KAYSERİ HABER ARŞİVİ
23.11.2015–30.11.2015
Turan Derneği’nden Türkmenlere Destek
Kayseri’de Turan Derneği basın açıklaması yaparak, Suriye’de Türkmenlerin yoğunlukta
bulunduğu Bayır Bucak bölgesine yapılan saldırıları kınadı.
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Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında konuşan Ali İhsan Öztürk, Türk
dünyasını birlik olmaya davet etti. Öztürk, “Bugün burada Turan’ın başkenti Kayseri’den tüm
dünyaya haykırmak istiyoruz. Diyoruz ki, Turan coğrafyasının neresinde bir Türk’ün
tırnağına taş değse 350 milyon yüreğimizde hissederiz. Dün Karabağ’da, Irak’ta, Doğu
Türkistan’da yaşanan sıkıntıları nasıl ciğerimizde hissettikse, aynı şekilde Türkmen
Dağları’nda, Suriye Türkmenlerine yapılan katliamı, saldırıyı şiddeti, soykırımı da
yüreğimizde hissediyoruz. Diyoruz ki 350 milyon bir gün uyanacak. Bu durum çok uzak
değil, çok yakın diye düşünüyoruz” dedi. 350 milyonluk Türk dünyasını bir olmaya, birlik
olmaya davet ediyoruz” diyerek çağrıda bulundu.
Türkiye bu gidişata dur demeli!
Suriye Türkmenleri adına Heysem Öztürk de konuşma yaptı ve yapılan saldırıların Türk
Milleti’nin varlığına zarar verdiğinin altını çizerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden yardım
istedi. Öztürk, “Türk Milleti’nin değerli evlatları. Malumunuz Suriye’nin kuzey batısında ve
Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarında bulunan Bayır Bucak Türkmen Bölgesi bir haftadır Esad
rejimi tarafından saldırılara maruz kalmaktadır. Rusya’nın hava desteğiyle devam eden
saldırılar Türkmen Bölgesi’nin Türkmenlerden boşaltılmasını ve topraklarını işgal etmeyi
amaçlamaktadır. Türkmen Dağları’nda Türkmen askerleri bölgeyi kanlarının son damlasına
kadar korumaya çalışıyor. Ancak bu topraklarımızın büyük bölümü Esad rejiminin eline
geçmiştir. bu durum bölgede bulunan sivil halkımızı soykırım tehlikesiyle karşı karşıya
bırakmıştır. Güdülen bu amaçlar aziz Türk Milleti’nin varlığına bir tehdittir. Biz Suriye
Türkmenleri olarak Türkiye’nin bu duruma ‘DUR’ demesini beklemekteyiz” dedi. Basın
açıklaması dua edilmesiyle sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15832.html
Erişim Tarihi: 24.11.2015

'38 Türküde Kayseri'
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Şehir
Tiyatrosu'nda '38 Türküde Kayseri' adıyla türkü ziyafeti sunuldu.
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Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayı kültür sanat faaliyetleri kapsamında tiyatrodan konsere,
sergiden söyleşiye kadar pek çok etkinliği Kayserililerle buluşturdu. Ücretsiz olarak
Kayserililere sunulan etkinliklerden birisi de '38 Türküde Kayseri' adıyla gerçekleştirilen
konser oldu.
Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde Kayseri türküleri seslendirildi. Şef Namık
Kemal Bilgin yönetiminde Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından verilen konser
izleyicilerin büyük beğenisini topladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15833.html
Erişim Tarihi: 24.11.2015

Bosna’ya Destek Sergisi
Kayseri Bosna Türkleri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, Hunat Hatun Medresesi’nde
Bosna ‘ya destek için resim sergisi düzenledi.
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Dünyada Müslüman kıyımı var
Kayseri Bosna Türkleri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Başkanı Naşit Eslik,
derneklerinin 2010 yılında kurulduğundan ve Kayseri’de dört yüz hane Boşnak olduğundan
bahsetti. Eslik, resim sergisini açma amaçlarının 20 yıl önce Balkanlarda yaşanan vahşetin
unutulmaması olduğunu ifade ederek; “Bosna’da savaş esnasında 30 bini geçkin şehit
verildiği halde hiçbir ülke kınamadı dahi. Fakat Fransa’da olan olayda dünya ayağa kalktı ve
yas ilan etti. Dünyada bir Müslüman kıyımı yaşanmaktadır. Birlik ve beraberlik içerisinde
Müslümanlar bir dayanışma içerisine girmek mecburiyetindedir. Allah yar ve yardımcımız
olsun ”dedi. Zulmün şimdilerde Türkmenlere uygulanmasından duyduğu rahatsızlığı da ifade
eden Eslik “ Türkmen kardeşlerimize yardım etmek mecburiyetindeyiz” şeklinde konuştu.
Sergiye büyük ilgi

Serginin sadece Pazar gününe mahsus olmak üzere bir günlüğüne açılmasına rağmen Kayseri
halkı tarafından büyük ilgi gördüğünden dolayı memnuniyetini dile getiren Eslik, “geniş çaplı
bir duyuru yapmamıza rağmen sergimize ilgi büyük. İnşallah daha büyük bir alan
bulduğumuz taktirde ileride tekrar sergi açmayı düşünüyoruz. “diyerek Kayseri halkına ve
yöneticilere teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15834.html
Erişim Tarihi: 24.11.2015

Büro Memur-Sen’den gazetemize nezaket
ziyareti
Büro Memur-Sen’den gazetemize nezaket ziyareti
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Geçen hafta yapılan kongrede Büro Memur-Sen Kayseri Şube Başkanlığına yeniden seçilen
Cevdet Çetinkaya, sendikanın yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte gazetemize nezaket
ziyaretinde bulundu. Ziyareti sırasında Büro Memur-Sen Kayseri Şubesi’nin çalışmaları
hakkında bilgiler veren Başkan Çetinkaya, yeni dönemde yapmayı planladığı yeni projeler
hakkında da bilgi verdi. Çetinkaya, gazetemizin taşındığı yeni yer dolayısıyla “hayırlı olsun”
dileklerini iletti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15835.html
Erişim Tarihi: 24.11.2015

“Acıyı Bal Eylemeliyiz”
Olgunlaşmak için elle tutulur bir acımız olması gerektiğini söyleyen Klinik Psikolog Mehtap
Karakaya “acıyı bal eylemek elimizde” dedi.
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Mehmet Akif Aydemir yönetiminde kurulan “Dostlar Sohbette” grubu ilk programını
gerçekleştirdi. Bu grubu vatan, memleket sevdalısı insanların buluşması olarak nitelendiren

Aydemir “ayda bir yapacağımız siyaset üstü sohbetlerde ülkemizin ve insanlarımızın
sorunlarını konuşacağız” dedi.
Samimi bir havada geçen programın ilk konuğu aynı zamanda bir edebiyatçı olan klinik
psikolog Mehtap Karakaya oldu. Aydemir’in sahibi olduğu Mis Tem firmasında
gerçekleştirilen sohbette sıcak sunumuyla dinleyicilere adeta bir terapi yapan Karakaya “Ruhbeden çatışması ve tarafımız” konusunu işledi.
“Bir derdim var bin dermana değişmem”
Olgunlaşmak için elle tutulur bir acımız olması gerektiğini söyleyen Mehtap Karakaya “acıyı
bal eylemek elimizde” dedi. Aşık Hatayi’nin “Bir derdim var bin dermana değişmem”
mısralarını hatırlatan Karakaya “krizi fırsata çevirebilmeli, acıyı olumlu hale getirebilmeliyiz”
diye konuştu.
Karakaya, insanların ruhlarına önem vermeyerek adeta çöpe attıklarını ve bedenlerinin esiri
olduklarını belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Günümüz insanı ruh-beden çatışmasında bedenden yana olduğu için sorunlarını çözemiyor,
ruh hastalıklarında patlama yaşanıyor. Oysa ruhumuza daha iyi bakmalıyız. Çünkü ruhumuz
tek kullanımlıktır. Bedenden bedene gezmez. Reenkarnasyon diye bir şeye inanmıyorum”
“Elalem ne der?” duvarını aşın!
Sorunların üstesinden gelebilmek için duyguları bastırmamak, problemin farkında olmak,
gereksiz detaylarda boğulmamak ve ‘elalem ne der?’ duvarını aşmak gerektiğini belirten
Karakaya “krizi sıcağı sıcağına çözmek ve hemen üstüne üstüne gitmek şart!” dedi.
Lider ülkenin insanları kobay olamaz!
Türkiye’de ilaç konusunda kirli oyunların döndüğünü hatırlatarak “Ortodoks Tıp’ta yaygın
olan ilaç dayatması psikiyatri sahasında da sıkça görülüyor. En ufak bir sıkıntıda insanlara
antidepresanlar dayatılıyor. Oysa insan çok güçlüdür” diyen Mehtap Karakaya, ‘lider bir
ülkenin insanlarını hiçbir gücün kobay olarak kullanamayacağının’ altını çizdi.
Yeni konuk Karslı
Karakaya’ya sohbetinden, izleyicilere de katılımlarından dolayı teşekkür eden “Dostlar
Sohbette” grubu yöneticisi Mehmet Akif Aydemir, Aralık ayındaki ikinci konuklarının ise
avukat Mustafa Nihat Karslı olacağını açıkladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15836.html
Erişim Tarihi: 24.11.2015

İslam Düşerse İnsanlık Düşer!
Duyarlı anneler, zulüm altındaki Filistin, Mısır, Suriye ve Bayırbucak Türkmenlerine destek
için yürüdüler. Çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş sonrası yapılan açıklamada “Filistin
lanetlenmiş kavmin değil yeryüzündeki tek gerçek din olan İslam’ın kutsalıdır. Mescid-i Aksa
oradadır. Mescid-i Aksa düşerse İslam düşer, İslam düşerse insanlık düşer” denildi.
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“Yaşadığımız çağın şahitleriyiz”
Filistinli Anneler Destek Komitesi ve birçok sivil toplum kuruluşu zulüm altındaki Filistin
halkı ve Bayırbucak Türkmenleri’ne destek için Kayseri Forum önünden Cumhuriyet
Meydanı’na yürüdüler. Sloganlar eşliğinde yapılan yürüyüş sırasında yoldan geçen araçlar da
korna çalarak destek verdiler. Çoğunluğu anneler olmak üzere çok sayıda erkek ve çocuğun
da katıldığı yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda bir basın açıklaması yapıldı.
Burada konuşan Filistinli Annelerin Dayanışma Komitesi Sorumlusu Zeynep Işık “Bizler
Müslümanlar olarak yaşadığımız çağın şahitleriyiz. Bizler yavrusunun parçalanmış bedenini
öpe koklaya, çeşitli ve inanılmaz şekillerde öldürülen, yakınlarını Rabbimize teslim ederken
kanlı gözyaşlarını yutkuna yutkuna içine akıtan bir neslin şahitleriyiz. Bizler yeryüzünü ifsat
ile kan gölüne çeviren modern çağın emperyalist, faşist ve Siyonist katillerinin de şahitleriyiz.
Bizler batıya ya da herhangi bir yöne düşmanlık beslemeksizin yeryüzünde Allah’ın dinine ve
onun mensupları olarak biz Müslümanlara zarar vermek isteyen, kardeşi kardeşe düşürerek
yok etmek isteyen her türlü güce direnmeye devam edeceğiz” dedi. Işık, Suriye Türkmen
Dağı’nda Bayırbucak Türkmenlerine yönelik katliamı da kınadı.
“Siyonistlerin tarihi zulüm dolu”
İsrail’in Filistin’e uyguladığı vahşet ve zulümden bahseden Işık, toplanma amaçlarını şu
şekilde ifade etti:
“ Bizler buraya sadece Filistin’de kumsalda oynarken uçaklardan atılan bombalar ile
öldürülen çocuklardan, sadece başörtüsünü açmadığı için öldürülen genç kızlardan, okul
dönüşü çantasını arattırmak istemeyen 13 yaşındaki çocukların kurşuna dizilmesinden,
vurulduktan sonra saatlerce kanlar içinde sokak ortasında bekletilen delikanlılardan,
evlerinden sorgusuz sualsiz alınıp bir daha haber alınamayan babalardan, yetim kalan
çocuklardan, dul kalan kadınlardan bahsetmek için gelmedik tabii ki. Bizler yaşadığımız
yüzyılda lanetlenmiş kavmin nasıl da İslam düşmanları ile birlikte olup dünyayı kana bulama
ve korku salma çabası içinde olduğunun farkında olduğumuzu bir daha deklare etmek için
toplandık.”
“Mescidi Aksa düşerse İslam düşer ”
Saldırı, tecavüz vahşet ve hukuksuzluklara karşı koyabilmenin her zamankinden daha çok
ihtiyaç olduğunun altını çizen Işık; “ Bu; halkı Müslüman olan devletlerin, kurumların ve
STK’ların, zulme karşı ortak tavır almaları, Müminlerin birbirlerini sevmeleri, birbirlerini
korumaları, saldırılara karşı ortak tavır almaları, Kuran’a yönelmeleri, Kuran’ın emrettiklerini
hayata aktarmaları ve Hz. Peygamberi örnek almaları, kısaca; ‘ Hep birlikte Allah’ın ipine
sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın!’ ilahi emrine uymalarıyla mümkündür. Şu ana kadar bunu
yapmadıysak bugünden tezi yok başlayalım. Unutmayalım ki Filistin lanetlenmiş kavmin
değil yeryüzündeki tek gerçek din olan İslam’ın kutsalıdır. Mescid-i Aksa oradadır. Mescid-i
Aksa düşerse İslam düşer, İslam düşerse insanlık düşer” dedi ve Müslümanları uyarmanın
Müslümanlığın bir gereği olduğunu önemle vurguladı.
Filistinli Abdullah’ın Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar sonrasında eylem sona erdi.
(Selda Avcı-Rukiye Usta)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15837.html
Erişim Tarihi: 24.11.2015

