediye başkanlarının, inşaatçıların burayı örnek almasını tavsiye ederim.
Emeği geçenlerden, yapanlardan Allah (cc) razı olsun.
Devlet Kapısı
Sıkı bir aramadan sonra Külliye’den içeri alınmaya başladık. Eskilerin tabiriyle artık “Devlet
Kapısı”ndayız. Görkemli tavanlara, yüksek kapılara ve zarif binalara heyecan ve merakla
bakarak sıra sıra kapılardan geçtik.

Birinci bölümdeki vestiyere çantalarımızı, pardesülerimizi, telefonlarımızı ve götürdüğümüz
hediyeleri bıraktık. Ben de sayın Cumhurbaşkanımıza Ramazan Kayan’ın kaleme aldığı ve
şehidimiz Furkan’ı anlatan “Bir Şehide Şahitliğim” isimli kitabı götürdüm. Kitabın içine de
isim ve imzamla birlikte içimden geçen şu metni yazdım:
“Bismih-i Teala.
Muhterem Cumhurbaşkanım;
Allah’a (cc) hamd, Resulune (sav) salat ve selam eder, size iki cihan saadeti dilerim. Şehit
Furkan Doğan’ın memleketi Reşadiyelilerin selam ve duasıyla…”
Buradan sonra Cumhurbaşkanımızın bizlere hitap edeceği, sarı renklerin hakim olduğu, ses ve
ışıklandırmanın son sistemle donatıldığı güzel bir salona alındık.
Devletle muhtarlar arasındaki “kırmızı telefon”
İlk sunumu İçişleri Bakanlığı’ndan daha önceleri vali yardımcılığı ve kaymakamlık
görevlerinde bulunmuş Bilgi İşlem Dairesi Başkanı bir kardeşimiz yaparak yeni kurulan
Muhtar Bilgi Sistemini bizlere tanıttı. Sistemin özelliği bizi zaman israfı ve bürokrasiden
kurtarması. Mahallemizin ihtiyaçlarını ve önerilerimizi bilgisayardan yükleyerek anında başta
Cumhurbaşkanlığı olmak üzere devletin her kademesine ulaştırıyoruz. Yani bütün bu
hareketliliği herkes bilince sümen altı yapmak ortadan kalkmış oluyor. Kısacası sayın
Cumhurbaşkanımız muhtarlarla devlet arasına “kırmızı telefon” çektirmiş. Nitekim
konuşmasında da “büyük devlet olma vizyonu en başta yerelde başlar” diyerek bu
uygulamasını perçinliyor ve biz muhtarlara verdiği değeri ispatladı.
Konuşmasında önce muhtarların önemini vurgulayan Cumhurbaşkanımız güncel olaylara da
değinerek Rusya’nın düşürülen uçağı, terör örgütünün yaktığı cami ve okullar hakkında
görüşlerini açıkladı.
Cumhurbaşkanımızla buluşma
Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonra öğle yemeği için Ağaçlı Salon isimli genelde
Ramazan iftarlarının verildiği salona geçtik. Bana ayırılan 28 no’lu masada yerimi aldım.
Sayın Cumhurbaşkanımız da genellikle hanım muhtarların ağırlıkta olduğu masayı
şereflendirdi. Ama benim Cumhurbaşkanımızla daha doğrusu ta İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığından tanıdığım bu eski dostla mutlaka görüşüp konuşmam, hasbıhal etmem
gerekiyordu. Tayyip bey, benim Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştığım ve RP’de
görev aldığım dönemde sık sık şehrimize gelirdi. O yıllarda çeşitli siyasi çalışmaları birlikte
yapmıştık.
Masasına yaklaşarak korumalara eski bir dostu olduğunu belirtip müsaade istedim.
Sağolsunlar yardımcı oldular. Cumhurbaşkanımıza selam verdim. Elimden tuttu. Ancak ne
hikmetse ağzımdan “Cumhurbaşkanım” yerine “başkanım” hitabı çıktı. Halini, hatırını
sordum. Eskileri yad ettik. Elimi ayrılana kadar bırakmadı. Yüzü rahmetli Erbakan hocam
gibi nurlanmıştı. Ancak biraz yorgun ve bitkin gördüm.
Kendisine yeni görevlerim hakkında bilgi verdim. Şehit Furkan Doğan adına yaptırdığımız
caminin açılışına davet ettim. “Nasip” dedi. Bütün Reşadiyelilere selam götürmemi söyledi.
Son olarak zor görevinde başarılar dileyip masasından ayrıldım.
İkram edilenleri yemeğe devam ettik. Cumhurbaşkanlığı makamına layık şekilde yemekler
çok nezih, salon güzel, elemanlar ise bilgili ve görgülü idiler. Bu arada istek ve
temennilerimizin yazılması için herkese zarf dağıtıldı. Ben de Ekonomi Bakanı olarak
hemşehrimiz sayın Mustafa Elitaş’ın atanmasının sevindirici olduğunu yazdım. Ayrıca bazı
istek ve temennilerimi dile getirdim. Bir görevli kardeşimizin yemek duası yapmasıyla yemek
faslı da bitmiş oldu. Çankaya’da eski dönemlerdeki baloları, içkileri, çengileri hatırlayınca
sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgim bir kat daha arttı. “Uzun adam”a Rabbim hayırlı uzun
ömür nasip etsin inşallah.
Yemek ikramından sonra gruplar halinde hatıra fotoğrafları çekildi. Biz de o meşhur
merdivene dizilerek poz verdik. O sırada daha önce Kayseri’de birlikte çekildiğimiz

fotoğrafları gösterdim. Hatırlayıp, kafasını salladı. Böylece bu güzel ziyaret programımız sona
ermiş oldu.
Bu ziyaretten çıkardığım izlenimlerime gelince… Malum eskiden “Kabe Arabın olsun,
Çankaya bize yeter!” diyorlardı. Allah’a (cc) binlerce şükür olsun ki, Kabe de bizim,
Cumhurbaşkanlığı da…
Yüce kitabımızdaki “Allah’ın boyasıyla boyanın” hitabı gereği Külliye gerçekten Allah’ın
boyası ile boyanmış. Her şeyi ile bizi anlatıyor, her taraf bu ümmetin yansımalarıyla dolu.
Külliye’nin duvarlarında peygamberimiz Hz. Muhammedin Hilye-i Şerif’i asılı. Kısacası
gerçekten milletin ve ümmetin evi olmuş.
Hayat; iman ve cihat
Çok duygulanıyorum. Ümmet-i Muhammed’i düşünüyorum. Sadece AK Partililere, Recep
Tayyip Erdoğan’ı sevenlere değil tüm Muhammed ümmetine sesleniyorum. Erdoğan’ın ve
AK Parti’nin mutlaka eksikleri, yanlışları vardır. Çünkü onlar da insan. Mükemmellikse
ancak Allah ve Resulüne mahsus bir vasıftır. Kazanılmış bu en yüksek makamın ve iktidarın
elimizden düşmemesi için çok çalışmamız gerekiyor. Teşkilatlar, vakıflar, gönüllü kuruluşlar
olarak çok ama çok çalışmalıyız. Yoksa Rabbimiz bu nimetleri şükrünü eda edemeyenlerden
geri alır.
Bu hareket bir çığırdır
Bu hareket bir çizgidir.
Bu hareket bir çağrıdır.
Bu hareket bir çığlıktır.
Bu hareket bir milli duruştur.
“Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyiniz. Şüphesiz Allah sabredenlerle
beraberdir.”
İdarecilerimizin en üstünden en altındakine kadar bütün insanımız bu gemide. Hepimiz
gücümüzü ve güzelliğimizi bu gemiden yani bu ülkeden alıyoruz. Gemi de bu kutsal
emanetlerle yol alıyor. İnanıyorum ki; bu gemi salimen limana varacak. Bu meşale
sönmeyecek, yarınlarımız bu günden daha aydınlık olacak.
Allah’ım bizi yolda ve zorda bırakma. Ayaklarımızı kaydırma, İslam düşmanları karşısında
bizleri küçük düşürme.
Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirlere karşı bize yardım et.
Kardeşler!
Allah’tan razı olalım ki, O’da bizden razı olsun. Allahım başımızdan imanlı başları eksik
etme, imansız başlara da hidayet nasip eyle.
Hayat iman ve cihattır vesselam.
Allaha emanet olunuz!
Yazan: Mustafa Kapçı
Talas Reşadiye Mahallesi Muhtarı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15932.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

2 yıldır kömür bekliyor…
Eskişehir bağlarında iki göz odada hayatını sürdürmeye çalışan Duran Yıldızhan, iki yıldır
kaymakamlıktan gelecek kömür yardımını bekliyor.
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“Durumunu araştırıyoruz sen git biz sana geleceğiz” sözünden sonra tam iki yıldır Duran
Yıldızhan, kendisine yapılacak kömür yardımını dört gözle bekliyor. Eskişehir bağları
Osmanlı mahallesi Reis oğlu Cad. Çatal Bayır Sokak No 1 adresinde kirada oturan Duran
Yıldızhan, tam iki yıldır gidip geldiği Melikgazi Kaymakamlığından bir türlü kömür yardımı
alamadığını, kendisini gibi yardıma muhtaç kişilere yardım yapıldığını söyledi. Üşüdüğünü,
yakacak bir şeyinin olmadığını söyleyen Yıldızhan, “ benim durumumdakilere kömür yardımı
yapıldı. Bende iki yıldır yardım bekliyorum. Gelen giden olmadı. Evim çok soğuk. Ev sahibi
bana yardım ediyor. Kiramı az alıyor. Bende ne bulursam yakıyorum. Kış günü yakacak bir
şeyim kalmadı. Ne olur bana da yardım edin” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15933.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

Kayseri Harika Bir Müzeye Daha Kavuşuyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yapımı hızla devam eden Kayser Lisesi Milli
Mücadele Müzesi'nde incelemelerde bulundu.
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Türkiye'deki en özel müzelerden biri olacak olan Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi iki ay
sonra açılışa hazır hale gelecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'ni
inceleyerek Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Hamdi Elcüman'dan
çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı. Şubat ayında ziyarete açılması düşünülen müze,
tüm yönleriyle Kurtuluş Savaşı'nı, Anadolu'nun milli mücadeleye katkısını ve milli mücadele
kahramanlarını anlatacak. Müzede elektronik uygulamalar, maketler, sergi elemanları ve
canlandırmalar yer alacak.
SAKARYA ŞEHİTLERİ DE YER ALACAK
Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'nde Sakarya Savaşı'nda şehit düşen Kayseri Lisesi son
sınıf öğrencilerinin kahramanlıklarına da yer veriliyor. Müze kapsamında Kayseri Lisesi'nin

tarihi de anlatılacak. Temsili olarak Kayseri Lisesi'nin bir sınıfının gösterileceği müzede
liseden mezun olan ünlüler de yer alacak. Müzede ayrıca milli mücadele ve Kayseri Lisesi'ne
ait anılar da dinlenebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15934.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

AÖF sınavı için geldiği kayseri’de öldürüldü
Kayseri’ye Açıköğretim Fakültesi Sınavları için gelen bir kişi, sınav sonrası bıçaklanarak
hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre, Sivas Açık Cezaevi’nde hükümlü olan M. S. (30), izin alarak
Açıköğretim Fakültesi Sınavı için Kayseri’ye geldi. Sınavdan çıkan M. S., Cumhuriyet
Meydanı tramvay yolu üzerinde aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen A. Ö. ile
karşılaştı. Burada çıkan tartışma sonrası M. S., göğüs ve bacak bölgesine aldığı 3 bıçak
darbesiyle ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan M. S.’nin cenazesi
otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan, olayın ardından polis, olayın
meydana geldiği yerde inceleme yaparken, tramvay yolu bir süre trafiğe kapatıldı.
İncelemelerin ardından tramvay yolu tekrar trafiğe açıldı. Olayın ardından kayıplara karışan
şüpheli A. Ö.’yü yakalamak için polis geniş çaplı araştırma başlattı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15935.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

Sıkılan kurşunla, mahalle karanlığa gömüldü
Kayseri'de kimliği belirsiz kişi tarafından park halinde bulunan bir minibüs kurşunlandı.
Minibüsten seken kurşun elektrik trafosuna isabet edince, mahallenin elektrikleri gitti.
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Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde meydana gelen
olayda park halinde bulunan bir minibüs kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu
silah ile kurşunlandı. Bu sırada, minibüsten seken kurşunlardan bir tanesi, minibüsün önünde
bulunan trafoya isabet etti ve yüksek gerilim hattı zarar gördü. Buna bağlı olarak mahalle
genelinde elektrikler gidince, vatandaşlar karanlığa gömüldü. İhbar üzerine olay yerine çok
sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, mahallede elektriklerin de gitmesi ile beraber otomobil
hırsızlığı ihbarı da alınca, el fenerleri ile mahallede arama yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15936.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

Kayseri'de 2.5 Milyon TL’lik Kaçak Sigara Ele
Geçirildi
Kayseri'de düzenlenen operasyonda iki TIR'da kumların arasına gizlenmiş piyasa değeri 2.5
milyon TL'lik 300 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

14 Aralık 2015 Pazartesi 12:59

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından terör örgütünün mali kaynaklarını bitirmek için yapılan
çalışmalar çerçevesinde, doğu illerinden batı illerine kaçak sigara sevk edileceği yönünde bir
istihbarat alındığı öğrenildi. Alınan istihbarat sonrasında KOM ekiplerinin bir hafta süren sıkı
çalışması sonrasında takip edilen iki TIR'ın Kayseri-Malatya karayolunda durdurulduğu
bildirildi.
TIR'larda yapılan aramalarda kumların arasına gizlenmiş vaziyette piyasa değeri yaklaşık 2.5
milyon TL olduğu öğrenilen 300 bin paket kaçak sigaranın ele geçirildiği kaydedildi. Olayla
ilgili olarak ise 2 kişinin gözaltına alındığı ve haklarında soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15937.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

ASKON, ORAN Genel Sekreteri Taşçı’yı
ağırladı
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesinin bu haftaki konuğu Orta
Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Kamil Taşçı oldu.
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Bu hafta ORAN Genel Sekreteri Kamil Taşçı’yı konuk eden ASKON Kayseri Şubesi üyeleri
Taşçı ile fikir alışverişinde bulundu. Programda konuşma yapan ASKON Kayseri Şube
Başkanı Ali Özcan, “Kayseri’de sizin gibi bürokratların olması bizlere heyecan veriyor.
Sizlerin gayretli çalışmaları bizleri onure ve teşvik ediyor. İlerleyen süreçte ASKON olarak
bizim çalışmalarımız devam ediyor. Bu kahvaltı aslında bir nevi inşallah tanışma olur.
Sonraki süreçte de üyelerimizle birlikte inşallah ORAN ile çeşitli projelere imza atacağız. Bu
bağlamda Kayseri’ye yeni geldiğinizden dolayı görevinizde başarılar diliyoruz” diye konuştu.
ORAN Genel Sekreteri Kamil Taşçı ise, “Biz bu tip programları çok önemsiyoruz. Biz
Kalkınma Ajansı olarak işadamlarımızla beraberiz. İnşallah bu tip çalışmaları arttırmaya
devam edeceğiz. Kalkınma Ajansımız bugüne kadar 196 milyon liralık kaynağı harekete
geçirmiş ve 273 projeye destek vermiştir. Biz bunu hem proje sayısı itibariyle hem de kaynak
miktarı ile arttırmaya devam edeceğiz. Biz işadamlarımız için kaynak bulmaya devam
edeceğiz. Kendimize bir hedef belirledik. İnşallah bu hedefleri tutturmaya gayret edeceğiz”
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15938.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

