KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
25.11.2013–30.11.2013
ŞEHĐT VE GAZĐLERE VEFA GECESĐ
Kayseri Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği, şehit ve gazileri anma ve vefa gecesi
düzenledi.
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Tuana restoranda düzenlenen programa, Diyanet Đşleri eski Başkan yardımcısı Necmettin
Nursaçan, Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, MHP Büyükşehir Belediye Başkan
adayı Mustafa Özsoy, Kocasinan Belediye Başkan adayı Levent Mete, Melikgazi Belediye
Başkan adayı Kamil Karamete, Dernek Başkanı Bekir Akbulut,dernek üyeleri gazi ve şehit
aileleri katıldı. Kur’an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede Sema gösterisi de yapılırken,
Dernek Başkan Bekir Akbulut bir konuşma yaptı. Akbulut, “Bekir Akbulut, " Şehitlerimizi bir
nebze olsun illaki cenazelerde değil diğer zamanlarda da anmak şehitlik anıldıkça da
toplumun şuurlanması noktasında hepimizde şehitlik arzusu artacaktır. Toplumda cihat şuuru
artacaktır. Şehitlerimizi rahmetle yad etmemiz için bu program inşallah gelenek haline
gelecek. Şehitlerimizi için ne yapsak azdır. Biz ayrıca Kayseri Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma
Derneği olarak hiçbir siyasi partinin temsilcisi değiliz. Kayseri'nin milli ve manevi
değerlerinin temsilcisiyiz” dedi. Düzenlenen gecede, etinliğe katılarak destek verenlere
teşekkür plaketi verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4079.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

DEVELĐDE ÖĞRETMENLERE BÜYÜK
HEDĐYE
Develi’de hayırsever Muammer Bakkaloğlu tarafından yaptırılan Öğretmen Evi, düzenlenen
törenle hizmete girdi.
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900 öğretmenin görev yaptığı Develi’de büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan Öğretmenevinin
açılışına Vali Orhan Düzgün, Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Zahteroğulları, Ak Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, Develi
Belediye Başkanı Recep Özkan ve hayırseverler katıldı.
AYFK Kız Meslek Lisesi öğrencileri tarafından sergilenen halk oyunları gösterisi büyük ilgi
görürken, Belediye Başkanı Recep Özkan “ Develi Belediyesi olarak “Gelişen ve Kentleşen
Develi” anlayışı içerisinde hizmet üreten, değişimi gerçekleştiren bir anlayış içerisinde
olduk.Đnsanlarımızın daha rahat yaşayabileceği bir ilçe oluşturmak için alt ve üst yapı
çalışmalarımızda günümüz modern şehircilik anlayışını uygulayıp, Develimizin adeta
görünümünü değiştirdik.Hükümetimizin bölgemizde gerçekleştirdiği Zamantı Tüneli,
Gümüşören Barajı, Gezbel Geçidi,Erciyes Yolu gibi Đlçemizi yakından etkileyecek olan
projelerle uyumlu, gelişim programları oluşturduk.Yrd. Doç. Dr. Birol Akgül başkanlığında,
51 uzman Akademisyenin ve Belediyemiz ekiplerinin çalışarak oluşturduğu Develi Turizm
Odaklı Kalkınma Projesi (DETOK) bu gün tamamlanmış olup, 22 başlık altında toplam 216
proje Develi’nin kalkınması için hazırlandı. Hepsi Develi’nin kalkınması için ayrı ayrı önemli
olan bu projelerin artık önümüzdeki süreç içerisinde hayata geçirilmesi için çalışmalar
başlatacağız” dedi.
Đstanbul’daki Develi Eğitim yardımlaşma derneğinin Başkanı hayırsever iş adamı Sami
Dedeoğlu, eğitime katkılarının süreceğini söyledi.
Hayırsever iş adamı Muammer Bakkaloğlu’da, öğretmenliği insanlık adına ulvi bir meslek
olduğunu kaydetti.. Öğretmenlikte toplumda laik olduğu yere yükselecektir" ifadelerini
kullandı.
Açılışta bir konuşma yapan Ak Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Develiye yapılan
yatırımlardan da bahsederek, “3-5 yıl sonra içinde bulunduğu şartlardan daha iyi duruma
gelecek .Erciyes’ten Develi'ye 32 metre genişliğinde duble yol olacak. Develi ile Kayseri
arası 20 dakikaya düşecek. Sıcak asfalt olacak. Kayseri Master Planı ile birlikte Develi'de
istifade edecek" şeklinde konuştu. Soysalıı Çevre düzenlemesi,Gezbel yolu Develinin
kazanım dır buraları çıkmaz sokak olmaktan çıkaracağız sosyal donatı alanlarını çoğaltacağız.
Develi’ye Üniversite kazandıralım düşüncesini de benimsediğini belirterek hayırseverler iş
adamları siz alt yapısını geliştirin biz de kanun teklifini verelim. Kampüse sahip çıkın.
öğretim üyeleri ve öğrencilere sahip çıkalım, sosyal donatılarını tamamlayıp hep birlikte
Develiyi yeniden ayağa kaldıracağız
Vali Orhan Düzgün de, Kayseri'nin hayırseverlikte yarıştığını kaydetti. Hayırseverlikte tatlı
bir yarış olduğunu söyleyen Düzgün, "Kayseri hayırseverlik olarak birçok vilayetimize örnek
olan şehirlerin başında geliyor. Çünkü geçtiğimiz aylarda yine burada sosyal tesislerimizin ve
eğitime yönelik okullarımızın açılışını gerçekleştirmiştik. Sağlık merkezlerinin açılışını
gerçekleştirdik. Bugün de Öğretmenler Günü'nün arifesinde öğretmenlerimize en güzel hediye
olarak açıyoruz. Kayseri bu konuda o kadar cömert ki Kayseri'de çok güzel bir tatlı yarış var.
Gerçekten şimdiye kadar hiçbir vilayette görmediğim hayırseverliğin örneklerini görüyorum"
dedi. Konuşmalardan sonra protokol üyeleri açılış kurdelasını kesti ve Muammer Bakkaloğlu
Öğretmenevi-Akşam Sanat Okulu'nu gezerek, yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4080.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

DERSHANELER KONUSUNDA
KAYSERĐ’NĐN SESĐ KISIK ÇIKIYOR
Özel dershaneler konusunda hükümetin izlediği politikalar ve süren tartışmalarda Kayseri
daha çok seyirci durumunda kalıyor. Ak Parti’nin önemli kalelerinden biri olan Kayseri’nin
bu tavrı akıllarda soru işaretleri bırakıyor.
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Gesiad Yönetimi ve Đşadamı Hacı Boydak’ın savunduğu ‘dershaneler kapatılamaz’ görüşü
karşısında, Hükümet paralelinde çalışmalara destek babında Ak Parti Grup Başkanvekili
Mustafa Elitaş ve Enerji Bakanı Taner Yıldız dershaneler konusunda hükümeti destekleyici
açıklamalarda bulundular. Ancak Ak Parti teşkilatları ve Belediye Başkanları bu konuda
sessizliklerini koruyor. Bu sessizliğin önümüzdeki günlerde açıklanacak adayların kimler
olacağı konusunda etkili olup olmayacağını da zaman gösterecek. Diğer bir yandan Sivil
Toplum kuruluşlarının bu tartışmada hiçbir şekilde görüş belirtmemesi ise kafalarda soru
işaretleri bırakıyor.
“Oy kaybı korkusu ile hareket etmiyoruz”
Ak Parti kanadından gelen iki önemli ismin açıklamaları ise bu sessizliği kısmen de olsa
bozdu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Mecliste gazetecilerin soruları üzerine ilk
gün yapılan yayınların incitici ve konu tam bilinmeden yapılan yayınlar olduğunu ifade
ederek, sonradan olay netleşince yayın kuruluşlarının da biraz daha makul noktaya
geldiklerini söyledi. Dershanelerin dönüştürülmesiyle ilgili 15'e yakın taslak olduğunu, bir
gazetede son şekli verilmeyen, yanlış bilgilerle dolu taslağın yayınlandığını anlatan Elitaş,
MEB'in sona doğru yaklaşan bir çalışma içinde olduğunu, son hali verildikten sonra
Başbakanlığa gönderileceğini, ardından TBMM'ye geleceğini söyledi. Dershane düzenlemesi
için Ocak ayını işaret eden Elitaş; Dershanelerin kapatılmadığını sadece düzenlemeye
gittiklerinin altını çizdi.
Yapılan Düzenlemeleri oy kaybı korkusuyla hareket etmediklerini açıklayan Elitaş;
"Dershaneler kapanırsa eğitim kurumlarındaki yavrularımız bilgisiz kalır, eğitimlerini tam
olarak tamamlayamazlar, Türkiye'nin geleceğine darbe vurur' şeklindeki ifade, 800 bin
öğretmene karşı yapılmış haksızlıktır. Eğer bu doğruysa, biz okulları kapatalım, 40 bin
öğretmen bu işi halletsin." dedi.
“Konu farklı yerlere çekilmemeli”
AK Parti Đl Başkanlığı'nın Kasım Ayı Đl Danışma Meclis Toplantısı'na katılan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, dershane tartışmalarına değinerek, "Bizim kardeşlerimizle
görüş ayrılığımız olmaz. Başbakanımız bu değişimi oy kaygısı ile yapmıyor. Bu konuyu
kardeşler kendi aralarında istismar etmez" dedi.
AK Parti Đl Başkanlığı'nın Kasım Ayı Đl Danışma Meclis Toplantısı'na katılan Taner Yıldız ise
dershane konusunun bir ayrılık gerekçesi olarak sunulup farklı yerlere çekilmemesi
gerektiğini belirterek; “Bizim kardeşlerimizle en ufak bir görüş ayrılığımız olmaz. Biz o

kardeşlerimizin manevi iklimi dokumakla alakalı gösterdikleri gayreti yakinen biliyoruz. Her
gittiğimiz ülkede iftihar ile görüyoruz. Onlar büyükelçilerimiz tarafından Türk okulları olarak
tanıtılıyor. Bu gün gelinen noktada konuyu başka bir yere çekmemek lazım. Bu ülkede
sağlıkta, ulaşımda, enerjide bir dönüşüm yaşanıyorsa eğitim bunun istisnası değildir.
Meselenin aslı budur. Biz Türkiye'deki bütün okuyan öğrencilerimizin yüzde 15'i ancak
dershaneye gidiyor. Yüzde 85'lik öğrenciler ne yapıyor diye bir tartışma görmedik. Onlar da
bizim çocuklarımız. Aslında bu paralel sistem itiraf etmek isteriz ki eğitim ile alakalı gelmek
istediğimiz noktayı göstermiyor. Yalnızca nasıl testi hızlı çözeceğini sunan bir sistem bizim
tercih ettiğimiz bir sistem değildir. ” şeklinde konuştu.
Bu iki önemli ismin açıklamalarının ardından Kayseri’de yerel idareciler, iş dünyası ve
STK’lar nezdin de nasıl bir yankı bulacağı merak konusu. Bu konu da acaba fikri olarak
destekte bulunacaklar mı? Çünkü bu kurumlardan gelecek olan fikirlerin kamuoyu ile
paylaşılması ve tartışılması mağduriyetleri ortaya koyarak aklıselim bir yolun izlenmesi
konusunda katkısı olacaktır. Mesele herkesin meselesi ve cemaat ile hükümet arasında bir
düelloya dönüştürecek bir mesele değildir. Bu nedenle toplumun bütün katmanlarının bu
meselede fikrini beyan edip katkıda bulunması kaçınılmazdır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4081.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Kaski’den Araç Kiralama Đhalesi
KASKĐ Genel Müdürlüğü’nce, ‘Araç kiralama hizmet alımı’ ihalesinin, açık ihale usulüne
göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi.Đhalenin, Yönetim Kurulu
Toplantı Salonu’nda yapıldığını ve KASKĐ’nin...
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KASKĐ Genel Müdürlüğü’nce, ‘Araç kiralama hizmet alımı’ ihalesinin, açık ihale usulüne
göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi.
Đhalenin, Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda yapıldığını ve KASKĐ’nin web sitesinden
(www.kaski.gov.tr) canlı olarak yayınlandığını belirten KASKĐ Genel Müdürü Ender
Batukan, yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar huzurunda
yapılan ihale hakkında şunları söyledi:
“Araç kiralama hizmet alımı ihalesine 6 firma katıldı. Bunlardan; Beltur Turizm, Binek
otomobiller (22 adet şoförlü- 5 adet şoförsüz) için 729.897,76 lira, 4x2 çift kabinli kamyonet
(15 adet) için 559.048,80 lira, 4x4 çift kabinli kamyonet(26 adet) için 1.358.929,60 lira, 3
tonluk damperli kamyonet ( 17 adet) 1.028.752,96 lira, 14 tonluk damperli kamyonet ( 13
adet) için 889.200,39 lira, Ünlüler Turizm, Binek otomobiller (22 adet şoförlü- 5 adet
şoförsüz) için 901.754,00 lira, 4x2 çift kabinli kamyonet (15 adet) için 526.449,00 lira, 4x4
çift kabinli kamyonet(26 adet) için 1.317.508,40lira, 3 tonluk damperli kamyonet ( 17 adet)
669.048,60 lira, 14 tonluk damperli kamyonet ( 13 adet) için 705.640,00 lira, Bayram Doğan,
Binek otomobiller (22 adet şoförlü- 5 adet şoförsüz) için 898,698,00 lira, Ünpet Akaryakıt
Binek otomobiller (22 adet şoförlü- 5 adet şoförsüz) için 866.071,20 lira, Emin Hububat pet. 3
tonluk damperli kamyonet ( 17 adet) için 930.104,00 lira, 14 tonluk damperli kamyonet ( 13
adet) için 736.424,00 lira, Paletli ekskavatör kepçe (4 adet) 992.560,00 lira, Türken Đnşaat
Hafriyat Kazıyıcı yükleyici kepçe (24 adet) için 2.714.059,20 lira, Paletli ekskavatör kepçe (4
adet) için ise 761.412,00 lira teklif verdi.”