Bir Sivilce Özgüveni Yıkmaya Yetiyor
Toplumun yüzde 80'ninin hayatının bir dönemini etkileyen akne yani sivilce, tedavi edilmesi
gereken bir hastalıktır. Sanılanın aksine ergenliğe özgü bir durum olmadığı gibi ergenlik
döneminden sonra da kendiliğinden geçmez. Araştırmalarda sivilcenin hayat kalitesini
olumsuz yönde etkileyen hastalıklar arasında ilk sıralarda yer aldığını söyleyen Liv Hospital
Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Emel Güngör "Sivilce problemi olanlar kendine güven
problemi de yaşıyor. Sivilceler geçerken leke ve iz bırakıyor. Leke ve izleri tedavi etmek çoğu
zaman daha zor olurken tamamen yok etmek bazen mümkün bile olmayabiliyor. Bu sebeple
zamanında ve doğru tedavinin önemi çok büyük" diyor.
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30'lu 40'lı yaşlarda da sivilce görülebilir
Akne en çok yüzde görüldüğü gibi sırt, göğüs bölgesi, omuzlar, kolların üst bölgesi ve
kalçalarda da görülebilir. Ergenlik döneminin başlangıcında böbreküstü bezlerin çalışmaya
başlamasıyla yüzün orta kısmında özellikle burun, alın ve çene bölgesinde siyah noktalar
(açık komedonlar) görülmeye başlar. Bunlara bazen deri gerildiğinde daha iyi gözüken beyaz
noktalar (kapalı komedonlar) eşlik eder. Daha sonra over ve testislerin çalışmasıyla aknenin
diğer belirtileri görülmeye başlar. Şiddeti kişiler arası farklılık gösterebileceği gibi aynı kişide
zaman içinde de farklılıklar olabilir. Aknenin şiddeti ve nasıl bir süreç izleyeceği konusunda
anne veya babada sivilce hikayesi veya sivilce izleri olması önemli ipuçlarıdır. Akne ergenlik
dönemine özgü bir durum değildir. En çok genç erişkinlerde gözükse de, 30'lu, 40'lı yaşlarda
da görülebilir.
Akne tedavisi kişiden kişiye farklılık gösterir
Akne şiddetinin tedavisinde yaş, kaç senedir akne olduğu, daha evvelden kullanılan akne
tedavileri, halen kullanılan cilt bakım ürünleri, makyaj seçimi, adet düzeni, kıllanma, saç
dökülmesi, kişinin kilo almaya meyilli olup olmadığı, ilaç ve besin alışkanlıkları etkilidir.
Çoğu akne topikal denilen cilde sürülen krem/jel/losyon gibi ilaçlarla tedavi edilebilir.
Sivilcelerin azalıp yok olmaya başlaması için 4-8 hafta gerekir. Yüz bölgesinin günde iki kez
nazikçe uygun temizleyicilerle yıkanması akneyi tedavi etmez ama ilaç tedavilerinin
etkinliğini artırır, bu nedenle ilk adımdır ve önemlidir. Şiddetli akne tedavisinde ağızdan
kullanılan ilaçlar kullanmak gerekebilir. Akne tedavisi boyunca kullanılan ilaçlara ek olarak
kimyasal soyma, ışık ve lazer tedavileri, hafif koter gibi uygulamalar da yapılabilir.
AKNEYLE BAŞ ETMENİN YOLLARI
• Günde 2 kez (sabah-akşam) ve terledikten hemen sonra uygun bir temizleyici ile cildinizi
ovmadan, fırçalamadan parmak uçlarınızla nazikçe yıkayın.
• Temizleyici seçiminde cildinizi tahriş etmeyen, alkol içermeyen deri pH'sına uygun
temizleyiciler seçin. Astrinjen, tonik etkili ve eksfoliyatif (soyucu) etkisi olan
temizleyicilerden kaçının.
• Saçlarınızı düzenli olarak yıkayın, saçlarınız yağlıysa her gün yıkayabilirsiniz.
• Güneşten ve solaryumdan uzak durun. Sanılanın aksine güneş ışınları ve solaryum
sivilcelerinizi kurutmaz, sadece kamufle eder, 1-2 ay sonra sivilcelerde artma-alevlenme olur.

• Akne ilaçları sadece sivilce çıkınca veya sivilce üzerine kullanılmaz. Düzenli olarak
kullanıldıklarında yeni çıkacak olan sivilceleri engeller. Bu yüzden tüm yüz bölgesine düzenli
kullanmak ve sonuç için sabırlı olmak gerekir.
• Dermatoloji doktorunuzun verdiği ilaçları önerdiği şekilde düzenli olarak kullanmak çok
önemlidir. Akne ilaçları deride kızarıklık, soyulma, tahriş yapabilir, bu durumda ilacı
bırakmayın, bu olumsuz etkileri azaltmak için doktorunuzdan yardım isteyin.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15838.html
Erişim Tarihi: 24.11.2015

'Sağlıklı Yaşam'da Son Yürüyüş’
Talas Belediyesi'nin obeziteye dikkat çekmek için yaklaşık 4 ay önce başlattığı 'Sağlıklı
Yaşam Projesi' hafta sonu yapılan son yürüyüşle tamamlandı.
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Reşadiye Mahallesi Sosyal Tesisleri önünden başlayıp Akçakaya Mahallesi'ndeki model uçak
tesislerinde sona eren 4 kilometrelik yürüyüşe Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu'nun yanı sıra her yaştan kadın erkek çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşte ayrıca
bisikletseverler de pedal çevirdi. Güzergah boyunca tarihi sokaklardan geçen vatandaşlar,
daha sonra restorasyonunda son aşamasına gelinen Somuncu Baba Cami ve evindeki
çalışmaları inceledi. Palancıoğlu burada yapılan çalışmalarla ilgili vatandaşlara bilgiler de
verdi.
Kardeşliğimizi Pekiştirdik
Model uçak tesislerinde sona eren yürüyüşün ardından vatandaşlar uzun soluklu projeyi
tamamlayarak sağlıklı kilo vermenin mutluluğunu yaşadı.
Burada konuşan Palancıoğlu, yaklaşık 4 ay süren projenin geniş bir kitleye ulaştığını
belirterek, "Vatandaşlarımızla sağlıklı yaşamı hayatımızda uygulamaya çalıştık. Hem sağlıklı
bir şekilde kilo verip hem de birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirdik." dedi.
Vatandaşların projeye yoğun ilgisinden memnun olduklarını söyleyen Palancıoğlu, "İstikrarlı
bir şekilde bütün faaliyetlerimize katılan vatandaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Projemize
destek veren bütün kurumlara da teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta ödül töreniyle
projemiz tamamlanacak. Fakat yoğun bir talep olduğu için gelecek yıl Nisan ayı gibi
havaların ısınmaya başlamasıyla yine kapsamlı bir proje hazırlayacağız. Sağlıklı kilo vermeyi
her yıl tekrarlayacağız. Sağlıklı yaşam sadece belirli bir dönemde değil hayatımız boyunca
uygulamamız gereken bir konu. Hem yediğimize içtiğimize dikkat etmeyi, hem de sportif
faaliyetleri sağlıklı yaşam için yapmalıyız" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15839.html
Erişim Tarihi: 24.11.2015

Türkiye’nin yeni kahramanları
İletişim Uzmanı Harun Emre Karadağ’ın son kitabı Marka Kahramanları Detay Yayıncılıktan
raflardaki yerini aldı. Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi ve Maskotları anlatan yazarın
kitabı, bu konuda ilk olma özelliği taşıyor.
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Marka olmak önemli
“Marka olmanın ve markayı yönetmenin önemi önümüzdeki yıllarda hayati hale gelecek; artık
kurumlar, firmalar, şehirler, ülkeler, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri için marka olmak
kaçınılmaz, markayı doğru yönetmek zorunluluk. Zira marka güveni, kaliteyi, değer katmayı
ve alanında farkını ortaya koymayı zorunlu hale getiriyor. Yazar “ülkemizde DAHA ÇOK
MARKA olsun, MARKA KAHRAMANLARI ÇIKSIN DİYE bu konuyu okuyucuyla
paylaştım.” diyor.
Maskotlar
“Her markanın bir karakteri olmalı! ”marka ve marka olma yolunda en önemli pazarlama
iletişim aracı olan markalar ve maskotlarını örneklerle ele alıyor kitabında yazar. Başka
dikkatimizi çeken yazarın kitap kapağı çok ilginç; takım elbise giymiş zürafa. Zürafanın
üstündeki üst spot sloganın “tüketicilerl markaların sinerjik iletişim dili”. Zürafa ve iletişim
ilginç geldi bizlere.
“Her birimize zürafa dili deymeli!” Züro karakteriyle marka olmayı anlatan Karadağ “ Güçlü
Markaların Yeni İletişim Tarzı: Zürafa Dili... Zürafa “Güçlü, akıllı, sabırlı, şık “ olmayı
simgeler.Empati bir ilişkiyi ifade eder: Karşındakini anlar ona göre davranır. Kalpten gelen
bir dildir; duyguların dilidir. Zürafa dili, dostane bir dildir: Hal dilidir, sevecendir.Asla sahte
değildir. Anlayışlıdır. Duygu-daşlık değerinin sözcüsü. EN ÖNEMLİSİ SENDENDİR... Her
birimize zürafa dili değmeli!” diyor.
Her markanın bir karakteri olmalı!
Kitaba çok önemli akademisyenler, tasarımcılar destek vermişler; kitap hem alaylı hem
mektepli olmuş. “Her markanın bir karakteri olmalı! ”sloganıyla arka kapakta önemli
Hocaların düşüncelerini paylaşmış. Hatta marka üniversite olma yolunda Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi’nin maskotunun mimarı nın yazar olduğunu öğreniyoruz.
Kitapla ilgili bilgilerini, sevgilerini ve hayallerini paylaşanlardan bazıları:
PROF. DR. CANAN AY - Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü: Harun Emre Karadağ’ın çalışması, bu alanda katkı sağlayıcı, öncü bir
çalışma olacak niteliktedir.
PROF. DR. RENGİN KÜÇÜKERDOĞAN - İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım
Fakültesi Dekanı: Pazarlama iletişim ve marka üzerine uzmanlaşan Karadağ, marka iletişimi
açısından son derece önemli bir konuyu ele almış ve en ince ayrıntısıyla mercek altına
yatırmıştır. Eminim ki, Harun Emre Karadağ’ın bu çalışmasını okuduktan sonra, markalar ve
maskotlarına daha dikkat edeceğiz. Harun Emre Karadağ tarafından titizlikle, özveriyle
hazırlanan bu yapıt, kanımca, marka üzerine sektörde ya da akademik ortamda çalışanlar için
kaynak niteliğiyle yol gösterici olacak, alanla ilgili önemli bir boşluğu dolduracaktır.

PROF. DR. MANSUR HARMANDAR - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü: Marka
değerini güçlendirme için üniversitemiz önemli bir projeye daha imza
atmıştır.Üniversitemizde oluşturduğumuz bir komite ile 9 aylık bir çalışma sonunda
Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında ilk kez profesyonellerle çalışarak kendi maskotunu
oluşturan üniversite olduk. Maskot olarak Dünyaca bilinen, Muğla’yı en iyi anlatan,
tanıtan, akılda kalıcı en güçlü simge Caretta Caretta’ya karar verdik. “Maskotumuzun İsmi
Ne Olsun?” yarışması ile maskotumuzun ismini “Bilgecan” olarak belirlendik. Bu projede
büyük emeği olan proje genel koordinatörü Harun Emre Karadağ’a teşekkür ederim.
Bana markanı söyle sana…
Kitapta Karadağ, marka iletişiminde maskot kullanımı ele almamış, stratejik pazarlama,
stratejik marka yönetimi, marka değeri, marka farkındalığı gibi konular da çalışmada yer
vermiş. Maskotların oluşturulması ve sürecinde kullanılacak göstergeler ile ilgili bilgiler
aktarır, çözümler ve yöntemler sunmaktadır. Markanızın ne durumda olduğunu bu bilgiler
ışığında göre bilirsiniz.
Marka şehir olmak, mark ülke olmak, marka üniversite olmak ve güçlü marka olma da
maskotların rolünü de yine kitabında görüyoruz. Başka bir dikkatimizi çeken kitapta Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi maskotunun oluşturmasının her aşamasını kitaptan öğreniyoruz.
Harun Emre Karadağ tarafından titizlikle, özveriyle hazırlanan bu yapıt, kanımcızca, sektörde
ve akademik ortamda çalışanlar için kaynak niteliğiyle yol gösterici olacaktır.
Marka kent olmaya maskotlarla yürümek…
Karadağ kitabında marka ülke olmak, marka şehir olmak, marka üniversite olmak ve güçlü
marka olma yolunda paylaşımlarda bulunmuş ve önemli maskotları ayrıntılı incelemiş.
Özellikle yazarın kitabında marka ve maskot ilişkisini ayrıntılı ifade okuynmaya değer. Zira
Marka olma yolunda iletişim kurma araçlarının önemi büyük... Bu araçlardan en önemlilerden
biri maskotlar. Zira maskotlarla daha sıcak iletişim kuruluyor, maskotlar akılda kalıcı oluyor
ve maskot hediyeliklerle o an ölümsüzleşiyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15841.html
Erişim Tarihi: 27.11.2015