Ekonomi iş dünyasının istediği yönde gelişecek
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz Hükümetin Eylem
Planı'nı değerlendirerek "2016 yılı bakımından hem de önümüzdeki yıllar bakımından
Türkiye’de ekonominin iş dünyasının istediği yönde gelişeceği konusunda bize bir gösterge
oldu" dedi.
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KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından
açıklanan Eylem Planı’nı değerlendirdi. Hazırlanan Eylem Planı’nın önümüzdeki süreçte
yapılacaklar bakımından ekonominin ağırlık kazanacağının görüşünü sunduğunu belirten
Hiçyılmaz, “Sayın başbakanın dün hazırlamış olduğu eylem planı gerçekten Türkiye’de
bundan sonraki süreçte yapılacaklar bakımından ekonominin ağırlık kazanacağı görüşünü
sundu. Gerçekten yapılmış olan açıklamalar baktığımızda ekonomik olarak faaliyetlerin
bundan sonraki süreçte daha tatmin edici olacağını gösteriyor. Nitekim öğrencilere, gençlere,
esnafa, tüccara, emekliye verileceği söylenen bu imkanlar Türkiye ekonomisini bir noktadan
aşka bir noktaya getirecek mahiyettedir. Çünkü bu destekler verildiği sürece ekonomide bir
canlanma söz konusu olacak ve bu canlanma neticesinde de piyasalar biraz rahatlamış
olacaktır.2015 yılı seçimlerin yapıldığı bir yıl olması nedeniyle iş dünyası bakımından çok da
olumlu geçmedi. Her ne kadar ikinci çeyrekte 3.4, üçüncü çeyrekte de yüzde 4 kadar büyüme
söz konusu olmuş ve dokuz aylık periyoda baktığımızda geçen yılla karşılaştırıldığında yüzde
3.4’lük bir büyüme söz konusu olmuşsa da piyasalar bakımından rahat bir yıl geçirdiğimizi
söyleyemeyiz. Çünkü hem dünyadaki ve komşularımızdaki gelişmeler hem de 2015 yılı
içerisinde yaşamış olduğumuz iki seçim bize iş dünyası bakımından olumlu yansımadı. Ancak
64. Hükümetin açıklamış olduğu bu tedbirler hem 2016 yılı bakımından hem de önümüzdeki
yıllar bakımından Türkiye’de ekonominin iş dünyasının istediği yönde gelişeceği konusunda
bize bir gösterge oldu. Ümit ediyorum bundan sonraki yıllarda özellikle dört yıllık seçimsiz
bir dönemde ekonomik faaliyetlerin ön planda olduğu daha çok ekonominin konuşulduğu ve
gelişmelerin bu yönde olduğu yıllar yaşarız” dedi.
Asgari ücretin bin 300 TL olmasında sakınca olmadığını ancak istihdam üzerindeki
maliyetlerin iş dünyasına yıkılmasından endişe ettiklerini ifade ederek, “Asgari ücretin bin
300 TL olması AK Parti tarafından seçimlerden önce söylenmişti. Asgari ücret için bin 400,
bin 500 TL diyen partiler oldu. Ak Parti asgari ücreti bin 300 TL’ye çıkaracak. Nitekim sayın
başbakan yapmış olduğu açıklamada asgari ücretin bin 300 TL’ye çıkacağı hususunu ilk yüz
günlük program içerisine aldıklarını söyledi. Asgari ücretin bin 300 TL’ye çıkmasında bir
sakınca yoktur. Bin 300 TL’ye çıkarken istihdam üzerindeki maliyetlerin iş dünyasına
yıkılmasından endişe ediyoruz. Eğer asgari ücretin bin 300 TL’ye çıkarken oluşturduğu
maliyetler tamamen iş dünyasına yıkılacak olursa iş dünyası bunun altından kalkamaz. Tabi
yerindeyse biz bunun altında eziliriz. Endişe duyduğum konu işten çıkarmalar olabilir,
sigortasız kayıtsız işçi çalıştırmalar söz konusu olabilir, bu maliyetlerin yükselmesiyle rekabet
edemez noktaya geliriz ve mallarımızı satamaz duruma geliriz. Dolayısıyla iş dünyasına bu
yükün yıkılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir paylaşım olacaksa hükümet bunu adaletli
bir şekilde paylaştırabilir. Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre de bu paylaşımın
yapılacağı noktasında sinyaller alıyoruz. İnşallah bu paylaşım yapılır ve çalışanlarda rahat bir
ortam içerisinde kendi hayatlarını devam ettirmek bakımından refah düzeylerini yükseltmiş
olurlar” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15939.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

Karayel: PKK belasından kurtulacağız
AK Parti İl Teşkilatı tarafından organize edilen ‘Nöbetçi Vekil’ uygulaması kapsamında
Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel vatandaşların sorunlarını dinledi. Karayel,
"Türkiye 30 küsür yıldır uğraştığı PKK belasından Allah’ın izniyle kurtulacaktır" dedi
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İl binasında açıklamalarda bulunan Milletvekili İsmail Emrah Karayel sadece AK Parti’ye oy
verenlerin değil tüm Türkiye’nin temsilcileri olduklarını söyleyerek, “Malumunuz
Kayseri’den her 3 kişiden 2’si, Türkiye’den de her 2 kişiden 1’i AK Parti dedi. Ama gelinen
aşamada hükümetimiz ve sayın başbakanımızın yaptığı açıklamayla da bir kez daha ifade
edildi ki, AK Parti olarak tüm Türkiye’nin Kayseri milletvekilleri olarak da tüm Kayseri’nin
temsilcisiyiz. Bu vesileyle istikrara oy verdikleri için tüm AK Parti gönüldaşlarına teşekkür
ediyoruz. Bugün burada AK Parti İl Teşkilatı tarafından uygulamaya konulan ve bizden önce
de var olan ve Türkiye’de örnek olarak gösterilen nöbetçi vekillik uygulaması kapsamında
bulunuyoruz. Nöbetçi vekillik uygulaması kapsamında her hafta bir vekilimiz şehrimizde
hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu kapsamda tebrik etmek isteyenlerin tebriklerini
alıyoruz, sıkıntısı olanların sıkıntısını dinliyoruz ve önerisi olan hemşehrimiz varsa onları da
dikkatlice dinliyoruz. Bugün de bu kapsamda buradayız” dedi. Rusya ile ilişkileri
değerlendiren Milletvekili Karayel, “Rusya bunu kriz haline getiriyor. Tabi bu uçak içeriye
girip müdahale edilmeseydi neler olurdu düşünülebilir ama Türkiye büyük bir devlet olduğu
için yapması gerekeni yapmış, kendi hudutlarını korumuştur. Biliyorsunuz hudut namustur ve
korunması gerekir. Dolayısıyla yapılan işlemle ilgili Türkiye açısından bir sıkıntı yoktur.
Rusya bunu krize çevirerek kendine göre yalnızlaştığı bir dönemde NATO tarafından tehdit
olarak algılandığı bir dönemde, Avrupa Birliği ve Amerika tarafından ambargoya tabii
tutulduğu bir dönemde etrafında nadir iyi ilişkiler kurduğu ülkelerden birisi olan Türkiye’ye
böyle bir tavır sergileme tercihinde bulundu. Devletler tercihlerinin neticesine katlanmak
durumundadır. Rusya kendine göre hamleler yapmaktadır, Türkiye de bunun karşılığında
enerji tedarikinin çeşitliliği olmak üzere bütün hamlelerini yapmaktadır, planları hazırdır”
diye konuştu. Terör örgütü PKK’nın araziden temizlendiği gibi şehir merkezlerinden de
temizleyerek Türkiye’nin PKK’dan temizleneceğini kaydeden Karayel, “7 Haziran’dan sonra
AK Parti’ye yapılan en büyük eleştirilerden birisi PKK ile yapılan işlerdi, çözüm süreciydi.
PKK kendi yaptığı işlerin neticesinde çözüm sürecinin ortadan kaldırılmasını doğurdu.
Şuanda Doğu’da yapılan işler devletin iş yapış tarzlarından birisidir. Şuan Doğu’da arazide
nasıl PKK’nın beli kırıldıysa şehir içinde de aynı şey yapılmaktadır. PKK Allah’ın izniyle bu
operasyon sonrasında şehirlerden de sökülüp atılacaktır ve Türkiye 30 küsür yıldır uğraştığı
PKK belasından Allah’ın izniyle kurtulacaktır” ifadelerini kullandı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan hükümetin eylem planını da değerlendiren
Karayel, AK Parti’nin seçimden önce söylediklerinin vaat değil taahhüt olduğunu sözlerine
ekledi.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından Karayel, vatandaşlarla görüşerek sorunlarını
dinledi. Karayel’e AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Ömerli de eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15940.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

3 Aylık Nişanlısını Kalbinden Bıçaklayarak
Öldürdü
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bir kişi, 3 ay önce nişanlandığı nişanlısını kalbinden
bıçaklayarak öldürdü.
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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Buzhane mevkiinde meydana gelen olayda Y.T. (23) isimli
şahıs, 3 ay önce nişanlandığı Neslihan G.yi (23) kalbinden bıçakladı. Olayın ardından Y.T.,
ağır yaralanan Neslihan G.’yi kendi otomobiliyle Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
kaldırırken, genç kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın
ardından jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda cinayet şüphelisi olarak gözaltına
alınan nişanlısı Y.T.’nin ilk ifadesinde Neslihan’ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Neslihan
G.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15941.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

ERÜ’de adil bir yönetim olacak
Erciyes Üniversitesi’ndeki küskünlük ve gruplaşmalara dikkat çeken ERÜ Rektör Adayı Prof.
Dr. İsmail Kayar, “Bunların üstesinden gelinmesi adil bir yönetimle olur. Böylelikle yeni
kamplaşmalar önlenebilir. Üniversitede bir dönem rektörlük yaptığımda bunları oldukça
azaltacağımı düşünüyorum” dedi.
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Erciyes Üniversitesi Rektörlük seçimleri ile ilgili adaylarla yaptığımız söyleşilere devam
ediyoruz. Bu hafta 17 Aralık Perşembe günü yapılacak olan seçimde sona gelindi. Bugünkü
söyleşi köşemizde rektör adaylarından ERÜ Rektör Adayı Prof. Dr. İsmail Kayar bulunuyor.
Kayar, rektörlük için gerekli bilgi ve deneyime sahip olduğunu söyleyerek, üniversitede son
zamanlarda artan küskünlük ve gruplaşmalara dikkat çekti. Kayar, adil bir yönetim anlayışı ile
bu sorunun üstesinden geleceğini kaydetti. Prof. Dr. Kayar ile gerçekleştirdiğim bu özel
söyleşimizde Kayar’ın, özellikle akademik personel ve kampus alanı ile ilgili hayata
geçireceği projelerini ayrıntıları ile okuyacaksınız.
“Rektör olmak için gerekli tecrübeye sahibim”
Neden aday oldunuz?
Erciyes Üniversitesi’nin sorunlarına sadece rektörlük seçimleri vesilesiyle kafa yoran biri
değilim. Üniversitemizde uzun süre görev yaptığım için üniversitenin gerek akademik gerekse
fiziki altyapısını ilgilendiren meselelere hakimim. Asistanlığımdan itibaren üniversitenin
yönetimiyle ilgili bazı çalışmaların içerisinde bulundum, çeşitli akademik ve idari görevler
üstlendim. Rektörlük ciddi bilgi birikimi, tecrübe ve fedakarlık isteyen bir hizmet makamıdır.
Bu gibi görevlere talip olan insanların geçmişinde bunlara altyapı oluşturacak tecrübelerinin
olup olmadığını değerlendirmek lazım. Akademik hayatı boyunca üniversitede hiçbir idari
görev üstlenmeyen ve bunlara ilgi duymayan kişilerin birdenbire ben rektörlük yapacağım
demelerini çok ilginç buluyorum. Her profesörün rektör adayı olması hakkıdır, ama bu
konularda hiç ilgisi alakası olmayan birinin, üniversitenin sorunlarını anlamak ve bunlara
makul çözümler üretmek için rektörlük süresinin yarısını boşa geçireceğini düşünüyorum. Bu
nedenle rektörlük görevine talip olan arkadaşlarımızın öteden beri bu konulara ilgi ve
merakının olması artı bir değerdir. Ben bu altyapıyı ve heyecanı taşıdığımı düşünerek
rektörlüğe aday oldum.
“Bir adım öndeyim”
Üniversitenin akademik ve idari personeline yönelik gerçekleştirmek istediğiniz projeler
nelerdir?
ERÜ, 60 bin civarında öğrencisi 5 bin civarında personeliyle büyük bir üniversitedir.
Hukukçu olmam sebebiyle sorunlarla uğraşmak ve sorun çözmek benim uzmanlık alanımdır,
bu nedenle de bir adım öndeyim. Rektör seçilmem halinde, oluşturacağım dinamik bir
çekirdek kadro ile birlikte üniversitemizin sorunlarının rahatlıkla üstesinden geleceğimize ve
üniversiteyi daha ileri taşıyacağımıza inanıyorum.
ERÜ gerek bilimsel yayın gerek eğitim öğretim yönünden iyi durumdadır. Bunda,
kuruluşundan itibaren görev yapan önceki rektörlerin ve tüm öğretim üyelerinin emeği vardır.
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Fakat üniversitede geçmişten gelen ve sürekli
yenileri eklenen küskünlükler, bloklaşmalar ve gruplaşmalar var. Bunların altında, siyasi ve
ideolojik düşünce farklılıkları olduğu gibi nimet ve külfet dağılımında adil davranılmaması
veya yaşanan sorunların çözümsüz bırakılması gibi sebepler de var. Birçok fakülte ve
yüksekokulda öğretim elemanlarının kategorize edildiğini, yönetimde olanları veya yönetime
yakın olanların diğerlerine mesafeli durduğunu üzülerek görüyoruz. Bunların üstesinden
gelmek için başarıyı teşvik eden, rekabete dayalı bir çalışma ortamına ve adil bir yönetime
ihtiyaç vardır. Rektör seçilmem halinde makul sürede bu sorunları asgariye indirebileceğimi
düşünüyorum.
Üniversitelerin temel fonksiyonları bilimsel araştırma, eğitim-öğretim ve uygulamaya katkı
sağlamaktır. Üniversiteleri bilimsel yayınlar yönünden sınırlı olarak derecelendiren
mekanizmalar var. Üniversitemiz de bu sıralamalarda bir çok yönden ilk 10’un içerisinde yer
alıyor. Bunu daha yukarılara taşımak için çalışacağım.
Eğitim, öğretim yönünden üniversitelerin verdiği hizmeti ölçen ve denetleyen mekanizmalar
yetersiz. Mesela üniversitelerin herhangi bir biriminde eğitim iyi gidiyorsa buna dair bir takdir
veya teşvik yok. Kötü gidiyorsa buna dur diyen de yok. Böyle bir mekanizma olmadığı gibi