Batukan; ihale sonucunun komisyon üyelerinin yapacağı değerlendirme sonrasında
belirleneceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4082.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Dolandırıcılık Davasında Ceza Yağdı
Kayseri’de dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan 6 kişi toplamda 41 yıl hapis cezasına
çarptırıldı.Ağır Ceza mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar M.K.(64) ve T.A.(65)
ile avukatları hazır bulunurken, olayla ilgili olarak arandıkları...
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Kayseri’de dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan 6 kişi toplamda 41 yıl hapis cezasına
çarptırıldı.
Ağır Ceza mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar M.K.(64) ve T.A.(65) ile
avukatları hazır bulunurken, olayla ilgili olarak arandıkları için M.K., H.K., A.T. ve Ö.A. yer
almadı. Đddiaya göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan, hakim
ve savcıların adını kullanan M.K., T.A., M.K., H.K., A.T., ve Ö.A.'nün, tapuda sahte evrak
düzenleyerek taşınmazları kendi üzerlerine kaydetti.
‘Evrakta Sahtecilik ve Dolandırcılık’ suçlamasıyla yargılanan sanıklara ilk duruşmada 6 yıl
hapis cezası verildi ancak Yargıtay sanıklara verilen 6 yıl hapis cezasını bozdu. Dosyayı
yeniden inceleyen mahkeme heyeti, TCK’nın 232/2 maddesi gereğince tutuklu sanık M.K. ve
olayla ilgili aranmaları bulunan M.K., H.K., A.T. ve Ö.A.’nın yakalandıkları yerde
tutuklanmalarına ve 7 yıl hapis cezasına, diğer tutuklu sanık T.A.’nın ise 6 yıl hapis cezasına
çarptırılmasına karar verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4083.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Minikler Cübbe Giydi
Kayseri Fatoş Büyükkuşoğlu Đlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileri, Kayseri Adliyesi’nde
cübbe giyerek duruşma izledi.Öğrencilerin adliyeyi tanımaları, hakimlik ve savcılık mesleğini
yerinde görmeleri için yapılan etkinlikte hoş görüntüler...
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Kayseri Fatoş Büyükkuşoğlu Đlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileri, Kayseri Adliyesi’nde
cübbe giyerek duruşma izledi. Öğrencilerin adliyeyi tanımaları, hakimlik ve savcılık
mesleğini yerinde görmeleri için yapılan etkinlikte hoş görüntüler oluştu. 1. Ağır Ceza
Mahkemesi’ne misafir olan öğrenciler, ziyaret esnasında salonda görülen dolandırıcılık
davasını canlı olarak izledi. Duruşmayı dikkatle izleyen öğrenciler, duruşma sonunda
mahkeme heyetiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Cübbe giyen ve mahkeme heyetiyle yan yana
gelen öğrenciler, salonda renkli görüntüler oluşturdu.
"AMAÇ ADLĐYEYĐ TANITMAK"
Amaçlarının adliyeyi tanıtmak olduğunu ifade eden Fatoş Büyükkuşoğlu Đlköğretim Okulu 4.
sınıf öğretmeni Derya Gültekin, “Etkinliğimizin amacı adliyeyi tanıtmak, Türkiye
Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu bilme ve yasal sürecin nasıl oluştuğunu
öğrenmek. Hakim ve aynı zamanda öğrencilerimizden Yusuf Kayhan Daştan’ın velisi olan
Necati Daştan’ın vesilesiyle bu etkinliğimizi gerçekleştirdik” diye konuştu.
“FĐLMLERDE GÖRDÜKLERĐ SAHNELERĐ CANLI OLARAK ĐZLEDĐLER”
Çocukların görerek öğrenmelerinin ileriki hayatlarında meslek seçiminde daha etkili olacağını
belirten Hakim Necati Daştan ise, “Amacımız hakimlik ve savcılık mesleğinin çocukların
kafasında şekillenmesi. Adliye nedir? Hakimlik nedir? Suçlular nasıl yargılanır? Bu ortamı
görmelerini sağlamak ve meslek seçimi konusunda bilgilendirmek” şeklinde konuştu.
Mahkeme görüntülerinin sadece filmlerden ibaret olmadığını öğrencilere göstermek
istediklerini kaydeden Daştan, “Çocukların sürekli filmlerde gördüğü o enstantaneyi yerinde
ve canlı olarak çocuklara göstermek istedik. Hakimlik mesleğini düşünenler varsa, nasıl bir
meslek olduğu konusunda somut bazı veriler elde etmesine yardımcı olduk” ifadelerini
kullandı. Daştan, açılışını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yaptığı yeni Kayseri Adliyesi'nin,
eski adliye binasına göre daha temiz ve modern olduğunu, bu yüzden öğrencileri yeni adliye
binasında ağırladıklarını söyledi. Öğrencilerden 10 yaşındaki Gamze Yalçın da, adliyeyi
görmeden önce beyin cerrahı olmak istediğini ancak, adliyeyi gezdikten sonra hakim olmak
istediğini söyledi. Yalçın, “Ağır davaları yerinde gördüm. Beyin cerrahı olmak istiyordum
ama burayı gördükten sonra hakim olma isteğim daha ağır bastı. Şimdiden bu cübbeyi
giydiğim için hem çok heyecanlıyım hem de çok mutluyum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4084.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Kocasinan'dan Vergi Ödemesinde Kolaylık
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, emlak vergisi ikinci taksit ödemesinde son günlere
girildiğini, ödemelerin rahatlıkla yapılabilmesi için çalışma saatlerinde düzenleme yaptıklarını
söyledi.Başkan Bekir Yıldız, hayatı kolaylaştırmak...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, emlak vergisi ikinci taksit ödemesinde son günlere
girildiğini, ödemelerin rahatlıkla yapılabilmesi için çalışma saatlerinde düzenleme yaptıklarını
söyledi.
Başkan Bekir Yıldız, hayatı kolaylaştırmak ve yaşanabilir bir şehir sunmak için çalışan
Kocasinan Belediyesi’nde 139 bin vergi mükellefi vatandaşın 1 dakika gibi kısa bir sürede
vergisini ödeyebildiğine dikkat çekerek, “Đşyerlerinin ilan-reklam ve çevre temizlik,
konutların da emlak vergisi Mayıs ve Kasım aylarında 2 taksit olarak ödeniyor. 2013 yılı
emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri de 1 Aralık 2013 Pazar günü sona eriyor” dedi.
Teknolojik gelişmeleri çok yakından takip ettiklerinin altını çizen Başkan Bekir Yıldız,
“Vatandaşımıza e-belediye uygulamaları, internetten ödeme, posta çeki ve kredi kartıyla
ödeme gibi kolaylıklar sunuyoruz. Đnternet vasıtasıyla vergi ödemeleri hem belediyeye hem
de vatandaşa büyük kolaylık sağlıyor. Ödenen vergileri de yine vatandaşımıza hizmet olarak
sunuyoruz. Ödeme kolaylığı sağlamak için veznelerimiz 28 Kasım Perşembe gününden
itibaren hafta içi akşam 19.00’a kadar, 30 Kasım cumartesi ve 1 Aralık pazar günü de 9.00 ile
16.00 saatleri arasında açık olacak” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4085.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Doğrudan
Satışları Devam Ediyor
Kayseri Defterdarlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Hazine’ye ait tarım arazilerinin
doğrudan satışına devam edildiği duyuruldu.“Bilindiği üzere, 6292 sayılı “Orman
Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına...
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Kayseri Defterdarlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Hazine’ye ait tarım arazilerinin
doğrudan satışına devam edildiği duyuruldu.
“Bilindiği üzere, 6292 sayılı “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine
Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım
Arazilerinin Satışı Hakkındaki Kanun”, 26 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir”
ifadesinde bulunulan açıklamada şu bilgiler verildi:
“Bu tarihten itibaren belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan hazineye ait tarım
arazilerinin kullanıcıları, kiracıları veya hissedarlarına satılması imkânı tanınmıştır. Đlgili
kanun kapsamında hazineye ait tarım arazilerine ait doğrudan satışlar devam etmektedir.
Söz konusu tarım arazilerinin satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50'sidir. Üstelik satış bedelinin
tamamının peşin olarak ödemesi halinde ayrıca yüzde 20 indirim uygulanacaktır. Satış
bedelinin en az yarısının ödenmesi durumunda ise ayrıca % 10 indirim uygulanacaktır.
Örneğin, 100 TL olan taşınmaz peşin ödemede 40 TL’ye, yarısının peşin ödenmesinde 45
TL’ye satın alınabilecektir.
Ödemelerde 6 yıla kadar faizsiz 12 taksit ile ödeme olanağı sağlanmıştır. Satış bedelinden,
başvuru tarihi itibari ile son 5 yıl için tahsil edilen ecrimisil ve kira bedelleri indirilecektir.
Taşınmazların üzerindeki yapı ve tesislerden ayrıca bedel alınmayacaktır.

Tamamen tarımsal amaçlı kullanılanlar ile bu arazilerin üzerinde kalmak şartıyla tarımsal
amaçlı yapılar ve sürekli ikamet edilen konutların bulunduğu araziler de rayiç bedelin yüzde
50'si üzerinden satılacaktır.
Doğrudan satın alma hakkından yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın, taşınmazın bulunduğu
illerde Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü) veya ilçelerde Malmüdürlüklerine dilekçe ile
başvurmaları gerekmekte olup satışlar 28 Nisan 2013 tarihinde sona erecektir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4086.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Kayseri Şeker Tarihinde Bir Đlke Daha Đmza
Attı
Kayseri Şeker Fabrikası gerçekleştirdiği yurt dışı eğitim programı ile sektör tarihinde adeta
bir ilke imza attı. Modern tarımı yerinde incelemek, Avrupalı çiftçilerin gelişmiş tarım
tekniklerini yerinde görüp, Türkiye’de uygulayabilmek...
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Kayseri Şeker Fabrikası gerçekleştirdiği yurt dışı eğitim programı ile sektör tarihinde adeta
bir ilke imza attı. Modern tarımı yerinde incelemek, Avrupalı çiftçilerin gelişmiş tarım
tekniklerini yerinde görüp, Türkiye’de uygulayabilmek ve şeker pancarı yetiştiriciliği
konularında bilgi sahibi olabilmek adına, Belçika’da bir eğitim programı düzenledi.
Almanya’dan sonra ikincisi düzenlenen bu eğitim programı ile Türk çiftçiler, Avrupalı
meslektaşları ile sorunları konuşabilme ve sorunların çözümü noktasında izledikleri yol
konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.
Đlk olarak Belçika’nın Tienen şehrinde bulunan SESVanderHave Tohum Fabrikası’na gelen
çiftçiler, burada SESVanderHave Tohum Fabrikası Ticaret Müdürü ve Yürütme Kurulu Üyesi
Bruno Vandamme ile SESVanderHave Türkiye Temsilcisi Muzaffer Adıyaman tarafından
düzenlenen toplantıya katıldılar.
Yapılan ilk sunumun ardından soru cevap bölümüne geçen pancar üreticileri, şirketin mevcut
yapısı, işleyişi, faaliyet alanları ve Türkiye’deki çalışmaları konusunda önemli bilgiler elde
ettiler. Ardından Kalite Kontrol laboratuvarında Jan Van Roie tarafından tohum üretimi, ıslahı
ve kontrolü ile ilgili görsel bir sunum alan pancar üreticileri, tohumun farklı topraklar için
nasıl üretildiği ve bunların kontrolü hakkında bilgiler edindiler.
Yine aynı şehirde bulunan pancar ekim alanlarını da ziyaret eden çiftçiler, burada modern
tarımın tüm aşamalarını, kullanılan ekipmanları ve pancar hasat sistemlerini yerinde izleme
fırsatı buldular. 5500 dekar büyüklüğündeki pancar tarlasında SESVanderHave Tohum
Fabrikası Mühendisleri Laurent Mullens ve Tom Robijns’tan çeşitli bilgiler alan çiftçiler,
özellikle pancar söküm aşamasında kullanılan modern zirai aletleri kullanabilme ve yerinde
uygulama imkânı buldular. Türkiye ile Avrupa arasındaki mevcut farklar, mevsim
koşullarının tarıma etkisi, bazı geleneksel yöntemlerin üretime etkileri, pancar sökümü,

pancar sökümü sonrası silolama, pancarların temiz bir şekilde şeker fabrikalarına nakli, doğru
ekim ve gübreleme konularında önemli izlenimler elde eden çiftçiler, gördükleri uygulamaları
fotoğraflayarak, Türkiye’deki meslektaşlarına bu çalışmaları göstermek istediklerini
belirttiler. Yine aynı gün, bölgenin önemli pancar üreticilerinden bir tanesinin çiftliğini de
ziyaret eden çiftçiler, Avrupalı pancar üreticilerinin kullandığı zirai aletler, mahsul depolama,
mevcut alet ve ekipmanların bakımı, gübre, tohum ve ilaçlamanın modern tarımdaki
uygulanışı ve verimi arttıran faktörler gibi önemli konularda, Avrupalı meslektaşlarından
bilgiler aldılar. Çiftlikte bulunan tüm üniteleri sıra ile gezen çiftçiler, aynı zamanda geziye
eşlik eden Tohum Fabrikası yetkililerinden, karşılıklı soru cevap yaparak bilgi aldılar. Đlk
günün akşamında Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Akay ve Genel Müdür Levent Benli ile bir araya gelen çiftçiler, verilen akşam yemeğinde
Avrupa’daki izlenimlerini aktardılar. Başkan Hüseyin Akay ise Avrupa’da uygulanan tüm
tarım tekniklerinin, Türkiye’de uygulanır hale gelmesi ile birlikte, Avrupa ile rekabet edebilir
bir konuma kavuşacaklarının altını çizerek, geziye katılan çiftçilerden; burada gördükleri
izlenimleri Türkiye’deki çiftçiler ile paylaşmaları ricasında bulundu. Burada elde edilecek
bilgilerin çok önemli olduğunu da belirten Akay, “Bizler Kayseri Şeker Fabrikası olarak,
kurumsallaşmaya çok önem veren ve bu doğrultuda özellikle pancar üreticilerinin modern
tarımı kavrayıp uygulayabilmeleri adına çalışmalarını hassasiyetle yürüten bir kurumuz. Bu
doğrultuda sizlerin izlenimleri ve elde ettiği bilgiler, çiftçilerimizin gelişimi ve modern tarıma
geçebilmeleri adına çok önemli. Toprakların ve tarımda kullanılan tüm ihtiyaç malzemelerinin
verimli kullanılabilmesi adına burada hepimize çok önemli görevler düşüyor. 4 günlük eğitim
programımız boyunca; hem Türkiye ile Avrupa’da yapılan tarımı kıyaslayabilmeniz, hem de
oradaki şeker fabrikalarının işleyişini yerinde görüp, bizim bu konuda attığımız adımları daha
iyi kavrayabilmeniz adına sizlere çok değerli bilgiler aktarılacak” şeklinde konuştu.
Programın ikinci gününde yine Belçika’nın Tienen şehrinde bulunan Tienen Şeker
Fabrikası’nı gezen çiftçiler, burada üretimin tüm aşamalarını gezerek, Şeker Fabrikası’nın
Ziraat Müdürü Erwin Boonen’den, şirketin çalışma alanları ve işleyişi hakkında görsel bir
brifing aldılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4087.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Üniversiteler Gençlik Ve Spor Kulübü Đlk
Yenilgisini Aldı
Erkekler Basketbol Bölgesel liginde 5. grupta mücadele eden ve ilk 3 haftayı galibiyetle
kapatan Kayseri temsilcisi Üniversiteler Gençlik ve Spor Kulübü hafta sonu oynadığı
müsabakada Atlas Eğitim kurumları spor kulübüne normal süresi 70-70...
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Erkekler Basketbol Bölgesel liginde 5. grupta mücadele eden ve ilk 3 haftayı galibiyetle
kapatan Kayseri temsilcisi Üniversiteler Gençlik ve Spor Kulübü hafta sonu oynadığı
müsabakada Atlas Eğitim kurumları spor kulübüne normal süresi 70-70 biten müsabakada 7381 mağlup oldu ve ligdeki ilk yenilgisini aldı.
Maçtan sonra bir değerlendirme yapan Hasan Aksoyak, "Bizim için ve gruptaki sıralama
açısından son derece önemli bir müsabakaydı. Oyuncularımın çoğu bunun heyecanı ve stresi
ile maçta hiç ummadığımız kötü bir performans sergilediler. Đlk 3 haftada 92 sayı ortalaması
ile oynarken bu hafta sadece 73 sayıda kalmamız maçı kaybetmemizde büyük etken oldu"
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4089.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Eğitim-sen Kadın Sekreteri Serap Polat:
Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Serap Polat, kadınların bedenlerinin ve emeklerinin erkek egemen
düzen tarafından şekillendirilmeye çalışıldığını söyledi.Kayseri Emek ve Demokrasi
Platformu adına kent meydanında basın açıklaması düzenleyen...
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Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Serap Polat, kadınların bedenlerinin ve emeklerinin erkek egemen
düzen tarafından şekillendirilmeye çalışıldığını söyledi.
Kayseri Emek ve Demokrasi Platformu adına kent meydanında basın açıklaması düzenleyen
grup, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla kadınlara yönelik şiddeti
protesto etti. Grup adına bir konuşma yapan Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Serap Polat,
kadınların erkekler tarafından şekillendirilmeye çalışıldığını söyledi. Polat, "Bugün 11 yıllık
iktidardan beslenen erkek egemen tahakküm en kirli yüzünü kadınlara yönelik şiddet, taciz,
tecavüz, istismar ve cinayetler olarak göstermektedir. Rakamlarla geçiştirilmeye çalışılan
çeşitli adli tedbirlerle çözüme ulaştırılmak istenen erkek şiddeti, kadın evlerinde, sokakta ve iş
yerlerinde hedef almaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Kadınların yaşamın her yerinde denetlenmeye çalışıldığının altını çizen Polat, "Her seferinde
kadınların bedenler, emekleri, kimlikleri ve hayatları erkek egemen düzen tarafından
şekillendirilmeye çalışılmaktadır. 25 Kasım 1960'ta Dominik Cumhuriyeti'nde Mirabel
kardeşleri katleden zihniyetin bir benzeri bugün de kadınların etek boylarından tutunda
evlerinin içine kadar yaşamın her alanını denetleme çabası içerisindedir" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4090.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Mhp Büyükşehir Belediye
Mustafa Özsoy Talas’ta