Avrupalı gençler Talas'ta
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Uluslararası Gençlik Aktiviteleri Merkezi
Derneği (IYACA) tarafından gerçekleştirilen Demokrasi Köyü Gençlik Değişim Projesi
kapsamında Polonya, İspanya, İtalya, Litvanya, Romanya ve Türkiye’den gelen gençlerle bir
araya geldi.
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Başkan Palancıoğlu, 6 ülkeden gelen ve Kayseri'de 21-28 Kasım tarihleri arasında kalacak
gençlerle görüşmesini İngilizce olarak gerçekleşti. Meclis Salonunda gerçekleşen buluşmada
Başkan Palancıoğlu, gençleri Talas'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kayseri
ve Talas'ın tarihiyle ilgili bilgiler veren Başkan Palancıoğlu, ilçenin tarihi dokusu, kültürel ve

turistik potansiyelini anlatarak yamaçparaşütü ve yelkenkanat gibi hava sporlarının
uluslararası merkezi olduğunu söyledi. Yarım saat süren görüşmede Başkan Palancıoğlu,
gençlerin sorularını da yanıtladı. Görüşmenin sonunda misafir gençler Başkan Palancıoğlu'na
yöresel hediyelerini sundu.
Gençler daha sonra Talas turu kapmasında tarihi Ali Saip Paşa Sokağı, Yaman Dede Kültür
ve Sanat Evi, Yaman Dede Camii ve Ali Dağı Sarnıçlı Yeraltı Şehrini gezdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15842.html
Erişim Tarihi: 27.11.2015

Kayseri muhteşem bir şehir
Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Markopaşa Müzikali ile
Kayseri'ye gelen Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler Kayseri'yi her geldiklerinde çok daha
güzelleşmiş bulduklarını söyledi. Kayseri'nin muhteşem bir şehir olduğunu ifade eden Süheyl
ve Behzat Uygur, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu kültür sanat faaliyetleri ile örnek
alınması gereken bir belediye olduğuna da dikkat çektiler.
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Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı kültür sanat faaliyetleri kapsamında Markopaşa Müzikalini
sahneleyen Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu oyuncuları Kayseri Mahallesi'ni gezdi. Kayseri
Mahallesi'nde şehirle ilgili düşüncelerini dile getiren Süheyl Uygur, Kayseri'ye defalarca
geldiklerini belirtti. Kayseri'nin muhteşem bir şehir olduğunu ifade eden Süheyl Uygur, "İki
senedir Kayseri'ye gelemiyorduk. Gördükki iki senede çok gelişmiş. Kayseri'yi çok beğendik"
dedi.
Kayseri'nin, uzakta olanların her geldiğinde gördüğü gibi üstüne bir şeyler koyarak gelişen
nadide kentlerden biri olduğunu ifade eden Behzat Uygur ise "Kayseri Mahallesi de bizim
daha önce gördüğümüz bir yer değildi. Çok beğendik. Kayseri seyircisi bizi Markopaşa
Müzikali'nde de yalnız bırakmadı. Harika bir kültür merkezi olan Kadir Has Kültür
Merkezi'nde 1500 seyirciye oynadık. Kayseri yıllardır başta Nejat Uygur olmak üzere
Uygurlara her zaman büyük bir ilgi gösteriyor. Biz de Kayseri'yi ve Kayserilileri çok
seviyoruz" diye konuştu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne yapmış olduğu güzel etkinlikler ve tiyatroya ilgisinden
dolayı teşekkür eden Süheyl ve Behzat Uygur, "Kayseri örnek alınması gereken kentlerden
birisi. Kültür merkezlerini yapmak yeterli değil. Kültür merkezlerinde etkinlik yapmak
önemli. Buna Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni örnek gösterebiliriz. Yapmış olduğu
salonların her zaman faal olmasını sağlıyor. Bu da örnek teşkil ediyor" ifadelerini kullandılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15843.html
Erişim Tarihi: 27.11.2015

Başkan Hiçyılmaz 64. hükümete başarılar diledi
TOBB Ticaret Odaları Konseyi Başkan Yardımcısı ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz, kurulan yeni hükümet ile sıkıntıların hızlı şekilde çözülmesini beklediklerini
söyledi.
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Hiçyılmaz, 64. hükümetin ülkeye hayırlı olmasını dilediği açıklamasında, “2015 yılı çok
sıkıntılı geçti. Ekonomik anlamda yaşanan olumsuzluklar iş dünyasını tedirgin eden boyutlara
ulaşmıştı. Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan yeni hükümet ile bu
sıkıntıların ortadan kaldırılması bekliyoruz. Yeni hükümet iş dünyasının ortaya koyduğu
sıkıntıları çözmek için hızlı bir şekilde hareket etmelidir" dedi.
İş dünyasının, 64. Hükümetten beklentilerini dile getiren Hiçyılmaz, “Ekonomide güven
artırıcı adımlar ve ekonomi yönetimi konusunda etkinlik en büyük beklentimizdir. 10.
Kalkınma Planındaki Öncelikli Dönüşüm Programlarını ve Eylem Planlarını
hareketlendirmeye yönelik mekanizmalar kurulmalıdır. Bunun yanı sıra kamu-özel sektör
istişare ve işbirliği olanakları etkin şekilde kullanılmalıdır. Ekonomiye yön veren kurumların
etkin bir şekilde ve siyasi mülahazalardan uzak çalışması sağlanmalıdır. Bölgesel Kalkınma
Ajansları Politikası gözden geçirilmeli ve Türkiye gerçeklerine göre yeniden oluşturulmalıdır”
dedi.
İşgücü piyasasında önemli bir ihtiyaç olan kalifiye eleman yetiştirilmesi noktasında etkin bir
yaklaşım beklediklerini vurgulayan Hiçyılmaz, “Mesleki Eğitim okulları yeniden
düzenlenmelidir. Meslek liselerinin cazibe merkezi olabilmesi için, öğrencilere ve
mezunlarına destekler verilmelidir. Mesleki eğitim konusunda düzenlenen kurslar düzene
sokulmalıdır. Çok başlı ve verimsiz olarak işleyen yapı değiştirilmelidir” ifadelerini kullandı.
Asgari ücret artışı yapılması konusunun iş dünyasını doğrudan ilgilendirdiğini kaydeden
Hiçyılmaz, “Yapılması muhtemel artışın, istihdam üzerindeki vergi yükleri, kıdem tazminatı
ve zorunlu istihdam uygulamaları birlikte ele alınarak işgücü piyasası reformlarının tamamı
ile birlikte hayata geçirilmelidir” şeklinde konuştu.
Ekonomideki teşvikler ve zorunlu uygulamalar hakkında görüşlerini ifade eden Hiçyılmaz,
“51 ilde uygulanmakta olan İşveren Sigorta Primi indiriminde esas alınan 10 işçi çalıştırma
zorunluluğu kaldırılmalı, zorunlu istihdam uygulamaları cezalandırıcı anlayışla değil teşvik
edici bir mantıkla yapılmalıdır. Bugüne kadar verilen ve halen uygulanmakta olan teşviklerin
etki analizi yapılmalı ve fayda-zarar sorgulaması gerçekleştirilmelidir. Kurulacak yeni bir
teşvik mekanizmasıyla sadece yeni yatırımlara değil, mevcut yatırımlara da sektörel teşvik
uygulaması getirilmelidir. Aynı zamanda ilçe bazında da teşvik sistemi de hayata
geçirilmelidir. Teşvik edilecek sektörler belirlenirken şehirlerin ihracat potansiyelleri en
önemli verilerden biri olmalıdır. Teşvik Belgeli Yatırımlarda, yerli makine teçhizat kullanan
girişimcilerin yerli harcama oranları kadar kısmın, bir alt bölge yatırım teşviklerinden
yararlandırılması uygun olacaktır” diye konuştu.
İş ve çalışma hayatına ilişkin beklentileri sıralayan Hiçyılmaz, “Ulusal Meslek Standartları
hazırlanarak öncelikle yürürlüğe konulmalı, sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki nüfusun
istihdam edilmesi sağlanmalıdır. Kadın istihdamını artıracak uygulamalar hayata

geçirilmelidir. Tarımda çalışanların sosyal güvence altına alınması mutlaka sağlanmalıdır.
Genç ve kadın girişimcilere ilk 3 yıl vergi muafiyeti getirilmelidir. Kamu ihalelerinde yerli
ürüne fiyat avantajı kadın girişimciler için 5 puan artırılmalıdır. Ülkemizde yatırıma uygun
arazi envanteri yatırımcılara elektronik ortamda sunulmalıdır” ifadelerini kullandı.
Vergilendirme konusunda 64. Hükümetin atması gereken adımları dile getiren Hiçyılmaz,
“KDV oranlarında değişikliğe gidilmemeli ve damga vergisi kaldırılmalıdır. Gelir Vergisi
tasarısı yeniden ele alınmalı ve bu kapsamda vergisini düzenli ödeyen şirketlere vergi indirimi
sağlanmalıdır. Ekonomik hayatın akışında karşılaşılan sorunların giderilmesi bakımından;
Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunu uyumu mutlaka sağlanmalıdır.
Geçici Vergi Beyannameleri sayısı kademeli olarak düşürülmeli ve yılda bir veya iki defa
alınmalıdır” dedi.
Ticari uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yöntemlerine ilişkin beklentileri açıklayan Başkan
Hiçyılmaz, “Zorunlu hale gelmelidir. Belirli bir orana kadar olan uyuşmazlıklar, arabuluculuk
ve tahkim eliyle çözülebilmesinin önü yasal değişikliklerle açılmalıdır. Bu yasal
düzenlemelerin yanı sıra, İş Mahkemeleri ve Bilirkişilik Sistemi de yeniden düzenlenmelidir.
Kamudan kaynaklanan haksız rekabetin önüne geçilmeli, Piyasa Gözetim ve Denetimi sistemi
yenilenmelidir. Geleceğe yön verecek yapılanmalardan biri olan E-ticaretin, mevzuatı ve
altyapısı bir an önce hazırlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır” şeklinde konuştu.
İnovasyonun artık yalnızca tartışılan ve konuşulan bir konu olmaktan çıkarılması gerektiğini
ifade eden Hiçyılmaz, “Türkiye’nin ileri teknoloji içiren üretim yapabilmesi için inovasyon
yapmaya başlamalıdır. Üretimde kullanılan makinelerin, yeni yatırımların sermayesini
oluşturacak finansmana erişimde teminat olarak kullanılması sağlanmalıdır. Bireysel Katılım
Sermayesi (BKS) sisteminin yaygınlaşmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır” dedi.
İş dünyasının; lojistik konusunda koordinasyonun sağlanması için Lojistik Koordinasyon
Kurulu kurulması talepleri olduğunun altını çizen Hiçyılmaz, “ Yurt içi ve yurt dışı yük
taşımacılığında güvenli ve ucuz maliyet getirecek olan demiryolunun kullanımı teşvik
edilmelidir. OSB'ler ile limanlar arasındaki demiryolu bağlantıları ivedilikle yapılmalıdır.
Kayseri ile Mersin arasındaki mevcut demiryolu varlığının iyileştirilmesi ve üretilen malların
kuzey ülkelerine ihracatında önem arz eden, Kayseri’yi Samsun limanına bağlayacak bir
hattın da projelendirilip yapımının sağlanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra tren
taşımacılığında sağlanacak navlun sübvansiyonu da şehrimizin rekabet gücünün artmasında
önemli bir etken olacaktır” diye konuştu.
Hızla büyüyen yurtiçi, yurtdışı yolcu ve kargo taşıma ihtiyacınının karşılanabilmesi için
Kayseri havaalanının genişletilmesi gerektiğinin altını çizen Hiçyılmaz, “Ankara-Sivas
arasında yapılmakta olan Yüksek Hızlı Tren projesine bağlı olarak, Yerköy-Kayseri tren
hattının program alınması konusunda, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından söz
verilmiştir. Ayrıca, Kapadokya’yı Antalya’ya bağlayacak olan Yüksek Hızlı Tren hattının
kısa sürede tamamlanması da beklentilerimiz arasındadır. Bunun yanı sıra; Sayın
Başbakanımızın, Tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik IPARD desteklerinden Kayseri’nin
yararlandırılması konusunda sözü bulunmaktadır. Bu sözlerin kısa süre içinde
gerçekleşmesini beklemekteyiz” dedi.
Kapadokya Bölgesine yönelik turizm politikasının Kayseri’yi de kapsayacak şekilde daha
geniş bir hale getirilmesinin turizmin gelişmesi açısından önemli olduğunu kaydeden Başkan
Hiçyılmaz, “Doğa, kültür, tarih ve sağlık turizminin bölgemizde etkin olması gereklidir.
Erciyes ve Aladağlar’ı birlikte ele alan bir turizm destinasyonunun planlanması da turizmin
gelişmesi açısından beklentilerimiz arasındadır” ifadelerini kullandı.
Hiçyılmaz, “Ekonominin vazgeçilmez kolu olan tarımda yeni anlayışlar geliştirilmelidir.
Havza üretim modelinin uygulamaya konulması gereklidir. Tarımda arazi bazlı yerine ürün
bazlı teşvik sistemi uygulanmalıdır. Tarımda verimliliğin artırılabilmesi için arazi
toplulaştırmaları hızlandırılmalıdır” dedi.