buna ihtiyaç duyan da yok. Verilen yükseköğretim hizmetinin kalitesini hiç tartışmadan
olduğu gibi sürdürülmesini doğru bulmuyorum.
“Asıl yükü taşıyanların taleplerine önem vereceğim”
Öğretim üyelerinin büyük çoğunluğu sürekli olarak bilimsel çalışmasıyla, dersiyle, projesiyle
vs. meşgul olmaktadır. Bunların genellikle üniversite idaresinden bir talepleri yoktur ve
rektörü yılda bir iki kez ya görür ya görmezler. Aslında, rektörlüğün üniversitenin asıl
yükünü sırtında taşıyan bu öğretim üyelerinin ne düşündüğünü, ne istediğini araştırması ve
bunlar için rahat ve huzurlu çalışma ortamları sunması gerekiyor. Üniversite yöneticilerinin
sadece önlerine gelen sorunların içerisinde kaybolarak, üniversitenin asıl yükünü taşıyan
insanlara yeteri kadar ilgi göstermediklerini düşünüyorum. Kısmet olur da rektör olursam,
üniversitenin asıl yükünü taşıyan hocaların ne dediğine, talep ve ihtiyaçlarının ne olduğuna
önem vereceğim.
“Atama ve yükseltme kriterlerini yeniden düzenleyeceğim”
Seçim vesilesiyle görüşme imkanı bulduğumuz özellikle genç öğretim üyelerinin en fazla
tedirgin olduğu konuların başında mevcut atama ve yükseltme kriterleri gelmektedir. Bunların
yeteri kadar tartışılmadan ve öğretim üyelerinin görüşleri değerlendirilmeden uygulamaya
konulduğu anlaşılıyor. Akademik atama ve yükseltme kriterleri konusunda öğretim üyeleri
arasında tam bir mutabakat sağlamak mümkün olmasa da mümkün olduğu kadar uzlaşma
aranmalıdır. Rektör seçilmem halinde ilk 6 ay içinde atama ve yükseltme kriterleri yeniden
ele alınacaktır. Tüm öğretim üyelerinin görüşleri de alınarak, yetkili kurullarda görüşülerek
gerekli değişiklikler yapılacaktır. Bu konudaki şahsi kanaatim, ana ilkeler belirlendikten sonra
bölüm/anabilim dalı düzeyinde alt ilkeler belirlenmelidir. Mesela, yıllar önce kurulan ve
öğretim üye sayısı yeterli olan bölümlerde çıtayı yükseltmek gerekir. Buna karşılık, yeni
kurulan ve öğretim üyesi temininde güçlük olan bölümler için daha düşük kriterler
belirlenmeli ve bunlar tedricen yükseltilmelidir. Ayrıca belirlenen kriterlerin uygulanması
için daha makul bir geçiş dönemi belirlenmelidir. Çünkü hukuk güvenliği ve kazanılmış
haklar sistemi, akademik ve özel hayatını önceden planlayan insanlara sürpriz engeller
çıkarılmamasını gerektirir.
“Mobbing’le aktif mücadele edeceğim”
Yapılan bilimsel araştırmalara göre üniversiteler mobbingin (işyerinde psikolojik baskı) en
yaygın olduğu kurumların başında geliyor. Bunlardan bazıları yargıya ve basına yansıdığı için
duyuluyor, ama duyulmayan da haddinden fazladır. Mobbingle mücadele etmek kolay
değildir. Rektör seçilmem halinde bu amaçla rektörlük bünyesinde bir merkez kurmayı ve her
seviyede mobbingle aktif mücadele etmeyi düşünüyorum.
Üniversitede uygulamaya konulan merkezi öğrenci işleri uygulaması gerek öğrenciler gerekse
öğretim elemanları yönünden büyük sıkıntılara sebep olmuştur. Şüphesiz merkezi sistemin
personel tasarrufu sağlamak ve işlemleri hızlandırmak gibi olumlu yönleri vardır. Fakat,
kampüsümüz oldukça büyüktür, fakülte ve yüksekokullarla rektörlük binası arasındaki
mesafeler uzundur. Diğer yandan, öğrenci işlerindeki idari personelin bir kısım işleri
akadamik personele yüklenerek personel tasarrufu sağlamak iyi bir yöntem değildir. Rektör
seçilmem halinde, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının görüşlerini de alarak merkezi
öğrenci işleri uygulamasını yeniden ele alacağım.
“Kampus ihmal edildi”
Erciyes Üniversitesi’nin kampus alanını iyileştirmek için neler yapmayı planlıyorsunuz?
ERÜ’nün kampüs alanı epeyce dağınık ve hastaneler bölgesinde bina yoğunluğu var. Buna
bağlı olarak ciddi araç trafiği ve otopark sorunu oluştu. Üniversiteden geçen tramvay
güzergahının doğru planlanmamış olması bu yoğunluğu daha da artırmıştır. Sabancı Kültür
Sitesinin etrafı, lojmanlar ve hastaneler civarında yeniden planlama yapılarak trafik daha
akışkan hale getirilebilir.

Kampüsün yeteri kadar canlı olmadığını düşünüyorum. Konu özellikle ikinci öğretim
öğrencileri yönünden önemlidir. Kampüsün insanların rahatça girip çıktığı, gece de iyi vakit
geçirilen, kütüphanelerin geçe de açık olduğu bir kampüs haline getirilmesi gerekiyor. Bunun
için uygun mekânlar lazım. Bunlar ERÜ’de ihmal edilmiştir.
Acil servisin karşısındaki alanda büyük bir otopark alanı var. O alana katlı otopark, AVM ve
uygulama oteli yaptırmayı planlıyorum. Kampüsün bir kaç noktasında da yap işlet devret
şeklinde restoran ve kafeler açmayı, bunlarla kampüsü hareketlendirmeyi düşünüyorum.
Bunun için en uygun yerlerden biri de yüzme havuzunun arkasındaki alandır. 60 bin öğrencisi
5 bin çalışanı olan, hastaneleri, lojmanları, camisi, misafirhanesi bulunan ve içinden tramvay
hattı geçen bir kampüste bunlar çok gereklidir ve bütçe dışı imkanlarla kolayca yapılabilir.
“Havalı ama içi boş sözcüklerden nefret ediyorum”
Özellikle, söyleyenlerin de gerçek manasını bilmediği bir kaç kavramdan nefret ediyorum.
Mesela ‘üniversite sanayi iş birliği’ ve ‘ortak akıl’ bunlardan ikisi. Üniversite sanayi işbirliği
50 senedir konuşulur, bu amaçla vakıflar dernekler kurulur, üniversite burada sanayi orda
durur ama işbirliği bir türlü gerçekleşmez. Ben bu işbirliğinin önündeki engelleri ve nasıl
aşılacağını gayet iyi biliyorum. ERÜ’deki her bölümün sanayiye, ticarete ve halka dönük
yapabileceği çalışmalar var. Öğretim elemanlarımızın uygulamaya dönük çok başarılı
çalışmaları var. Bunlar teoride ve tozlu raflarda kalmamalı. Bunlara dair önemli projelerim
var ve bunları ciddi şekilde destekleyeceğim.
Üniversitenin “ortak akıl” ile yönetileceğine dair sözlerin de içi boştur. Binlerce personelin mi
yoksa onbinlerce öğrencinin mi ortak aklından söz ediliyor belli değil. Üniversiteler Anayasal
kuruluşlar ve nasıl yönetilecekleri 2547 sayılı kanunla belirlenmiştir. Senato ve yönetim
kurulu gibi üniversitenin karar ve yönetim organları iyi çalıştırılırsa ortak akıl olur zaten. Bin
yıllık “istişare” veya “demokrasi” ye ortak akıl deyinceyeni bişey olmuyor yani.
“Şehir merkezine ERSEM’in şubesini açacağım”
Öğretim elamanları ve birinci derece yakınları üniversite hastanelerinden öncelikli ve
ayrıcalıklı olarak yararlanacaklar. Diş hastanesinde bu sistem başarıyla uygulanmaktadır. Bu
projenin hastanelere ve doktorlarımıza ilave yük getiren veya mali kaynak gerektiren bir yönü
yoktur.
Üniversitenin yemek hizmetleri çok daha iyi olmalı. İyi bir işletmecilik uygulamasıyla mevcut
öğretim üyeleri yemekhanelerinde seçmeli ve alternatif menüler sunulabilir.
Teknoparkın kapasitesi ve etkinliği arttırılmalıdır. Teknopark, mevcut haliyle vergi
teşviklerinden yararlanacak şirketlere oda kiralayan bir İş hanına dönüşmüştür. Teknopark
gerçekten yeni ve teknolojik buluşların hayata geçirildiği bir kuluçka merkezi ve üniversite
sanayi işbirliğinin en önemli kapısı olmalıdır.
Öğretim elemanlarının çalışmalarını ticarileştirmek ve üniversite sanayi işbirliğine katkı
sağlamak için fikri ve sınai haklar araştırma uygulama merkezi kuracağım.
Meslek yüksekokulu öğrencilerinin uygulamaya dönük staj ve eğitimlerini artırmak gerekir.
Bunun için meslek kuruluşlarıyla ve kurumsal firmalarla işbirliği anlaşmaları yaparak,
öğrencilerin haftanın en az yarısını uygulamada-stajda geçirmesi sağlanacaktır. Böylece
mezun olduktan sonra tercih edilen ara elemanlar yetiştirmeye çalışmalıyız.
Üniversitenin arsa ve arazilerine sahip çıkacağım. Kamu kurumları arasında arsa becayişi
olabilir fakat geçmişte üniversitemiz genellikle verdiğinin karşılığını alamamıştır.. Bu konuda
üniversitenin çıkarlarını gözeteceğim, kimseye karşılıksız veya ucuza arsa vermeyeceğim.
ERSEM’in şehir merkezinde hizmet vermesi ulaşım ve rekabet yönünden önemlidir. Bunun
için şehir merkezinde bir bina temin ederek ERSEM’in şubesini açacağım.
“Adaylar değil arkalarında kimlerin olduğuna dair dedikodular yarışıyor”
Söyleşimize son verirken son olarak neler eklemek istersiniz?
ERÜ rektörlük seçiminde 11 aday yarışacak. Rektörlük önemli bir hizmet vesilesi ve
makamıdır. Bu ağır yükün altına girmeye talip olan tüm adaylara saygı duyuyorum, fakat ben

rektörlüğü daha iyi yapacağıma ve her yönden ERÜ’yü daha ilerilere taşıyacağıma
inanıyorum.
Üzülerek ifade etmeliyim ki, bu seçimde adaylardan çok adayların arkasında kimin veya
kimlerin olduğuna dair “dedikodular” yarışıyor. Son olarak şunu belirtmeliyim ki, 17 Aralık
2015 tarihinde yapılacak seçimde öğretim üyesi arkadaşlarımdan yeterli destek aldığım
taktirde sonraki aşamalarda herkesten fazla atanma şansım olacağını düşünüyorum.
Söyleşi: Bünyamin Gültekin
Prof. Dr. İsmail Kayar Kimdir?
1965 yılında Çorum’da doğdu. 1983 yılında İzmir İmam Hatip Lisesi’nden 1987 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde özel hukuk alanında yaptı.
1988 yılında ERÜ İİBF, 2003 yılında ERÜ Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim
Dalı’nda göreve başladı. 1994 yılında yardımcı Doçent, 2001 yılında Doçent, 2006 yılında
Profesör kadrosuna atandı.
1995 yılında DAAD bursu ile Almanya’da Üniversitat Des Saarlandes’de çalışmalar yaptı.
15 lisansüstü tez yönetti. Yayınlanmamış 10 kitabı ve 40 civarında bilimsel makalesi
bulunmaktadır.
2004-2012 yıları arasında Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kurucu dekanı olarak
görev yaptı. Üniversite hukuk müşavirliği, üniversite etik kurulu üyeliği, üniversite vakfı
yönetim kurulu üyeliği, fakülte dekan yardımcılığı, enstitü müdür yardımcılığı,
bölüm/anabilim dalı başkanlığı, fakülte/enstitü yönetim kurulu üyeliği gibi idari ve akademik
görevler üstlendi.
İngilizce biliyor. Evli ve 3 çocuk babası.
Rektörlük seçim süreci nasıl işleyecek?
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne 11 aday var. 17 Aralık günü saat 09.00-17.00 arasında
öğretim üyelerinin kullanacakları oylarla en çok oy alacak ilk 6 aday YÖK’e bildirilecek. 2223 Aralık tarihlerinde YÖK, rektör adaylarını inceleme komisyonunu başlatacak. Teamüllere
göre ilk 6 adayın 22-23 Aralık tarihlerinde mülakata çağrılması gerekiyor. YÖK mülakatın
sonucunda bu 6 adaydan 3’ünü eleyecek ve 3 tanesini 25 Aralık’ta Cumhurbaşkanı’na
gönderecek. 25 Aralık’tan sonra Cumhurbaşkanı, bu 3 adaydan bir tanesini rektör olarak
atayacak. Bu kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından rektörlük süreci
tamamlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15942.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

Başkan Çelik'in Kütüphane Turu
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediyeye ait kütüphanelerde incelemelerde
bulundu.
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Belsin Kütüphanesi ile Merkez Kütüphanesi'ni gezen Başkan Çelik, kütüphanelerde çalışan
öğrencilerle sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kütüphane hizmetinde gençlere yeni imkanlar
tanınması için talimatlar verdi. Hafta sonu önce Belsin Kütüphanesi'ni ziyaret eden Başkan
Çelik, kütüphanenin gezdi ve ders çalışan öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Başkan Çelik daha sonra Büyükşehir Belediyesi Merkez Kütüphanesi'ne geçti. Kütüphanede
verilen hizmetler ve kitap envanteri ile ilgili bilgiler alan Başkan Çelik, de sohbet ederek
taleplerini dinledi. Başkan Mustafa Çelik, kütüphanelerde gençlere yönelik imkanların
artırılmasını ve kitap takviyesi yapılmasını istedi.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi kütüphane hizmetlerinde önemli bir projeyi hayata
geçiriyor. 24 saat hizmet verecek olan kent kütüphanesi için çalışmalar devam ediyor.
Kiçikapı'da bulunan ve restoresi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kilise kütüphaneye
dönüştürülecek. Günün her saat açık olacak Kent Kütüphanesi'nde modern okuma ve çalışma
alanları bulunacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15943.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

Düğün Dönüşü Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Ankara-Nevşehir karayolu üzerinde direksiyon hakimiyeti kaybolan bir otomobil, takla atarak
şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
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Edinilen bilgilere göre, Ankara-Nevşehir karayolu Çallıgedik mevkinde meydana gelen trafik
kazasında N.Ö.'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 50 FF 997 plakalı otomobil, takla
atarak şarampole yuvarlandı. Ankara'da bulunan akrabalarının düğününden döndükleri
öğrenilen aileden yolcu olarak bulunan D.Ö. hayatını kaybederken, sürücü N.Ö., yolcular
M.D.Ö. ve R.Ö. yaralandı. Hayatını kaybeden D.Ö. otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet
Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar ise çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına
alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15944.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Yapıldı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, İl İdare Şube Başkanları toplantısında, kamuda çalışan ve
kamu görevi yürüten tüm çalışanların üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmakla mükellef
olduğunu söyledi.
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Vali Düzgün başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen İl İdare Şube Başkanları
Toplantısı’na Vali Yardımcıları Gökhan Azcan ve Mehmet Aktaş ile kamu kurum ve
kuruluşlarının bölge ve il müdürleri katıldı.
Vali Düzgün, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince gerçekleşen
toplantının açılışında, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmaları ile kamu personelinin
verimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İl genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının uyumlu bir şekilde huzur içinde çalıştığını
kaydeden Vali Düzgün, hizmetlerin yürütülmesi sırasında kimi zaman bazı konularda
sıkıntılar yaşanabildiğine işaret ederek, yöneticilerin görevinin de bu sıkıntıların hiç
oluşmamasını sağlamak, oluştuğunda ise derhal giderilmesini sağlamak olduğunu ifade etti.
Yöneticilerin “ulaşılabilir ve görünür” olması gerektiğinin altını çizen ve vatandaşı
dinlemenin önemine vurgu yapan Vali Düzgün, “Engelliyeci değil, çözüm üretici olmamız
lazım” ifadelerini kullandı.
Kamu hizmetlerinin zamanında ve en iyi şekilde yürütülmesinin kaliteli hizmet anlayışı ile
birebir ilişkili olduğunu dile getiren Vali Düzgün, bu yüzden vatandaş odaklı kaliteli hizmet
konusunda belli bir standartın yakalanması gerektiğini ifade etti.
Kamu kurumunda çalışan tüm personelin kaliteli, hızlı ve sağlıklı hizmet verme noktasında
daha verimli çalışmaları gerektiğini söyleyen Vali Düzgün, "Hepimiz kamu görevi yapıyoruz
ve kamuya karşı belli sorumluluklarımız var. Bu bilinç içerisinde işimizi layıkıyla yapmak ve
yaptığımız işin hakkını vermek zorundayız. Bu nedenle kamu personelinin vatandaşa hizmet
verme noktasında daha dikkatli ve daha verimli çalışması gerekiyor" dedi.
Vali Düzgün Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kamu hizmetlerini yürütürken azami düzeyde
birbirine yardımcı olması gerektiğini belirterek, bu konuyla ilgili tüm kamu kuruluşlarının
koordinasyonlu şekilde çalışmalarının gerekliliğini ifade etti.
Vali Düzgün, toplantıya katılan yöneticilere kamu kurumlarına işi düşen, hizmet alan
vatandaşların yerine kendilerini koyarak “Empati” yapmaları tavsiyesinde de bulundu.
Vali Düzgün’ün, konuşmasının ardından, İl İdare Şube Başkanları Toplantısı gündem
maddeleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.
Karşılıklı görüş alış verişinin de yapıldığı toplantının gündem maddeleri arasında 2015 yılının
kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi, dikkat edilecek hususlar ve personel konuları ile
vatandaş odaklı hizmet konuları yer aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15945.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