Başkan

Adayı

Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, ilçe gezilerine
Talas ile devam etti. Talas Đlçe Başkanlığını ziyaret eden daha sonra MHP Đl Başkanı Mete
Eke ile birlikte, Talas Avşar Türkmenleri Derneğini ziyaret...
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Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, ilçe gezilerine
Talas ile devam etti. Talas Đlçe Başkanlığını ziyaret eden daha sonra MHP Đl Başkanı Mete
Eke ile birlikte, Talas Avşar Türkmenleri Derneğini ziyaret etti.
Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri öncesi Đlçe gezilerine devam eden Milliyetçi Hareket
Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, Đl Başkanlığı yöneticileri ile
birlikte Talas Đlçe Başkanlığını ziyaret etti. Belediye Başkan Adayı Mustafa daha sonra MHP
Đl Başkanı Mete Eke ile birlikte bölgede ki Talas Avşar Türkmenleri Derneğini ziyaret etti.
Đlçe Başkanlığı ziyaretinde konuşan MHP Talas Belediye Başkan Adayı Erkan Kandemir,
2014 yılında yapılacak Mahalli Đdareler Seçimlerine titizlikle ve hassasiyetli çalıştıklarını dile
getirdi.
Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ise yaptığı
konuşma da Talas’ın Melikgazi ve Kocasinan Đlçeleri gibi Kayseri ile iç içe geçmiş bir ilçe
olduğunu ifade ederek” Bu ilçe kentsel ve yerel yönetim açısından emin ellerde olursa daha
iyi olacaktır” diye konuştu.
Özsoy sözlerine şöyle devam etti:
“ Bu seçimlerde Talas halkımız Erkan Kandemir’e ve Büyükşehir Belediyesinde bana
teveccüh gösterir ise genç dimağlarla bu şehre hizmet ederiz, Talas’ın imar durumu neredeyse
Büyükşehir ile aynı, sosyal paylaşım sitelerinden Talas’ın sıkıntıları ile ilgili birçok mail
geliyor” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından MHP Đl Başkanı Mete Eke’nin katılımı ile Milliyetçi Hareket
Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ve MHP Talas Belediye Başkan
Adayı Erkan Kandemir, Talas Avşar Türkmenleri Derneğini ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke, ülke de yaşanan olumsuz
olayları endişe ve üzüntü ile izlediklerini belirterek yaşanan bu olumsuzlukları durdurmanın
yolunun 30 Mart seçimleri olduğunu ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4091.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Taş Mektep Müzeye, Yeni Bina Liseye
Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri Lisesi'ne yaptırılan ve eğitim camiasının hizmetine
sunulan ek bina, 28 Kasım Perşembe günü düzenlenecek törenle açılacak. Taş Mektep olarak
bilinen eski bina ise yakın zamanda Milli Mücadele Müzesi'ne...
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri Lisesi'ne yaptırılan ve eğitim camiasının hizmetine
sunulan ek bina, 28 Kasım Perşembe günü düzenlenecek törenle açılacak. Taş Mektep olarak
bilinen eski bina ise yakın zamanda Milli Mücadele Müzesi'ne dönüştürülecek.
Kayseri Lisesi'ne kazandırılan 10 derslikli binada 160 kişilik tribünlü spor salonu ve 260
kişilik konferans salonunun yanı sıra, yönetim odaları ve diğer birimler bulunuyor. Belediye
tarafından ayrıca yenilenen C Blokta ise 20 derslik, laboratuvarlar ve kütüphane yer alıyor.
AÇILIŞ RENKLĐ GÖSTERĐLERE SAHNE OLACAK
Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırmış olduğu yeni lise binasının açılışı 28 Kasım Perşembe
günü saat 13.00'te çeşitli etkinliklerle yapılacak. Törende, Yetenek Sizsiniz programıyla adını
duyuran Karizma Şov, Kaya Adamlar ve bisikletli akrobasi gösterileri yer alacak.
Kayseri Lisesi'nin Taş Mektep olarak bilinen ana binası ise Milli Mücadele Müzesi'ne
dönüştürülecek. Müzede, Kayseri Lisesi'nin Sakarya Meydan Muharebesine giden öğrencileri
nedeniyle 1920-21 döneminde mezun verememesi başta olmak üzere milli mücadele yıllarının
en çarpıcı örneklerini anlatan eserler ve görsel malzemeler yer alacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4092.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Kayseri, Sivas Ve Yozgat’a Yağış Uyarısı
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas ve
Yozgat’ta yağış beklendiği uyarısında bulundu.Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından
yapılan açıklamada, “Bölgemizin Orta Akdeniz üzerinden...
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas ve
Yozgat’ta yağış beklendiği uyarısında bulundu.Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından
yapılan açıklamada, “Bölgemizin Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin
etkisi altına gireceği beklenmektedir.Yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve
sağanak şeklinde başlayacak yağışların; Çarşamba günü Sivas ve Yozgat çevrelerinde yer yer
etkili olacağı, Perşembe günü akşam saatlerine kadar devam edeceği, yüksek kesimlerde karla
karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği,

Hava sıcaklıklarının, yarından itibaren bölge genelinde hissedilir derecede (4 ila 8 derece)
azalacağı,Yağış anında rüzgarın, güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat)
eseceği tahmin edilmektedir” uyarısında bulunuldu.Yapılan açıklamada, “Yağış ve rüzgar
sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklar (sel, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamlar
vb.) ile hissedilir derecedeki sıcaklık azalmasına karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve
tedbirli olması tavsiye olunur” ifadesinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4093.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu
Başkanı Avukat Zuhal Coşkun:
Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Zuhal Coşkun, “25 Kasım,
toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, aile içi şiddete ve kadınların, kadın haklarının
yok sayılmasına karşı dayanışma günüdür” dedi.Coşkun,...
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Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Zuhal Coşkun, “25 Kasım,
toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, aile içi şiddete ve kadınların, kadın haklarının
yok sayılmasına karşı dayanışma günüdür” dedi.Coşkun, 25 Kasım nedeniyle yaptığı
açıklamasında, “ Dünya üzerinde yaşayan tüm kadınların ve kız çocuklarının giderek artan ve
hayatın her alanında maruz kaldıkları cinsiyete dayalı şiddetin, hem kadını hem de tüm
toplumu saran sosyoekonomik koşullar, politik gelişmeler ve kültürel etkenlerle birlikte
değerlendirilerek çözüm yolları aranmalıdır. Kadına yönelik şiddetin temelinde toplumsal
cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığı yatmaktadır. Kadınlar eğitim, sağlık, çalışma hayatına ve
karar alma mekanizmalarına katılım gibi pek çok alanda ayrımcılığa uğramaktadır” ifadesinde
bulundu.Coşkun, “37 milyon 671 bin kadın nüfusu olan, toplum nüfusunun % 49,8 ini
kadınların oluşturduğu ülkemizde ,kadının insan hakları sorunları giderek artmaktadır.
Kadınlar her gün şiddet ve cinayetlerle karşılaşmakta, çalışma hayatından uzaklaşmak
zorunda kalmakta ve özgürlükleri kısıtlanmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ancak temel
hak ve özgürlüklerin korunduğu bir ortamda korunup gelişebileceği bilinci içerisinde, aile içi
şiddetle ilgili yenilenen mevzuat ve ‘Toplumsal cinsiyet eşitliği’ bilincinin geliştirilmesi ve
öğretilmesi için eğitim çalışmaları yapılmalı bu konularda toplumun her kesimine ivedilikle
eğitimler verilmelidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik eğitim, sağlık,
ekonomi, yetki ve kara alma süreçlerine katılım, yoksulluk, medya ve çevreye ilişkin
politikalar hazırlanarak işlerlik kazandırılmalıdır” diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Dünya ekonomik forumu raporuna göre ;Türkiye kadın-erkek ücret eşitliğinin sağlanması
bakımından 135 ülke arasında 85 , gelir dağılımında adaletin sağlanması alanında 121, kamu
ve özel sektör üst düzey mevkilerde kadın erkek eşitliğinin sağlanması arasında 103. Sırada
yer almaktadır. TÜĐK verilerine göre Türkiye’ de çalışabilecek yaşta olan kadın sayısı 27,9
milyondur. Ancak çalışan kadın sayısı maalesef sadece 7,7 milyondur. Tüm bu verilere

baktığımızda Türkiye’ de kadın-erkek eşitliğinin sağlanmadığını, kadını özgür birey yapacak
düzenlemelerin yapılmadığını, kadının insan haklarının gelişmesini sağlayacak istihdam
yaratacak çözümlerin ortaya konmadığını görüyoruz. TCK ve Đş Kanunu’nda yapılması
tartışılan düzenlemelerin kadını ötekileştirerek toplum yaşantısından soyutlamaya yönelik
sonuçlar doğuracağı kaygısı taşınmaktadır.Đş Kanunu’nda 16 hafta olan doğum izninin 24
haftaya çıkarılmasının kadın istihdamını artırmaya yetmeyeceği, aksine sadece bu konunun
gündeme gelmesinin bile kadın istihdamını engelleyeceği toplumun her kesimince dile
getirilmektedir. Burada devlete düşen görev, kararlı bir politika uygulayarak çıkardığı ve
çıkaracağı yasalardan önce alt yapıyı kurmak; kreş, çocuk bakım evi ve diğer birimlerin
kurulmasının sağlamak ve desteklemektir.Evlilik yaşı 18/17 (hakim kararı ile) olmalıdır.
Cinsel suçlar evli kadına karşı işlendiğinde kadının şikayetine tabi olmamalıdır. Yargıtay
tarafından cinsel suçların uzlaşma kapsamına alınması çocuk gelinler sorunu çözümsüz hale
getirecektir. Kadınlar insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürebilme, çağdaş bir toplumda
çağdaş bir birey olarak var olma talebinde bulunmaya devam etmelidirler.Şiddet Önleme ve
Đzleme Merkezinin ve Đşleyişi Hakkındaki Yönetmeliklerin sivil toplum kuruluşlarının
tespitleri de dikkate alınarak eksiksiz olarak düzenlenmesi ve ücret karşılığında eğitim almış
avukatlar görevlendirilerek aksaklıkları önleyici düzenlemeler yapılarak uygulamaya
geçilmesi gerekmektedir.Cezaevinde kalan kadınlar ve çocuklarının pek çok sorunları
bulunmaktadır. Cezaevlerinde görev yapan personelin kadın ve çocuk hakları konusunda
bilinçlendirilmesinin ve kadın cezaevlerinin özgün sorunlarının görülerek kadın odaklı bakış
açısıyla giderilmesi gerekmektedir.Devlet politikalarının belirlenip uygulanmasında kadının
‘birey’ olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Kadının sorunlarının yalnızca aile içinde
olmadığı, yaşamın her alanında olduğu anlaşılmalıdır. Devletin erken evlilikleri teşvik edici
ve müdahaleci yaklaşımları nedeniyle kadını eve hapsetme ile sonuçlanacak çalışmaların
olduğu endişesi taşınmaktadır. Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına
yönelik Uluslararası tüm sözleşmelerin de referans alınması gerekmektedir. CEDAW
Sözleşmesi ile son olarak kabul edilen ve onaylanan Đstanbul Sözleşmesi olarak bilinen
“Kadınlara Yönelik Şiddet Ve Aile Đçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Đlişkin
Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne “ aykırı yasal düzenleme ve uygulamalardan kaçınılmalıdır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4094.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Geleceğin Öğretmenleri Yemekte Buluştu
Kayseri’nin gönüllü eğitimcileri yemekte bir araya geldi.Bir restaurantta bir araya gelen Kay
Ders Derneği’ne yeni üyeler katıldı. Üyelerin birbirlerini tanıması ve kaynaşması amaçlı
düzenlenen yemekte hocaların karakterlerini anlatan...
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Kayseri’nin gönüllü eğitimcileri yemekte bir araya geldi.
Bir restaurantta bir araya gelen Kay Ders Derneği’ne yeni üyeler katıldı. Üyelerin birbirlerini
tanıması ve kaynaşması amaçlı düzenlenen yemekte hocaların karakterlerini anlatan
bilmeceler soruldu ve katılan tüm hocalara gül hediye edildi. Programla ilgili konuşan Kay
Ders Derneği Genel Başkanı Zeliha Köksal, “Bu kutsal görevi hakkı ile yerine getirdiğiniz
için Kayseri’de 120 yoksul ortaöğretim ve lise öğrencilerine ilim öğretmek adına gönüllü
olduğunuz için siz Erciyes Üniversitesi Öğrencilerine teşekkür ediyor ve öğretmenler
gününüzü kutluyorum. Halk halka yardım ederse belki, ekonomi düzelmez, fakat Türk
toplumu yükselir.” ifadelerini kullandı.
Öğretmenlik mesleğinin toplumu kalkındırmada çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten
Köksal, “Her Müslüman’ın ilgi alanına giren ve istihdamının kaldırdığı doğru bilgiyi
öğrenmesi farzdır. Öğrendiklerini insanlığa hizmet olarak sunmak da sünnettir. Đlim sahibi
olmayan kimse Allah’ı tanıyıp bulamaz. O’nun büyüklüğünü, kuvvet ve kudretini idrak
edemez. Kalbine iyi ve güzel duyguları yerleştiremez. Đnsanlara faydası olmadığı gibi onlara
zararı da dokunur. Đlimsiz insan ilişkilerinde başarılı olamaz, ruhsal ve fiziksel hastalıklara
yakalanır.Aynı zamanda ilimsizlik , toplumsal yaşamda , sosyal, politik, kültürel, dayanışma,
iş hayatında ve aile içinde problemlerin çözümsüz kalması demektir.” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4095.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

ĐSLAM'A BÜYÜK BĐR DÜŞMANLIK
DUYUYORLAR ''3''
Meryem Beyza KANLIOĞLU'nun Ali Yüksel ile yapmış olduğu 'ĐSLAM'A BÜYÜK BĐR
DÜŞMANLIK DUYUYORLAR' isimli röportajın üçüncü kısmı sizlerle
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Sayın Ali YÜKSEL, röportajımızın 3. Ve son bölümüne şu soru ile başlamak
istiyorum.Zina suç kapsamından çıkartıldı.Bu süreçte bizi neler bekliyor? Hukukî süreç
nasıl işleyecek?
-Bu konuda çok fazla konuşmak istemiyorum.Ama ben başbakanımızın ve etrafındaki
kişilerin bunu 'zina suç değildir' anlayışıyla yaptıklarına inanmıyorum.Hangi şartlar içinde
bunu yaptılar bilemiyorum.Tabi bunların hepsi bir bütündür,parça parça değerlendirildiği
zaman yanlış neticelere gidebilir.Bence bu gibi şeyleri çok dillendirmek yerine,insanları
inançlarını yaşayabilecekleri bir ortam için gayrete getirmek gerektiğini düşünüyorum.
Bu konuda benim erken erken emekli olmamın sebebi de şöyle.Đnsanların Đslamı doğru
öğrenmesi ve yaşaması için bir dernek kurmak istedim. Dost-Yar Derneği bu sebeple kuruldu.
Toplum kendi özelliğini değiştirmedikçe Allah da onlara olan nîmetini değiştirmez. Öyleyse
biz toplumu eğitmek mecburiyetindeyiz.

Osmanlı'nın tekke ve zaviyeleri,tarikat evleri vardı.Buralarda orta kesimin eğitimi
yapılıyordu.Onlara insanlık,insan-ı kamil olma özellikleri veriliyordu.Cumhuriyetle bunlar
kapatıldı ama yerine yenileri gelmedi.O zaman bu insanlar nasıl eğitilecek? Bu noktada şahsî
gayretler önemli.Allah razı olsun Cumhuriyet döneminde Said Nursî,Süleyman Hilmi
Tunahan,Mehmed Zaid Kotku gibi zâtlar şahsî gayretleriyle insanları yetiştirmeye
çalıştılar.Onların çok büyük kıymetleri vardır.Bu çalışmaların sürdürülmesi lazım.Bu işin
devam etmesi lazım. Biz de Dost-Yar Derneği olarak çeşitli yerlerde şubeler açıp dersler
yapıyoruz.Kuran-ı kerim,hadis-i şerif,hayat-üs sahabe,ilmihal eğitimleri ve zikirler
yapıyoruz.Đnsanlara bunları tavsiye ediyoruz. Đnsanlar kendi gayretleriyle dini öğrenmeye
çabalamazlarsa bu konuda devletin,hükümetin yapabileceği fazla bir şey yok.Okullarda
öğretilen din dersleriyle insanlar iyi birer müslüman olamaz.Şahsî gayretler gerekiyor.Biz
insanlara
kuran-ı
kerim,ilmihal
ve
hadis-i
şerif
okumalarını
tavsiye
ediyoruz.Đlmihal;biliyorsunuz ibadet kaidelerini içeren bir kitaptır.Bunları okuyun ve Allah'ı
zikredin diyoruz.Bu çalışmaların yüzlerce,binlerce yerde yapılması lazım.Çok şükür ki
ülkemizde bu hizmet yapılıyor.Eğitim veriliyor.Ana okulundan üniversiteye kadar eğitim
veriliyor.Çeşitli yerlerde sohbetler yapılıyor.Artık eskisi gibi değil.Şimdiki hürriyet havası iyi
değerlendiriliyor.Dört
koldan
çalışılıyor.Allah
hepsinden
razı
olsun.
Kız-erkek evleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz?
Elhamdülillah biz Müslümanız.Đslam’da kadın-erkek ilişkileri ile ilgili kaideler,toplumun örfadetleri,ahlakî prensipler vardır.Bunlara uymayan hiçbir mesele tutup da modernlik olarak
görülemez.'Avrupa şöyle düşünüyor,Batı böyle düşünüyor'diyerek bu tarz şeylere olumlu
bakamayız.Đslamda mahrem-namahrem ilişkileri bellidir.Birbirine nikahı düşen kız ve erkek
aynı çatı altında kalamaz.Bu tasvip edilemez.Bunu tasvip eden insanlar bakın açıkça
söylüyorum;ya dinsizliklerinden ya da Türkiye'yi dinsizleştirmek isteyen çeşitli mihrakların
gayretleriyle yapıyorlar.Hiçbir suretle bunlara müsamaha gösterilemez.Bu konuda
Müslümanların da duyarsız davrandığı kanaatindeyim.Bu memlekette bu hayâsızlığı savunan
insanlar tükürükle boğulmalıdır.Bunu açıkça söylüyorum.Biz gayrimüslimlere karşı Sütçü
Đmamlarla,Nene Hatunlarla ırz namus mücadelesi yapmış bir milletiz.Onları burdan
kovmuşuz.Şimdi onlar topla silahla başaramadıkları işleri içimizden bazı gafilleri kandırarak
yapmaya çalışıyorlar.Buna asla müsaade etmeyiz.Müslümanların da bu konuda taviz
vermemeleri gerekir. Hayasızlık demokrasi olamaz! Yetişmiş insanlar,üst konumlarda
bulunan insanlar bu düşünceye sahipler.Üstten başlayarak bunu halka indirmeye,halka
empoze etmeye çalışıyorlar.Ama halktan istenilen destek görülmedi.Bu yönetimler
kazanırken aslında toplum mu kaybedildi? Bu konunun psikolojik ve sosyolojik birçok sebebi
var.AKP'yi hükümet olarak seçenler'yahu başımızda bizden bir hükümet var'anlayışıyla yan
gelip yatıyorlar.Bu çok yanlış.Öte yandan da toplumu galeyana getirip kargaşa çıkarmak
isteyenler var.Müslüman kesim bu konuda hassasiyetini göstermeli,ne yan gelip yatmalı ne de
bu fırsatçılara,ortalığı karıştırmak isteyenlere fırsat vermemelidir.Hz. Peygamber'in nasıl
konuştuğunu nasıl sustuğunu biliyoruz.Bu konuda Hz.Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin
rivayetleri var.Allah resulu herkese çok müşfik idi,affedici idi.Birisinin sözünü kesmez
sonuna kadar dinlerdi.Birisinin bir hâceti olsa onu halledinceye kadar uğraşırdı.Ama birisi bir
haksızlık yaparsa o hak yerini bulana kadar oturmaz ve hiç kimse onu durduramazdı. Oysa
şimdi ortalıktaki bütün haksızlıklara karşı insanların tüyü kıpırdamıyor.Bakınız bu insanların
çoğu kendilerine,maaşlarına bir zarar gelse hop oturup hop kalkarlar.Mücadele ederler.Ama
Đslamı'ın en önemli prensipleri ayaklar altına alınıyor kimsenin kılı bile kıpırdamıyor.Bu
yüzden kuranı ,Đslamı anlama çalışmaları çok önemli.Đslam'ın temeli dâr-ül erkam'da
başlamış.Hz.Peygamberin gizli gizli yaptığı sohbetlerle başlamış.Bence en etkili çalışma ev
sohbetleridir ve yaygınlaştırılmalıdır.Đslam'ın özü yaşanmaya teşvik edilmelidir.Bu işler ancak
o zaman iyi olur.Marmaray'da dua ile tesis açılır mı gibi söylemler ortaya çıktı.Geçtiğimiz
günlerde Avrupa'da Đtalya'da bir papazın dua ile su kanalı açtığına şahit olduk.Bu konuda ne