Hiçyılmaz, “Sıralamış olduğum beklenti ve talepler; öncelik arz eden, Türkiye’nin kısa sürede
ihtiyaç duyduğu sinerjinin sağlanması ve kalkınma hızının artmasına yönelik gelişmeleri
özetlemektedir. İş dünyası olarak beklentimiz, 2023 yılı hedeflerine ulaşılabilmesi için küresel
dünya ile içinde bulunduğumuz yarışta, önümüzdeki engellerin azami ölçüde kaldırılmasıdır.
Yeni oluşan Meclisimizde ve Hükümetimizde bu iradenin olduğunu biliyor ve onlara
güveniyoruz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15844.html
Erişim Tarihi: 27.11.2015

Ağır iş makinelerine bakım ve onarım hizmeti
alınacak
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait
olan 81 ağır iş makinesinde genel bakım ve onarım için ihale yaptırılacağını söyledi.
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Makine İkmal ve Destek Müdürlüğü atölyesinde her türlü bakım ve onarımının yapıldığını
ancak ağır iş makinelerinin bakım ve onarımının zaman kaybına yol açtığı dolayısıyla
hizmetin kısa sürede tamamlanabilmesi için ihale ile yaptırılacağını belirten Başkan
Dr.Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi barındırdığı nüfus ile 55 il merkezinden daha
fazla bir nüfusa sahiptir. Hizmet ettiği alan ile bir o kadar büyüktür. Bu açıdan iş makinesi
filosunda bir o kadar geniş ve çeşitlidir. Şu anda Belediye mülkiyetinde 81 ağır iş makinesi
kapsamında yer alan araç filosu mevcuttur. Bunlar fen, ulaşım, park ve bahçe, temizlik gibi
birimlerde kullanılmaktadır. Bu iş makilerinin bakım ve onarımı belediyemiz atölyesinde
yapılması mümkündür. Ancak daha kısa sürede tamamlanarak bir an önce hizmete devam
ettirilebilmesi için bakım ve onarımı için ihale yapılacaktır. 82 kalem makas ve makas
malzemesi değişimi hizmeti, parabolik makas, saplama, burç, bağlantı, perno küpe ve makas
malzemeleri ihale ile yaptırılacak olup araç grupları teknik şartnamede belirtilmiştir.” dedi.
Makas bakım onarım ve değişim işi, hizmet alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edileceğini ifade eden Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, araç grupları ve yapılacak işlemlerin teknik şartnamede ve teklifte detaylı bir
şekilde açıklandığını kaydetti.
Melikgazi Belediyesi encümen salonunda 17 Aralık 2015 günü ihalenin yapılacağını bildiren
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, daha fazla bilginin belediyenin internet sitesinden
öğrenilebileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15845.html
Erişim Tarihi: 27.11.2015

Trafik kazalarında ölüm ve yaralı sayısının
azaltılması için tedbirler alınıyor
İl Emniyet Müdürlüğünde trafik güvenliği ve eylem planı il koordinasyon kurulu toplantısı
yapıldı. Toplantıda kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri ile ilgili konular görüşüldü.

27 Kasım 2015 Cuma 10:31

İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Ali Er toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Orhan
Düzgün, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve il koordinasyon kurulu üyeleri katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Orhan Düzgün, “Trafik güvenliği eylem planı kurulu toplantısında
ilimizde özellikle kış dönemine yönelik olarak alınması gereken trafik önlemlerine ilişkin
burada bulunan kurul üyesi arkadaşların katılımıyla gerçekleştireceğiz. Trafik kazalarından
gerek ölüm gerekse yaralı sayısını azaltmak, can ve mal kayıplarını en aza indirmek
bakımından sürekli buradaki katılımcı kuruluşların katkı ve destekleriyle yeni tedbirler
alınıyor. Bununla ilgili biliyorsunuz kış lastiği uygulaması, elektronik denetim sistemleri
teknolojisi gibi tabi bunların uygulamasının bilerek arttırılmasını, vatandaşlarımızın trafikte
daha güvenli ve huzurlu seyretmesini sağlamak bakımından bugünkü gündemimizde özellikle
trafik eğitimlerinin yapılması, kış lastiği uygulamasının gözden geçirilmesi, ticari araçların
denetimi var” diye konuştu.
Düzgün ayrıca, “İlimizde yaklaşık 2 ay önce uygulamaya başlattığımız whatsapp uygulaması
üzerinden vatandaşlarımızın görevlilerimize yardımcı olması, sadece köşe başlarında
söylenmeyip trafik ihlali gördüğünde onu doğrudan fotoğraflı yada videolu olarak trafik
birimlerimize bu konuda oluşturmuş olduğumuz cep telefonu hattı üzerinden iletmesi de
bugünkü gündemimizde yer alacak. İlk 1 aylık bölümde yaklaşık 400 vatandaşımızın ihbarda
bulunduğunu bunlardan da yaklaşık 110 kişiye trafik kurallarını ihlal ettikleri için ceza
kesildiğini biliyoruz” ifadelerini kulandı.
Yapılan konuşmanın ardından kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri ile ilgili konular
görüşüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15846.html
Erişim Tarihi: 27.11.2015

Öğretmenler gününde Yahyalı’da çınar dikildi
Yahyalı Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebeti ile ilçe merkezine hatıra
ormanına ağaç dikme etkinliği düzenledi. Ağaç dikme etkinliğine Yahyalı Kaymakamı Metin
Esen, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, Okul
Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

27 Kasım 2015 Cuma 10:39

Etkinlikte konuşan Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde
insanları hayata hazırlayan öğretmenler anısına hatıra ormanı oluşturarak ağaç dikme etkinliği
düzenleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e teşekkür etti.
Ağaç dikme etkinliğinde basına açıklamalar yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk,
tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak, bu özel günde güzel bir işe
imza attıklarını söyledi. Başkan Öztürk; “ İlk öğretmen olan Adem (A.S) bugüne kadar
öğretmenlerin hayatımızda önemli bir yeri var. Belediye olarak bizde günün anlam ve
önemine binaen ağaç dikmek istedik. Özellikle öğretmenlerimizi ben çınara benzettiğim için,
bugüne özel çınar ağacı da dikeceğiz. Çocuklarımızı şekillendirdiğiniz için, vatana, milletine,
bayrağına sevdalı birer nesil yetiştirdiğiniz için ben hepinize tek tek teşekkür ediyorum.
Dünyaya tekrar gelseniz ne olmak istersiniz diye sorsalar ben ilk sıraya öğretmenliği, ikinci
sıraya belediye başkanlığını koyarım. Bugün öğretmenlerimiz için “24 Kasım Öğretmen Günü
Hatıra Ormanı” oluşturduk. Onlarla birlikte burada çam ve çınar ağaçları diktik. Burası
ilçemizi en güzel yerlerden birisi ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yan tarafı. Buranın
ağaçlandırılması ile birlikte bu bölge çok güzel bir görüntüye kavuşacak ve ilçemiz
güzelleşecek.” diye konuştu.
Yahyalı Kaymakamı Metin Esen’de bu anlamlı günde öğretmenler için hatıra ormanı
oluşturan Belediye Başkanı Esat Öztürk’e teşekkür ederek, tüm öğretmenlerin 24 Kasım
Öğretmenler Gününü kutladı. Kaymakam Esen “ Öğretmenlerimiz bizleri düşünceleriyle,
duygularıyla şekillendirerek geleceğe hazırlıyorlar. Bizlerde öğretmenlerimizin verdiği duygu
ve düşüncelerle vatanına milletine bağlı, vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi alarak
yetiştik. Bizim çocuklarımızda bu şekilde yetişiyor. Bugün ilçemizin güzel bir yerinde, şehre
hakim olan bir noktada ağaç dikme etkinliğinde buluştuk. Buraya çınarlar diktik. İnşallah
yıllar sonra, bu ağaçların altında oturanlar bugünleri anarlar. Buradan bizlere emeği olan
hakkın rahmetine kavuşmuş, görev başında şehit olmuş öğretmenlerimize Allah’tan rahmet
diliyorum. Görevleri başında yılmadan usanmadan çalışan, zor şartlarda görev yapan
öğretmenlerimize de kolaylıklar diyorum” diye konuştu.
Hatıra Ormanında çınar ve çam ağacından oluşan 300 fidan toprakla buluşturuldu. Ağaç
Dikme etkinliğinin ardından Namık Kemal İlkokulunda yenilen öğle yemeğinin ardından,
Başkan Esat Öztürk öğretmenlere hediye takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15847.html
Erişim Tarihi: 27.11.2015

Sadakat ateşi Kayseri'den yakılmıştır
MHP'nin Kayseri Üst Kurul Delegeleri, düzenlenen basın toplantısında, MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli'ye tam destek verdiklerini açıkladı.

27 Kasım 2015 Cuma 10:52

Toplantıda, "Bahçeli ile olmaz" yönünde bir konuşmasının olup olmadığı yönündeki bir soru
üzerine MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, "Yaptığım gezilerde 'Bahçeli ile artık
olmaz' diye bir söz geldi. Ben de Oğan ile olur mu? Oğan MHP Genel Başkanı olursa bu
partiden istifa ederim' dedim" şeklinde cevap verdi.
"Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak 7 Haziran seçimlerinde yakaladığımız başarıyı,
maalesef 1 Kasım seçimlerinde koruyamadık. Bu öz eleştirimizi samimice yapıyor ve
eksikliklerimizi ivedilikle tamamlayacağımızı vurguluyorum" diyen MHP Kayseri İl Başkanı
Baki Ersoy, "Ama biz asla milletimize ihanet etmedik. Bayrağımız, dilimiz, vatanımızın
bütünlüğü korunsun diye ortaya ilke koyduk. Sadece milletimizi düşündük! Hırsızlık,
yolsuzluk yapanlar, rüşvet alanlar hesap versin diye ortaya ilke koyduk. Sadece milletimizi
düşündük" dedi.
Ersoy, "Bizim milliyetçiliğimiz Türk milleti için yapılan milliyetçiliktir. Türk milleti için
geçmişte bedel ödeyen hareketimiz, gelecekte de her türlü bedeli ödemeye hazırdır.
Türkiye’deki her gelişme haklı duruşumuzu bir kez daha göstermektedir. Ortadoğu bölgesinde
bizi başka ülkelerin hesabı için bataklığa saplamaya çalışanlar, Türkiye’yi kaosun ortasında
bırakmıştır. Daha bir gün önce 'sınırlarımızı ihlal eden herkesten hesap sorarız' diye alkış
toplayan iktidar, ertesi gün 'Moskova ile her türlü anlaşmaya hazırız' noktasına gelmiştir. Bu
kimliksiz, kişiliksiz ve vizyonsuz politikalar Türkiye’yi büyük bir felakete doğru
sürüklemektedir. 'Sorunsuz komşu' derken, etrafımızda 'Sıfır komşu' kalmıştır. Bu gidişatın
sonu maalesef Türkiye’ye büyük bir fatura olarak dönecektir" diye konuştu.
"Biz Milliyetçi Hareketiz ve hareketimizi her daim diri tutacağız" diyen Baki Ersoy,
açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Biz bu şanlı mücadele de ömrünü Türk milliyetçiliğine ve Ülkücü Harekete adamış
Liderimiz Devlet Bahçeli ile beraberiz. O bizi hiç utandırmadı. O bizim başımızı hiç öne
eğdirmedi. Başkaları hırsızına, rüşvetçisine, para sıfırlayanına, yalan makinesine sahip
çıkarken, biz ahlak ve fazilet sahibi liderimizin yanında dimdik duruyoruz. Bu duruşumuzu
Türkiye’deki tüm dost ve düşman duysun ve görsün. Sadakat ateşi Kayseri’den yakılmıştır.
Bizim Genel Başkan problemimiz yoktur. Dün MHP ve Ülkü Ocaklarının yolunu
bilmeyenlerin, Ülkücü geçmişi olmayanların, siyasette kırk kapı gezmişlerin, bize Genel
Başkan olabilmesini düşünmek bile bizim Ülkücü geleneğimize büyük hakarettir. Liderimiz
Devlet Bahçeli’nin siyasetin çöplüğünden çekip aldığı, hiç kimse tanımazken ortaya çıkararak
her türlü imkanı tanıdığı kişilerin bugün lider karşısında arayışa girmesi büyük vefasızlık ve
haddini bilmezliktir. Biz onları haddini bilmeye davet ediyoruz. Saray mafyasının
uzantılarıyla pozlar vererek, karanlık gölgelerde sinsi oyunlar kurarak, bu hareket üzerinde
kimsenin hesap yapmasına müsaade etmeyeceğiz.