Kayseri Şeker Çölleşmek Üzere Olan Arazilerin
Islah Çalışmasına Start Verdi
Yeşilhisar ve Develi İlçeleri arasındaki Karaağıl Mevkii’nde çölleşmeye yüz tutan 6 bin 307
dekar mera arazisi Pandoğa Hayvancılık Tesisi’nin kaba yem ihtiyacını karşılamak üzere 25
yıllığına Kayseri Şeker, Panpet ve Pandoğa şirketleri tarafından kiralanmak suretiyle ıslah
edilerek tarıma kazandırılmaya başlandı.
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Mera ıslah çalışmalarına start verilmesi esnasında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “Yeşilhisar ilçemizle Develi ilçemizin sınır
noktasında bulunan Karaağıl bölgesindeki arazide yıllardır ekim yapılamamaktadır. Bu arazi
çoraklaşıp mera özelliğini de kaybetmeye başladı. Kayseri Şeker Fabrikası, Pandoğa ve
Panpet şirketleri ile birlikte Gıda ve Tarım Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü ihalesi sonucunda
arazinin 25 yıllığına kiralamış bulunmaktayız. Bu arazinin mera olması nedeniyle özellikle
bura da mera bitkileri yetiştirilmesi gerekiyor ama öncelikle bu arazinin ıslah edilmesi
gerekiyor. Artık tuzlanmaya yüz tutmuş her hangi bir bitkinin bitmesi zorlaşan arazinin
öncelikle ıslah edilmesi gerekiyor. Kayseri Şeker Fabrikası, çiftçilerimiz, Kocasinan Ziraat
Odası ile birlikte onların temin ettiği traktörlerle arazi sürülmeye başlandı. 6 bin 500 dekar
arazinin tekrardan tarıma kazandırılması bizim açımızdan çok anlamlı ve değerlidir. Kayseri
Şeker Fabrikası’nın yapmış olduğu diğer başarılı faaliyetler arasında bu araziyi tekrardan
tarıma kazandırma çalışmalarına önem veriyor bu konuda zaten İncesu yavaş bölgesinde
bulunan Kayseri Şeker Pandoğa çiftliğin karşısındaki arazi Erciyes Üniversitesi ile birlikte
ıslah ediliyordu. Biz 2-3 senedir oradaki ıslah çalışmasını başarılı bir şekilde yürüttük. Orada
elde etmiş olduğumuz başarı ve tecrübeyi burada da inşallah en iyi şekilde değerlendireceğiz.
Bu arazinin çevredeki çiftçilere de örnek olsun istiyoruz birlikte zaten inşallah bu işi
başaracağız. Biz bunun yanında eğer ihtiyaç olursa daha başka arazilerinde tarıma
kazandırılması konusunda kendimizi göreve hazır hissediyoruz. Yeşilhisar Belediye
başkanımıza da katkılarından dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Tarım İl Müdürlüğümüzün
bu konudaki anlayışına oradaki yöneticilere personele de teşekkür ediyoruz. Bu bölgeden
gelen çiftçilerimiz muhtarlarımız da bunun heyecanını en az bizim kadar duyuyorlardır.
Onlara da gösterdikleri bu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Arazi hakkındaki bilgilendirme sonrasında 7 adet traktör araziyi sürmeye başladı. Arazi ıslah
çalışmalarını yerinde incelemek üzere Karaağıl Mevkii’ne Yeşilhisar Belediye Başkanı
Abdulkadir Akdeniz, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi
Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Argun, Harun Halıcı,
Kayseri Şeker FabrikasıYönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu
Üyeleri Hurşit Dede, Abdulkadir Güneş, Niğmetullah Sevim, Halis Lektemur, Kayseri Şeker
Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli ve diğer yetkililer de hazır bulundu.
Kiralanan arazide, tuzluluk oranı yüksek olduğundan arazi ıslah çalışması kapsamında mera
kanunu çerçevesinde mera karışımı bitkilerin ekimi konusunda 8 parsel için ayrı ayrı mera

ıslah ve amenajman projesi hazırlandığı, ön bitki olarak macar fiği, adi fiğ, triticale, arpa
karışımı ekilerek gerekirse sürülerek toprağa karıştırılması sağlanıp, ıslah çalışması
tamamlandıktan sonra yonca, kılçıksız brom ve kamışsı yumak ve yüksek otlak ayrığı
karışımı yapay mera tesis edileceği belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15946.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

Kahveci Mahallesi Kur'an Kursu Ziyareti
Bünyan Belediyesi tarafından tefrişatı yapılan Kahveci Mahallesi Kur'an Kursu, düzenlenen
programla hizmete açıldı.
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Programa Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven,
Bünyan İlçe Müftüsü Abdürrahim İnanç, Kozaklı İlçe Müftüsü Rahmi Yiğit, Kahveci
Mahallesi Camii İmam Hatibi Recep Rözgar, Kahveci Mahallesi Muhtarı Yaşar Gezici ve
mahalle halkı katıldı.
Müftü Şahin Güven, Kur'an Kursu öğrencileriyle bir süre sohbet etti ve yapılan dua ile kurs
açıldı. İl Müftüsü Güven, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu'na kur'an kursuna
yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Açılışın ardından Müftü Güven Kahveci Mahallesi
Camii'ne giderek ikindi namazını kıldırdı.
Programların ardından İl Müftüsü Şahin Güven ve Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu, Kahveci İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenler ile sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15947.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

Görsel Kirlilik Kaldırılıyor
Melikgazi Belediye Meclisi ilçe sınırları içerisinde yer alan iki trafo merkezi Küçükali ile
danışmentgazi mahallesi için , alan tahsisi yaparak çevre ve görsel kirliliği ortadan kaldırdı.
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Melikgazi Belediye Meclisi Kentsel Dönüşüm Projesinin uygulandığı Küçükali Mahallesi ile
Danışmentgazi Mahallesinde yer alan iki adet trafonun gelişen ve büyüyen şehirleşme
neticesinde orta yerde kalarak hem tehlike arz ettiği hem de görsel ve çevresel kirlik
oluşturduğu için başka bir alana tahsis ederek sorunu ortadan kaldırdı.
Sosyal ve spor tesisleri içine taşındı…
Küçükali Mahallesinin Bakanlık onayı ve oluru ile Kentsel Dönüşüm Projesinin başlatıldığını
hatırlatan Planlama Müdürü Ali Süslü, eski evlerin yıkıldığı ve yeni binaların temellerinin
atılacağı bir süreç de; Küçükali semtinde bulunan trafo merkezi daha estetik, daha görsel ve
yeni inşa edilecek binalara hitap edecek bir kapasitede tahsis edilen alana yapılacağını
söyledi.
Planlama Müdürü Ali Süslü, Danışmentgazi mahallesinde ise yapımı devam eden pazaryeri
yenileme ve sosyal tesis inşa çalışması ile trafo merkezini daha görünmez ve adeta tesisin bir
parçası gibi görünecek bir alana yapılacağını belirterek, trafo merkezinin Pazaryeri ve sosyal
tesis binası içerisine alınarak görsel kirliğinin kaldırılacağını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15948.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

Kaymek'ten İğne Oyası Sergisi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) tarafından
"İğne Oyaları Sergisi" açıldı. Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nde açılan sergi iki gün boyunca
gezilebilecek.
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KAYMEK'in farklı branşlarda açtığı kurslarda ortaya konan eserler sergilenmeye başladı.
KAYMEK kurslarından olan İğne Oyası kursuna katılan kursiyerlerin emeği göz nuru eserleri
Kayseri Park'ta sergiye açıldı. Serginin açılışını hayırlı olması dilekleriyle Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan yaptı. Açılışa, AK Parti Kadın Kolları Başkanı
Sevilay İlkentapar, KAYMEK Müdiresi Mürşide Gonca Aslan, davetliler ve vatandaşlar
katıldı.
Ara dönem sergilerinin ilkini açtıklarını ve önümüzdeki günlerde de devam edeceklerini ifade
eden KAYMEK Müdiresi Mürşide Gonca Aslan, "Dantel ve dantelin değişik versiyonlarını
konu alan bir sergi açtık. Sergimiz iki gün açık kalacak. Önümüzdeki günlerde ise yağlı boya
resim, çini gibi farklı branşlardaki eserlerimizi sergileyeceğiz" dedi.
İğne oyası sergisinde yaklaşık 80 kursiyer tarafından yapılan 155 eser yer alıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15949.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

Boşanmaların baş sebebi iletişimsizlik
Ülkemizde boşanmaların hızla artması resmi kurumlar kadar sivil toplum kuruluşlarını da
harekete geçirdi. Hilalder’de “Bilinçli Aile Mutlu Toplum” Projesi kapsamında düzenlenen
konferansta, mevcut boşanmaların ana nedeninin aile içi iletişimsizlik olduğu vurgulandı.
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Hilal Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Çevre Derneğinin; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Kayseri İl Müdürlüğünün katkıları, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının
destekleriyle başlattığı “BİLİNÇLİ AİLE MUTLU TOPLUM” Projesi kapsamında
11.12.2015 tarihinde HİLALDER Zeki DUMAN Konferans Salonunda Avukat Murat
ÇOLAK “AİLE HUKUKU” Konulu konferans verdi.
Konferansına Ailenin tanımını yaparak başlayan Avukat Murat Çolak ailelerin toplumun yapı
taşı olduğunu, evliliğin ise “iki farklı renkten tek renk elde etme sanatı” olduğunu söyledi.
Günümüzde mevcut boşanmaların ana nedeninin aile içi iletişimsizlik olduğunu vurgulayan
Murat Çolak Sağlıklı bir evlilik hayatı için bireylerin iletişim becerilerini kazandıracak bu tür
sosyal sorumluluk projelerin önemine dikkat çekti.
Ülkemizde ebeveynlerin çocuklarının evlilikleri üzerindeki etkilerinin çok olduğunu ve
ebeveynlerin daha yapıcı olmaları gerektiğini söyledi
Türkiye’de son 1 yılda boşanan çift sayısının 100.000, en çok boşanmanın 24-30 yaş
aralığında, çocuksuz boşanma oranının %45, en çok boşanmaların Batı Bölgesinde, en az
boşanmanın Doğu Bölgesinde ve Kayserinin ise boşanmada 2.bölgede olduğu gibi istatistiki
bilgiler veren Avukat Çolak boşanmanın en trajedik sonucunun çocuklar olduğuna dikkat
çekti
Boşanma ve sonuçlarıyla ilgili ibretlik olaylardan da bahseden Avukat Çolak Katılımcılara
Boşanma Sebeplerinden;
1 Genel boşanma
2 Özel boşanma
Boşanma çeşitlerinden ise;
1.Yalancı şahit ile boşanma
2. Anlaşmalı boşanma
3. Fili ayrılık sebebi ile boşanma ve boşanma sonucu oluşan;
1 Maddi tazminat
2 Manevi tazminat
3 Nafaka
4 Velayet gibi konularda ayrıntılı bilgiler verdi
Avukat Murat Çolak Konferansının sonunda;
Boşanmanın en son çare olması gerektiğini, Artan boşanma vakıaları karşısında, aile
hukukunun sadece adliyeleri, avukatları ve hakimleri ilgilendiren bir alan olmaktan çıktığına,
bu konuda özellikle STK'ların toplumun bilinçlenmesi noktasında önemli görevler üstlenmesi
gerektiğine vurgu yapdı.
Avukat Murat Çolak ve katılımcılar, sivil insiyatif alarak bu projeyi hayata geçiren Hilalder'e
ve idarecilerine teşekkür etti.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15950.html
Erişim Tarihi: 17.12.2015

Paralel Yapı’nın rektörlük stratejisi
Erciyes Üniversitesi’nde yarın rektörlük seçimleri yapılacak. Paralel Yapı’nın rektörlük
seçimleri için bir strateji geliştirdiği ve seçimlerde açıktan bir adayı desteklemeyeceği
konuşuluyor. Güçlü olan adaylar desteklenerek, rektör yardımcılığı koltuğuna kendilerine
yakın bir ismi getirmeyi planlayan Paralel Yapı’ya karşı rektör seçilecek ismin nasıl bir tavır
takınacağı merak ediliyor.
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Rektörlük için 11 aday yarışıyor. ERÜ Sabancı Kültür Sitesi’nde kurulacak olan sandıklarda
yaklaşık 1100 öğretim üyesi oy kullanacak. Oy kullanacak 1100 öğretim üyesinin yaklaşık
200’ünün Paralel Yapı’ya yakın kişiler olduğu tahmin ediliyor. Bu 200 akademisyenin kimi
destekleyeceği konusunda ise kulislerde bazı iddialar var. Paralel Yapı’nın rektörlük seçimleri
için bir strateji geliştirdiği ve seçimlerde açıktan bir adayı desteklemeyeceği konuşuluyor.
Güçlü olan adaylar desteklenerek, rektör yardımcılığı koltuğuna kendilerine yakın bir ismi
getirmeyi planlayan Paralel Yapı’ya karşı rektör seçilecek olan ismin nasıl bir tavır takınacağı
merak ediliyor.
Rektörlük seçim süreci nasıl işleyecek?
Öğretim üyelerinin kullanacakları oylarla en çok oy alacak ilk 6 aday YÖK’e bildirilecek. 2223 Aralık tarihlerinde YÖK, rektör adaylarını inceleme komisyonunu başlatacak. Teamüllere
göre ilk 6 adayın 22-23 Aralık tarihlerinde mülakata çağrılması gerekiyor. YÖK mülakatın
sonucunda bu 6 adaydan 3’ünü eleyecek ve 3 tanesini 25 Aralık’ta Cumhurbaşkanı’na
gönderecek. 25 Aralık’tan sonra Cumhurbaşkanı, bu 3 adaydan bir tanesini rektör olarak
atayacak. Bu kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından rektörlük süreci
tamamlanacak.
ERÜ Rektörlüğü’ne aday olan isimler
1. Prof. Dr. Hamza Çakır – İletişim Fakültesi Dekanıyken Rektör Vekili olarak atandı.
2. Prof. Dr. İsmail Kayar – Hukuk Fakültesi Eski Dekanı. Hukuk Dekanı iken eski rektör
karşısında aday olmuş ve 2. sırada yer almıştı.
3. Prof. Dr. Bünyamin Kaplan – Tıp Fakültesi Öğretim üyesi. AK Parti Milletvekili aday
adayıydı.
4. Prof. Dr. Sebahattin Ünalan – Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
5. Prof. Dr. Mehmet Emin Yüksel – Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi.
6. Prof. Dr. Mustafa Alçı – Mühendislik Fakültesi Dekanı.
7.
Prof. Dr. Muhammed Güven - Tıp Fak Dekanı. Eski Rektör Prof. Dr. Fahrettin
Keleştemur’un Güven’i desteklediği iddia ediliyor.
8. Prof. Dr. Ali Ünal – Tıp Fakültesi öğretim üyesi,
9. Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç – Tıp Fakültesi öğretim üyesi. AK Parti Milletvekili Aday
adayıydı.