söylemek istersiniz? Bunu söyleyenlere cevaben şöyle diyoruz. Meclisin açılışına bakınız.
Mustafa Kemal'in bizzat ellerini açarak,sarıklı hocalarla nasıl dua ettiklerine bir
baksınlar.Bunlar Atatürk'ün izinden gidenler değil 'izin' yapanlar.Ülkeye hiçbir faydası
olmayanlar. Avrupa'da bir Hıristyan gencin dinine bakışı ile ülkemizdeki gençlerin dinlerine
bakışı arasındaki farkı siz nasıl değerlendirirsiniz.Neden bu kadar farklı.Cihat örneğini alırsak
yapmasalardı bile denildi.Siz bu fatrklılığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Avrupa'da çocukları 3
yaşında ana okuluna gönderiyorlar. Ana okulunda çocukları oynatanlar,onlara eğitim verenler
kiliselerde yetişmiş insanlar.Ardından lise ve üniversite kilisenin.Üniversite yurtları
kilisenin.Şehirlere damgasını kiliseler vurmuş.Her yeri kilise yönetiyor.Böyle olunca da
onların en inanmayanları ile Ateist olanıyla dahi bir münakaşaya girildiğinde altından hemen
'Haçlı' fikri çıkıyor. Osmanlı'da tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla büyük bir boşluk oluştu.
Bu boşluk yeni kurumlarla doldurulamadı. Bu bakış farklılığının sebebi budur.
Ali Hocam, doyulmaz sohbetiniz ve verdiğiniz bilgileriniz için çok teşekkür ederiz.
Meryem Beyza KANLIOĞLU
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4096.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

ÜLKE GENELĐNDEKĐ BAŞARISINA
KAYSERĐ'DE DEVAM ETTĐ
Kayseri'de girmiş olduğu davasını kazanarak ülke genelindeki başarılarına bir yenisini de
şehrimizde ekledi.
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Đstanbul Barosu Avukatlarından Đş ve Sosyal güvenlik Hukuku alanında bir çok başarıya imza
atmış Đş Hukuku Uzmanı Av. Cüneyt Alihan Danar Kayseri'de girmiş olduğu davaları
kazanarak bir büyük başarı daha elde etmiş oldu. 1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesinden mezun olan ve 2000 yılından itibaren Đş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında
bir çok başarılı çalışmaya imza atan Danar, uzmanlık alanı üzerine yayınlanan çok sayıda
makalesinin yanı sıra yurtdışında Đngilizce seminerler vermektedir. Daha önce bir çok Ulusal
gazete ve dergilerde makaleleri yayınlanan Danar "Akıllı kitap-Đş Güvencesi" eserinin de
yazarları arasında bulunuyor. Konuya ilişkin eğitim seminerleri veren Danar, aynı zamanda
mahkemelerde iş ve sosyal güvenlik hukuku bilirkişiliği de yapmaktadır. Kayseri de
üstlendiği davaları kazanmasını bilen Cüneyt Danar göstermiş olduğu başarıları ile Kayseri
kamuoyunun takdirini topladı.
HABER MERKEZĐ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4097.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
Günü
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, Kayseri Valiliği’ne kadınların
korunması için dilekçe verdi.Valilik Binası önünde grup adına bir konuşma yapan Elif
Yılmaz, “Başbakan son günlerde sürekli valilere talimat veriyor....
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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, Kayseri Valiliği’ne kadınların
korunması için dilekçe verdi.Valilik Binası önünde grup adına bir konuşma yapan Elif
Yılmaz, “Başbakan son günlerde sürekli valilere talimat veriyor. Türkiye’nin her ilinde, her
gün kadınlar erkek şiddeti ile öldürülürken, kadınların hayatını korumak her ilde en başta
valilerin göreviyken, bir kez bile bu konuda talimat verdiğini duymuyoruz” dedi.Valilerin
halkın valisi olması gerektiğini dile getiren Yılmaz, “Kadınların öldürülmemesi için mevcut
yasaları bile uygulamayan, tedbir almayan valilere sesleniyoruz. Asıl yapmaları gereken
görevleri bırakıp, halkla, kadınlarla uğraşmasınlar” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4098.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

75 Okul Öğretmenler Günü’nü Meysu Outlet’te
Kutladı
Meysu Outlet Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen Öğretmenler Günü Resim Atölyesi-1
.katta çocukların yoğun ilgisi ile karşılandı.Gülsan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
tarafından açılan ve yönetimi AVM Mfi Partners tarafından...
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Meysu Outlet Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen Öğretmenler Günü Resim Atölyesi-1
.katta çocukların yoğun ilgisi ile karşılandı.

Gülsan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından açılan ve yönetimi AVM Mfi
Partners tarafından yapılan Meysu Outlet Alışveriş Merkezi’nde 75 farklı okuldan gelen
yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen aktivitede çocuklar öğretmenlerine kendi
hazırladıkları hediyeyi sunma şansı yakaladılar. Çocukların öğretmenleri için yaptıkları
resimler 2 gün boyunca avm içerisindeki panolarda sergilenirken daha sonrasında Meysu
Outlet tarafından bu resimler öğretmenlerine gönderildi.
Meysu Outlet Avm Müdürü Selen Konyalıoğlu Cengiz ‘’Çocuklara yönelik projeler her
zaman tercih edilen projelerdir. Bu tarz etkinliklerle çocuklarımızın iç dünyalarındaki duygu
ve düşüncelerini harekete geçirmeye, hayallerindeki öğretmenlerini kağıda resmetmelerini
sağlamaya çalıştık. Yüzlerce çocuğumuzun yoğun, ilgisi bizleri çok mutlu etti. Tüm
öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4099.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

112’yi 1 Milyon 161 Bin Kişi Oyaladı
Kayseri’de vatandaşların yardımına koşan ilk kurum olan 112 Acil’i 2013 yılının ilk 10
ayında 1 milyon 161 bin 469 kişinin gereksiz yere meşgul ettiği ortaya çıktı.Đl Sağlık
Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 2013...
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Kayseri’de vatandaşların yardımına koşan ilk kurum olan 112 Acil’i 2013 yılının ilk 10
ayında 1 milyon 161 bin 469 kişinin gereksiz yere meşgul ettiği ortaya çıktı.
Đl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 2013 yılının ilk 10 ayında 112
Acil’e toplam 2 milyon 38 bin 17 çağrı geldi. Bu çağrıların 867 bin 548’inin değerlendirildiği
belirtilirken, 1 milyon 161 bin 469 çağrının ise gereksiz olduğu kaydedildi.
Đl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, 112’ye gelen tüm çağrıların yüzde 57’sinin gereksiz
olduğunu, görevlendirme yapılan çağrıların oranının ise yüzde 3 olduğunu bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4100.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Mhp Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Mustafa Özsoy Sarız Đlçesini Ziyaret Etti
Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, Đlçe gezilerine
Sarız ile devam etti. MHP Sarız Belediye Başkan Adayı Mustafa Işık ile birlikte Sarız
Esnafını ziyaret eden Özsoy, Sarız Halkından destek istedi.Milliyetçi...
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Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, Đlçe gezilerine
Sarız ile devam etti. MHP Sarız Belediye Başkan Adayı Mustafa Işık ile birlikte Sarız
Esnafını ziyaret eden Özsoy, Sarız Halkından destek istedi. Milliyetçi Hareket Partisi
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, yaklaşan mahalli idareler seçimlerinde
ilçe gezilerine Sarız ilçesi ile devam etti. Đlçe girişinde partililer tarafından karşılanan Mustafa
Özsoy ve MHP Yönetim Kurulu üyeleri daha sonra Đlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette
konuşan MHP Sarız Belediye Başkan Adayı Mustafa Işık, el ve gönül birliği ile 40 yıl sonra
Milliyetçi Hareket Partisini Sarız’da kazandıracağını ifade ederek, Milliyetçi Hareket
Partisine verilecek her oyun Sarız’a hizmet olarak ve ülkenin birlik ve bütünlüğü için harç
olacağını belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa
Özsoy ise yaptığı konuşma da Kayseri’nin ilçelerinin birçoğunda gelişmişlik sıkıntısı
olduğunu belirtti. Özsoy, Kayseri’den en çok göç veren ilçenin Sarız olduğunu ifade ederek,
göç sorununa çözüm getirilmesi gerektiğini belirtti. Terörden dolayı Doğu ve Güneydoğu
Bölgesinden göç eden insanların tekrar memleketlerine dönmeleri için devletin proje ve para
imkanı sunduğunu ancak, bu imkanları Sarız Halkına ve diğere bölge halkına sunulmadığını
belirtti. Yapılan konuşmaların ardından MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa
Özsoy, Sarız Belediye Başkan Adayı Mustafa Işık ve Đlçe Başkanı Mustafa Çelik, Sarız Đlçe
esnafını ziyaret etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4101.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Yeşilhisar’da Trafik Kazası: 1 Ölü
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını
kaybetti.Edinilen bilgiye göre Ş.A. yönetimindeki otomobilin Develi istikametine seyir
halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda takla attığı...
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Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını
kaybetti.Edinilen bilgiye göre Ş.A. yönetimindeki otomobilin Develi istikametine seyir

halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda takla attığı öğrenildi. Meydana
gelen kazada Ş.A.’nın hayatını kaybettiği, yanında bulunan E.K.’nin ise Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi.Yetkililer, kaza ile ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4102.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Büyükşehir'den Kiralama Đhalesi
Büyükşehir Belediyesi kepçe kiralama ihalesi yaptı. Đhaleye dört firma katıldı.Büyükşehir
Belediyesi, Kayseri'nin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere kiralayacağı kepçeler için
ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 100 bin TL...
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Büyükşehir Belediyesi kepçe kiralama ihalesi yaptı. Đhaleye dört firma katıldı.Büyükşehir
Belediyesi, Kayseri'nin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere kiralayacağı kepçeler için
ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 100 bin TL olan kiralama işinin ihalesine dört firma
katıldı. Đhaleye katılan firmalardan, Türken Đnşaat 828 bin TL, Solmazlar Đnşaat 900 bin TL,
Dinçer Đnşaat 918 bin TL teklif verdi. Đhaleye katılan Ünpet Akaryakıt ise teklif vermedi.
Đhale, komisyonunun teklifleri incelemesinin ardından sonuçlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4103.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Kayseri’de Yağmur
Kayseri’de öğle saatlerinde başlayan yağmura birçok vatandaş hazırlıksız yakalandı.Öğle
saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor durumda kalırken, hazırlıksız
yakalananlardan bazıları ceketleri ile korunmaya çalıştı....
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Kayseri’de öğle saatlerinde başlayan yağmura birçok vatandaş hazırlıksız yakalandı.Öğle
saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor durumda kalırken, hazırlıksız
yakalananlardan bazıları ceketleri ile korunmaya çalıştı. Bir çok vatandaş binaların altlarına
sığınırken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yağışların Perşembe gününe kadar
devam edeceğini duyurdu.Erciyes Kayak Merkezi’ne de dün akşam saatlerinde yaklaşık 2
santimetre kar yağdığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4104.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Rus Hackerların Oyununu Kayseri Siber Polisi
Bozdu
Kayseri polisi, bir dershanenin hesap bilgileriyle internetten 15 bin TL'lik havale yapan Rus
hackerların oyununu bozdu.Bir dershaneye ait hesap bilgilerini kullanılarak para transferi
yapıldığı ihbarını alan Kayseri Siber Suçlarla Mücadele Polisi,...
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Kayseri polisi, bir dershanenin hesap bilgileriyle internetten 15 bin TL'lik havale yapan Rus
hackerların oyununu bozdu.
Bir dershaneye ait hesap bilgilerini kullanılarak para transferi yapıldığı ihbarını alan Kayseri
Siber Suçlarla Mücadele Polisi, Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir dershanenin bilişim
sistemlerinin Rus hackerlar tarafından ele geçirildiğini tespit etti.
Ele geçirilen hesaplardan işlem yapılarak 15 bin TL’nin Kayseri’de bir banka şubesine havale
edildiğini tespit eden polis, yapılan çalışmalarda Ukrayna uyruklu M.K. ve A.O. ile E.O.’yu
parayı çekmek isterken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların üst aramalarında bir
adet internet erişimi olan cep telefonu ve bir adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
Zanlıların Rusya’daki hackerlar ile cep telefonu ve dizüstü bilgisayarla sürekli olarak kontak
halinde oldukları belirlendi.
Gözaltına alınan zanlılar, sorgularının tamamlanması üzerine adliyeye çıkarıldı. Zanlılardan
biri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4105.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Kto'dan Develi Yeniköy Ortaokulu'na Yardım
Kayseri Ticaret Odası, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Develi ilçesine bağlı bir
ortaokula hibe yardımında bulundu.Develi Yeniköy Ortaokulu’na yapılan hibe yardımına
ilişkin açıklamalarda bulunan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu...
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Kayseri Ticaret Odası, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Develi ilçesine bağlı bir
ortaokula hibe yardımında bulundu.
Develi Yeniköy Ortaokulu’na yapılan hibe yardımına ilişkin açıklamalarda bulunan Kayseri
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, sosyal sorumluluk projelerine
önem verdiklerini belirtti.
Hiçyılmaz, Develi Yeniköy Ortaokulu yönetiminin kendilerinden ayni yardım talebinde
bulunduğunu hatırlattı. Başkan Hiçyılmaz, talebin yönetim kurulunda olumlu karşılandığını
ve yardım yapılması konusunda görüş birliğine varıldığını kaydetti.
Başkan Hiçyılmaz, Develi Yeniköy Ortaokulu’nun talep ettiği 1 adet telsiz telefon, 1 adet
masa tenisi masası, 6 adet masa tenisi raketi, 1 adet masa tenisi filesi, 100 adet masa tenisi
topu ve 3 adet 6 kg’lık yangın söndürme tüpünün teslim edildiğini ifade etti.
Başkan Hiçyılmaz, Kayseri Ticaret Odası olarak sosyal sorumluluk projeleri kapsamında
çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu tür yardımlarda bulunmaya devam edeceklerini de
kaydetti.
Develi Yeniköy Ortaokulu Müdür Vekili Onay Solmaz ise bu yardımın yapılmasının
kendilerini çok duygulandırdığını ve Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz başta olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri ve emeği geçen tüm KTO
çalışanlarına teşekkür ettiklerini vurguladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4106.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Sp 7 Đlçe Belediye Başkan Adayını Açıkladı
Saadet Partisi (SP) Genişletilmiş Đl Divan Toplantısında 7 ilçe belediye başkan adayını
belirlerken, toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temel
Karamollaoğlu, "Eğer gayret gösterilirse, çaba sarfedilirse bizim kazanamayacağımız...
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Saadet Partisi (SP) Genişletilmiş Đl Divan Toplantısında 7 ilçe belediye başkan adayını
belirlerken, toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temel
Karamollaoğlu, "Eğer gayret gösterilirse, çaba sarfedilirse bizim kazanamayacağımız belediye
yok" dedi. Melikgazi Belediyesi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Saadet Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Đl Başkanı Mahmut Arıkan ve
çok sayıda partili katıldı. Đl Başkanı Mahmut Arıkan tarafından isimleri açıklanan 7 ilçe
belediye başkan adayları tanıtıldı. Yapılan tanıtımda, Talas Belediyesine Gazali Kip, Yahyalı
Belediyesine Fatih Erdoğdu, Akkışla Belediyesine Alaaddin Kızmaz, Hacılar Belediyesine
Erdal Altun, Felahiye Belediyesine Ahmet Çilsal, Tomarza Belediyesine Erdal Yalçın ve
Özvatan Belediyesine Vedat Ali Tur aday gösterildi. Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel
Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu, "1989 yılında biz belediyeciliğe ilk adımı atarken
iktidarda Anavatan Partisi vardı. Anavatan Partisinin Genel Başkanı bizim 1977 genel
seçimlerinde Đzmir Milletvekili adayımızdı. Bugün iktidarda da AK Parti var. Onun genel