Mesele demokratik yarış ise biz bu yarışta herkesin geçmişini bildiğimizi vurgulayarak bu
demokratik yarışta duruşumuzu belli ediyoruz.
Kayseri MHP il ve ilçe teşkilatları olarak, genel merkez delegelerimizle birlikte Liderimiz
Devlet Bahçeli’nin yanında ve emrinde olduğumuzu sizlerin huzurunda bir kez daha
vurguluyorum.
Aziz dava arkadaşlarımızla ve samimi Ülkücülerle el ele gönül gönüle vereceğiz ve
mücadelemizde elbet zafere ulaşacağız."
MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ise sorulan bir soru üzerine, "Bahçeli ile olmaz
diye bir sözüm yok. Geçen hafta 16 ilçemizi birden dolaştım. Orada ‘Bahçeli ile artık olmaz’
diye bir söz geldi. Bunun üzerine ‘Bahçeli ile olmaz diyorsunuz da Sinan Oğan ile olur mu?
Devlet Bey olmaz diye bir şey yok, Devlet Bey kendi arzu ettiği müddetçe genel başkanlıkta
durur veya 2018 yılında olağanüstü kongreye gidilir, kongrede aday olanlar aday olur,
seçilirlerse onlar seçilir. Şu an Sinan Oğan ile olmaz ama velev ki Sinan Oğan genel başkan
olsun ben MHP’den istifa ederim’ dedim" diye cevap verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15848.html
Erişim Tarihi: 27.11.2015

10 ayda meydana gelen trafik kazasında 51 kişi
hayatını kaybetti
Trafik Denetleme Şube Müdürü Abdullah Dede, 2015 yılının Kasım ayına kadar olan zaman
zarfında Kayseri'de 42 ölümlü kaza meydana geldiğini, bu kazalarda 51 kişinin hayatını
kaybettiğini açıkladı.

27 Kasım 2015 Cuma 11:00

İl Emniyet Müdürlüğünde trafik güvenliği ve eylem planı il koordinasyon kurulu toplantısında
konuşan Trafik Denetleme Şube Müdürü Abdullah Dede, 2015 yılında Kasım ayına kadar 42
ölümlü kaza meydana geldiğini ve bu kazalarda 51 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Yaralamalı kaza sayısının 2 bin 875 olduğunu açıklayan Dede, kazalarda 5 bin 400 kişinin
yaralandığını ifade ederek, "İlimizde 3 bin 466 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.
42 bin 110 sürücüye 10 milyon 325 bin 404 TL ceza yazılırken, EDS'den 86 bin 176 araca 23
milyon 66 bin 165 TL, FTM'den 8 bin 209 araca 1 milyon 78 bin 326 TL ceza kesildi" dedi.
Trafik Denetleme Şube Müdürü Abdullah Dede, "Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak
10 aylık süre içerisinde 66 noktada trafik dedektifleri kapsamında okullarda 43 bin 260 kişiye
eğitim verilirken, 11 bin 787 kişiye simülasyon aracı ile emniyet kemeri eğitimi ve jandarma
görevlisi 120 personele eğitim verildi" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15849.html
Erişim Tarihi: 27.11.2015

Bayırbucak mevkii Rus savaş uçakları ile
bombalanıyor
Kayseri İnsani Yardım Derneği (İHH) tarafından yapılan basın açıklamasında konuşan
Kayseri Genç İHH Başkanı Murat Çakır, “Suriye’deki Türkmenlerin bulunduğu Bayırbucak
mevkii Rus savaş uçakları ile bombalanıyor. Hiçbir terör unsurunun bulunmadığı bu bölgeyi
kendi menfaatleri doğrultusunda yeniden haritalandırmak istenmelerinin bir sonucudur” dedi.

27 Kasım 2015 Cuma 11:06

Cumhuriyet Meydanında yapılan basın açıklamasında konuşan Kayseri Genç İHH Başkanı
Murat Çakır, “Müslüman Müslüman’ın kardeşidir, onu terk ve ihmal etmez ama hakkını helal
et Türkmen Dağ’ı, hakkını helal et Filistin, Suriye, Mısır, hakkını helal et Arakan, Patani,
Doğu Türkistan, hakkınızı helal edin İslam dünyası. Fransa’ya, Almanya’ya, Amerika’ya
gösterdiğimiz hassasiyeti sizlere gösteremedik. Onları günlerce konuştuk, dertleri ile
dertlendik ama sizi hep yalnız bıraktık. Bizler şimdilik kafamızı kuma gömdük ama mazlum
coğrafyaların başına tebelleş olmuş, bu barbar zihniyetin Afganistan’ımızda, Irak’ımızda,
Çeçenistan’ımızda, Bosna’mızda, Libya’mızda, Mısır’ımızda, Filistin’imizde ve daha birçok
yerde neler yaptığını gayet iyi biliyoruz” diye konuştu.
Çakır ayrıca, “Suriye’deki Türkmenlerin bulunduğu Bayırbucak mevkii Rus savaş uçakları ile
bombalanıyor. Hiçbir terör unsurunun bulunmadığı bu bölgeyi kendi menfaatleri
doğrultusunda yeniden haritalandırmak istenmelerinin bir sonucudur. O bölgedeki Müslüman,
Türk, Kürt, Arap halkları bizim kardeşimizdir. Mazlumunu dini, dili ve ırkına bakılmaz
düsturuyla hareket etmek zorundayız. Bizler ne zaman Kur’an-ı Kerimi okuyup gerçek
manada anlarsak işte o zaman ümmet olup birleşiriz. O zaman sizlere yardıma koşarız”
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15850.html
Erişim Tarihi: 27.11.2015

Kayseri'de polise silahlı saldırı
Kayseri'de, polise silahlı saldırıda bulunan bir kişi ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

27 Kasım 2015 Cuma 11:17

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ Demokrasi Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu
Caddesi'nde meydana gelen olayda, polis ekiplerince durdurulmak istenen otomobilde
bulunan ve narkotik ekiplerince arandığı öğrenilen K.C. ile 3 arkadaşı, kaçmaya çalıştı. K.C.,
yanındaki silahla polis ekiplerine ateş etti. Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine K.C.,
ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi
alırken, yaralı K.C., olay yerine çağrılan ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer 3 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı K.C.'nin sağlık
durumunun iyi olduğu, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15851.html
Erişim Tarihi: 27.11.2015

Sahte altın satan şahıslar tutuklandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı güven timlerinin,
kuyumcuya kaçak altın satarken yakaladıkları 3 kişi tutuklandı.

27 Kasım 2015 Cuma 11:41

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı güven timleri, Kapalı Çarşı’da durumlarından
şüphelendikleri M. K. (22) ile C. A.’yı (24) ve O. T.’yi (25) kuyumcuya değeri düşük altın
satarken yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli
mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.M. K., C. A. ve O. T.’nin üzerlerinde ve
otomobillerinde yapılan aramalarda 51 adet ‘Ata Altını’ olarak tabir edilen değeri düşük altın
ele geçirilmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15852.html
Erişim Tarihi: 27.11.2015

Çakır: 'Üniversiteyi ortak akılla yöneteceğiz'
Erciyes Üniversitesi Rektör Vekili ve Rektör Adayı Prof. Dr. Hamza Çakır, rektörlük seçim
süreci ile ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulundu. Rektör olarak atanması halinde
üniversite için gerçekleştirmek istediği projelerini de bizimle paylaşan Çakır, bu projeleri tüm
öğretim üyeleri ile yaptığı istişareler neticesinde ortak akılla hayata geçireceğini söyledi.

29 Kasım 2015 Pazar 13:16

Söyleşi: Bünyamin Gültekin
Fotoğraf: Veli Gögebakan
Rektör adaylığı süreci nasıl işliyor ve sizin adaylık çalışmalarınız ne durumda?
Her profesör arkadaşımızın Rektör adayı olma hakkı var. Şuana kadar da üniversitemizde 11
öğretim üyesi arkadaşımız rektör adaylığını açıkladı. Adaylıklarını açıklayan arkadaşlarımız,
öğretim üyelerini ziyaret ediyorlar. Kendilerini tanıtıyorlar. Projeleri hakkında bilgiler
veriyorlar. Öğretim üyesi arkadaşlarımızın teveccühlerine talipler. Biz de aynı şekilde bu
süreç içerisinde öğretim üyesi arkadaşlarımızı elimizden geldiğince ziyaret etmeye
çalışıyoruz.
Tabi bizim farklı bir yönümüz var. Biz aynı zamanda vekil rektörüz. Üzerimize verilmiş bir
emanet var. Bu emaneti de ihmal etmeden çalışıyoruz. Önce buradaki işlerimizi yapmalıyız.
Fırsat kaldığında ise bu süreç içerisinde öğretim üyesi arkadaşlarımızı ziyaret etmemiz
gerekiyor.
Bu süreç içerisinde belki diğer rektör adayı arkadaşlarımız kadar, öğretim üyelerimizi ziyaret
edemiyoruz. Çünkü Bizim üniversitemiz çok büyük bir üniversite. Üniversitemiz 60 bine
yakın öğrenci ve 3 bine yakın akademik kadroya sahip.
3 bine yakın akademisyen arkadaşımızdan yaklaşık 1300 öğretim üyesi 17 Aralık’ta oy
kullanacak. Her bir öğretim üyesini birebir ziyaret etmek çok zaman alıyor. Üniversitemiz
büyük bir kadroya sahip olduğu için de öğretim üyelerimizin, rektör adaylarımızı doğal olarak
tanımaması söz konusu… Bu nedenle adayların kendilerini tanıtıp, projelerini
anlatmalarından daha doğal bir şey olamaz.
Görevimizi itibariyle biz çok fazla ziyaret gerçekleştiremiyoruz. Ziyaret ettiğimizde ise
öğretim üyesi arkadaşlarımıza, ‘kusura bakmayın bizim bu ziyaretlerimiz bir nezaket ziyareti’
diyoruz. Bizim üzerimizde bir görev var, biz bu görevi bir vekil olarak görmüyoruz. Bize
verilen görev bir gün bile olsa onun hakkını vermeliyiz. Bu nedenle biz yoğun olarak
üniversitemizin sorunları ve bu sorunlara çözüm önerileri için istişareler yapıyoruz. Göreve
geldiğimiz 5 aydan bu yana yaptığımız istişareler çerçevesinde sorunlarımıza çözüm yolları
arıyoruz. Hamd olsun bu güne kadar düzgün bir şekilde görevimizi yerine getirdik.
17 Aralık’ta bir sandık kurulacak, öğretim üyesi arkadaşlarımız (Yrd. Doç, Doç. ve Prof.)
rektör adayı olan arkadaşlarımızdan hangisini rektör olarak görmek istiyorlarsa ona göre
oylarını kullanacaklar.
Oylar kullanıldıktan sonra en çok oyu alan ilk 6 kişi YÖK’e gönderilir. YÖK’te bu ilk 6 adayı
mülakata çağırır. Bu mülakat sonucunda da 3 aday Cumhurbaşkanımıza sunulur. Sayın
Cumhurbaşkanımız da bu 3 adaydan birisini Erciyes Üniversitesi’ne rektör olarak atar.

Ülkemiz, şehrimiz ve öğrencilerimiz için hayırlısı olsun. Kim bu üniversiteye daha iyi hizmet
edecekse Allah bu görevi ona nasip etsin. Aday olan tüm arkadaşlarımız üniversitemize
hizmet etmek ve hedeflerini gerçekleştirmek için bir ekip ruhuyla çalışmak için aday
olmuşlardır. Hepsine başarılar diliyorum. Biz de aynı düşüncelerle yola çıktık. Rabbim
utandırmasın.
Hangi tarihe kadar rektör adayı olunabilir?
17 Aralık’ta seçim başlayana kadar herkes aday olabilir. Bu nedenle bu sayının ne olacağını
bilemeyiz. Belki bu süreç içerisinde aday olarak ziyaretler gerçekleştiren arkadaşlarımız o gün
belki vazgeçebilir. Neticede 17 Aralık’ta saat 08.00’da sandıkta oy kullanmaya başlandığı ana
kadar herkes aday olabilir.
Adaylık başvurusu yapmayacağınız konuşuluyordu ve daha sonra adaylığınızı açıkladınız.
Bize biraz bu süreci anlatabilir misiniz?
Vekil rektörlük görevi YÖK tarafından verilir. Geçtiğimiz 17 Haziran’da memlekete gitmek
için hazırlık yaparken bir telefon geldi. Dediler ki; ‘Sizi Erciyes Üniversitesi’ne vekil rektör
olarak atadık. Yarın da YÖK’e bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.’ Böylelikle Erciyes
Üniversitesi’nde rektörlük seçimleri yapılana kadar görev bize tevdi edildi. Bu sürecin ne
kadar olacağını bilmiyorduk. Ama şuanda 5 ayı geride bıraktık. Bize bir emanet verildi. Biz
de bu emaneti en iyi şekilde taşımaya çalıştık.
Vekil rektörlük görevi bize verildikten hemen sonra adaylığımızı açıklamadık. Çünkü bu
süreç içerisinde öğretim üyesi arkadaşlarımız bizi tanısın, biz de onları tanıyalım istedik. Hem
onlarla istişare edelim hem de vekil rektörlük döneminde yaptıklarımızı görsünler. Biz de bu
süreçte eğer bize olumlu bir talep olursa biz de ona göre adaylığımızı açıklayalım dedik.
Yoksa vekil rektör aday olmaz diye bir şey yok. Neticede her profesörün rektör adayı olma
hakkı var.
Vekil rektörlük yaptığımız dönemde hep ortak akılla hareket ettik. Öğretim üyeleri ile
üniversitemizin sorunlarını tartıştık. Önümüze çıkan her sorunu aklıselim ile çözmeye çalıştık.
Bu süreçte de öğretim üyesi arkadaşlarımızı da yakinen tanımış olduk. Onlar da bizi yakinen
tanımış oldular. Bu süreçte iyi bir teveccüh gördük. ‘Rektör adayı olursan iyi olur’ dediler.
Biz de bu arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda aday olmaya karar verdik.
Üniversitenin akademik personeline ne gibi bir hizmet sunmayı planlıyorsunuz?
Devletin size sunduğu imkanları çok iyi bilirseniz, bu imkanlar çerçevesinde de neler yapıp
yapılamayacağını da bilirsiniz. Şuana kadar üniversitemizde rektör olan arkadaşlarımız
üniversiteye ve şehre katkı sağlaması yönünde çalışmalar yapmışlar. Herkesin katkısı
olmuştur... Geçmişi eleştirmek doğru bir şey değil. Her rektör adayı ileriye bakmak
zorunda…
Üniversitenin sanayi ile olan işbirliğini geliştirmek gerekir. Örneğin Kayseri en önemli sanayi
şehirlerinden bir tanesi… Ülkede ilk 10’un içerisinde… Bu nedenle üniversitenin ARGE
çalışmalarını sanayi ile işbirliği çerçevesinde geliştirilmesi gerekir. Öğretim üyesi
arkadaşlarımızın sanayiye yönelik çalışmalarını artırmak ve teşvik etmek lazım. Çünkü her
zaman üniversitelerin sanayilerden kopuk olduğuna yönelik eleştiriler yapılmıştır.
Artık sanayimizin de vizyonu değişiyor. Sanayicilerimiz de eğitimlerini tamamlamış
profesyonel yöneticilere sahipler… Onlar da üniversitenin potansiyelini çok iyi biliyorlar.
Onun için de üniversite sanayi işbirliğini çok üst düzeyde geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için
bizim üniversite olarak organize sanayi bölgesinde bir irtibat ofisi kurmamız gerekiyor. Biz
bu irtibat ofisinde 3 tane arkadaşımızı istihdam edeceğiz. Bu 3 uzman arkadaşımız her gün
sanayicileri ziyaret edecek. Sanayicilerin sorunlarını dinleyecek. Bu sorunları üniversiteye
aktaracaklar. Sanayicinin taleplerini dikkate alacaklar. Sanayici ne tür bir elaman istiyor
bunları derleyip toparlayıp, üniversiteye aktaracaklar. Üniversitedeki sanayici ile öğretim
üyeleri arasında bir köprü vazifesi görülecek.