10. Prof. Dr. Şefaattin Severcan – İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Bir dönem İlahiyat
Fakültesi Dekanlığı yaptı.
11. Prof. Dr. Zafer Gönülalan - Veteriner Fakültesi öğretim üyesi.
Haber-Yorum: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15951.html
Erişim Tarihi: 17.12.2015

“Sıradaki Taksi” dertli!
Kayseri’de bir taksi durağının başlattığı ‘Sıradaki Taksi’ uygulaması büyük beğeni kazandı.
Park Taksi Durağı bu yeniliğiyle müşterisiyle arasındaki iletişimine yeni bir boyut kazandırdı.
Buna rağmen müşterisine yıllardır iyi hizmet vermek için çalıştıklarını belirten Recep Ferah,
Kayseri’ de taksi kültürünün olmadığından da yakındı.
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Emirgan Çay Bahçesi yanındaki Park Taksi Durağı’nın park ve yoğun trafik sorunu nedeniyle
başlattıkları sistemden müşterileri oldukça memnun. 6 taksici esnafının bulunduğu Park
Taksi Durağı’nın cadde üzerindeki yerlerinde yoğun trafiğin getirdiği aksaklık nedeniyle
başlattığı “Sıradaki Taksi” uygulaması görenlere ilginç geliyor, müşterilere ise kolaylık
sağlıyor. 44 yıllık taksici esnafı ve durağın en eski şoförü Recep Ferah,” Durağımızın Sivas
Caddesi üzerinde olmasından dolayı araçlarımızı kolaylıkla park edemiyoruz. Yoğun trafik
buna engel oluyor. Taksi sırası gelen arkadaşımızın otomobilinin bulunması, sıraya geçmesi
bazen mümkün olmuyor. Müşteri sırada sandığı taksiye binmek istediğinde sorun yaşanıyor.
Biz de müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve kolaylık sağlamak için müşteri alması
gereken sıradaki arkadaşımızın otomobilinin üzerine ”Sıradaki Taksi” yazılı levha
yerleştirdik. Böylelikle, müşteriler sırada olan taksiyi kolaylıkla fark edip biniyor” dedi.
Taksi kültürü yok
Müşterisine yıllardır iyi hizmet vermek için çalıştıklarını belirten Recep Ferah, Kayseri’ de
taksi kültürünün olmadığından da yakındı. Geçmiş yıllarda taksici esnafının daha çok
kazandığını belirten Ferah şunları söyledi:
”Kayseri nüfusu çoğalıyor fakat insanlarımızın taksi kullanma alışkanlıkları bir türlü
gelişmiyor. Nüfus ile birlikte çoğalan özel araç sayısının artması da bizim işlerimizin
azalmasına neden oluyor. Toplu taşıma araçlarının düzenli olması ve her yere ulaşmasından
dolayı vatandaşlarımız taksileri çok az kullanıyor. Kent merkezinde işi olan insanlar, tek kişi
olsa dahi özel otomobiline biniyor ve şehir içine gidiyor. Park sorunu yaşamasına rağmen
taksileri tercih etmiyor. Ülkenin batısındaki büyük kentlerde ise insanlar özel araçları olduğu
halde, trafik ve park sorunlarını gözeterek toplu taşıma araçları ve taksileri tercih ediyor.
Taksi kullanmak bir kültürdür, maalesef Kayseri’de bu kültür yıllardır gelişmedi.”
Haber-Fotoğraf: Bünyamin Gültekin/Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15952.html
Erişim Tarihi: 17.12.2015

Eliti değil, tabanı temsil ediyoruz
MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu; Elitleri değil, tabanı temsil ettiklerini,
bu nedenle de küçük ve orta ölçekli işletmelerin menfaatlerini de korumaları gerektiğini
söyleyerek; “Daha insancıl bir yaşam için bin 300 TL’nin de yeterli olmadığını düşünüyoruz.
Ama bunun bir tek seferde işveren tarafından karşılanması piyasayı olumsuz etkileyecektir”
dedi.
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“Davamızla doğru orantılı ilerleyenlerin yanındayız”
Gazetemize gündeme dair açıklamalarda bulunan MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim
Olgunharputlu, “MÜSİAD olarak kayıtsız şartsız hükümetin yanındaymışız gibi bir algı var.
Bizim davamızla kim doğru orantılı ilerliyorsa onun yanındayız. AK Parti’nin kuruluşunda
MÜSİAD çok büyük destek verdi. Ama muhafazakar camiada AK Parti’ye ilk büyük tepkiyi
de MÜSİAD verdi. Kurucu başkanımız Erol Yarar, Türkiye’nin İMF ile anlaşma yapmaması
konusunda çok ısrarlı tepkiler verdi. İMF’nin girdiği hiçbir ülkeyi kalkındırmayıp bilakis
sömürü düzenin birinci ayağı olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.
Bin 300 TL yetersiz Ama…
Olgunharputlu askeri ücret açıklamasının ardından MÜSİAD’ın bin 300 TL asgari ücrete
karşı gibi yanlış bir algı oluştuğunu belirterek “Daha insancıl bir yaşam için bin 300 TL’nin
de yeterli olmadığı ve bunun daha yüksek olması kanaatindeyiz. Ama bunun tek seferde
işveren tarafından karşılanması noktasında piyasaya olumsuz etki yapacağını düşünüyoruz”
dedi.
MÜSİAD Genel Başkanlığı’nın geçtiğimiz hafta şube başkanlarının da yer aldığı heyet
gerçekleştirdikleri Ankara temaslarında bunları dile getirdiklerini kaydeden Olgunharputlu,
“Hükümet bu noktada inanılmaz bir şekilde bize açık davranıyor. Tepkilerinizi dile getirin,
yanlışlarımız var ise bizi uyarın diyor. Bu görüşmelerden birini de Ekonomi Bakanı Mustafa
Elitaş ile yaptık. Bu görüşmede biz asgari ücrette yüzde 10’luk bir artış beklediğimizi dile
getirdik. Sosyal güvenlik primleri ile beraber işverene 150 TL’nin yansımasını beklediğimizi
anlattık. Ancak şimdi 450 TL’lik bir yükten bahsediyoruz. Bu yükü paylaşma kanaatinde
olduğumuzu dillendirdik. Sayın Elitaş da, biz bunu yarı yarıya nasıl karşılarız, bunun
mücadelesini veriyoruz dedi. Yani Ankara’da şuanda Asgari ücret artışı ile birlikte işverene
yük olacak 450 TL’nin yarısını nasıl karşılanacağı ile ilgili bir çalışma yapılıyor”
açıklamasında bulundu.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15953.html
Erişim Tarihi: 17.12.2015

Büyük bilinç kampı
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İlim Hikmet Vakfı üniversite öğrencileri 12-13 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri 10.30-17.30
saatleri arası ‘Büyük Bilinç Kampı’ gerçekleştirdi. Hayatımıza format atma zamanı gelmedi
mi başlığı altında iki günlük bereketli bir kamp oldu. Kampın amacı; Dünyayı değiştirme
umudu taşıyan Hakikatte buluşma bilinci, sevdası, davası olan ve bunun için yürekleri tutuşan
heyecanlı gençlerin İslam’ ı hayata taşımak için yaptıkları bir organizasyon.
Cumartesi günü kampın girizgahı Mehmet Göktaş hocamızın anlattığı ‘Namaz’ konusuyla
başladı. Bizlere ‘ Allah’ a kavuşmayı arzulayan birinin namazdan kaçarcasına namaz
kılmaması gerekir. Ruhunu, kalbini ve aklını hazır hissettiğinde namaza başlamalısın. Ve
konuşmanın püf noktası olarak namazına 6 sn daha eklersen ümmetin kurtuluşu için bir adım
atmış olursun kısmıydı. Namazda rükûdan kalkarken, Semi'allahu limen hamideh dedikten
sonra 3 sn ve iki secde arası 3 sn uzatmaktır.’ Öğütlerini verdi. Namazımıza ilmek ilmek
işleyeceğimiz bu öğütler için hocamızdan Allah razı olsun.
Cumartesi günü kampın girizgahı Mehmet Göktaş hocamızın anlattığı ‘Namaz’ konusuyla
başladı. Bizlere ‘ Allah’ a kavuşmayı arzulayan birinin namazdan kaçarcasına namaz
kılmaması gerekir. Ruhunu, kalbini ve aklını hazır hissettiğinde namaza başlamalısın. Ve
konuşmanın püf noktası olarak namazına 6 sn daha eklersen ümmetin kurtuluşu için bir adım
atmış olursun kısmıydı. Namazda rükûdan kalkarken, Semi'allahu limen hamideh dedikten
sonra 3 sn ve iki secde arası 3 sn uzatmaktır.’ Öğütlerini verdi. Namazımıza ilmek ilmek
işleyeceğimiz bu öğütler için hocamızdan Allah razı olsun.
Kampımızın ikinci oturumu Nezir Ergenç hocamız ‘‘enaniyet, nefis ve ego’ kavramlarının
sunumu ile başladı. Varlık-insan, potansiyel-güç-genç, sorumluluk-Müslüman kelimeleri
arasındaki bağ ile yürümemiz gerektiğini ve devrimci bir kimliğe sahip olmazsak
devrileceğimizi anlattı.
Sonra düşünce akademisinde Yrd.Doç.Dr Fatih Ertugay
hocamız Devletin Tazimi konulu sunumlarını yaptı. Vakfımızın her hafta gerçekleştirmiş
olduğu düşünce akademisi dersinin amacı farkındalığın getirdiği; gençleri fikrin ufuklarına
taşımayı amaç edinen sorgulayan, düşünen ve birikimlerini hayatlarına aktaran hassas bir
gençlik yetiştirmektir.
Günün sonunda şiir dinletisi yaptık. Arkadaşlarımız Kemal Sayar’ dan Sophie, Nazım
Hikmet Ran’ dan Fevkalâde memnunum dünyaya geldiğime, İsmet Özel’ den İçimdeki şu
zalim şüpheyi kaldır, Güven Adıgüzel’ den Sınavda çıkmayacak sorular, Victor Hugo’ dan
ağlamak için gözden yaş mı akmalı, Nurullah Genç’ ten Uyan artık yiğidim şiirlerini
seslendirdiler. Arkasından şehit isimlerini söyleyip ‘burda’ diyerek tekbirler getirdik.
Pazar gününün ilk programı her hafta gerçekleştirmiş olduğumuz Mustafa Doğu hocamızla
siyer dersiydi. Kimliğimizin, kişiliğimizin doğru gelişmesi için doğru kişiyi rol, model
edinmemiz gerekir. Bu şiarla yaşayan Kur’ an olan Hz. Peygamberimizin hayatını işliyoruz.
Sonraki program da erkek kardeşlerimiz ‘Türkiye’ deki Müslüman Grupları’ işlediler. Bizde
de Mustafa Kutlu’ nun Vatan Yahut İnternet ve Mehmet Deveci’ nin Bizimkiler kitabının
tahlilleri yapıldı.

Şükrü Karaosmanoğlu ile aidiyet bilinci işlendi. İrademiz ve irademiz dışı olmak üzere iki
farklı kimliğimiz vardır. Asıl kimliğimiz evlerimizde oluşuyor ve bu kimliğin inşası için
vakıflar kurulmuştur. Özellikle sabah namazlarına vurgu yapan hocamız sokakta mitinglerde
kahrolsun İsrail diye bağıranlar eve geçince sabah namazını da kaçırmamalılar. Düşünce
olarak hicretlerimizi belirlemeliyiz.
Kampın son programı Suat Kahriman hocamız İranlı yönetmen Majid Majidi'n ‘ Cennetin
Çocukları’ filminin kritiğini gerçekleştirdi. Masumiyetin, kederin ve kararlılığın filmi. Bazı
acılar bazı topraklara hastır. Esra Yel yazdı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15954.html
Erişim Tarihi: 17.12.2015

Şehit Yazanel tekbirlerle defnedildi
Diyarbakır'ın Silvan karayolunda PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan Sivas
Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 38 yaşındaki Nuri Yazanel,
Kayseri'de toprağa verildi. Şehidin eşi ve meslektaşı Güldane Yazanel, eşinin üniformasını
giyerek cenazeye katıldı. Törende Kayseri, Sivas ve Yozgat’ın vali ve emniyet müdürleri de
hazır bulundu.
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından Kayseri’ye nakledilen
şehidin naaşı cenaze namazı öncesinde cami avlusuna getirildi. Hunat Camii'nde ikindi
namazını müteakip kılınan cenaze namazına Vali Orhan Düzgün, Sivas Valisi Alim Barut,
Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon
Komutanı Hv. Plt. Tümgeneral İsmail Yalçın, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, MHP
Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, 25. Dönem Milletvekilleri Kemal Tekden ve Süleyman
Korkmaz, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Jandarma Bölge Komutanı
Tuğgeneral Uğur Özcan, Sivas İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan, Yozgat İl Emniyet
Müdürü Saim Akpınar, şehidin babası Davut Yazanel, ailesi, yakınları ile şehidin silah
arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Davut Yazanel, cenaze namazını oğlu Nuri
Yazanel'in özel harekat şapkasıyla kıldı.
Şehidin naaşı, İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından 'Şehitler
ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK' sloganları atılarak bir süre taşındıktan sonra Asri
Mezarlık'taki Polis Şehitliği'ne tekbir ve dualarla defnedildi.
Saygı atışının ardından tabuta sarılı olan şehidin emaneti şanlı Türk Bayrağı, Vali Orhan
Düzgün tarafından şehidin 14 yaşındaki oğlu Yusuf Yazanel’e, polisler tarafından taşınan
fotoğrafı ise babası Davut Yazanel’e teslim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15955.html
Erişim Tarihi: 17.12.2015

Cumhurbaşkanı rahatsız olunca, istifa ettiler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Osmanlı Ocakları'ndan rahatsızım' açıklamasının
ardından Osmanlı Ocakları Dergi Derneği İlçe Yönetimi mahalle ve köy yönetimleriyle
birlikte yaklaşık bin kişi istifa ederek Diriliş Osmanlı Başkanlığı'na geçti.

17 Aralık 2015 Perşembe 11:01

Konu ile ilgili açıklama yapan Diriliş Osmanlı Develi İçe Başkanı Mahmut Kılınç, "Osmanlı
ahlakını Osmanlı kültürünü yaşamak ve yaşatmak için girdiğimiz Osmanlı Ocakları'nda bazı
sıkıntıları fark ettik. Yaklaşık 22 il ile beraber hiçbir siyasi partiyle alakası olmayan tam bir
Osmanlı sevdalısı olan Uluslararası Tahkim Hakimi Hasan Türksel beyin Genel Başkanlığını
yaptığı Diriliş Osmanlı Başkanlığı'na katılma kararı aldık" dedi.
Kılınç, "Cumhurbaşkanımız da Osmanlı Ocaklarından rahatsız olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanımızın rahatsız olduğu hiçbir oluşumun içinde yer almamız mümkün değil"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15956.html
Erişim Tarihi: 21.12.2015

ERÜ’de seçim heyecanı
Erciyes Üniversitesi’nde bugün rektörlük seçim heyecanı yaşanacak. 11 adayın yarıştığı
seçimde yaklaşık 1100 öğretim üyesi oy kullanacak.
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Sabancı Kültür Sitesi’nde kurulacak olan sandıklarda saat 09.00’da ERÜ öğretim üyeleri oy
kullanmaya başlayacak. 17.00’da sona erecek ve ardından oy sayımına geçilecek. En çok oy
alacak ilk 6 aday YÖK’e bildirilecek. YÖK, rektör adaylarını inceleme komisyonunu
başlatacak. Teamüllere göre ilk 6 adayın mülakata çağrılması gerekiyor. YÖK mülakatın
sonucunda bu 6 adaydan 3’ünü eleyecek ve 3 tanesini 25 Aralık’ta Cumhurbaşkanı’na
gönderecek. 25 Aralık’tan sonra Cumhurbaşkanı, bu 3 adaydan bir tanesini rektör olarak
atayacak. Bu kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından rektörlük süreci
tamamlanacak.
Öne çıkan isimler

Tıp, Mühendislik, Hukuk, İlahiyat, İletişim ve Veterinerlik gibi fakültelerden Profesör ünvanlı
isimlerin bulunduğu adaylardan öne çıkan bazı rektör adayları var. 11 aday arasından Vekil
Rektör ve İletişim Fakültesi Dekan Vekiliği’ni yürüten Prof. Dr. Hamza Çakır, eski Rektör
Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur’un desteklediği iddia edilen Tıp Fakültesi Dekanı Muhammet
Güven, Hukuk Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. İsmail Kayar, 7 Haziran Genel Seçimleri’nde
AK Parti Kayseri Milletvekili aday adayı olan iki isim Tıp Fakültesi Öğretim üyeleri
Bünyamin Kaplan ve Kuddusi Erkılıç gibi isimler öne çıkıyor.
ERÜ Rektörlüğü’ne aday olan diğer isimler ise şöyle;
Prof. Dr. Hasan Yetim – Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Emin Yüksel – Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi.
Prof. Dr. Mustafa Alçı – Mühendislik Fakültesi Dekanı.
Prof. Dr. Ali Ünal – Tıp Fakültesi öğretim üyesi,
Prof. Dr. Şefaattin Severcan – İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Bir dönem İlahiyat Fakültesi
Dekanlığı yaptı.
Prof. Dr. Zafer Gönülalan - Veteriner Fakültesi öğretim üyesi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15957.html
Erişim Tarihi: 21.12.2015

Noel kutlama, Kur’an oku!
Müslümanların Noel kutlamalarının önüne geçmek için kampanya başlatan bazı duyarlı
vatandaşlar, Kayserili Vatandaşlara broşür ve Elmalılı Hamdi Yazır'ın cep boy Türkçe Kur’an
mealini dağıtacak.
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Ayfa Yayınları’nda basılan Kur’an meali 1 TL karşılığında satın alınabilecek. Sosyal medya
hesabı ‘Kayseri Ümmet Etkinlikleri Bilgi Platformu’ üzerinden örgütlenen vatandaşlar, konu
ile ilgili paylaştıkları bilgide, “Bu konuda ‘ben de Hemşerilerime Kuran Meali Hediye etmek
istiyorum" diyen ilgililer Okyanus Kitapevi’nden bu Kampanyaya katkı sağlayabilir.
Kampanyada adet sınırı yok. Hedeflerinin 100 bin Kur’an meali dağıtmak” ifadelerine yer
verildi.
Haber: Veli Gögebakan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15958.html
Erişim Tarihi: 21.12.2015