başkanı da 1994 yılında belediye başkanı seçtiğimiz arkadaşımız ama bugün Türkiye’nin
geldiği nokta bizim özlemini duyduğumuz nokta değil. Bugün geldiğimiz nokta, halkımızın
endişe taşıdığı bir nokta. Bizim en önemli vasfımız, adil oluruz, kayırmacılık, partizanlık
yapmayız. Belediyeler insanca bir yaşamın olamayacağı beton yığınlarına döndü. Birçok
problem çözülemiyor. Onun için biz şuanda farklı bir anlayışın ama denenmemiş değil,
denenmiş, yaşanmış bir anlayışı yeniden illerimize, ilçelerimize getirmek mecburiyetindeyiz.
Bu bizim omuzlarımıza yüklenmiş bir vazife. Eğer gayret gösterilirse, çaba sarf edilirse bizim
kazanamayacağımız belediye yok. Buna Kayseri ilindeki belediyeler ve Ankara ile Đstanbul
belediyeleri de dahil. Yeter ki biz inanmış adayları bulup gösterebilelim ve onlar
teşkilatlarımızla birlikte inanarak çalışsınlar. Emin olun problemin temeli belediye
başkanlığına aday arkadaşlarımızın ve teşkilatlarımızın yılgınlığından kaynaklanır. Allah
izniyle biz üzerimize düşeni yapıp vatandaşa gidersek 31 Mart 2014 günü onları kutlamak için
tekrar buraya geliriz" diye konuştu. Karamollaoğlu ayrıca, "Şunu bilelim; özellikle bölgemiz
çok ciddi değişikliklere uğruyor. Đktidar partisi öyle mücadelelerin içine girdi, öyle
çıkmazların içine girdi ki bunu anlamak, izah etmek mümkün değil ama biz bazen yanlış
noktalara takılıp kalıyoruz birde bakıyoruz ki işler bambaşka bir şekilde gelişmiş. Bu belediye
seçimleri Türkiye’nin geleceğini belirleyecek olan seçimlerdir. Bunu iyi bilin. Biz 1989
yılında yaptığımız hamlenin bir benzerini bu sefer gerçekleştirirsek ki ben inanıyorum. O
zaman çıkardığımızdan daha fazla belediye başkanı çıkaracağız. Bunu önlemeye kimsenin
gücü yetmeyecek. Onun için bu seçim başka bir seçim. Bu seçim bizim üzerimizde sadece
belediyeleri düzeltme sorumluluğunu yüklemeyecek. Bu seçim, 1 sene sonra yapılacak olan
genel seçimlerin havasını belirleyecek" şeklinde konuştu.
Saadet Partisi Đl Başkanı Mahmut Arıkan ise, "Saadet Partisi ne olursa olsun yolundan
dönmeyenlerin partisidir. Makam ve mevki için değişmeyenlerin, eğilmeyenlerin partisidir. 4
ay sonra mahalli idareler seçimleri yapılacak. Yapılacak olan seçimler inşallah şehrimizin
yeniden yeniden milli görüş belediyeciliği ile tanışacağı seçimler olacaktır. Milli görüş
belediyeciliğinde Đslam şehri modelini gündemimize alıp kentsel dönüşüm imkanını da
kullanarak içinde yaşadığımız şehirlerin tasavvurumuzu yansıtmasını sağlayacağız.
Yapmamız gerek kendi tasavvurumuzu oluşturup yaşadığımız coğrafyaya kendi mührümüzü
vurmak olacaktır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4107.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Develi’de Öğrencilere Uyuşturucunun Zararları
Anlatıldı
Đl Emniyet Müdürlüğü tarafından Develi ilçesindeki okullarda öğrencilere uyuşturucunun
zararları anlatıldı.Develi Kaymakamlığı ve Đlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik
Bürosunun ortak girişimiyle Develi ĐMKB Anadolu öğretmen...
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Đl Emniyet Müdürlüğü tarafından Develi ilçesindeki okullarda öğrencilere uyuşturucunun
zararları anlatıldı.Develi Kaymakamlığı ve Đlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik
Bürosunun ortak girişimiyle Develi ĐMKB Anadolu öğretmen lisesinde Kayseri Đl Emniyet
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi uzman personelleri tarafından
uyuşturucu ve madde bağımlılığının zararları eğitim semineri verildi.Develi Đlçe Emniyet
Müdürü Ahmet Sert’in de katıldığı eğitim seminerinde uyuşturucunun zararları yöneltilen
sorular üzerine güvenli internet ve trafik konusunda öğrenciler bilgilendirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4108.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Kayseri Ptt Başmüdürlüğü Đhaleyle Kargo
Hizmeti Alacak
Kayseri Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) Başmüdürlüğü, ihaleyle kargo ve kurye dağıtım
hizmeti satın alacak.Kayseri PTT Başmüdürlüğü'nün yayımladığı ihale ilanında,
''Başmüdürlüğümüze bağlı Kayseri Kargo Đşleme...
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Kayseri Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) Başmüdürlüğü, ihaleyle kargo ve kurye dağıtım
hizmeti satın alacak.
Kayseri PTT Başmüdürlüğü'nün yayımladığı ihale ilanında, ''Başmüdürlüğümüze bağlı
Kayseri Kargo Đşleme Merkezi Müdürlüğü ve diğer Merkez Müdürlükleri dağıtım sahası
içerisinde 20 dağıtım işçisi, 1 kontrol elemanı olmak üzere 21 işçi ile Kargo/Kurye dağıtım
hizmetleri yaptırılması işinin hizmet alım yoluyla ihale edilmesi. Bu ihale, 4/1/2002 tarihli ve
4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
kapsamında Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş'nin ana faaliyetlerine yönelik mal ve hizmet
alımlarında uygulanacak esas ve usullerine göre yapılacaktır'' denildi.
Đhalenin, 5 Aralık 2013 günü saat 10.00'da yapılacağı duyurulan ilanda, ihale dokümanının
Kayseri PTT Başmüdürlüğü Alpaslan Mahallesi Farabi Caddesi No: 5 Kayseri adresinde
görülebileceği, KDV dahil 100 TL. karşılığında aynı adresten temin edilebileceği, ihaleye
teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almalarının zorunlu olduğu da bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4109.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Cinsel Đstismara 22 Yıl 6 Ay Hapis
Kayseri'de, iki genç kıza cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle yargılanan sanıklardan
biri beraat ederken diğer sanık 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.2. Ağır Ceza
Mahkemesinde görülen davaya, sanıklar O.C. ile Ö.K. katılmadı....
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Kayseri'de, iki genç kıza cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle yargılanan sanıklardan
biri beraat ederken diğer sanık 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, sanıklar O.C. ile Ö.K. katılmadı. Mağdur F.A ile
D.U.'ya cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle yargılanan sanıklardan O.C. beraat
ederken, F.A. ve D.U.'ya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Ö.K.'ye 22 yıl 6
ay hapis cezası verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4110.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Başbakan, Kayseri adayını açıkladı
Başbakan, partisinin grup toplantısında bazı illerin yerel seçim adaylarını açıkladı.
26 Kasım 2013 Salı 14:42
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grubunda partililere seslendi. Erdoğan, konuşması
sonrasında bazı illerin belediye başkan adaylarını açıkladı.Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nu
kızdıracak hatırlatma - izleBaşbakan Erdoğan, grupta adayları tanıtırken Kılıçdaroğlu'nu
kızdıracak bir hatırlatmada bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NU KIZDIRACAK HATIRLATMA
Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti'nin yerel seçimdeki adayı olan
Mehmet Özhaseki'yi tanıtmak için sahneye davet ettiğinde espriyi patlattı:
'Ben Sayın Özhaseki'ye gelirken pastırma getirdin mi diye sordum. Kendisi arabada pastırma
olduğunu söyledi. Ne de olsa paraları Kılıçdaroğlu veriyor. Kendisinden o kadar tazminat
kazandı Özhaseki. Hatta ben de Kılıçdaroğlu'ndan çok para kazandım..'
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4111.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Kaski’den Kan Bağışı
Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına, KASKĐ
Genel Müdürlüğü çalışanları 75 ünite kan ile katkıda bulundu.Kana duyulan ihtiyacın giderek
artması nedeniyle bu yıl ikinci kez KASKĐ Genel Müdürlüğü’ne...
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Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına, KASKĐ
Genel Müdürlüğü çalışanları 75 ünite kan ile katkıda bulundu.
Kana duyulan ihtiyacın giderek artması nedeniyle bu yıl ikinci kez KASKĐ Genel
Müdürlüğü’ne gelen Erciyes Üniversitesi personeli, görmüş oldukları ilgiden dolayı oldukça
memnun oldular. Verilecek bir ünite kan, bir başka hayatın devamı olabileceği düşüncesi ile
hareket eden KASKĐ personeli, herkesin ileri de bir gün, kana ihtiyacı olabileceği bilinciyle
kan bağışı kampanyasına büyük önem verdiklerini belirttiler.
KASKĐ Genel Müdürlüğü’nce, kan verme bilincinin artırılması konusundaki çalışmalara
destek olmak için düzenli olarak kan bağışı kampanyasına katıldıkları kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4112.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

2 Kişiyi Gasp Eden 3 Şahıs Yakalandı
Kayseri'de, 2 kişiyi gasp ederek değerli eşyalarını aldığı iddiasıyla yakalanan 3 kişi adliyeye
çıkarıldı.Aynı işyerinde çalışan R.K. ile S.P.'nin, zorla Ü.B., L.K. ve Ö.K. tarafından araçla
Erkilet civarına götürüldüğü iddia...
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Kayseri'de, 2 kişiyi gasp ederek değerli eşyalarını aldığı iddiasıyla yakalanan 3 kişi adliyeye
çıkarıldı.Aynı işyerinde çalışan R.K. ile S.P.'nin, zorla Ü.B., L.K. ve Ö.K. tarafından araçla
Erkilet civarına götürüldüğü iddia edildi. Olay yerinde R.K. ve S.P.'yi darp eden şahısların
mağdurların cep telefonu, fotoğraf makinesi ve paralarını gasp ederek zorla senet
imzalattıkları öne sürüldü. Olay sonrası mağdur olan R.K. ile S.P.'nin kendilerini gasp
ettiklerini ileri sürdükleri Ü.B., L.K. ve Ö.K.'den şikayetçi oldu. Yapılan şikayetin ardından

Ü.B., L.K. ve Ö.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar yapılan sorgulamanın ardından Adli
Tıp'ta sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.Zanlıların Cumhuriyet Savcılığı
tarafından ifadelerinin alınmasının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4113.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Pınarbaşı Ve Sarız’da Coşkulu Öğretmenler
Günü
Öğretmenler günü Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde eğlenceli bir şekilde kutlandı.Pınarbaşı
ilçesinde düzenlenen kutlamalara Đlçe Kaymakamı Kamil Aksoy, Đlçe Belediye Başkanı
Dursun Ataş, Đlçe Garnizon komutanı Yüzbaşı Erdoğan...
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Öğretmenler günü Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde eğlenceli bir şekilde kutlandı.Pınarbaşı
ilçesinde düzenlenen kutlamalara Đlçe Kaymakamı Kamil Aksoy, Đlçe Belediye Başkanı
Dursun Ataş, Đlçe Garnizon komutanı Yüzbaşı Erdoğan Mutlu, okul müdürleri ve öğretmenler
katıldı. Şiir dinletileri, geçmişten bu günümüze eğitim konulu nostalji fotoğraf slayt gösterisi
ve müzik öğretmenleri eşliğinde türküler söylenerek kutlandı.Sarız ilçesinde ise ile milli
eğitim müdürlüğü öğretmenlere yemek verdi. Sarız Erkekoğlu dinlenme tesislerinde bir araya
gelen öğretmenler, yemekten sonra canlı müzik eşliğinde eğlendiler. Sarız Đlçe Milli Eğitim
Müdürü Yaşar Öztürk, “Böyle bir eğlenceli kutlama 8.sınıfların merkezi sınavları öncesi
öğretmenlerimize de bir moral oldu” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4114.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Orta Anadolu Masterler Futbol Ligi 10 Takımla
Oynanacak
Geçen yıl ilk kez yedi takımın katılımı ile oynanan Orta Anadolu Masterler Futbol Lig’inin
yeni sezonda 10 takımın katılımı ile yapılacağı açıklandı.Kayseri Masterler Spor Kulübü
Derneği’nin önderliğinde gerçekleştirilecek olan...
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Geçen yıl ilk kez yedi takımın katılımı ile oynanan Orta Anadolu Masterler Futbol Lig’inin
yeni sezonda 10 takımın katılımı ile yapılacağı açıklandı.
Kayseri Masterler Spor Kulübü Derneği’nin önderliğinde gerçekleştirilecek olan Orta
Anadolu Masterler Futbol Lig’i ile ilgili toplantının 7 Aralık 2013 Cumartesi günü Niğde’de
yapılacağı bildirildi.
2014 Şubat ayında başlaması beklenen Orta Anadolu Masterler Futbol Lig’inin yeni sezonda
beşerli iki grupta oynanacağını açıklayan Kayseri Masterler Spor Kulübü Derneği Başkanı
Ahmet Yıldız, lig sonunda ilk ikide yer alan takımların Play-off oynayacağını söyledi.
Orta Anadolu Masterler Futbol Ligi ile ilgili toplantının 7 Aralık 2013 Cumartesi günü
Niğde’nin ev sahipliğinde ve Kayseri’nin önderliğinde yapılacağını söyleyen Başkan Ahmet
Yıldız, Play-off maçlarının Kapadokya’da oynanacağını belirtti.
Şubat ayında çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan Orta Anadolu Masterler Futbol Ligi
A Grubu’nda Kayseri, Kırşehir, Aksaray Golden, Yozgat ve Sivas, B Grubu’nda ise Niğde,
Mersin, Hatay, Aksaray Veteranlar ve Nevşehir ekipleri mücadele edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4115.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Emlak Vergisinde Hafta Sonu Mesaisi
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, 2013 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi ikinci taksit
son ödeme süresinin 30 Kasım Cumartesi günü sona ermesine rağmen hafta sonu da
veznelerin açık olacağını söyledi.Başkan Yıldırım, mükelleflerin...
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Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, 2013 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi ikinci taksit
son ödeme süresinin 30 Kasım Cumartesi günü sona ermesine rağmen hafta sonu da
veznelerin açık olacağını söyledi.
Başkan Yıldırım, mükelleflerin belediyeye gelmeden www.talas.bel.tr adresinden de
vergilerini ödeyebileceklerini belirterek, belediye binasına gelenlerin ise bekleme salonunda
ayakta beklemeden sıramatikle sıralarının kendilerine gelmelerini bekleyebileceklerini
kaydetti. Sıramatikte sıranın kaç kişi sonra kendilerine geleceğini gördüğünü ifade eden
Başkan Yıldırım, "Bu sayede hem vatandaşımız ayakta beklemek zorunda kalmadan işlemini
yapıyor hem de sıranın kendisine ne zaman geleceğini biliyor." dedi.
Başkan Yıldırım, 1 Aralık Pazar günü dahil veznelerin hafta sonu 09.00-16.00 arasında açık
kalacağını ifade ederek, perşembe ve cuma günlerinde ise saat 20.00'ye kadar veznelerin
mesai yapacağını anlattı. Başkan Yıldırım şöyle konuştu: "Hizmetlerimizin kaynağı vergidir.
Toplanan vergiler ülkemizi kalkındırmakta, yatırımlar gerçekleştirilerek vatandaşlarımıza
hizmet olarak geri dönmektedir. Modern hizmet anlayışı ile mükelleflerin belediyeye
gelmeden işlemlerini yapabilmeleri amacıyla gereken bütün alt yapı hizmetlerini tamamladık.
Vatandaşlarımız, postaçeki hesabı ve Halkbankası'nın bütün şubelerinden ödeme yapabileceği

gibi ayrıca kurumumuz içinden internet ile de vergilerini ödeyebilirler. Bu vesile ile vergisini
zamanında ödeyerek hizmetlerimize katkı sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4116.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