Sanayici ne istiyor ve üniversite bunun neresinde duruyor. Üniversiteler bunun hangi
boyutunu karşılayabilir. Üniversitedeki öğretim üyeleri ile sanayicileri de sık sık bir araya
getirerek aralarında bir bağ kurarak daha iç içe bir çalışmanın içerisine girmek gibi bir adım
atmamız gerekiyor. Ama kampus alanı içerisinde olmak ve organize sanayi bölgesi ile 23 KM
gibi bir uzaklıkta olmaktan ortaya çıkan bir iletişimsizlik var. Sanayici üniversiteyi çok
tanıyamıyor. Öğretim üyeleri de sanayici çok tanıyamıyor. Öyleyse bizim bunları bir ortak
noktada buluşturmamız lazım. Buluşturmak için de bir köprü kurmamız lazım. Köprü
kurmanın en önemli yolu da bir irtibat ofisi kurmaktan geçer. Bunu göreve geldiğimizde
hemen gerçekleştirmek istiyoruz.
Üniversitemizde teknoparkımız, teknolojik transfer ofisimiz var. Buralarda öğretim
üyelerimiz ARGE çalışmaları yapıyorlar. ARGE çalışmaları ile ilgili öğretim üyelerimizin
karşılaştıkları sorunlar var. Çünkü ARGE çalışmaları bir anda size geri dönüş sağlamaz. Bu
bir süreç ister. Bu süreçte de siz cebinizden para harcarsınız. Bizim teknoparkta hayatını
akademik çalışmalara vermiş ve bunu ARGE’ye dönüştürme çabası içerisinde olan öğretim
üyelerimizin burada daha rahat çalışabilmeleri için buradaki ofislerimizin kira bedellerini
düşürmemiz lazım. Bunun içinde ilk adımı attık. Buradaki yerleri gelen talepleri
değerlendirerek metrekare olarak küçülterek kira ve masraflarını düşürdük.
Erciyes Teknopark Türkiye’de ilk dördün içerisinde bulunuyor. Bizden daha iyi olanları
ziyaret ederek, bizden iyi olan yönlerini keşfetmek, öğretim üyelerine sundukları imkanları
gözlemlemek, bunları masaya yatırmak istiyoruz. Ama önemli olan buraları
uluslararalılaştırmak. Yani uluslararası şirketlerle çalışmalar yapmalarını sağlamak.
Öğretim üyelerimizin yapmış olduğu bilimsel yayınlara da teşvik ödülleri vermek istiyoruz.
Çünkü bir üniversitenin dünya sıralamasında üst seviyelere çıkabilmeleri için akademik
yayınlara da destek vermemiz gerekir. Bu üniversitenizin tanınırlığını artırıyor. Böylelikle
yurtdışından daha fazla öğrenci getirtebiliyorsunuz. Daha fazla yabancı öğretim üyesinin
üniversiteye gelip ders vermesini sağlayabiliyorsunuz. Bu Erciyes Üniversitesi’nde
uluslararası bir kimlik kazandırmak için çok önemli… Yurtdışından ne kadar fazla öğretim
üyesi ve öğrenci getirtirseniz üniversitenizin uluslararalılaşması o derece artıyor. Bunu
yapmak için de öğretim üyelerinizi dünyanın tanınmış üniversitelerine destekler sağlayarak
göndermeniz gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bunun somut adımını atmak için yola çıktık.
BAP üzerinden 3 aya kadar bu tür çalışmalar içerisine girebilecek öğretim üyelerimize destek
sunacağız.
Bahsettiğimiz her bir projenin maliyeti var. Ama geldiğimizden beri şunu gördüm; ‘Eğer
muslukları doğru havuza akıtırsanız ve boşa giden muslukları kapatırsanız bir takım
meblağları bir yerde toplayabilirsiniz. Göreve geldiğimiz 5 aydan beri bunun mücadelesini
veriyoruz. Muslukları tek havuza toplamaya başladık.
Akademisyen olmak kolay değil. İnsanın ömrü hayatı burada geçiyor. Bu öğretim üyesi
arkadaşlarımıza ne kadar teşvik edebilir ve destek olabilirseniz, üniversitenizin üretimi de o
kadar üst seviyelere çıkar. Üniversitemizin ARGE çalışmaları patentte dönüşür. Biz bunun
farkındayız ve derdi içerisindeyiz. Aklımızda bu havuzu doldurmak için ciddi projeler var.
İnşallah zamanı geldiğinde bu projeleri hayata geçireceğiz.
Bu projelerin birkaç tanesinden bahsedebilir misiniz?
Devletin bütçesiyle siz istediğiniz katkıyı öğretim üyelerine sunamazsınız. Üniversite mutlak
surette kendisi tüketen değil, üreten bir üniversite olmalı. Üniversiteye devletin bütçesinin
dışında bazı gelirlerin sağlanması lazım. Bu gelirleri yer satarak yapamazsınız. Hazır para
çabuk biter… Musluğun sürekli akması lazım. Az da olsa süreklilik esastır. Bizim amacımız
üniversitemizin gelirlerini artırmak.
Erciyes Üniversitesi’nin mekanlarını çok iyi kullanabilirseniz. Yap, İşlet, devret modeli ile
üniversiteye bir takım girdiler sağlayabilirseniz? Bu da süreklilik arz ederse bu destekleri çok
daha rahat yapabilirsiniz. Bu düşüncelerimden neyi nasıl yapacağımız gibi kısımları

atlıyorum. Eleştirenler, karşı çıkanlar olabilir. Ben öğretim üyeleri ile bunları masaya
yatırmadan, tartışmadan, ben geldiğimde şuradaki arsaya şunu yapacağım, oradan şu kadar
kira getirteceğim ve geldiğimde şuradaki arsayı da şöyle değerlendireceğim demek ben
merkeziyetçi bir yönetim anlayışı olur. Bunu doğru bulmam. Aklımda bu bağlamda
düşüncelerim var. Ama ben bunu tek başına yapmam. Bunu kurulacak olan yönetimle de
yapmam. Tüm öğretim üyesi arkadaşlarımla istişare ederim. Tartışmaya açarım. Öğretim
üyesi arkadaşlarımın belki daha güzel düşünceleri olabilir. Onlarla birlikte ortak akılla olması
gerektiği gibi kararımızı verdikten sonra harekete geçeriz.
Eksilerini belki gözden kaçırmış olabiliriz. Bunu öğretim üyesi arkadaşlarımızla masaya
yatırarak, Şeffaf, üniversitenin menfaatlerini, yüz yıl sonra geleceği konumu düşünerek bu tür
şeyleri yapmak gerekir. Nasip olursa biz bunları hep ortak akılla yapmak istiyoruz. Bir
üniversite ortak akılla yönetilmediği zaman siz hiç kimseyi memnun edemezsiniz. Hiç
kimseyi rahat ettiremezsiniz. Herkes bir konuda farklı şeyler söyleyebilir. Ama önemli olan
çoğunluğun doğru şey söylemesidir. Çoğunluğun doru şey söylemesini istiyorsanız o zaman
herkesle konuşmalısınız, tartışmalısınız ve ortak akılla o üniversiteyi yönetmelisiniz.
Biz 5 aylık süre içerisinde üniversiteye yapmış olduğumuz akademik atamalarda, idari
atamalarda ve üniversitede ki çevre düzenlemelerinden tutunda, sosyal mekânların
oluşturulması bağlamında mümkün mertebe ilgili birimlerin üretim elemanlarıyla konuştuk
tartıştık, istişare ettik. Bu istişareler sonucunda bu 5 aylık süreci çok başarılı bir şekilde
bitirdik. Eğer biz nefsimize uyarak çevremizdeki yanımızdaki arkadaşlarla bu işi ahbap-çavuş
ilişkileriyle yapacak olsaydık çok eleştiriler alırdık. Ama bu 5 aylık süre içinde bize bir
eleştiri gelmedi. Hep olumlu şeyler söylendi. Çevreme hep şunları söyledim, “Arkadaşlar
olumlu şeyleri bırakın, olumsuzları da söyleyin ki onları da düzeltelim.’ Çünkü siz öğretim
elemanlarını akademik ve idari kadroyu mutlu edebilirseniz üniversitemiz, şehrimizi ve aynı
zamanda ülkemizi kalkındırmış olursunuz.
Üniversite içerisinde akademik üretimin daha rahat yapılabilmesi için fiziksel altyapının çok
önemli olduğunu biliyoruz. Bu konuda yapmayı düşündüğünüz fiziksel alt yapı çalışmaları
nelerdir?
Bunu çok önemsiyorum. Göreve geldiğim ilk günden itibaren eğildiğim nokta bu. Kampusun
içinde gezdiğinizde birçok alt yapı çalışması görürsünüz. 5 aylık görev süremiz içerisinde
çevre düzenlenmelerinden ve sosyal mekânların oluşturulmasından başladık. Biz bu işi dert
edinmeye başladık. Üniversitede çalışanların üniversiteye yönelik aidiyet duygusunu
geliştirebilmeniz için onların üniversiteye sahip çıkmalarını, bura benim yuvamdır, evimdir
dedirtebilmeniz için insanları çalıştıkları mekânlarda mutlu etmeniz lazım. Üniversitede
çalışan idari ve akademik personel dersi bittikten sonra burada ‘oturulacak, yemek yiyecek,
sohbet edilecek ve gidilecek güzel bir kütüphane yoktur’ diye dert ediniyorlarsa ve ben
vaktimi nerede geçireyim evime gideyim diye saatine bakıyorlarsa, siz bu personelin ERÜ ye
olan aidiyet bağlarını güçlendiremezsiniz. İlk geldiğim günden beri buna çok önem verdim ve
bunu başarmak içinde bir mücadelenin içindeyim. Biz mutlak suretle öğretim üyelerimizin
akademik ve idari personelimizin, zamanlarının büyük bir çoğunluğunu ERÜ içerisinde
geçirmelerini istiyoruz. Bunu yapmanın yolu da insanları bu kampusun içerisinde tutabilecek
mekânlar oluşturmaktır. Çok güzel mekânlarımız var ama atıl durumda.
Bunun yanın da yine üniversitemizi her yönüyle cazip hale getirmek için yapmayı
düşündüğüm bazı projelerim var. Uluslararası bir botanik bahçesi yapacağız. Sağlık üssü gibi
bir düşüncem var. ERÜ’deki tıp fakültesinin bulunduğu bölge artık çok sıkıştı. Büyük bir
trafik sorunu yaşıyoruz. Yap işlet devret modeli ile yapacağımızı bir çalışma ile bu sorunu
çözmeyi düşünüyorum. Bu şekilde bölgeyi rahatlatmak istiyoruz. İnsanı yaşat ki devlet
yaşasın felsefesinin ERÜ’ye hakim olması gerektiğine inanıyorum. Biz insanımıza ne kadar
huzur sunabilirsek o kadar daha çok başarı elde etmiş olacağız.