Müftü Güven, tefsir dersleri verecek
Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven Pazar günü Cami-i Kebir’de tefsir dersleri vermeye
başlayacak.
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Kayseri İl Müftülüğü öncülüğünde yapılacak olan dersler her Pazar saat 13.00’da
gerçekleşecek. Hanımların da derslere katılımını sağlamak için Cami-i Kebir’in üst katı ders
saatlerinde onların kullanımına ayrılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15959.html
Erişim Tarihi: 21.12.2015

Sağlık Bilimleri’nde ödüller sahiplerini buldu
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Bilimsel
Başarı ve Bildiri Teşvik Ödülleri” sahiplerini buldu.
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Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen ödül törenine Erciyes Üniversitesi Vekil Rektörü
Prof. Dr. Hamza Çakır, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Taşcı, fakülte
yönetimi ve akademisyenler katıldı.
Bilimsel Yayın Teşvik Ödülleri’nde 2014-2015 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ve elemanlarının uluslararası hakemli dergilerde (SCI,
SSCI ve SCI-Expanded kapsamında olan) yayımlanan makalelerinin sayısı ile 2014-2015
yılları arasında Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ve
elemanlarının Ulusal/Uluslararası kongrelerde ödül alan bildiri sayıları göz önünde
bulundurularak ödül alacak akademisyenler belirlendi.
Ödül töreni öncesi Erciyes Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. Hamza Çakır’a fakültenin
akademik çalışmaları ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen sunumda fakültenin
akademik çalışmaları hakkında istatiski bilgilere yer verildi. Buna göre Sağlık Bilimleri
Fakültesi’nin, SCI, SSCI ve SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanan makale
sayısının 25, uluslararası yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanan makale sayısnın 11, ulusal
hakemli dergilerde yayınlanan makale sayısının 54, uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan

bildiri sayısının 51, kitap bölüm yazarlığı sayısının 32, yönetilen yüksek lisans tezi sayısının
13 ve yönetilen doktora tezi sayısının ise 7 olduğu belirtildi.
Sunumun ardından törenin açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Sultan Taşçı; “Geçen sene başlattığımız “Bilimsel Başarı ve Bildiri Teşvik Ödülleri”nin
bu yıl ikincisini gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu fakülte mezuniyet sonrası
çalışmaları çok ciddi yapan ve bu çalışmalara önem veren bir fakülte” diyerek ödül alan
akademisyenleri tebrik etti.
Vekil Rektör Prof. Dr. Hamza Çakır ise konuşmasında Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde bir aile
ortamının olduğunu ve bunun sürekliliğinin olması gerektiğine vurgu yaparak, bu ortamın
akademisyen ve öğrenciler için bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi. Sağlık Bilimleri
Dekanı Prof. Dr. Sultan Taşcı’yı da kutladığını dile getiren Çakır; “Akademisyenler tabiki
bilimsel yayın yapması gerekiyor ancak bunları yaparken de yönetimden bir teşvik, bir
motivasyon kaynağı bekler. Bunu başardığınız için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından ödül alan akademisyenlere Vekil Rektör Prof. Dr. Hamza
Çakır tarafından ödülleri takdim edildi.
Ödül alan akademisyenler
2014-2015 Yılları Arasında ERÜ SBF Öğretim Üyeleri ve Elemanlarının Uluslararası
Hakemli Dergilerde (SCI, SSCI ve SCI-Expanded Kapsamında Olan) Yayımlanan
Makalelerinin Sayısı ile birincilik ödülüne Doç. Dr. Salime MUCUK (SCI, SSCI ve SCIExpanded Kapsamında Yayımlanan 5 Makalesi ile), ikincilik ödülüne Prof. Dr. Sultan
TAŞCI ve Prof. Dr. Mürüvvet BAŞER (SCI, SSCI ve SCI-Expanded Kapsamında
Yayımlanan 3’er makaleleriyle ile), üçüncülük ödülüne ise Doç. Dr. Meral BAYAT, Doç. Dr.
Betül ÇİÇEK ve Yrd. Doç. Dr. Songül GÖRİŞ (SCI, SSCI ve SCI-Expanded Kapsamında
Yayımlanan 2’şer makaleleriyle ile) layık görüldü.
2014-2015 Yılları Arasında ERÜ SBF Öğretim Üyeleri ve Elemanlarının Ulusal/Uluslarası
Kongrelerde Ödül Aldıkları Bildirilerde yer alan ve “Bildiri Teşvik Ödülü’ne layık görülen
akademisyenler ise şu şekilde:
Prof. Dr. Sultan TAŞCI, Doç. Dr. Habibe ŞAHİN, Doç. Dr. Meral BAYAT, Doç. Dr. Handan
ZİNCİR, Yrd. Doç. Dr. Pınar TEKİNSOY KARTIN, Yrd. Doç. Dr. Sevil BİÇER, Öğr. Gör.
Dr. Betül Özen, Öğr. Gör. Ülkü ÖZDEMİR, Arş. Gör. Sema KÜÇÜKKATIRCI, Arş. Gör.
Hatice ÖZÇALIŞKAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15960.html
Erişim Tarihi: 21.12.2015

Son çareyi kestane satmakta buldu!
Kayseri’de bir esnaf pişirdiği kestaneleri ilginç bir sloganla satmaya çalışıyor. Tezgahının
üzerine ”Son çare kestaneci/Yiyen geberir!” yazan 55 yaşındaki Ahmet Çıtak, sloganda hem
kendisini, hem de kestanenin lezzetini anlattığını söylüyor.
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Uzun yıllar esnaflık yaptıktan sonra işleri kötüye giden ve zor şartlarda yaşayan Ahmet Çıtak,
Bankalar Caddesi’nde kestane satarak geçimini sağlamaya başladı. Kömür közünde patlattığı
kestanelerin satışlarını artırmak için bir de slogan hazırlayan Çıtak, tezgahının üzerine “”Son
çare kestaneci/Yiyen geberir!” yazdı. Görenlerin dikkatini çeken sloganın kendisini
anlattığını belirten Çıtak ”ticaretle uğraşırken, iflas ettim. Geçimimi sağlamak için kestane
satmaya başladım. Satarken de insanların dikkatini çekecek bir slogan hazırlamak istedim.
Slogandaki ‘Son çare kestane’ beni yani işlerimin kötüye gitmesinden sonra son çare olarak
kestane sattığımı, ‘yiyen geberir’ kısmı da kestanenin lezzetini anlatıyor” dedi.
Bizi 100 gramlık gebertsene!
Pazarlama taktiğinin bazı zamanlarda işe yaradığını belirten Ahmet Çıtak “Müşteriler
sloganın ‘yiyen geberir” kısmıyla daha çok ilgileniyorlar. Yazıyı görenler alıveriş yapmasalar
dahi gülümseyerek geçiyor. Bazıları da ‘Ağabey, bizi 100 gramlık gebertsene!’ ‘Gebertecekse
alalım, yarım bırakmasın’ gibi şakalar yaparak kestane alıyorlar” diye konuştu.
Haber-Fotoğraf:
Veli Gögebakan-Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15961.html
Erişim Tarihi: 21.12.2015

ERÜ öğrencileri, Somali için kermes düzenledi
Erciyes Üniversitesi Fecir Kulübü öğrencileri ve Yardımeli Kayseri Temsilciliği, Somali’deki
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine tıbbi malzeme yardımı için kermes düzenledi.

17 Aralık 2015 Perşembe 17:56

Somali Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine tıbbi malzeme yardımı için, Erciyes Üniversitesi
Fecir Kulübü öğrencileri bir günlük gıda kermesi düzenledi. Öğrencilerin düzenlediği
kermesten elde edilen gelir, Somali’deki çocuk ve kadınlara sağlık hizmetinde kullanılacak.
Somali’deki son durum ve toplanan yardımlarla ilgili bilgi veren Yardımeli Uluslararası
İnsani Yardım Derneği Kayseri Temsilcisi Celil Tekcan, “Doğu Afrika’da son 60 yılın en
kurak dönemi yaşanıyor. On binlerce insan açlıktan ve susuzluktan ölüyor. En fazla dram ise
Somali’de yaşanıyor. Bu dramdan ise en çok Somalili çocuklar ve anneler olumsuz
etkileniyor.
Yardımeli Derneği, çocuklar ölmesin, anneler ölüm nöbeti tutmasın parolasıyla yola çıkarak
Afrika’nın en büyük çocuk ve kadın doğum hastanesini inşa ediyor. Bu hastaneyi
yaptırmaktaki amaç ise; Somalili çocuklar ölmesin. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat
yaşamak, Somalili yavrularımızın, kardeşlerimizin de hakkıdır” dedi.
Kermesten elde edilecek gelirin hastanenin iç mimari masraflarının karşılanması için
kullanacaklarını kaydeden Tekcan, inşa edilecek hastane için ise şu bilgileri verdi; “18 bin
metrekare arsa üzerine inşa edilecek 100 yataklı çocuk ve kadın doğum hastanesinde acil
servis, gözlem odaları, laboratuvarlar, Somali’de sık rastlanan enfeksiyon hastalıkları ve
beslenme problemlerinin tedavisine yönelik bölümler ile 1 yaşın üzerindeki çocuklar için

servis odaları bulunacak. Ayrıca hastanede görev yapacak Somalili sağlık personeli de
Türkiye’de eğitilecek.”
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15962.html
Erişim Tarihi: 21.12.2015

Rektör adayları oylandı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektör Adayı Belirleme Seçimi için oy verme işlemi tamamlandı.
En yüksek oyu Prof. Dr. Muhammet Güven (359 oy) aldı. Güven’den sonra sırasıyla Prof. Dr.
Hamza Çakır (173 oy) ve Prof. Dr. Şefaettin Severcan (137 oy) en yüksek oyları aldılar.

18 Aralık 2015 Cuma 13:07

Sabancı Kültür Sitesi’nde yapılan Rektör Adayı Belirleme Seçimi’nde Bin 100 oydan 16’sı
geçersiz olmak üzere toplam 52 oy sayılmadı. En fazla oy alan ilk altı aday üniversite
tarafından YÖK’e bildirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YÖK’ün bu isimler
arasından belirlediği üç adaydan birini Rektör olarak atayacak. Rektör adayları geçerli bin 49
oydan sırasıyla şu oyları aldılar;
1. Prof. Dr. Muhammed Güven (359)
2. Prof. Dr. Hamza Çakır (173)
3. Prof. Dr. Şefaattin Severcan (137)
4. Prof. Dr. Bünyamin Kaplan (94)
5. Prof. Dr. Mehmet Emin Yüksel (64)
6. Prof. Dr. Hasan Yetim (59)
7. Prof. Dr. Mustafa Alçı (47)
8. Prof. Dr. İsmail Kayar (45)
9. Prof. Dr. Zafer Gönülalan (22)
10 Prof. Dr. Ali Ünal (18)
11. Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç (14)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15963.html
Erişim Tarihi: 21.12.2015

Halaçoğlu’ndan 'Ayasofya ibadete açılsın' teklifi
MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete
açılması için kanun teklifi verdi.

18 Aralık 2015 Cuma 13:30

Halaçoğlu, Meclis Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde, Ayasofya'nın 1 Şubat
1935'ten bu yana müze olarak kullanıldığını anımsatarak, "1924 Anayasası'na göre de
bugünkü Anayasa'ya göre de tasarı, teklif ya da kararnamelerin, yasa/kanun ya da kanun
hükmünde kararname olabilmeleri için Cumhurbaşkanının onayından sonra Resmi Gazete'de
yayımlanmaları gerekmektedir. Ama Ayasofya için böyle bir durum söz konusu değildir,
burada açıkça bir hukuksuzluk mevzu bahistir" iddiasında bulundu.
Halaçoğlu, şu görüşleri savundu:
"Bir tuhaflık da ilgili kararnamenin altındaki Atatürk imzasında göze çarpmaktadır. Bilindiği
üzere, Mustafa Kemal'e, Atatürk soyadının verildiği 2587 Sayılı Özel Kanun, Resmi Gazetede
27 Kasım 1934 tarihinde yayımlanmıştır. Atatürk'ün imzasının bulunduğu Ayasofya
Kararnamesi'nin tarihi ise 24 Kasım 1934'dür. O halde, üç gün öncesinden Atatürk'ün,
kararnameyi imzalamış olması da mümkün gözükmemektedir."
İlgili Bakanlar Kurulu Kararnamesinde Reisicumhur adına atılı bulunan imzanın da
Atatürk'ün örnek imzalarıyla biçimsel açıdan fark gösterdiğine ilişkin Emniyet Genel
Müdürlüğü yazısını da örnek gösteren Halaçoğlu, "Bütün bunları alt alta koyduğumuzda
burada da bir imza sahteciliği bulunduğunu söylemek kaçınılmaz olacaktır" ifadesini
kullandı. (Diriliş Postası)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15964.html
Erişim Tarihi: 21.12.2015

Gilaburu’ya internetten büyük talep
Kayseri’de esnaflık yapan Sinan Sönmez gilaburu meyvesini internet üzerinden satış yapıyor.
“Gilaburusatis.net” adresli profesyonel web sitesiyle ünlü alışveriş sitelerine rakip olan
Sönmez, bu meyvenin faydalarının insanlar tarafından öğrenilmesinin satışlara olumlu
yansıdığını söyledi.

18 Aralık 2015 Cuma 13:33

Sağlığa faydası bilimsel olarak kanıtlanan gilaburu, internet üzerinden de satışa çıkarılarak
tüketiciye daha rahat ulaşıyor. Kayserili esnaf Sinan Sönmez internet üzerinden satış yapan
tanınmış alışveriş sitelerine benzer bir site yaparak, Gilaburu meyvesini ülke genelinde ihtiyaç
sahiplerine ulaştırıyor. Kırmızı meyve olması nedeniyle kanser hastalıkları, böbrek
rahatsızlıkları, idrar yolu rahatsızlıkları, şeker hastalıklarına ve birçok sağlık sorununda tedavi
için tüketilen gilaburunun faydalarının tüketici tarafından öğrenilmesiyle satışlarının arttığını
belirten Sönmez şunları söyledi:
Sağlık programlarının katkısı
”Daha çok Kayseri’de yetiştirilen gilaburuyu 4 yıldır internet üzerinden satıyoruz. Kış ayları
tüketim için tam zamanıdır. Telefon ve internet üzerinden aldığımız siparişleri 5 ve 10 kiloluk
paketlerde kargo ile istenilen adreslere ulaştırıyoruz. Müşterinin isteğine göre, kapıda veya
kredi kartıyla ödeme alıyoruz. Faydalarını bilen vatandaşlar kullanıyor ve başkalarına da
öneriyor. Özellikle televizyonda gilaburu hakkında yapılan sağlık programlarında halk daha
çok bilinçleniyor ve satışlarımız artıyor.”
Haber/Fotoğraf: Selda Avcı-Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15965.html
Erişim Tarihi: 21.12.2015

En çevreci tramvay
Bol ödüllü KayseRAY, ulaşım hattı boyunca gerçekleştirdiği yeşil alan düzenlemeleriyle “en
çevreci tramvay” oldu. Ortaya çıkan manzara ile yolculara adeta çiçek bahçesinden
geçiyormuş hissi uyandırıldı.

18 Aralık 2015 Cuma 13:37

Kayseray, tramvay hatları üzerinde yaptığı çevre düzenleme çalışmalarıyla çevreciliğini
ortaya koydu. Organize Sanayi Bölgesi –TOKİ arasında ve Talas hattı üzerinde Büyükşehir
Belediyesi ve ilgili belediyelerin çalışmalarıyla lale çiçeği, çam ağacı ve değişik bitkilerden
ekildi. Ortaya çıkan manzara ile yolculara adeta çiçek bahçesinden geçiyormuş hissi
uyandırıldı. Görüştüğümüz bazı vatandaşlar tramvay hattındaki çevreci düzenlemeleri
beğendiklerini söyleyerek şehrin nefes aldığı yorumunu yaptılar.
“Bir dikili ağacın olsun” sloganıyla ağaç dikimi yapan ve atık pil toplama kutularıyla insana
ve çevreye değer veren Kayseray, uluslararası platformda kuruluşların dikkatini çekerek
birçok ödül kazandı. Kuruluşundan bir yıl sonra (2010) İngiltere Hafif Raylı Sistemi Birliği
tarafından ‘Dünyada Yılın En İyi Tramvay Sistemi’ ödülünü aldı. Kayseray aynı yıl içerinde
sırasıyla ‘En iyi kentsel entegrasyon, Sürdürülebilir gelişmişlik, Toplu taşımacılıkta
verimlilik, Akıllı finansman ve iş modeli’ ödüllerini daha kazandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15966.html
Erişim Tarihi: 21.12.2015

Hz. Ömer dönemi sahneye taşınıyor
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında bu haftanın en özel oyunlarından
birisi "Omar Bin Hattab" adlı oyun olacak.