“DERSHANELERĐN AÇILMASINDAN
SONRA SPORA DUYULAN ĐLGĐ AZALDI”
Kayseri KASKĐ Spor Kulübü Başkanı Ömer Yağmur, dershanelerin açılmasının ardından
spora duyulan ilginin azaldığını savundu.Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürlüğü
görevine atanan Murat Eskici’yi makamında ziyaret eden KASKĐ...
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Kayseri KASKĐ Spor Kulübü Başkanı Ömer Yağmur, dershanelerin açılmasının ardından
spora duyulan ilginin azaldığını savundu.
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürlüğü görevine atanan Murat Eskici’yi
makamında ziyaret eden KASKĐ Spor Kulübü Başkanı Ömer Yağmur ve beraberindeki heyet,
Eskici’ye başarılar diledi. Kayseri’de spora hizmet etmenin kutsal bir görev olduğunun altını
çizen Yağmur, “Đnşallah başarılı olacak. Başarılı olması için elimizden gelen her türlü desteği
vereceğiz. O da bize destek verecek. Kayserispor gençliğine, Kayseri Amatör Ligi’ne,
Kayserispor severlerine şehrimizin muhtelif yerlerinde açık ve kapalı sahalara kendileri
hizmet veriyor. Biz de bu hizmetin altyapısını oluşturuyoruz. Gençliğe hizmet etmek,
Kayseri’ye hizmet etmek iyi ve kutsal bir görevdir. Kendisini bu görevde daimi kılar. Biz de
elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürü
Murat Eskici de, “Teşkilatın içinde yetişen bir insanım. Buradakilerin hepsi hem arkadaşım
hem de kardeşim. Burada birlik ve beraberlik içerisinde ülkemiz gençliğine ve sporuna hizmet
etmek için, bütün enerjimizle çalışmak için gerekli gayretleri göstereceğiz. KASKĐ ülkemizi
hem ülkemizde hem de uluslararası arenada spor anlamında en iyi temsil eden takımlar bir
tanesidir. Bu işler ekip işi. Đl müdürlüğü kendi başına bir iş yapamayabilir ama kendileri
bizlere destek olacaklar. Hem spor camiası hem spor kulüpleri, sivil toplum kuruluşları hep
beraber bu şehrin gençliğine ve sporuna hizmet edeceğiz” dedi.
“DERSHANELERĐN AÇILMASINDAN SONRA SPORA DUYULAN ĐLGĐ AZALDI”
Ziyarette dershaneler konusuna da değinen KASKĐ Spor Kulübü Başkanı Yağmur,
dershanelerin kapatılması gerektiğini savundu. Yağmur, “Sporun içinden gelmiş biri olarak
dershanelerin kapatılmasından yanayım. Başbakanımızı destekliyorum. Spor yapacak gençlik
bulamıyoruz. Ben bu işe 40 yılımı verdim. Biz 40 yıl önce amatör bir takım seçme talebinde
bulunduğu zaman yüzlerce çocuk gelirdi ve aileler gelirdi. Seçmeler yapardık. Maalesef bu
dershaneler, özel okulların açılması ile birlikte spora ilgi çok azaldı çünkü ilkokul 3’ten sonra
insanlar çocuklarını at yarışı tabiri ile yarışa sokmaya başladı. Dolayısıyla çocuklar spor

yapmayı hiç bilmiyor ve bunun karşılığında çarpık bir gençlik, yolda yürüyemeyen bir gençlik
var. Yürümeyi dahi beceremiyorlar. Spor yapmadıkları için yolda dahi yürüyemiyorlar”
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4117.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Başkan Özhaseki'nin Adaylığı Açıklandı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel
seçimlerde Ak Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Başkan Özhaseki'nin
adaylığı Ak Parti'nin grup toplantısında Başbakan Recep Tayyip...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel
seçimlerde Ak Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Başkan Özhaseki'nin
adaylığı Ak Parti'nin grup toplantısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından
açıklandı.
Kayseri, Ak Parti'nin adayını açıkladığı iller arasında yer aldı. Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan parti grubunda yaptığı açıklamada tüm Türkiye'de adayları belirlerken çok hassas bir
çalışma yaptıklarını ve 11 kişilik üst kurulun adaylar üzerinde çalıştığını söyledi. Temayül
yoklaması, kamuoyu araştırmaları gibi kıstasların mukayeseli olarak incelendiğini dile getiren
Başbakan Erdoğan adayların bu değerlendirmeler neticesinde belirlendiğini kaydetti.
KAYSERĐ ĐLK AÇIKLANAN ĐLLERDEN BĐRĐ
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 30 Mart 2014 seçimleri için ilk etapta beş büyükşehir ve beş
il belediyesinin adayını açıkladı. Đllerden sırasıyla, Gümüşhane, Bartın, Kırşehir, Amasya ve
Afyonkarahisar belediye başkanları açıklanırken; büyükşehirlerden ise sırasıyla
Kahramanmaraş, Eskişehir, Kayseri, Konya ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayları
kamuoyuna duyuruldu.
"HAREKETĐMĐZĐ BAŞLATTIĞIMIZ ĐL KAYSERĐ"
Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayını
tanıtırken "Hareketimizi başlattığımız nokta" diyerek söze başladı ve Ak Parti olarak ilk açık
hava mitingini yaptıkları ilin Kayseri olduğunu hatırlattı. Daha sonra Kayseri'de yapılanları
anlatan kısa bir film gösterildi.
"KAYSERĐ MÜSTESNA BĐR ŞEHĐR OLDU"
Kısa filmin ardından Kayseri'de merkezi yönetimle yerel yönetimin ele ele verdiği şehirlerden
biri olduğunu ve nasıl geliştiğinin görüldüğünü dile getiren Başbakan Erdoğan, "20 yıl önceki
Kayseri'yi bilseniz nereden nereye gelindiğini görürdünüz. Đşte Kayseri bunu gördüğü için her
zaman yanımızda ve sürekli gücümüzü artırmaya devam ediyor. Başta Büyükşehir Belediye
Başkanımız Mehmet Özhaseki yapılanlara büyük katkı sağladı ve Kayseri müstesna bir şehir
oldu" dedi.

"ADAYIMIZ MEHMET ÖZHASEKĐ"
Başbakan Erdoğan bu sözlerinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayının
halen Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mehmet Özhaseki olduğunu açıkladı ve kürsüye
davet etti. Bu arada Başkan Özhaseki'nin özgeçmişi okundu. Daha sonra, Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Milletvekilleri ve Ak Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz
kürsüye davet edilerek bu anı ölümsüzleştiren toplu fotoğraf çektirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4118.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Vali Orhan Düzgün Ve Emniyet Müdürü
Mustafa Aydın Hollanda’da
Vali Orhan Düzgün ve Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile Emniyet Müdür Yardımcıları, bir
dizi ziyaret için Hollanda’ya gitti.Vali Orhan Düzgün başkanlığındaki heyet ilk olarak,
çoğunluğu Kayserili olan Hollanda’daki Hogıaf ve Rogıad...
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Vali Orhan Düzgün ve Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile Emniyet Müdür Yardımcıları, bir
dizi ziyaret için Hollanda’ya gitti.
Vali Orhan Düzgün başkanlığındaki heyet ilk olarak, çoğunluğu Kayserili olan Hollanda’daki
Hogıaf ve Rogıad çatısı altında bulunan iş adamları ile bir araya geldi. Đşadamları
Hollanda’daki faaliyetlerle ilgili olarak Vali Orhan Düzgün’e bilgi verdi.
Heyet Roterdam Emniyeti’ni de ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4119.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Özhaseki, Ak Parti'nin Kayseri Adayı
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Kart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkan adayının, mevcut Başkan Mehmet Özhaseki olduğunu açıkladı.
Bu açıklamanın ardından görüşlerini aldığımız bazı...
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Kart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkan adayının, mevcut Başkan Mehmet Özhaseki olduğunu açıkladı.

Bu açıklamanın ardından görüşlerini aldığımız bazı vatandaşlar, bu kararı memnuniyetle
karşıladıklarını bildirdiler.
Vatandaşlar, Mehmet Özhaseki'nin yaklaşık 16 yıldır Kayseri'yei hizmette bulunduğunu
belirterek, ''Yollar genişledi tramvay geldi ulaşım daha iyi. Mehmet Özhaseki’den memnunuz.
Kayseri'yi çok güzel geliştirdiler, Kayserimizin her tarafını güzelleştirdiler. Memnunuz gene
onun çıkmasını istiyoruz. Parklarımızı, yollarımızı, her yeri güzelleştirdiler'' dediler.
Özhaseki'nin yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını değerlendiren Hatun
Đtergen (37) isimli vatandaş da, ''Ben çok memnunum yapılan işten. Yapılanlar görülüyor.
Kayseri'nin önceki haliyle şimdiki hali arasında çok büyük bir fark var. Bunu görmemek
mümkün değil. Biz çok memnunuz. Đnşallah daha güzel olacağına inanıyoruz. Güzel şeyler de
bekliyoruz. Tüm Kayseri’nin yerleşimi, yapılan çevre düzenlemesinden çok memnunum.
Mesela hiçbir kirlilik kalmadı. Dolmuşlar kalktı, otobüslerden memnunuz. Herhangi bir
sıkıntımız yok. Bundan daha güzel bir şey de beklenemez. Daha güzel de olamaz yani'' diye
görüşlerini ifade etti.
Bir esnaf da, ''Canı gönülden destekliyoruz. Zaten yaklaşık olarak 16 yıldır Kayseri’ye
hizmetlerde bulundu. yeni dönemde de başkan olarak Kayseri’de görmeyi canı gönülden arzu
ediyoruz. 'Hizmette sınır yok' diyor başkanımız, gerçekten de hizmette sınır yok.
Hizmetlerden kesinlikle memnunuz başlıca örneği raylı sistem diyebiliriz. 1.75 TL’lik bir
biletle şimdi Toki’den kalkıp Organize'ye kadar gidebiliyorsunuz. Bu Türkiye’nin hatta
dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir hizmet. Harikalar Diyarı gerçekten Kayserimize
kazandırdığı önemli bir değer. Bunları saymakla bitiremeyiz. Başkanımıza buradan
teşekkürlerimizi iletiyoruz. Mehmet Özhaseki Kayseri için gelmiş geçmiş en büyük
başkanlardan bir tanesi diyebiliriz'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4120.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

100. YILINDA ĐMAM HATĐPLER
SEMPOZYUMU
Kayseri Gündem Yazarı Vedat Önal 100. Yılında Đmam Hatipler Sempozyumunu yazdı.
Đmam Hatip Liseleri'nin 100 yıllık geçmişinin ele alındığı, 100. Yılında Đmam Hatip Liseleri
Sempozyumu 23-24 Kasım 2013 tarihinde Đstanbul'da yapıldı.
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Đmam Hatip Liseleri’nin 100 yıllık geçmişinin ele alındığı, 100. Yılında Đmam Hatip Liseleri
Uluslar arası Sempozyumu 23-24 Kasım 2013 tarihinde Đstanbul’da yapıldı.
Sempozyuma gerek yurt içinden gerekse yurt dışından birçok bilim adamı katıldı. Đki gün
boyunca devam eden sempozyumda çok sayıda tebliğ sunuldu. Ensar Vakfı, Đlim Yayma
Cemiyeti, Đlim Yayma Vakfı, TÜRGEV (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı,
ÖNDER’in (Đmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği) ve Değerler Eğitim Merkezi’nin

akademik organizesinde gerçekleşen seminerde, Đmam Hatiplerin dünü, bugünü ve geleceği
konuşuldu.
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen
sempozyuma; Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Đstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş, Diyanet Đşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Esenler Belediye Başkanı
Mehmet Tevfik Göksu, Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Đsmail Cenk Dilberoğlu, Milli
Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, Đslam Hukuku Profesörü Hayrettin
Karaman, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda akademisyen katıldı.
Đmam hatip liselerinin kuruluş öyküsünü anlatan sinevizyon gösterimiyle başlayan
sempozyumun açılış konuşmasını yapan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öcal, imam hatip liselerinin
bir varoluş mücadelesi vererek bugünlere geldiğini söyledi. Öcal, imam hatip camiasının
önlerine konan her türlü duruma karşı ayakta kalmayı başardığını ifade etti.
Daha sonra sırasıyla Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Đsmail Cenk Dilberoğlu, Esenler
Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Đstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Milli
Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, Diyanet Đşleri Başkanı Mehmet Görmez
ve son olarak da Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ birer konuşma yaparak
sempozyumun önemine vurgu yaptılar. Bu açılış konuşmalarında verilen ortak mesaj Đmam
Hatip Liseleri’nin birçok badirenin ardından bugünlere geldiğinin vurgusu yapılarak bundan
sonra Đmam Hatip Liseleri’nin nasıl daha kaliteli bir eğitime kavuşturulması gerektiğinin
tartışılması
gerektiğinin
altını
çizdiler.
DĐLBEROĞLU: 100 YILLIK TARĐH BOYUNCA ZORLUKLARLA BUGÜNLERE
GELDĐK
Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Đsmail Cenk Dilberoğlu, imam hatip liselerinin 100
yıllık tarih boyunca bazı zorlukları atlatarak Türkiye'nin modernleşme tarihinde bir ayna
olarak yer aldığını söyledi. Dilberoğlu, sempozyumdan çıkan verilerle geleceğe yönelik bu
okulların nasıl yürüyeceğini amaçladıklarını kaydetti. Bu çalışmanın aslında 2003 yılında
düzenledikleri sempozyumun da bir devamı niteliğinde olduğunun altını çizdi.
ESENLER BELEDĐYE BAŞKANI GÖKSU: 1 OLAN ĐMAM HATĐPLER 1000 OLDU
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da konuşmasına, “Mezunu ve mensubu
olmaktan onur duyduğum imam hatip liselerinin 100. yılının, dünü, bugünü ve yarının
konuşulacağı böyle bir sempozyuma ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet
duyuyorum” diyerek başladı.
Göksu konuşmasına şöyle devam etti: “Kürsüde bugün buraya çıkanlar imam hatiplerin
geleceğini konuşacaklar. 28 Şubat döneminde Sultanahmet Meydanı’nda yapılan o mitingin
organizatörlerinden bir tanesiydim. O gün o mitingi organize ederken sokaklara astığımız
afişlerde, bu ülkeyi yönetenlere, bu ülkede yaşayanlara, imam hatiplere dokunmayın demiştik.
Onlar imam hatiplere dokunarak, imam hatiplerin kapılarını kapatacaklarını düşündüler. Ama
bir şeyi hesaba katmadılar ki, bu milletin ve Allah’ın hesabını dikkate katmadan imam
hatiplerin kapılarını kapatmaya çalıştılar. Ama, Allah yüreklerde öyle kapılar açtı ki 1 olan
imam hatipler 1000 oldu. Biz bugün imam hatiplerin 100 yıllık perspektifini, belki bin yıllık
perspektifini konuşacağız” diyen Göksu, sempozyumu düzenleyenlere ve emeği geçen
herkese teşekkür ederek konuşmasına son verdi.
KADĐR TOPBAŞ: MĐLLETĐ MĐLLET YAPAN DEĞERLER VARDIR
Đstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise, milletleri millet yapan değerler
olduğunu söyleyerek, imam hatip okullarının önemine dikkat çekti. Topbaş, “Bin yıllık
tarihimiz var. Bu tarih içinde bizim kültürel değerlerimiz, manevi değerlerimiz, inanç
dünyamız ve bizim kendi milletimizin öz değerleriyle bütünleşen bir millet olarak, bugün bir
Türkiye Cumhuriyeti var. Bir bireyi, bir insanı alıp istediğiniz gibi yönlendirip
yetiştirebilirisiniz; ama bir toplumu farklılaştıramazsınız. Her ülke kendi değerleri üzerine