Kampus içerisinde Öğrencilerin de gidebileceği bir sosyal mekân yok. Mesela bir sinema
salonumuz yok. Projelerim arasında bir sinema salonu yapmakta var. Halı saha sistemini
kampus içerisinde genişletmeyi düşünüyorum. Sosyal mekânların geliştirmeyi istiyoruz. Eğer
göreve gelirsek bu ülke için çalışacağız. Önemli olan bulunduğun yerde mazeret üretmeden
çalışmaktır.
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Nursaçan; “Tansiyonun düşürülmesini
bekliyoruz”
Başkan Nursaçan, Suriye sınırında hava sahamızı ihlal eden SU-24 tipi Rus savaş uçağının
düşürülmesinden sonra gerilen Türk-Rus ilişkileri sonrasında herkesin belli bir olgunlukta
davranıp tansiyonun düşürülmesi, durumun kısa zamanda normale çekilmesi gerektiğini
söyledi.
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“Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek istiyoruz”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan,
düzenlediği basın toplantısı ile Rusya temaslarını değerlendirdi. Nursaçan yaptığı
değerlendirmede, “Bölge müdürlüğümüzün öncülüğünde ekonomi bakanlığı destekli 22-26
Kasım 2015 tarihlerinde Moskova’da düzenlenen MEBEL 2015 Mobilya fuarına iştirak
edilmiştir. Yatırım, üretim ve ihracat ve istihdamın artırılmasına yönelik olarak başta mobilya
sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız olmak üzere diğer sektörlerdeki firmaların pazar
payının artırılması, fırsat ve işbirliği imkanlarını artırılması, sektörün rekabet gücünün
artırılması bakımında fuarların oldukça önemli bir kapı olduğu ayrıca malumlarıdır.
KOSB olarak aramızdaki birlik beraberlik ve dayanışma ruhunun daha da güçlendirilmesi
maksadıyla Moskova’da düzenlenen ve önemli gördüğümüz bu fuara Vali Yardımcımız sayın
Mehmet Emin Avcı başta olmak üzere resmi ve sivil kurum ve kuruluşlarımızın yetkilileri ve
siz değerli basın mensupları arkadaşlarımızın bir kısmının da yakından takip etme ve
değerlendirme imkanı bulmuş, organizasyonla alakalı yerel ve ulusal basınımıza günlük
haberler geçilmiştir. Heyetimize gösterdikleri destek için tüm katılımcılara KOSB yönetimi
olarak ayrıca teşekkür ederim” dedi.
“Katılım beklenenin üzerinde gerçekleşti”
Fuara bölgemizden 39 firmadan 51 sanayicinin iştirak ettiğini kaydeden Nursaçan, “Bu
katılım beklenenin üzerinde gerçekleşmiştir. İlimizden doğrudan kalkan özel bir uçakla
Moskova’ya intikal edilmiş. Bu uygulama işadamlarımız tarafından memnuniyetle
karşılanmıştır. Fuar sırasında işadamlarımız muhataplarıyla yüz yüze görüşme imkanı bulmuş,
fuar içerisinde yer alan Türkiye’de bulunan diğer firmalar ziyaret edilmiştir. Ayrıca yabancı
firmalara ait stantlar da ziyaret edilerek ürünlerinin yakından görme ve değerlendirme imkanı
bulunmuştur. Bu ve benzeri organizasyonlarla sektörel kümelenme, endüstriyel tasarım,
ARGE ve İnovasyon gibi önemli ve hayati olarak gördüğümüz konulara bir bütünlük
içerisinde yer verilmesinin elzem olduğu da anlaşılmaktadır.
Ziyaretimizi sırasında sanayicilerimizin ürünlerini teşhir amacıyla Moskova’da bazı iş
merkezleri ziyaret edilmiş, yetkilileri ile detaylı ön görüşmeler yapılmış ve işbirliğinin devamı
konusunda karşılıklı mutabakata varılmıştır. Bu konuda Kayseri OSB merkezinde
oluşturulacak teknik ekip sayesinde önümüzdeki süreçte daha kapsamlı, fizibiliteye dayalı bir
çalışma yapılması mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.
“Rusya ile ticari ilişkilerimiz hakkettiği yerde değil”
Moskova’da bulunan süre içerisinde gerçekleşen bazı ziyaret ve görüşmelere de değinen
Nursaçan, sözlerine şöyle deva metti, “Moskova Büyükelçimiz Sayın Ümit Yardım
makamında ziyaret edilmiş, iki ülke arasında ticari ve sanayi ilişkilerin ne şekilde olacağına
yönelik ayrıntılı bir değerlendirme yapılmıştır. Yine bu ziyaret sonrasında Türk-Rus
İşadamları Birliği ziyare edilmiş, birlik başkanı ile yapılan ayrıntılı görüşmeler sonrasında
ülkemiz için önemli bir Pazar olarak görülen Rusya ile ticari ilişkilerin hak ettiği noktada
olmadığı, beklenen seviyeye ulaşılması için karşılıklı ziyaret ve değerlendirmelerin devamının
yarar sağlayacağı, birlik olarak ilimiz sanayicisinin daha etkin bir şekilde girebilmesi için
gerekli bilgi ve deneyim desteğinin tarafımıza sağlanacağı açıkça ve samimi bir şekilde
heyetimize iletilmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin’in de katılımıyla ibadete açılan 111 yıllık tarihi Moskova Merkez Cami de
ziyaret edilmiştir.”
“Tansiyonun düşürülmesini bekliyoruz”
Suriye sınırında Türkiye hava sahasını ihlal eden SU-24 tipi bir Rus savaş uçağının, Türk F16’ları tarafından düşürülmesi hadisesi ile ilgili de bir değerlendirmede bulunan Başkan
Nursaçan, “24 Kasım 2015 tarihinde saat 09.20 civarında Hatay Yayladağ mevkiinde Türk
hava sahasını ihlal eden ve milliyeti bilinmeyen bir uçağın 5 dakika içerisinde defalarca ikaz
edilmesine rağmen Türk hava sahasını ihlal ettiği kamuoyunun malumudur. Söz konusu
uçağın angajman kuralları çerçevesinde bölgede hava devriye görevinde bulunan 3 adet F-16

uçağımız tarafından müdahalede bulunulmuştur. Kamuoyuna iletilen bilgilerde bahse konu
olan uçağın Türk hava sahamız ihlalinin nasıl gerçekleştiği konusunda resmi makamlarımız
gerekli izahatı yapmışlardır. Hükümetimiz, egemenliğimizi, güvenliğimizi ve sınırlarımızı
korumaya kararlı olduğunu, vatandaşlarını ve sınırlarını uluslararası hukuktan doğan haklarını
koruması konusunda tereddüt etmeyeceğini açık ve net bir şekilde kamuoyuna duyurmuş
bulunmaktadır. İki ülke arasında uzun yıllara dayanan siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomik
birlikteliklerin de bulunduğu hepinizin ayrıca malumudur. Bu olaydan sonra herkesin belli bir
olgunlukta davranıp tansiyonun düşürülmesi, durumun kısa zamanda normale çekilmesi en
önemli beklentimizdir" açıklamasında bulundu.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15854.html
Erişim Tarihi: 30.11.2015

2015 Türk kültürüne hizmet ödülleri verildi
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Düzenlenen etkinliğe Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Baki Ersoy, Erciyes
Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. Hamza Çakır, Yeni Ufuklar Derneği Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Argunşah ve çok sayıda konuk katıldı.
Ödül töreninde konuşan Yeni Ufuklar Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Argunşah, "Yeni
Ufuklar Derneği para dağıtan bir dernek değildir. Biz bağış gelirlerimizi burs olarak
öğrencilerimize aktarıyoruz. Türk kültürüne, sanatına, bilimine hizmet edenlere, ödül vererek
onları onure ediyoruz. İyi ki de bu programı yapıyoruz. Bakın ilk dönemlerde ödül verdiğimiz
birçok arkadaşımız aramızda yok. Sadece eserleri var artık” diye konuştu.
Argunşah’ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. '2015 Türk Kültürüne Hizmet
Ödülleri'ni hak kazanan isimler ve ödüllerini verenler şu şekilde: Prof. Dr Nevzat Özkan’a
plaketini Erciyes üniversitesi Rektör vekili Hamza Çakır, Abdullah Ayata’nın ödülünü Prof.
Dr. Kuddüsi Erkılıç, Nurhal Kumsuz’un plaketini Prof. Dr. Faik Bilgili, Bünyamin
Aksungur’un plaketini Prof. Dr. Mustafa Argunşah verdi.
Hizmet ödüllerinin ardından, Yeni Ufuklar Derneği'ne katkı sağlayan iş adamlarına da plaket
verildi. Tören sonrası sanatçı ve yapımcı Bünyamin Aksungur konuklara muhteşem bir konser
verdi. Sanatçı Aksungur, Türk Cumhuriyetleri yöresel halk müziği eserleri parçaları
seslendirdi. Konser, konuklar tarafından beğeni ile izlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15855.html
Erişim Tarihi: 01.12.2015

AGÜ Spor' dan üst üste 4. galibiyet
Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ( AGÜ Spor ) Kadınlar Basketbol Süper
Ligi’nin 6. haftasında deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş’ı 73-68’lik skorla mağlup etti.
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Kırmızı-beyazlı ekip, Akatlar Arena’da oynanan karşılaşmaya Katalin Honti - Zoi Dimitrakou
- Pınar Demirok - Esra Ural ve Lara Sanders beşiyle çıktı.
Çekişmeli geçen mücadelede 1. çeyrek 15-16, 2. çeyrek 33-33, 3. çeyrek 52-49’luk skorlarla
tamamlanırken, Kayseri ekibi son çeyrekte elde ettiği 24-16’lık skor üstünlüğü sayesinde
maçı da 73-68’lik skorla galip tamamladı.
AGÜ Spor’da, Zoi Dimitrakou 24 sayı 4 ribaund 3 asist, ilk kez forma giyen Chelsea Gray 17
sayı 4 asist 3 ribaund, Sanders 12 sayı 11 ribaund 4 asist 3 blok 2 top çalma, Esra 6 sayı 6
ribaund, Pınar 6 sayı 3 ribaund ve Mazic 4 sayı 9 ribaundla mücadele etti.
Bu sonuçla ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden AGÜ Spor, 7. haftada ise Orduspor’u
konuk edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15856.html
Erişim Tarihi: 01.12.2015

4 katlı binanın çatısında yangın çıktı
Kayseri’de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Edinilen bilgiye göre Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın
çatı katında yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine gelen polis
güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin
çalışması sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15857.html
Erişim Tarihi: 01.12.2015

CHP Kocasinan ilçe Başkanlığı'nda Mazhar
Oğuz Özsoy dönemi
CHP Kocasinan İlçe Başkanlığı kongresinde tek liste ile aday olan Mazhar Oğuz Özsoy, 109
delegenin oyunu aldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye CHP İl Başkanı
Mustafa Ayan ile birlikte 330 delegeden 110 delege katıldı. Kongreye tek liste ile aday olan
Mazhar Oğuz Özsoy, delegelerden 109'unun oyunu alarak başkanlığa seçildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15858.html
Erişim Tarihi: 01.12.2015

Sıcak asfalt çalışmaları aşama aşama
genişletilecek
Sağlık Mahallesi Mehmet Özcan Caddesi’nde yapılan sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu sıcak asfalt çalışmalarının aşama aşama
genişleteceğini ifade etti
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Daha önce alt yapı eksikleri giderilen Sağlık Mahallesi Mehmet Özcan caddesinde asfaltlama
çalışmaları başladı. Kesilen kurban ve yapılan dualarla başlayan çalışmalara vatandaşlar
büyük ilgi gösterirken yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
“Bütün kentimiz aşama aşama bu şekle dönüştürülecek”
Başkan Gülcüoğlu yaptığı açıklamada:” Buranın daha önce kanal ve suyunda alt yapı
çalışmaları yapıldı. Daha sonra enerji nakil hatları yer altına alındı. Doğalgaz tesisatı da
döşendikten donra gördüğünüz gibi bazalt kaldırım ve akabinde parke kaldırım çalışmaları
yapıldı. Şimdi ise yapılan bütün bu çalışmaların üstünün kapatılması dediğimiz sıcak asfalt ile
asfaltlanması işlemine geçildi. İnşallah bundan sonra bütün bir kentimiz aşama aşama etap
etap bu şekle dönüştürülecek. Diğer mahallerde bu çalışmayı yapmamamızın nedeni ise
malumunuz alt yapıda bir değişiklik yapılacak hemen bu üzerinde bulunduğumuz noktadan
batıya doğru giden bütün caddelerimiz açılacak. Su şebekesi yenilendikten sonra doğalgazı

enerji nakil hatları ve diğer çalışmaları da yapıldıktan sonra aynen gördüğünüz bu şekliyle
kapatılarak inşallah daha yaşanabilir, daha modern, ulaşım sorununu, alt yapı sorununu
çözmüş bir Bünyan’ı inşallah memleketlimize hemşehrilerimize bırakmayı düşünüyoruz”
şeklinde konuştu.
Gelecek yıl Bünyan şantiye havasına bürünecek
Başkan Gülcüoğlu başlatılacak yeni projelerle Bünyan’ın adeta bir şantiye görüntüsü
alacağını belirterek:”Şuan itibariyle günlük 20 mahallede bir çalışma sergiliyoruz. Bütün
kamuoyunun malumu bu çalışmalar. Gelecek sene ise daha önce projelendirilerek ihale edilen
projelerin başlatılmasıyla bir şantiye görünümü alacak Bünyanımız” dedi.
Sağlık mahallesi sakinleri ve Mehmet Özcan caddesi esnafları ise doğalgaz hizmeti ve
asfaltlama çalışmaları için Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu’na ve Bünyan Belediyesi’ne
teşekkürlerini ileterek yapılan hizmetlerden memnun olduklarını özellikle doğalgaza
kavuşmuş olmalarının kendileri için büyük bir hizmet olduğunu ifade ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15859.html
Erişim Tarihi: 01.12.2015