18 Aralık 2015 Cuma 13:41

20 Aralık Pazar günü sahnelenecek olan oyunda Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V)
vefatından sonra başlayan halifelik dönemi anlatılıyor. Oyunun ilk perdesi Hz. Ebu Bekir
dönemini, ikinci perdesi ise Hz. Ömer dönemini ele alıyor. Hz. Ömer'in halife olmadan önce
ve sonra olaylara bakışı ve hayatla ilgili düşüncelerini yansıtan oyun, insanın yaşamıyla ilgili
kendisiyle iç hesaplaşmasına da olanak sağlıyor.
Tüm insanlığın kabul ettiği Hz. Ömer'in adalet olgusuna, halifelik döneminde gerçekleşen
savaşlara ve bu olaylar için alınan kararlara ışık tutan oyun, Hz. Ömer'in kişiliği ve bireysel
yaşamından kesitler sunuyor.
"Omar Bin Hattab" 20 Aralık Pazar günü saat 19.30'da Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde
sahnelenecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15967.html
Erişim Tarihi: 21.12.2015

Memurlar, haklarını Kayseri’de aramak istiyor
Kısa adı KAMU-SEN olan Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Kayseri İl
Temsilciliği daha önce şehrimizde hizmet veren Bölge İdare Mahkemesi’nin kapatılarak
Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne devrini eleştirdi.

18 Aralık 2015 Cuma 13:43

Bu duruma tepki gösteren Kamu-Sen İl Temsilciliği üyeleri sendika binasında bir basın
toplantısı düzenleyerek bu duruma bir anlam veremediklerini dile getirdiler.
Şube Başkanı Muammer Öner, Konfederasyona bağlı bazı şube başkanlarının da katımıyla
gerçekleştirilen basın toplantısında memurların bundan sonraki süreçte haklarını aramak için
Ankara’ya gitmek zorunda kalacaklarını belirterek, ‘Maalesef bununla birlikte de bir çok ilave
masraf ve zaman kaybına uğrayacaklar’ dedi.

Konya, Erzurum, Samsun ve Gaziantep illerinde Bölge İdare Mahkemesi kapatılmazken
Kayseri’dekinin kapatılmasının sebebinin tartışılması gerektiğini dile getiren Öner şunları
söyledi:
‘Kayseri’ye bağlı il sayısı 4 olmasına karşın Konya’ya bağlı il sayısı 2’dir. Kayseri’nin iş
yükü Konya’dan fazladır. Konya’dan Ankara’ya hızlı trenle 2 saatte ulaşılırken, Kayseri’den
Ankara’ya 5 saatte ulaşılmaktadır. Konya’da Bölge İdare Mahkemesi Binası yetersiz olmasına
karşın Kayseri’ye yeni Bölge İdare Mahkemesi binası yapıldığı gibi eski bina da halen
durmaktadır. Türkiye’de sadece 8 ilde Bölge İdare Mahkemesi olması ise ayrı bir tartışma
konusudur. Çünkü, Adli Yargıda, Bölge Adliye Mahkemelerinin sayısı 15 olarak
belirlenmiştir ve Kayseri bu 15’in içerisindedir. İdari Yargıda da Bölge İdare Mahkemesi 15
olmalıdır ve aynı gerekçelerle Kayseri’de bu 15’in içinde olmalıdır. Kayseri Bölge İdare
Mahkemesinin kapatılıp, Ankara Bölge İdare Mahkemesine bağlanması sadece Kayseri de
görev yapan Memurlarımızı etkilemekle kalmayacaktır. Esnafımız, sanayicimiz, ticaret
erbabımızda Vergi Mahkemeleri için Ankara’ya gitmek zorunda kalacaktır.
HAber/Fotoğraf: Veli Gögebakan-Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15968.html
Erişim Tarihi: 21.12.2015

Beğendik’in Kayseri’deki 22. mağazası açıldı
Beğendik’in Kayseri’deki 22., toplamda 43. Mağazası, 17 Aralık Perşembe günü Kayseri
Yıldırım Beyazıt’ta açıldı.
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Toplam 1490 metrekare olan ve 6 kasası bulunan mağazada 52 personel görev yapıyor.
Beğendik’in Yıldırım Beyazıt şubesinde, her zamanki Beğendik kalitesi ve lezzetleri, yöresel
tatlar, özenle yetiştirilip Beğendik müşterilerine özel sunulan en taze meyve ve sebzeler,
kokusuyla dahi cezbeden unlu mamuller, katkısız et ürünleri ve günlük taze balık reyonu,
evlerinizi renklendirecek bin bir çeşit zücaciye ürünleri, Türkiye’mizin her yöresinden gelen
eşsiz damak tatları oluşturan şarküteri ürünleri ile sofralarınızı çeşitlendiriliyor.
Yılın Son Açılışı Kayseri’de
İlk şubesini Kayseri’de açan, perakende sektöründe ilklerin öncüsü Beğendik, 2015’in son
mağazasını açmak için de Kayseri’yi seçti. Yıldırım Beyazıt’ta açılan mağazada, balık
reyonundan zücaciyeye, unlu mamullerden şarküteriye, kasaptan manava bir evin ihtiyacını
karşılayacak tüm reyonlar bulunuyor.
Meyvenin Sebzenin En Tazesi, Etin En Kalitelisi Beğendik’te
Beğendik müşterileri, sofralarına koyacakları lezzetleri, en taze, en katkısız halleriyle satın
alabiliyorlar. Dalından yeni koparılmışçasına taze meyve ve sebzeler, Beğendik’in manav
reyonunda Yıldırım Beyazıt şubesi müşterilerini bekliyor. Beğendik’in et ürünleri ise, yüzde
100 yerli üretim ve serbest dolaşan hayvanların etlerinden olması nedeniyle, her zamanki

lezzetini Yıldırım Beyazıt Şubesi’nde de sunuyor. Beğendik’te et ve tavuk ürünlerinin yanı
sıra, birbirinden taze deniz ürünlerinin sunulduğu balık reyonu da bulunuyor.
Unlu Mamullerde Tek Adres Beğendik
Tüm Beğendik mağazalarında, büyük ilgi gören unlu mamuller bölümü ise, günlük olarak
üretilen bir çok farklı çeşit ekmek, pasta ve diğer unlu mamullerle damaklarda lezzet şöleni
yaşatıyor. Beğendik’in zücaciye reyonunda ise, her zevk ve bütçeye yüzlerce çeşit alternatif
sunuluyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15969.html
Erişim Tarihi: 21.12.2015

Yazarımız Hacı Yakışıklı, Çorum’da konferans
verdi
Gazeteci-Yazar Hacı Yakışıklı, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi’nden sonra Çorum Hitit Üniversitesi’nde “Dünya Terörünün Ülkemize Etkileri”
isimli bir konferans verdi.
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“PKK, kendisine işçi partisi diyor”
Ülkemizde terör örgütlerinin anatomisini çıkaracak bir kurumun olmadığını söyleyen
Yakışıklı; “DAEŞ gibi bir örgüt geçen yıla kadar dünya gündeminde yoktu. Birdenbire ortaya
çıktılar sanıyoruz ama bunun muhakkak bir arka planı var. İşte bizler, bu planların ne
olduğunu, bu örgüte kimlerin niçin katıldığını analiz edecek kurumlara sahip değiliz. Bu
kurumların sivil inisiyatifle ve devlet desteğiyle bir an önce kurulması gerekir. 35-40 yıldır
mücadele ettiğimiz PKK’nın bile açılımını çoğu kimse bilmiyor. PKK, kendisine terör örgütü
demiyor, Partiya Karkeren Kürdistan diyor, yani Kürdistan İşçi Partisi diyor! Ülkemizde bu
ve benzeri örgütlerle mücadele sadece silahlı mücadele olarak sürerse başarılı olamayız. İşin
toplumsal boyutlarına inmek zorundayız.” şeklinde konuştu.
“Ortadoğu demekten vazgeçtiğimizde özgürleşeceğiz”
Konuşmasında Ortadoğu kavramına da değine Yakışıklı, bu kavramın İngiltere’nin 1900’lü
yılların başında icat ettiğini söyledi. Yakışıklı, bizim bu kavramları bırakarak yepyeni
kavramlar üretmemiz gerektiğini vurguladı. “Neden Ortadoğu (Middle East) diyoruz. Çünkü
Batı böyle istedi, biz de onların zihniyetine tabi olduk. 100 yılı aşkın süredir bu kavramı
kullanıyoruz” diyen Yakışıklı, “Ne zamanki bölgemize Ortadoğu demekten toplum olarak
vazgeçeriz, işte o gün özgürleşiriz” ifadelerini kullandı.
Konferansın devamında Başkanlık Sistemi, çözüm süreci, Rusya-Avrupa Birliği ve Türkiye
ilişkileri ile de detaylı bilgiler veren Hacı Yakışıklı, son bölümde katılımcılardan gelen
soruları tek tek cevapladı.

Program sonunda Çorum Hitit Üniversitesi ÜNİAK ve AKAD sorumlusu Nuri Şanlıer
tarafından üniversite adına plaket takdimi yapıldı, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından
program tamamlandı.
Haber: Veli Gögebakan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15970.html
Erişim Tarihi: 21.12.2015

Gazze Ablukası kalkıyor mu?
İsrail kaynaklı haberlere göre Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi için ön anlaşma
imzalanacak. Anlaşmaya göre daha önce olayla ilgili Türkiye’den özür dileyen İsrail, şimdi de
tazminat ödemeyi kabul etti. Yaşanan gelişmeleri gazetemize değerlendiren Şehit Furkan
Doğan’ın babası Ahmet Doğan, “‘Gazze Abluka’sı kalkmadan İsrail ile normalleşmemiz
mümkün değil” açıklamasında bulundu. Sözkonusu iddialar ile ilgili İHH’dan yapılan
açıklamada ‘Mavi Marmara konusunda duruşumuzda bir değişiklik yok” denildi. Reuters
haber ajansına konuşan bir Türk yetkili ise "İsrail ile görüşmelerde Gazze ablukasına dair
ilerleme kaydettik” ifadelerini kullandı.

20 Aralık 2015 Pazar 13:55

Mavi Marmara saldırısıyla gerilen Türkiye ile İsrail ilişkilerinin onarılması için ön anlaşma
sağlandığı iddia edildi. İsrail kaynaklı haberlere göre, İsrail, Mavi Marmara saldırısında
ölenlerin ailelerine 20 milyon dolar tazminat ödeyecek.
Habertürk’ün edindiği bilgiye göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun özel temsilcisi
Joseph Ciechanover ve MOSSAD Başkanı Yossi Kohen ile Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı
Feridun Sinirlioğlu çarşamba günü Zürih’te gizli bir toplantı kapsamında buluştu ve yeni bir
yol haritası üzerinde görüşüldü. Bu kapsamda 5 kritik madde bulunuyor:
- İsrail, Mavi Marmara saldırısında ölenlerin aileleri ve yaralananlar için oluşturulacak fona
20 milyon dolarlık tazminat ödeyecek.
- Türkiye ve İsrail, karşılıklı olarak büyükelçilerini atayarak diplomatik ilişkileri olması
gerektiği düzeye çıkaracak.
- Türkiye, TBMM’den geçireceği yeni bir yasa ile Mavi Marmara saldırısına katılan İsrail
askerlerine karşı açılan tüm davaların düşmesini sağlayacak ve yeni davaların önünü kesecek.
- İstanbul’da yaşadığı iddia edilen HAMAS’ın askeri kanadının üyesi Salah Aruri
Türkiye’den sınırdışı edilecek. HAMAS’ın Türkiye’deki aktiviteleri durdurulacak.
- Bu anlaşma taraflar arasında imzalandığında, Türkiye ve İsrail doğalgaz kaynakları alanında
işbirliği yapacak. Türkiye, İsrail’in doğalgazını satın alacak. Türkiye üzerinden boru hattı
aracılığıyla İsrail gazı Avrupa’ya ulaşacak.
“Tazminat yetmez abluka kalkmalı”
Türkiye-İsrail ilişkilerinin onarılması için ön anlaşma yapıldığı yönündeki haberleri
gazetemize değerlendiren Şehit Furkan Doğan’ın babası Ahmet Doğan, daha önce
dillendirdikleri 3 şart; “Türkiye'den ve Türk halkından özür dilenmesi, şehit olanların

ailelerine tazminat ödenmesi ve Gazze'ye ablukanın kaldırılması...”nda ısrarlı olduklarını
söyledi. Özellikle en büyük hedeflerinin ‘Gazze abluka’sının kaldırılması olduğunu dile
getiren Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun
bu yöndeki beyanatlarını hatırlattı. Kamuoyuna yansıyan haberlerin İsrail kaynaklı olduğunu
kaydeden Doğan, “‘Gazze Abluka’sı kalkmadan İsrail ile normalleşmemiz mümkün değil”
açıklamasında bulundu. Doğan, ayrıca sağlıklı bir değerlendirme yapmak için hükümetten
gelecek açıklamanın beklenmesi gerektiğini söyledi.
“Gazze Ablukası’nda ilerleme kaydettik
Diğer yandan Başbakanlık, Türkiye ve İsrail arasında anlaşma sağlandığına dair iddiaları
reddederek, görüşmelerin hala devam ettiğini açıkladı. Başbakanlık kaynaklarında gelen
bilgilerde "İsrail ile görüşmeler bir süredir yapılmaktaydı. İki ülke arasında yapılmış nihai bir
mutabakat olmamakla birlikte, görüşmeler olumlu bir şekilde devam ediyor." dendi.
Reuters haber ajansına konuşan bir Türk yetkili ise, İsrail ile görüşmelerde nihai tabloya
yaklaştık. Çok uzun sürmez diye düşünüyoruz" dedi. Türk yetkili "İsrail ile görüşmelerde
Gazze ablukasına dair ilerleme kaydettik. Tazminat konusunda görüşmeler tıkanmıştı şimdi
somut ilerleme kaydettik. İsrail ile nihai anlaşma yapılması uzun sürmez." dedi.
“İHH’nın duruşunda bir değişiklik yok”
Anlaşma iddiaları ile ilgili bir açıklamada İHH'dan geldi. İHH’dan yapılan açıklamada, söz
konusu Türkiye ve İsrail iddiaları için "Türkiye ile İsrail arasında yapılacak bir anlaşmanın
Türkiye, Filistin halkı ve Ortadoğu halklarının aleyhine olduğunu düşünüyoruz" dendi.
İHH'nın verdiği mesajlar şöyle:
1. Türkiye ile İsrail anlaşması konusundaki yazılanları takip ediyor ve böyle bir anlaşmadan
haberdar olmadığımızı beyan ediyoruz.
2. Türkiye ile İsrail arasında yapılacak bir anlaşmanın Türkiye, Filistin halkı ve Ortadoğu
halklarının aleyhine olduğunu düşünüyoruz.
3. İHH'nın Gazze Ablukası ve Mavi Marmara konusundaki duruşunda hiçbir değişiklik
yoktur.
4. Gazze ablukası kalkmalıdır ve kalkana kadar mücadele edeceğiz.
5. Ambargo abluka aynı şey değildir. Mesele, Ambargo meselesi değil mesele ABLUKA
meselesidir.
6. Ambargo İsrail'in kendi tarafından malzeme geçişi, Abluka ise Gazze'ye deniz ve karadan
uygulanan Gazze ile beraber Akdeniz’in işgalidir.
7. Mavi Marmara'ya saldıran bütün katiller cezasını çekecektir. Hiçbir davadan
vazgeçilmeyecektir. Davalar pazarlık konusu edilemez
8. Sn. Cumhurbaşkanı; 'hak sahipleri kanı akanlardır' diyerek Mavi Marmara davalarında şehit
ailelerinin hak sahipliğini defalarca söylemiştir.
9. Türkiye'deki Ceza davasında mahkemenin verdiği KIRMIZI BÜLTEN kararı derhal
Interpol'e gönderilmeli.
10. İsrail maddi-manevi tazminat ödeyecektir. Bu bedel hukuki karşılıkla hesaplanacaktır.
Böyle bir ihlalin hukuki emsali en az 1milyar$'dır.
11. Böyle bir anlaşmanın konusu doğalgaz olamaz. Zira Doğu Akdeniz'deki doğalgaz, Filistin
halkının hakkıdır.
12. Mavi Marmara meselesi sadece Türkiye halkının değil, Filistin halkının ve 37 ülke
halkının davasıdır.
13. İsrail ile anlaşma ve hele hele Mavi Marmara davasının aleyhine olan bir anlaşma
Türkiye'ye de, Gazze'ye de kaybettirir.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15971.html
Erişim Tarihi: 21.12.2015