ayağa kalkabilir. Đşte imam hatiplilerin de bu çerçeve içinde, 100 yıl öncesinden başlayan bu
yürüyüşünü görmekteyiz. Yönetimlerin üzerindeki baskısına rağmen milletin eseri olarak,
halkın kendi öz desteğiyle gücü yeniden ortaya çıkmıştır” diye konuştu.
MÜSTEŞAR TEKĐN: ĐMAM HATĐPLERE ÖĞRETMEN BULAMIYORUZ
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak açılan
imam hatip liselerine öğretmen bulamadıklarına dikkat çekerek, özellikle bu okullarda
eğitimci yetiştirmek konusunda herkesin biraz daha elini taşın altına koyması gerektiğini
söyledi.
DĐYANET ĐŞLERĐ BAŞKANI MEHMET GÖRMEZ’DEN ÖNEMLĐ MESAJLAR
VARDI
Diyanet Đşleri Başkanı Görmez: “Artık var gücümüzle kurumlarımızı gözden geçirmeli,
ihtiyaç analizlerimizi daha soğukkanlı bir şekilde ortaya koymalı ve Din-i Mübin-i Đslam'ın
yüksek gereklilikleri için başta imam hatip okullarımız olmak üzere her düzeyde neler
yapmamız gerekiyorsa bütün bunları yerine getirecek bir duruş ve ahlak içinde meseleye el
atmalıyız.Đslam dünyasının insan yetiştirme düzenini yeniden gözden geçirme mecburiyeti
hasıl olmuştur”
Görmez, “Farklı epistemolojiler, paradigma ve zihniyet yapıları içinde şekillenen insan
çeşitliliğinin birbirine karşıt, birbiriyle çatışmaya açık bir evren içinde konuşlanmasına bu
toplumun ve Müslüman toplumların tahammülü kalmamıştır”
Diyanet Đşleri Başkanı Mehmet Görmez, “Artık var gücümüzle kurumlarımızı gözden
geçirmeli, ihtiyaç analizlerimizi daha soğukkanlı bir şekilde ortaya koymalı ve Din-i Mübin-i
Đslam'ın yüksek gereklilikleri için başta imam hatip okullarımız olmak üzere her düzeyde
neler yapmamız gerekiyorsa bütün bunları yerine getirecek bir duruş ve ahlak içinde meseleye
el atmalıyız” dedi.
Görmez, imam hatip okullarının, kapatmalar, yeniden düzenlemeler, aşağılamalar, dışlamalar,
önünü kesmelerle karşılaştığını belirterek, bu okulların artık yeni zamanların ölçülerini, talep
ve beklentilerini esas alarak bir yol tutturmaya çalışılması gerektiğini söyledi.
Camilerde, mescitlerde cemaatin önüne geçip imamlık yapmakla sınırlı bir görev tanımıyla
hizmet sunmadıklarını vurgulayan Görmez, "Dini rehberlik alanlarımız hızla çoğalıyor. Artık
kendimizi her yerde bulunmak zorunda hissediyor, toplumun kılcallarına varıncaya kadar
görev ve sorumluluk içinde gayret etmek istiyoruz. Toplum hızla değişiyor. Değişmek
toplumun doğasında var ve biz tüm hizmet birimlerimizle yeni gelişen yapıları dikkate alan
bir hassasiyet içinde faaliyetlerimizi temellendirmemiz, güçlendirip seferber etmemiz gerekir.
Bu doğrultuda bizim en önemli kaynağımız imam hatip mezunu gençlerimiz olacaktır" diye
konuştu.
Görmez, imam hatip okullarının tarihe, kültüre, halka ve millete kattığı değerlerin göz ardı
edilemeyeceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:
“Milletimizin dini ve manevi hayatına kattığı değer inkar edilemez. Bu okullarımızın devletmillet bütünleşmesine, toplumsal barışa olan katkısı asla ihmal edilmemelidir. Bu topraklarda
din-hayat, din-bilim, akıl-vahiy ilişkisi noktasında eğitim sistemimize çok önemli katkıları
olmuştur. Bu topraklarda milletimizin kendi tarihine, kültürüne, medeniyetine, kimliğine bağlı
olarak tarih sahnesinde süreklilik kazanmasında olumlu katkıları asla ihmal edilmemelidir.
Yurtdışındaki millet varlığımızın asimilasyona uğramaması noktasında bu müesseselerimizin
Diyanet Đşleri Başkanlığımız ile birlikte yaptığı katkılar unutulamaz. Gönül coğrafyamızla,
Đslam dünyasıyla olan ilişkilerimizi kurmakta bu okullar ve mezunları önemli köprüler
kurmuşlardır.”
GÖRMEZ, “NĐTELĐKLĐ ĐNSAN YETĐŞTĐRMEK GEREKĐR”
Diyanet Đşleri Başkanı Görmez, Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Avustralya'ya kadar hemen
her coğrafyada Müslümanların kendilerine atfettiği rolün heyecan verici olduğunu ifade
ederek, bunu karşılayacak nitelikli insan ihtiyacının yetiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Görmez, yeni ufukların eşiğinde olunduğunu, kadınlar, erkekler, çocuklar ve gençlerle,
modern zamanların gramerini, dil ve ahvalini yakalayacak yeni terkiplere, yeni keşiflere, yeni
arayışlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Mehmet Görmez, "Dünyanın bizden beklediği, vatandaşlarımızın bize yüklediği
sorumluluklara bakıldığında yapılması gereken açıktır. Artık var gücümüzle kurumlarımızı
gözden geçirmeli, ihtiyaç analizlerimizi daha soğukkanlı bir şekilde ortaya koymalı ve Din-i
Mübin-i Đslam'ın yüksek gereklilikleri için başta imam hatip okullarımız olmak üzere her
düzeyde neler yapmamız gerekiyorsa bütün bunları yerine getirecek bir duruş ve ahlak içinde
meseleye el atmalıyız" diye konuştu.
"Đmam hatip kuşağının güçlendirilmesine herkesin katkı sunması gerekiyor"
Bütün Đslam dünyasının, insan yetiştirme mekanizmalarını, düzenlerini yeniden konuşmak ve
ele almak durumunda olduğuna işaret eden Görmez, "Đslam dünyasının büyük başkentlerinde,
Şam'da, Kahire'de, Bağdat'ta ateşler yükseliyor. Đslam dünyasının insan yetiştirme düzenini
yeniden gözden geçirme mecburiyeti hasıl olmuştur. Farklı epistemolojiler, paradigma ve
zihniyet yapıları içinde şekillenen insan çeşitliliğinin birbirine karşıt, birbiriyle çatışmaya açık
bir evren içinde konuşlanmasına bu toplumun ve Müslüman toplumların tahammülü
kalmamıştır" değerlendirmesinde bulundu.
Görmez, eğitim, istihdam, ihtiyaç ve yeterlilik gibi konuların derin bir kavrayışla yeni bir
müzakereye tabi tutulması gerektiğini, yaşanılan sorunların halledilmesi için imam hatip
kuşağının güçlendirilmesine herkesin katkı sunması gerektiğini sözlerine ekledi.
BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ’DAN DA TARĐHĐ MESAJLAR
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, katıldığı "100. Yılında Đmam Hatip Liseleri Uluslararası
Sempozyumu"nda, “Diyanet bu ülkenin birliğinin beraberliğinin çimentosu olan
kuruluşlarımızdan bir tanesidir. Daha iyileştirmek, daha imkanlı kılmak, daha güçlendirmek
için bizim bu konularda adım atmamız lazım” dedi.
Sempozyumda konuşma yapan Bekir Bozdağ, “Đlahiyat Fakültesi mezunu imam olmuş, sonra
Milli Eğitim'in sınavlarını kazanmış öğretmen olmuş. 3 bin civarında görevli böyle yetişmiş.
Biz buna, 'Sen öğretmenliğe geçme' mi diyelim? Üniversitelerde asistanlık sınavını kazanmış,
üniversiteye geçecek bu çocuklara sakın, 'Siz üniversiteye geçmeyin' mi diyelim. Diyanette
görev aldı diye birisi bu devletin başka kurumlarına geçerse veba mı bulaştıracak oralara?
Diğer kurumlardan birisi geçtiğinde sorun olmuyor da neden Diyanet’ten birisi geçtiği zaman
hala Türkiye’nin siyasetinde bütün partilere göre sorun olarak değerlendiriliyor? Bu, kendi
ülkesinde din eğitimi almış insanlardan korkan hastalıklı bir zihniyetin hala virüs gibi
yaşadığının göstergesidir. Onun için de bunların sorulmadığı bir Türkiye iklimi oluştuğu
zaman emin olun her şeyin daha güzel olacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır” dedi.
Bekir Bozdağ, diyanetin bu ülkenin çimentosu olduğuna dikkat çekerek, “Diyanet bu ülkenin
birliğinin, beraberliğinin çimentosu olan kuruluşlarımızdan bir tanesidir. Daha iyileştirmek
daha, imkanlı kılmak, daha güçlendirmek için bizim bu konularda adım atmamız lazım” diye
konuştu.
Yazımızın bu bölümünü burada noktalarken oturumlarda ele alınan konulara ve özellikle de
Hayrattin Karaman hocanın açılış sunumunu yarın ele almanın faydalı olacağını
düşünüyorum. Vesselam…(V.Ö.)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4121.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

100. YILINDA ULUSLARARASI ĐMAM
HATĐP LĐSELERĐ SEMPOZYUMU-2
Sempozyumda gerek Đslam dünyasından gerekse diğer ülkelerden çok sayıda akademisyenin
bir araya gelerek çok faydalı tebliğler sunduğunu gördük. Bu tebliğlere geçmeden önce
özellikle Hayrettin Karaman hocanın açılış sunumunu ayrıntılı bir şekilde ele almanın uygun
olduğunu düşünüyorum.
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Đmam Hatip Liseleri’nin 100. yılının konuşulduğu sempozyum yazımın ikinci bölümüne kısa
bir değerlendirme ile başlamak istiyorum. Sempozyumda gerek Đslam dünyasından gerekse
diğer ülkelerden çok sayıda akademisyenin bir araya gelerek çok faydalı tebliğler sunduğunu
gördük. Bu tebliğlere geçmeden önce özellikle Hayrettin Karaman hocanın açılış sunumunu
ayrıntılı bir şekilde ele almanın uygun olduğunu düşünüyorum.
Bu sunuma geçmeden önce dün ki yazımızın kısa bir özetinden de bahsetmek istiyorum. Dün
ki yazıda genellikle açılışta yer alan protokol konuşmalarına yer vermiştim. Açılışta Ensar
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Đsmail Cenk Dilberoğlu bu organizasyonu düzenlenen
kuruluşlar Ensar Vakfı, Đlim Yayma Cemiyeti, Đlim Yayma Vakfı, TÜRGEV ve ÖNDER
adına yaptığı konuşmada, bundan sonra imam hatip liseleri için neler yapılması gerektiğini ve
daha çok içerik ile ilgili konuların üzerinde durulmasının önemini vurguladı. Daha sonra
konuşan gerek Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve gerekse Đstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş geçmiş yaşadıkları imam hatip tecrübelerinden ve anılarından
bahsederek bugüne gelinen noktada hangi badirelerden geçildiğinin altını çizdiler. Milli
Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin ise daha çok şu anda mevcut durum ve yaşanan
sıkıntıları ele aldı ve bahsettiği en önemli konuda şu anda imam hatip liselerine nitelikli
öğretmen bulmakta yaşanan sıkıntıları anlattı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bekir
Bozdağ’da tarihi süreç içerisinde imam hatip liselerinin yaşadığı sıkıntıları ve AK Parti
hükümetinin bu sorunları çözmek için yaptığı çalışmaları anlattı.
GÖRMEZ’DEN YĐNE “MANĐFESTO” GĐBĐ BĐR KONUŞMA
Özellikle Diyanet Đşleri Başkanı Mehmet Görmez’in nisbeten uzun sayılabilecek konuşmasına
da vurgu yapmak gerekiyor. Görmez hoca birçok konuya değindi ama belki de tekrarlanması
gereken en önemli noktası, Đslam dünyasının gözünün bu topraklara çevrildiğini ifade ettikten
sonra bu talebe cevap verebilmek için buna uygun nesiller yetiştirmemiz gerektiğine vurgu
yaptı. En önemlisi de Đslam dünyasının insan yetiştirme düzenini yeniden ele alması gerektiği
vurgusuydu. Đslam dünyasının önemli başkentlerinden, Şamdan, Bağdat’tan, Kahire’den
ateşler yükseldiğini belirten Görmez, bu çatışma ortamına artık Đslam dünyasının tahammülü
kalmadığını vurguladı. Evet bu mesajlardan sonra konuşan Hayrettin Karaman hoca da bu
konuşmaya vurgu yaparak kendisinin söylemek istediği birçok konuyu Diyanet Đşleri Başkanı
Mehmet Görmez’in söylediğini ifade etti.
HAYRETTĐN KARAMAN’DAN NÜKTELĐ AÇILIŞ SUNUMU VE ARDINDAN
ĐMAM HATĐP VE SEÇMELĐ DERSLER KALKSIN DĐYENLERE ELEŞTĐRĐ

Hayrettin Karaman hoca sempozyumun açılış bölümünün son konuşmacısı oldu. Bu yüzden
de yaklaşık 2 saat süren açılış konuşmalarının dinleyicileri yorduğunu, zihinlerini meşgul
ettiğini fark edince konuşmasına çok güzel bir nükte ile başladı. Đmam Hatip lisesine başladığı
yıllarda yaşadığı olayı anlatınca salondaki gülüşmeler gerçekten salondaki ağır atmosferi
gidermesi bakımından önemliydi. Hayrettin Karaman kendi döneminde yaşanan sıkıntılardan
dolayı imam hatip lisesine nasıl büyük yaşlarda gittiklerini anlattı. Kendisinin imam hatip
lisesine başladığında bir çocuğu olduğunu ve zaman zaman bu küçük çocuğunu okula
götürmek zorunda kalışıyla ilgili güzel anılarını paylaştı.
Đlk derse girişinde yaşanan komik olayı anlatırken kendisi de hala bu olayı yaşıyor gibiydi.
Sınıfa girince kendisinin yaşça büyük olması sebebiyle sınıf arkadaşlarının kendisini müfettiş
zannederek ayağa kalkmalarını ve hocalarının da bunu görünce yerinden doğrulurken
kendisinin meseleyi anlayıp nasıl hızlı davranarak hocasının eline sarılarak meseleyi nasıl
kurtardığını kendine has üslubuyla anlatınca salonda büyük bir rahatlama yaşandı. Gerçekten
de açılışlardaki protokol konuşmaları bazen çok uzatıldığı için asıl mesaj vermesi gerekenlere
maalesef zaman kalmıyor. Ama Hayrettin Karaman hoca bu olumsuzluğu öylesine ustaca
giderdi ki, salon konuşmasının sonuna kadar onu dikkatlice takip etmek zorunda kaldı.
Gelelim konuşmasının içeriğine, öncelikle anılarla girişin ardından konuşmasına başladı.
Konuşmasında dünya üzerinde hüküm süren medeniyetlerinin amacının yayılmak ve kök
salmak olduğunu vurgulayarak “Medeniyet, kültür, din ve dava bunlar kendilerini
korumak, yayılmak isterler. Bu da eğitim öğretimle olur. Bu sebeple bu dini, Allahu
Teala’nın kendisine vahyettiği mübarek insan sallallahu aleyhi vesellem mescidini
birçok şey için kullanmıştır ama her şeyin başında o mescidi eğitim ve öğretim için
kullanmıştır. O nedenle bizim medeniyetimizin, kültürümüzün ve davamızın ilk okulu
efendimizin mescididir. Mescidün Nebidir, odur. Bizim mekteplerin tarihine oradan
başlamamız lazım.”
Karaman hoca, Hz. Peygamberin Mescid-i Nebevi’yi yapmasının ardından burasını nasıl bir
eğitim kurumu olarak kullandığını hatırlattı ve kendisinin bunu çok önemsediğini vurguladı
ve şunları kaydetti: “Bizim mekteplerin tarihine Hz. Peygamberin o ilk eğitim
kurumundan başlamamız gerekiyor. Adına medrese deyin, mektep deyin, okul deyin ne
derseniz deyin. Bana göre bu dinimizin, medeniyetimizin, kültürümüzün, davamızın
okuludur. Sırat-ı müstakimin ölçüsü ve pusulası o ilk okuldur. Ve muallimi de
Efendimiz (sav) olan okuldu. Mesela bu günlerde işi gücü yok bazı kimselerin bazı
yazarlar mektep, medrese, okul kavgası yapıyor. Sağcı, Müslüman, Đslamcı hatta başka
iş güçleri yok bu kavgayı yapıyor. Hatta birisi diyor ki bu memlekette dinin ayağa
kalkabilmesi için adını söylesem inanmazsınız, adını söylesem bu cümleyi solcu, meşhur
bir ateist söylese inanırsınız da, buna zor inanırsınız. Ama aynen böyle, bu ülkede dinin
ayağa kalkabilmesi için imam hatiplerin kapanması ve zorunlu din derslerinin kalkması
lazım diyor. Hem Müslüman diyorsun hem de böyle diyorsun. Kendine göre bu kişi çok
doğru bir şey söylediğini düşünüyor, niyeti de iyi çünkü arkasından şöyle diyor. Diyor
ki, bir ülkede Đslam derslerden bir ders olamaz, okullardan bir okul imam hatip olamaz.
Bunları kapatmamız lazım diyor burası enteresan. Peki ne yapmak lazım. Bütün okullar
Đslam okulu olmalı, bütün dersler, fizik, kimya, jimnastik dahil, Đslam havası ile olmalı
ve hepsi bu ruh ile olmalı ancak o zaman bu din ayağa kalkar. Ey güzel kardeşim; iyi
niyetli bu lafı söylüyorsan da, şu kaçıncı kat semadaysan bir yere insen, bir ayağın yere
bassa. Bir yere bassan yani. Şu söylediklerini imam hatipleri kapatarak, seçmeli dersleri
kaldırarak mi gideriz. O zaman bana bir anlatsan bu yolla nasıl gideriz. Bunu
söylemiyorsun. Bugün bile biri çıkıyor. Bize icazetli hoca lazım. Laf aramızda Bekir
Topaloğlu ve benim de icazetim var yani. Ama biz icazetimiz var demiyoruz. Bu
diplomalı, mekteplilerden hayır gelmez diyor. Bizim dinimizi bunlar bozdular diyor. Biz