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu
Kayseri’deki uyuşturucu operasyonunda gözaltında bulunan 12 kişi yapılan işlemlerin
ardından adliyeye sevk edildi.
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Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro
Amirliği ekiplerince geçtiğimiz günlerde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan
15 kişiden 12'si yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu
madde ticareti yapmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda,
uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen E. S., O. B., B. D., Y. E., E. M., M. Ç., M. G., E.
Ş., T. M., Ş. B., K. C., A. B., F. O., M. Y. ve İran uyruklu H.R. yakalanarak gözaltına
alınmıştı. Gözaltına alınan şahısların ikamet ve otolarında yapılan aramalarda 206 gram
metamfetamin, 9,45 gram esrar, 0,10 gram bonzai, 11 adet ecstasy hap, 20 adet cinsel içerikli
hap, 3 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 7 adet ruhsatsız tabanca, 32
adet fişek, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 86 adet av tüfeği fişeği, 3 adet uzun namlulu tüfeğe ait
fişek ve aralarında iletişim sağladıkları 2 adet telsiz ele geçirilmişti. E. Ş., T. M. ve Ş. B. dün
çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 12 şahıs da bugün
yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15860.html
Erişim Tarihi: 01.12.2015

Kayseri’de akaryakıt ve LPG istasyonları
denetlendi
Vali Orhan Düzgün, Kayseri’de faaliyet gösteren akaryakıt ve LPG otogaz istasyonlarının
tamamına çapraz denetim yapıldığını ve çalışmaların başarı ile sonuçlandığını açıkladı.
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16-20 Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, LPG piyasasında faaliyet
gösteren akaryakıt istasyonlarında akaryakıt kaçakçılığı ile etkin mücadele edilmesi ve
standart dışı akaryakıt satışının önüne geçilmesinin amaçlandığını ifade eden Vali Düzgün,
yürütülen bu çalışmalarla vergi kayıplarının önlenmesi ile haksız kazanç ve rekabetin de
önüne geçilebileceğini vurguladı.
Vali Düzgün, Kayseri’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde 14 farklı ilden
gelen 47 personel ile 9 ayrı ekip tarafından akaryakıt istasyonlarına yönelik yürütülen
çalışmalarda, faaliyet gösteren 217 akaryakıt firmasının denetlendiği belirterek, lisansız
istasyon bulunmadığını, eksik ölçüm yapan firmalar hakkında da 3516 sayılı kanuna göre
cezai işlem uygulandığını söyledi.
Vali Düzgün, akaryakıt kaçakçılığının önüne geçilmesi, vergi kayıplarının önlenmesi ve
tüketicinin korunması yönelik bu gibi denetimlerin sık aralıklarla yapılacağının altını çizerek,
can ve mal güvenliğinin sağlanması adına vatandaşların daha duyarlı davranmasını istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15861.html
Erişim Tarihi: 01.12.2015

Hem taşıdı hem ağladı
Kayseri'de 66 yaşındaki M.S. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını
kaybetti. Cenazenin çıkarılması sırasında babasının tabutunu taşıyan Pınar S., gözyaşları
içinde "Babam bunun içinde" diyerek feryat etti.
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Eğilmez Sokak'ta Pınar
S.'nin karşı evde oturan babası M.S.'nin evinin lambalarının açık olduğunu fark ederek kapıyı
çaldığı ama kapıyı açanın olmadığı öğrenildi. Bunun üzerine Pınar S.'nin 112 ve polis
ekiplerine haber verdiği bildirildi. Polis ekipleriyle birlikte girilen evde sağlık ekiplerinin

yaptığı muayenede 66 yaşındaki M.S.'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından
zehirlendiği ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında M.S.'nin cenazesi tabuta
konuldu. Cenazenin evden çıkarılması sırasında babasının tabutunu taşıyan Pınar S., "Babam
bunun içinde" diye feryat ederek ağladı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15862.html
Erişim Tarihi: 01.12.2015

Dünyada pancara en yüksek fiyatı Kayseri
şeker verdi
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Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin-Erdal Ceylan
“PARLAK YILIMIZ”
Gazetemiz için 2015 yılını değerlendiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Akay “ülkemiz için kayıp bir yıl ancak Kayseri Şeker açısından parlak bir
yıl oldu” dedi. Akay, pancara verdikleri ton başına 200 liralık fiyat için de iddialı konuştu:
“Dünyada pancara verilen en yüksek fiyat!”
“TÜRKİYE GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDA”
Yeni hükümetten beklentilerini de dile getiren Akay “2016 yılından milletimizin çoğunluğu
gibi biz de umutluyuz. Yeni hükümetin planlı ve disiplinli çalışarak 2015’in kayıplarını telafi
edebileceğini düşünüyorum. Ama hükümetin başarılı olabilmesi için vatandaşlarımızın ve
kurumlarımızın desteği şart. Türkiye güçlü olmak zorunda!” dedi.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, arkadaşlarımızın yaptığı
söyleşide 2015 yılını değerlendirerek 2016 beklentilerini dile getirdi. Hüseyin Akay “ülkemiz
için kayıp bir yıl ancak Şeker açısından parlak bir yıl oldu” dedi. Akay, pancara verdikleri ton
başına 200 liralık fiyat için de iddialı konuştu: “Dünyada pancara verilen en yüksek fiyat!”
Yeni hükümetten beklentilerini de dile getiren Akay “2016 yılından milletimizin çoğunluğu
gibi biz de umutluyuz. Yeni hükümetin planlı ve disiplinli çalışarak 2015’in kayıplarını telafi
edebileceğini düşünüyorum. Ama hükümetin başarılı olabilmesi için vatandaşlarımızın ve
kurumlarımızın desteği şart. Türkiye güçlü olmak zorunda!” dedi.
2015 YATIRIM YILIMIZ OLDU
2015 yılı Şeker açısından nasıl geçti?
Bizim için bir dönüm noktası oldu. Borçlar sıfıra yaklaştı. Yatırım yılımızdı. Çok önemli bir
hizmet olan lisanslı depoculuğu başlattık. Şarkışla, Develi ve Boğazlıyan depolarını yakında
tamamlayacağız. Şarkışla’da Bölge Müdürlüğü ve Tarım Market açtık. Yaklaşık 10 bin
çiftçimize harcadığımız kaynak 300 milyon lirayı buldu.
2016 yılı için hedefleriniz neler?

Biz her yıl bir öncekinden daha ileri gitmeyi hedefliyoruz. Bu konuda Peygamberimizin
(SAV) ‘iki günü birbirine eşit olan ziyandadır’ hadis-i şerifini şiar edindik. İnşallah
yatırımlarımız önümüzdeki yıl da artarak devam edecek. İlkbaharla birlikte yeni projelerin
temelini atacak, ilave yatırımlar yapacağız. 2016 yılı Şeker camiası açısından 2015’den daha
parlak olacak!
Pancara devletten 10 lira fazla fiyat verdiniz. Çiftçiler bu durumu nasıl karşıladılar?
Çiftçimiz bizimle çalışmaktan çok mutlu. Çünkü alın terinin karşılığını hakkı ile
ödüyoruz. Pancar çiftçisi Kayseri Şeker'in gübre, mazot desteği, çapa sulama ve söküm
avansları sayesinde pancarı fabrikaya gönderinceye kadar cebinden bir kuruş harcamadan
hasat elde ediyor. O yüzden bize “çiftçi dostu Şeker” diyorlar. Devlet ton başına190 lira
vermişti. Biz 10 lira fazlasıyla 200 liraya çıktık. İddia ediyorum; bu ücret, bırakın ülkemizi,
bölgemizi, Dünya’da pancara verilen en yüksek fiyattır. 61. dönem kampanya açılışımızda
söz vermiştik. Sözümüzde durduk. Çiftçimiz için hayırlı, bereketli olsun.
ÜLKEMİZ İÇİN 2015 KAYIP YIL
Yeni hükümetten beklentileriniz nelerdir?
Malum, iki seçim arasındaki 5 aylık dönemin de olumsuz etkisiyle 2015 kayıp bir yıl oldu.
Yeniden tek başına bir iktidarın gelmesi ve hükümeti hızlı bir şekilde kurmaları çok iyi oldu.
2016 yılından milletimizin çoğunluğu gibi biz de umutluyuz. Yeni hükümetin planlı ve
disiplinli çalışarak 2015’in kayıplarını telafi edebileceğini düşünüyorum. Ama hükümetin
başarılı olabilmesi için vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın desteği şart. Türkiye güçlü olmak
zorunda. Çünkü sadece milletimiz değil gönül coğrafyamızdaki tüm mazlumların gözü
üzerimizde.
1000 GENCE BURS VERİYORUZ
Yürüttüğünüz sosyal sorumluluk projeleri var mı?
Kısmetse bir ay sonra görevde 5. yılımı tamamlayacağım. Bu süre zarfında borçları
ödemekten, kurumu ayağa kaldırmaktan başımızı kaldıramadık. Ama hamdolsun, Kayseri
Şeker Eğitim ve Sağlık Vakfımız ( KAYŞEV) aracılığıyla 1000 gencimize burs veriyoruz.
300 kişiyle başlatıp bir sonraki yıl 550’ye çıkartmıştık. Bu bursumuzdan başta çiftçi ve
çalışanlarımızın çocukları olmak üzere şehit ailelerinin ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin
çocukları faydalanıyor.
Ayrıca futbol, güreş, satranç ve masa tenisi dallarında amatör spor faaliyetleri yürütüyor ve
yaz spor kurslarında yüzlerce çocuk ve gencimize ücretsiz eğitim veriyoruz. Biz bu kursları
Kayseri Şeker olarak herhangi bir ücrete tabi tutmadan sosyal sorumluluğumuz içerisinde
yapıyoruz. Bütün masrafları Kayseri Şeker ve Kayseri Şekerspor tarafından karşılanıyor. Yaz
okullarımız sadece Kayseri’de değil Boğazlıyan’da da açılıyor. Böylece yeni yetişen
nesillerimize milli kültürümüzü, dinimizi, ahlaki özelliklerimizi kazandırmak arzusunun
yanında aynı zamanda sağlıklı vücut gelişimine de katkı sağladığımızı düşünüyoruz.
Bu burslar, kurslar ve diğer hizmetlerimiz büyük Kayseri Şeker camiasını birbirine daha da
kenetliyor.
Toplam kaç şehirde hizmet verip yatırım yapıyorsunuz?
Toplam 4 şehirde hizmetimiz var. Kayseri haricinde Yozgat’ın 4, Sivas’ın 3, Nevşehir’in de 1
ilçesi üretim alanımız dahilinde yer alıyor. Bu arada bütün bu üretim alanımızda pancar
toplama kampanyamızın yüzde 70’ini tamamladık. Kısmetse 25 Aralığa kadar bitirmeyi
hedefliyoruz. Bütün çiftçilerimiz ve aileleri için hayırlı olsun.
Teşekkür ederiz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15863.html
Erişim Tarihi: 01.12.2015

ERÜ’de “Çokkültürlülük” dersleri verilmeye
başlandı
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrasya Araştırmalar Merkezi’nde yüksek
lisans seviyesinde Azerbaycan Multikültüralizm’i (Çokkültürlülük)dersleri verilmeye
başlandı.
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Erciyes Üniversitesi ile Azerbaycan Multikültüralizm Merkezi arasında yılın başında yapılan
sözleşmeye göre, haftada 3 saat ders veriliyor. Ders kapsamında Azerbaycan dili ve kültürü,
Azerbaycan’da yaşayan etnik halk ve diğer milletlerle olan ilişkiler ele alınıyor.
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Quafar Çakmaklı Mehdiyev
tarafından verilen derslerde Azerbaycan’ın çok kültürlülük deneyiminden bahsediliyor.
Eğitim hakkında bilgi veren Çakmaklı şunları söyledi: “Azerbaycan ile Türkiye milli kök,
etnik halkların bir arada yaşaması ve milletlere toleranslı yaklaşım açısından birbirine yakın
ülkeler. Son yıllar multikültüralizm alanında Azerbaycan’ın tecrübesinin Türkiye ve diğer
ülkeler için de örnek olacağını dikkate alarak bu derslerin verilmesi kararı alındı. Şu anda
derslere 12 kişi katılıyor”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15864.html
Erişim Tarihi: 01.12.2015

Beğenilen “Suretler”
Kayseri’nin tanınmış fotoğraf sanatçılarından Metin Şimşek’in ilk kişisel sergisi “Suretler”
beğenildi.
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Hunat Hatun Medresesi Kültür Merkezi’nde açılan ve üç gün boyunca sanatseverlerin ilgisine
sunulan “Suretler” isimli sergide sanatçının çektiği portreler yer aldı.
Sureti Alem Fotoğraf Kulübü ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla açılan
sergide, aralarında İsmet Özel gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu 30 portre yer aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15865.html
Erişim Tarihi: 01.12.2015