Talas'taki cami inşaatlarına inceleme
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve İl Müftüsü Şahin Güven, ilçedeki 4 cami
inşaatında incelemelerde bulundu.
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Başkan Palancıoğlu ve İl Müftüsü Güven, cuma namazı sonrası ilk olarak Mevlana Mahallesi
Karasu Caddesi'nde temeli atılan Hacı Halil Bayraktar Camii'ne geçti. Burada yetkililerden
bilgiler alan Başkan Palancıoğlu ve Müftü Güven, daha sonra sırasıyla yine Mevlana
Mahallesi'ndeki Abdülhamit Han Camii, Harman Mahallesi Cemilbaba Mezarlığı yanındaki
İsmail Yapıcı Camii ve Reşadiye Mahallesindeki Furkan Doğan Camii'nin inşaatlarını gezdi.
İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu,
Mevlana Mahallesi başta olmak üzere ilçe genelinde camilere duyulan ihtiyaca dikkat çekti.
Başkan Palancıoğlu, özellikle Mevlana Mahallesi'nin camiye ihtiyacı en çok olan bölge
olduğunu belirterek, "Mevlana Mahallemiz nüfusu 50 binden fazla olan bir bölge. Cami sayısı
da az. Bu nedenle bu yaz belediye olarak cami inşaatlarının bazılarının arsasını bağışladık,
bazılarının yapımına destek verdik, bazılarının da çevre düzenlemesini yaptık. Bu önemli
ihtiyacın giderilmesini sağlayan camilerimizin hayırseverlerine teşekkür ediyorum. Talas'a
modern mimaride yepyeni camiler kazandırıyoruz. İnşallah 2016 yılı Ramazan ayında olmak
üzere peyderpey ibadete açacağız." diye konuştu.İl Müftüsü Şahin Güven ise, Talas'ta cami
ihtiyacının giderilmesi için yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bunu
gidermek için bu yıl temeli atılan camilerimizin hayırseverlerine ve Talas Belediyemize
teşekkür ediyorum. Bizim inancımızda cami, çeşme, okul gibi hayırlar amel defterine
öldükten sonra bile sevap yazılmaya devam eden işler olarak geçmekte. Bu nedenle
hayırseverlerimizden Allah razı olsun" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15972.html
Erişim Tarihi: 21.12.2015

Kayseri sanayisi için dev işbirliği
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi arasında ‘Kayseri
Sanayisi için Güç Birliği’ni amaçlayan ‘İşbirliği Protokolü’ düzenlenen basın toplantısıyla
imzalandı. Toplantıda her iki tarafın yetkilileri protokolün Kayseri sanayisine ciddi katkı
sağlayacağına inandıklarını dile getirdiler.
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi toplantı salonunda gerçekleştirilen protokol imzasında
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, ORAN Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri Kamil Taşçı ve basın mensupları hazır bulundu.
KOSB Başkanı Tahir Nursaçan böylesine önemli bir projede ev sahipliği yapmalarından
dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek; ‘Burada en önemli amaç hiç kuşkusuz Kayseri
sanayisine katkı sağlamak. ORAN ile birlikte el ele vererek sanayinin kalitesini, üretimin
verimi sanayicimiz ile birlikte artırmak için çalışacağız’ diye konuştu.
ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kamil Taşçı ise Kayseri OSB’nin ORAN çalışmaları
için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek; ‘Kayseri’nin en büyük organize sanayi
bölgesi olan Kayseri OSB ile Kayseri ilinde Kalkınma Bakanlığı’nın tek temsilcisi
konumundaki Ajansımızın birlikte yapacağı çalışmaların Kayseri ve bölgemiz için pozitif
dışşal etkileri olacaktır. Her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum’ dedi.
Taşçı konuşmasının sonunda 2010 yılından beri Kayseri OSB ile Mali Destek ve Doğrudan
Faaliyet Desteği kapsamında çalışmalar yürütüldüğünü, bundan sonra da yakın işbirliğinin
artarak devam edeceğini dile getirdi.
Taraflar konuşmaların ardından hazırlanan protokolü imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Haber/Fotoğra: Veli Göğebakan - Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15973.html
Erişim Tarihi: 21.12.2015

‘Yılbaşında şans oyunları oynamayın’ çağrısı
Saadet Partisi Talas İlçe Gençlik Kolları tarafından yapılan basın açıklamasında konuşan
İsmail Okay, yılbaşında şans oyunlarının oynanamaması gerektiğini belirterek, “Emeksiz, alın
teri olmadan ve kaybedenin üzerinden kazanılan her bir zerre kumardır ve bu da haramdır”
dedi.
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Talas Bulvarı üzerinde yapılan basın açıklamasında konuşan SP Talas İlçe Gençlik Kolları
Başkanı İsmail Okay, “Şans oyunları adı altında oynatılan kumar hem ülkemiz hem de
gençlerimiz adına manevi tahribata yol açmaktadır. ‘önce Allah ve Maneviyat’ düsturuyla
yola çıkmış olan biz milli görüşçü gençler bu manevi tahribatın karşısında olacak ve
milletimizi her daim bilinçlendirme yolunu seçeceğiz. Emeksiz, alın teri olmadan ve
kaybedenin üzerinden kazanılan her bir zerre kumardır ve bu da haramdır” diye konuştu.
Okay ayrıca, “Resmi kumardan elde edilen vergilerle maneviyatından ödün vermeyen
amcalarımızın, teyzelerimizin maaşları ödenmekte ve geleceğimize yön verecek olan
gençlerimizin eğitimine dolaylı yoldan katkı sağlanmaktadır. Haram bir yoldan gelen
kazancın hiçbir bereketi olmayacaktır. Biran önce kendimize gelelim ve Allah’ın yasaklamış
olduğu ve bütün toplumu ilgilendiren bu kötü fiilden vazgeçelim. Emperyalizm ve sömürünün
bu topraklara girmemesi için canını veren geçmişimize ihanet etmeyelim. Topla, tüfekle
bizlere hakim olamayan sömürü çarkının nefsimize hoş gelecek bu tür adımlarla bizleri esir
almasına izin vermeyelim” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15974.html
Erişim Tarihi: 21.12.2015

ERÜ hastaneleri 8 milyona hizmet veriyor
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde faaliyetler tüm hızıyla
sürerken, bugün itibarıyla sadece bulunduğu il ve bölgenin değil, Türkiye’nin en büyük
3.basamak referans sağlık kuruluşlarından birisi haline geldiği görülüyor.
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Yoğun çalışma temposu içindeki Gevher Nesibe Hastanesi, Mehmet Kemal Dedeman
Hematoloji-Onkoloji Hastanesi, Yılmaz ve Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi, Semiha Asım
Kibar Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi, Mustafa Eraslan ve Fevzi Mercan Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Hastanesi’nde yılda 8 milyon gibi ciddi bir nüfusa kaliteli sağlık hizmeti
veriliyor.
Yılda ortalama 850 bin hastaya poliklinik, 160 bin hastaya ise klinik hizmeti veren 1300
yataklı hastanelerde yatak doluluk oranının yüzde 96,3’e ulaştığı belirtilirken, yıllık ortalama
ameliyat sayısı ise 45 bin civarında.
Hemşire açığı sıkıntı oluşturuyor
Bununla birlikte yetkililer Üniversite hastanelerinin sağlık personeli ihtiyacının da her geçen
gün artığını dile getirdiler. Kaliteli hizmet verebilme adına şu an en büyük sıkıntı ise hemşire
sayısının azlığından kaynaklanıyor.
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Başhekim Prof. Dr.
Kudret Doğru da bu sıkıntıyı doğruladı. Doğru hazırladığı raporda görüşlerini şöyle dile
getirdi:
‘Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerimizde 33’ü 1.
basamak, 74’ü II. basamak ve 107’si III. basamak olmak üzere toplam 214 tescilli yoğun
bakım yatağı bulunmaktadır. Tüm yoğun bakımlarda verilmesi öngörülen sağlık hizmetleri
sunumunda tüm koşullar yerine getirilmekte; ancak çalışan hemşire sayısında ise mevzuat
hükümlerinin emrettiği sayısal düzeye ulaşılamamaktadır. Personel sayısının mesai saati dışı
çalışma vardiyaları, gebelik ve çeşitli izinler ve raporlar dikkate alınarak hesaplanması
durumunda bin 300 yataklı hastanelerimizin aktif çalışan bin 195 hemşire istihdam edilmesi
gerekmektedir. Ancak mevcut durumda 895 hemşire istihdam edilmekte. Halen ideal hemşire
sayısına ulaşmak için 300 hemşire açığı bulunmaktadır. Bu hemşirelerin döner sermaye
üzerinden alınması mevcut gelir gider dengesizliği nedeniyle mümkün gözükmemektedir.
Maliye Bakanlığı’nın özel bütçeden hemşire tahsisi veya boş pozisyondaki 280 hemşire
kadrosunun kullanım izni üniversitemize verilmelidir’ şeklinde konuştu.
79 hemşire görevinden ayrıldı
2015 yılının ocak ayından bu yana 4 emekli, 1 görevlendirme, 7 naklen atama, 8
mahkeme
kararı gereği naklen atama, 1 istifa, 58 Sağlık Bakanlığı’na geçiş nedeniyle
istifa olmak üzere toplam 79 hemşirenin görevinden ayrıldığını belirten Başhekim Doğru,
‘Öncelikle ayrılan hemşirelerin yerlerine hemşire temin etmek ve birimlerinin diğer personel
ihtiyaçlarına binaen dönemsel olarak sözleşmeli personel alım ilanına çıkılarak 4B
kadrolarına hemşire ve diğer diğer personel alımı yapılmaktadır. Ancak bu personellerin tüm
giderleri Döner sermaye bütçesinden karşılandığı için bütçeye ek yük getirmesinden dolayı
yeterli sayıda personel alımı yapılamamaktadır. Bu nedenle de III. Basamak bir hastane
olarak yoğun bakım ünitelerinin hemşirelik hizmetleri aksadığı gibi klinik ve acil hemşirelik
hizmetleri de sekteye uğramaktadır. Hastaya yansıyan tarafı ise daha vahimdir. Yatan
hastaların hemşirelik bakımlarının yeterince yapılamaması, hastanede kalış süresini
artırmakta, fazladan tetkik ve tedavi yapılmasına, bununla birlikte de maliyetin artmasına
neden olmaktadır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15975.html
Erişim Tarihi: 21.12.2015

Pastırmacılar kar duasında
Dar gelirli “kar yağmasın” diye dua ederken, pastırmacı esnafı tam tersine kış aylarının bol
kar yağışlı geçmesini bekliyor. Yaz aylarında gurbetçi yoğunluğuyla daha çok artan pastırma
ve sucuk satışlarının kışın azalmasıyla piyasada durgunluk yaşayan pastırmacı esnafı kar
beklentisi içine girdi.
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Satışların azlığından şikayet eden Kayserili pastırmacılar kente kar yağması için dua ediyor.
Pastırmanın şehre misafir gelenler tarafından çoğunlukla hediyelik olarak alındığını belirten
Sarıçiçek Ticaret’in sahibi esnaf Ahmet Sarıçiçek, kar yağışıyla Erciyes Kayak Merkezi’ne
gelecek yerli turistler sayesinde pastırma ve sucuk satışlarında artış beklediklerini söyledi.
Fiyatları pahalı bulunan pastırmanın herkes tarafından tüketilememesinin satışları olumsuz
etkilediğini belirten Ahmet Sarıçiçek ”Pastırma Kayseri’ye özgü gıda maddesi olduğundan
dolayı genellikle il dışında daha çok tüketiliyor. Satışlarımız şehrimiz halkından ziyade başka
illerden gelen müşterilere oluyor. Yaz aylarında pastırma satışlarımız daha iyi oluyor. Fakat
kış aylarında durağanlık yaşıyoruz. Erciyes Kayak Merkezi satışlarımız için bir avantaj. Fakat
kayak için insanların Kayseri’ye gelmeleri için kar yağması gerekiyor. Kar yağar ve kayak
severler ne kadar çok gelirse satışlarımız da orantılı olarak artacaktır. Bu yüzden kar yağsın
diye dua ediyoruz” dedi.
Pastırma hediyelik oldu
Bu ürünün özellikle kış aylarında tüketilmesinin sağlık açısından faydalı olduğunu belirten
Ahmet Sarıçiçek, pastırmanın daha çok hediyelik olarak satın alındığını belirtti. Sarıçiçek,
”Fiyatlardan dolayı her kesimin tüketemediği pastırma yine de satın alınıyor. İnsanlar il
dışındaki akrabaları veya tanıdıklara pastırma almak zorunda kalıyor. Pastırma kış aylarında
tüketilirse daha faydalı olur. Hem midelerde yanma olmaz, hem de koku yapmaz. Fakat
tüketim yaz aylarında daha fazla oluyor. Bunların büyük çoğunluğu da hediye” diye konuştu.
Haber: Veli Gögebakan/Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15976.html
Erişim Tarihi: 21.12.2015

Arabuluculuk hukuk sistemimize
kazandırılmalı
Dünyanın 160 ülkesinde başarıyla uygulanarak yargının yükünü hafifleten arabuluculuk
sisteminin milli kültürümüze, dinimize çok uygun olduğu belirtilerek hukuk sistemimize
kazandırılmasının şart olduğu vurgulandı.
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Kayseri Arabulucular Derneği Başkanı Avukat Kubilay Hasan Gürcan, 24-25 Aralık
günlerinde ”Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ve Uygulamaları” konulu sempozyum
düzenleyeceklerini bildirdi. Kayseri Baro Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
işbirliğiyle düzenlenecek sempozyum öncesinde Kayseri Arabuluculuk Derneği ve merkez
ofisinin açılışını yapacaklarını belirten Gürcan, arabuluculuk uygulamasının toplumda
bilinirliğini artırmayı amaçladıklarını söyledi.
Torba yasayla Adliyedeki iş yükünün azaltılması için çıkarılan arabuluculuk uygulaması,
Kayseri’de düzenlenecek sempozyum ile anlatılmaya çalışılacak. Hukuk uyuşmazlıklarında
Arabulucuların etkin rol oynadığını belirten Avukat Kubilay Hasan Gürcan ”Her
uyuşmazlıkta taraflar hemen yargıya gidiyor. Bu durum mahkemelerde iş yükünü artırıyor ve
davaların sonuçlanması uzun zaman alıyor. Geç gelen adalet adalet değildir. Dünyanın 160
ülkesinde başarılı şekilde uygulanan ve yargının yükünü büyük oranda hafifleten
arabuluculuk, bizim geleneklerimize tamamen uygundur.” dedi.
Arabuluculuk uygulamasının anlatılması ve tanıtılması için Kayseri’de sempozyum
düzenlediklerini belirten Gürcan,”İnsanımızı arabuluculuk uygulamasından haberdar etmek
ve bilinirliğini artırmak için gelecek hafta sempozyum gerçekleştireceğiz. Erciyes
Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kayseri Barosu’nun da destek verdiği sempozyum iki gün
sürecek ve akademisyen seviyesinde bilgilendirmeler yapılacak. Ayrıca sempozyum
öncesinde derneğimizin açılışı ve Kayseri Adliyesi’ndeki dernek irtibat büromuzun açılışı
yapılacak” diye konuştu.
Haber –Fotoğraf: Veli Gögebakan-Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15977.html
Erişim Tarihi: 21.12.2015