icazetli hocaların elini öpmüş, onlardan ders almış halen medrese geleneğini sürdüren
insanlara hep muhabbet duymuş onlarla kucaklaşmış insanlarız.” diye konuştu.
Karaman hoca öğrencilerin eğitimi konusunda kurmuş oldukları vakıf vasıtasıyla çeşitli
fakültelerde bulunan öğrencilere, doğudan ve batıdan icazetli hocaları getirdiklerini ve bu
öğrencilere vaktiyle medreselerde okunan müfredatı okuttuklarını bu klasik metinleri
okuttuklarını ve arap ülkelerinden de mukaleme hocası getirerek eğitimlerini tamamladıklarını
ve aynı zamanda bu öğrencilerin Arapça da konuştuklarını ifade etti. 4 yılın bittiğini mezun
verdiklerini ve devam ettiğini belirtti. Bunu anlatmasının sebebinin kendilerinin mektep
medrese falan ayrımı gibi bir dertlerinin davalarının olmadığını ve birilerinin bu davasının
olduğunu ifade etti. Önemli olan Hz. Peygamberin o ilk mektebin ruhundan hareket ederek bu
çağa gelmek olduğunu ve mühim olanın bu olduğunu vurguladı ve şunları ekledi:
“Peki ne demek istiyorsun. Hem Hz. Peygamber diyorsun hem de bu çağ diyorsun. Peki
ben bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Peygamberimiz Hz. Ali’yi bir yere vazifeli
gönderiyor. Talimatlar veriyor. Şunları yapacaksın diyor. Hz. Ali, Hz. Peygambere bir
soru sormak istiyor ve şunu soruyor: Ben gittiğim yerde kazınmış mühür gibi mi olayım.
Yoksa, gittiğimde orada durumu gören o duruma göre mi hareket edeyim. Yani
kazınmış mühür gibi olursa, ne talimat verildiyse onu yapması gerekir. Fakat ben
gittiğim ortamda başka bir durumla karşılaştım. Şartlar sizin düşündüğünüz gibi değil.
Ancak belki sizin talimatınızı erteleyerek içtihat etmeliyim. O çağdan bu çağa değil. O
çağda bir ortamdan birbaşka ortama giden insan peygamber efendimizin maksadını
öyle taşıyor. Çünkü Peygamberimizin cevabı hayır sen kazınmış sikke gibi olma. Çünkü
durumu müşahede eden etmeyen gibi değildir. Sen müşahedene göre hareket et diyor
Hz. Aliye.” dedi.
Karaman hoca, imanımızın ashab imanı gibi, fedakarlığımız ashab gibi, ihlasımız ashab gibi
olması için bunun hedeflenmesi gerektiğini ve o bugün olsa buraya gelse nasıl davranırdı
sorusunu sorabilmek gerektiğini ifade etti. Bunun için de bu ehliyete sahip olmak gerektiğini
belirtti. Karaman hocanın üzerinde durduğu önemli meselelerden birisi de günümüzde
hadislerin ve ayetlerin yorumu konusunda yapılan yanlışlıklar oldu. Hoca kürtaj konusundan
örnek vererek Müslüm’de geçen bir hadis-i şerifin nasıl yanlış yorumlarla kürtaja izin vardır
şeklinde yorumlandığını oysa Hz. Peygamberin bu hadisi yaratılışı anlattığı bölümde
söylediğini vurgulayarak bu tür yorumların ayet ve hadislerin doğru anlaşılması ve bu konuda
ehliyetli olunması gerektiğinin altını çizdi.
Hayrettin Karaman, Medine ruhundan çıkıp günümüzün ruhuna uygun şekilde söyletmek
gerektiğini vurguladı. Karaman şunları kaydetti: “Benim anlayışıma göre imam hatip
okullarının vazifesi bizim kültürümüzün bizim medeniyetimizin okulları olmaktır. Öyle
ise bizim kültürümüzü ve medeniyetimizi yeniden inşanın fikir ve hizmet işçileri
olmaktır. Ben bu mekteplerin vazifesinin bu olduğuna inanıyorum. Öyle cenaze
yıkamak, üç kulfü bir elham okumak. Onlar o zaman ki masum taleplerdi ve doğruydu.
Açlıktan ölmek üzere olan bir insana gidip de tatlı sunmak gibiydi.” diyerek imam hatip
liselerinin artık bu tür görevlerinin dışında Đslam medeniyetinin taşıyıcısı olmaları gerektiğini
vurguladı.
Prof. Dr. Hayrettin Karaman’ın bu açılış sunumu gerçekten önemliydi. Çünkü Ensar
Vakfı’nın kuruluşunda büyük hizmetler vermiş olan Karaman hoca bugün de ülkemizde ilim
adamı olarak, alim olarak her kesim tarafından muteber kabul edilen değerli bir insan.
Sempozyumdaki konuşması da çok önemli noktalara parmak basan önemli açıklamalar
içeriyordu ve adeta sempozyumun neyi hedeflemesi gerektiğini kısaca ele almış oldu.
Hayrettin Karaman hocanın konuşmasının ardından verilen arada, Karaman hoca ile sohbet
etmek isteyen çok çeşitli isimler oldu. Bu isimlerin en önemlisi belki de Aydınlık Gazetesi
yazarı olduğunu söyleyen bir gazetecinin onunla yaptığı uzun sohbet oldu. Onun dışında da
çeşitli yerlerden gelen dinleyiciler Hayrettin Karaman hoca ile sohbet etmek için verilen arayı

değerlendirdi. Yine burada belirtmek gerekir ki sempozyumda karşılaştığımız bir başka isim
de Anadolu Platformu olarak sempozyuma katılan Mehmet Alpcan ağabeyimiz oldu. Bu
verilen kısa arada hem Mehmet Alpcan ağabeyle hem de Hayrettin Karaman hoca ile kısa da
olsa sohbet imkanı bulduk.
AÇILIŞ PANELĐ: MODERN DÜNYADA ĐSLAM DĐNĐ EĞĐTĐMĐ
Sempozyumda birinci gün açılış bölümünün bitmesinin ardından, Açılış paneline geçildi.
Açılış panelinin konusu “Modern Dünyada Đslam Dini Eğitimi” başlığını taşıyordu ve
geçmişten geleceğe çok önemli bir ufuk turu niteliğindeydi. Oturum başkanlığını Kahire
Amerikan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Said Sadek yaptı.
Panelin ilk konuşmacısı, ABD Boston Üniversitesi’nden Prof. Dr. Robert William Hefner’di.
Hefner’in tebliğinin konusu, “Đslam Eğitiminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceğinin Önemi”
başlığını taşıyordu. Hefner yabancı bir bilim adamı gözüyle Đslam eğitiminin tarihçesini çok
güzel ifade etti. Benim dikkatimi çeken çok önemli bir nokta da Hefner’in tebliğinde, Avrupa
emperyalizmi tabirini kullanması oldu. Tebliğinde Avrupa emperyalizmine kadar özellikle
Müslüman dünyanın medreselerinde dini bilimlerin yanı sıra fen bilimlerinin de okutulduğunu
belirtti. Ayrıca Đslami eğitimin bugün gelinen noktasının başarısına vurgu yaparak bu
sempozyumun adeta bu gelinen noktanın imam hatip eğitiminin başarısının kutlandığı bir
platform olduğunu söyledi. Đslam dünyasındaki gelişmelerde Avrupa ve batı emperyalizminin
nasıl başat bir rol oynadığını ve Türkiye özelinde Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yaşanan
radikal değişimlerinin nelere yol açtığını dışardan bakan birinin gözüyle aktardı. Ve yine
önemle üzerinde durulması gereken bir nokta da “Son yüzyılda dinin gücünü araştırmak
istiyorsanız bunun örneklerine Türkiye’de çok rahat ulaşabilirsiniz” şeklinde belirttiği tespiti
oldu. Ayrıca Hefner’in üzerinde durduğu bir başka nokta da, Müslüman toplumların bundan
sonraki süreçte kendi dengelerini bulacağını ve bu gelişmelerin herkes için tüm dünya için bir
lütuf olduğunu belirtmesi oldu.
Açılış panelinin ikinci konuşmacısı yine yabancı bir akademisyen oldu. Aynı zamanda Fatih
Üniversitesi’nde öğretim üyesi de olan Prof. Dr. Tahir Abbas, “Müslümanların Eğitimi: Yerel
ve Küresel Konular” konulu tebliğini sundu. Abbas konuşmasında özellikle Temel Đslami
eğitimin karşılaştığı sorunlardan bahsederek müfredattaki pozitivist eğitimin meydana
getirdiği sorunlarla karşı karşıya olunduğunu belirtti. Abbas, yerel ve küresel ölçekte yaşanan
sıkıntılar olduğuna vurgu yaptı. ABD’de özellikle 11 Eylül’den sonra yaşanan sıkıntılara da
değinen Abbas bu dönemden sonra Müslümanların çok farklı sıkıntılarla karşı karşıya
kaldıklarını belirtti. Ayrıca bu zorluklardan nasibini alan kesimlerden birisinin de Avrupa
Birliği içerisinde yaşayan Türkler olduğunun altını çizdi. Bu sorunların çözümünde önemli
olan noktanın Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasındaki ilişkinin doğru kurulması
gerektiğini ancak küresel tahakkümün bu çalışmalara özellikle de eğitim çalışmalarının boşa
çıkmasına sebep olduğunu vurguladı. Đmam Hatip okullarının Đslami eğitimin en önemli
kurumları haline geldiğini belirten Abbas, bu okullarda hala ezbere dayalı eğitimin yaygın
olduğunu ve bunun üzerinde durulması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Abbas’ın önemle
üzerinde durduğu bir meselede seküler dünya ile Đslami dünyanın bir araya gelemeyeceği
düşüncesine karşılık bu kesimlerin ahenkli bir ilişki içinde olmalarının önemine vurgu
yaparak bu yönde düşünce üretilmesi gerektiğini belirtti. Abbas konuşmasında ayrıca,
Müslümanların dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşadığı eğitim sorunlarının altında yatan
sebepleri de kısaca belirterek bunlar üzerinde durdu. Son olarak kapanış cümlesi de
önemliydi: “Küresel bağlamda Đslami eğitim dünya vatandaşları için bir meydan okuyuştur”
diyerek Đslami eğitimin dünya için taşıdığı öneme vurgu yaptı.
Sempozyumun açılış panelinin bir diğer konuşmacısı ise, Sempozyum Düzenleme Kurulu Eş
Başkanı da olan Prof. Dr. Recep Kaymakcan oldu. Kaymakcan konuşmasında, “Türkiye’nin
Din Eğitimi Deneyimi” konusunda çok geniş bir ufuk turu yapma imkanı verdi dinleyicilere.
Konuşmasında daha çok Türkiye’deki örgün eğitim içerisinde din eğitimi ile ilgili yaşanan

sıkıntılara değindi. 2012 yılından sonra uygulamaya geçen 4+4+4 sisteminde din eğitiminin
nasıl bir yere oturduğu ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Bugün din eğitiminin Türkiye’de
en zirve noktasına ulaştığına vurgu yaparak, Türkiye’nin din eğitim ve öğretimi alanında çok
zengin ve inişli çıkışlı bir deneyime sahip olduğunun altını çizdi. Kaymakcan dünya üzerinde
hiç bu kadar zorlu bir din eğitimi mücadelesinin de olmadığına vurgu yaparak, bunun arka
planında din-devlet ilişkisinin olduğunu ve bu meselenin yalnızca eğitim meselesi olarak
görülmemesi gerektiğini belirtti. Asıl tartışmanın din-devlet ilişkisinde dinin yerinin ne olması
gerektiğinde odaklandığını ve bunun en somut mücadele alanının da din eğitimi konusu
olduğunu açıkladı. Kaymakcan artık Türkiye’ye daha önceden biçilen elbisenin dar geldiğini
ve çoğulcu bir eğitimin gerekli olduğuna vurgu yaparak bu yapı içerisinde hristiyan ve
Yahudilerin de eğitimlerinin düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye’de meslek dersleri
öğretmenlerinin yetişmesindeki sıkıntılara da değinen Kaymakcan, bu öğretmenlerin seküler
bir eğitimden geçtiklerini ve bunun tezat olduğunu belirterek din eğitimi seküler bir eğitim
midir sorusunun üzerinde durmak gerektiğini belirterek, bugün ki imam hatip liselerinin
günümüzün medreseleri olduğunu söyledi.
Açılış panelinin son konuşmacısı ise Bilkent Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr.
Elisabeth Özdalga oldu. Özdalga tebliğinde, “Müslüman Seküler Bir Devlette Din Eğitimi:
Reform ve Baskılar Arasında Türkiye” başlıklı konuyu ele aldı. Özdalga konuşmasında
özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat kanunu ile ilgili bilgiler
vererek, bu kanunun ciddi eğitim reformları getirdiğini ve çok ciddi tartışmalara da sebep
olduğunu ifade etti. Özdalga, Osmanlı liderlerinin karşılaştıkları sorunları çözmek için hep
eğitimi kullandıklarını ifade ederek, mektep, medrese ve Enderun’un klasik eğitim kurumları
olduğunu söyledi. Özdalga konuşmasında, Tevhid-i Tedrisat kanunu ile birlikte eğitim tek
merkez altına alındığını ancak bu durumun din eğitimi için çok kolay olmadığını çünkü bu
eğitimin basit bir eğitim olmadığına işaret etti. Nitekim bu tarihten sonra milli eğitimin tam
yerine oturmadığını ve bugüne kadar her yıl bir milli eğitim bakanının değiştiğine vurgu
yaptı. Latin alfabesine geçişin Kur’an’a uzaklaşmaya neden olduğunu ve bunun da bir nevi
seküler bir anayasaya giriş amacı taşıdığına dikkat çekti. Özdalga imam hatip okullarının bu
süreçte üstlendiği rol üzerinde de durarak, imam hatip liselerinin Türkiye’nin eseri olduğunu
vurguladı. Đmam Hatiplerin açılmasıyla birlikte geçmişten gelen kayıpların telafisi için hızlı
bir çalışmanın başladığını belirterek, ilk kurulan imam hatiplerin bir meslek okulu olmasına
karşın bugün bu okulların bu işlevlerinin ötesine geçtiğinin altını çizdi. Özdalga bugün
öğrenci profilinin de çok değiştini ve kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısını geçtiğini
vurguladı. Özdalga, imam hatiplerin ilk zamanlarda ciddi baskılar yaşadığını devlet ve sivil
toplum arasında ciddi bir mücadele alanı haline geldiğini belirterek, bu mücadelenin farklı
yönleri olmuş olsa da, dinin toplumlar içindeki yapısında ciddi çelişkiler olabileceğini ve
bunun da ideolojilerin farklılıklarından kaynaklandığını belirterek konuşmasını tamamladı.
BĐRĐNCĐ VE ĐKĐNCĐ GÜN OTURUMLARI YARIN ELE ALALIM
Özellikle buraya kadar olan kısımda, Açılış sunumunu gerçekleştiren Hayrettin Karaman
hocamızın açıklamalarına ve açılış panelinde ele alınan konulara değinmeye çalıştık. Bundan
sonraki bölümde ise diğer tebliğleri ele almaya devam etmek istiyorum. Özellikle Cumartesi
günü yapılan oturumda Erciyes Üniversitesi’nden çok yakın tanıdığımız hocalarımızın da
tebliğlerine yer vereceğim. Bunların başında, bir dönem Erciyes Üniversitesi Dekanlığını da
yapmış olan Prof. Dr. Celal Kırca hocamızın “Din Bilim Đlişkisi ve Đmam Hatip Liseleri”
başlıklı tebliği ile yine Erciyes Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi’nde bir dönem öğretim üyesi
olarak görev yapan ve şu anda Đstanbul’daki özel Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünü
yürüten Prof. Dr. Turan Koç hocamızın “1960’lı yıllar: Zamanın kıyısında bir ilim yuvası”
başlığını taşıyan tebliğlerini geniş olarak ele alıp yarın ki yazımızda yer vereceğiz.
Umuyorum sempozyum ile ilgili bu yaptığımız yayınlarımız verimli olmuştur. Sempozyumun

tebliğleri yayın olarak ensar neşriyat tarafından yayınlanacak ancak bu süreçte tebliğlerin
içeriği ile ilgili genel bir fikir vermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Vesselam…
v_onal3800@hotmail.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4122.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Kocasinan'dan Zümrüt'e 1,1 Milyona 3 Park
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 1,1 milyon lira harcamayla Zümrüt Mahallesi'ne
yaklaşık toplamı 40 bin metrekare olan 3 parkı hizmete sunduklarını söyledi.Başkan Bekir
Yıldız hayatı kolaylaştırmak, yaşanabilir bir Kayseri sunmak...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 1,1 milyon lira harcamayla Zümrüt Mahallesi'ne
yaklaşık toplamı 40 bin metrekare olan 3 parkı hizmete sunduklarını söyledi.
Başkan Bekir Yıldız hayatı kolaylaştırmak, yaşanabilir bir Kayseri sunmak için park ve yeşil
alan çalışmalarına önem verdiklerine dikkat çekerek, ” 7’den 70’e herkesin faydalanabileceği
nitelikte donanımları olan 3 parkı Zümrüt Mahallesi'ne kazandırdık. Günün yoğunluğundan
sıkılan vatandaşlarımızın aile fertleriyle birlikte eğlenebileceği mekanlar kurmak için yoğun
gayret gösterip, park ve yeşil alan yapımına hız veriyoruz” diye konuştu.
Zümrüt Mahallesi'nde tamamladıkları 3 yeni parkın mahalle sakinlerince kullanılmaya
başlandığının altını çizen Başkan Bekir Yıldız,” Gelişen ve Dünya Sokak'la aşevi önüne
toplam 40 bin metrekarelik 3 park yaptık. 30 kamelya, 7 oyun grubu, 5 takım spor grubu
aletler ve 100 oturma bankı yerleştirdik. Parklarımızda 7’den 70’e herkesin kullanabileceği
dinlenme ve spor mekanları, aydınlatma ve sulama sistemleri, beden eğitimi aletleri, çocuklar
için oyun grubu bulunuyor. Yeşil alan miktarımız her geçen gün artıyor. Kişi başına düşen
yeşil alan miktarını dünya standartlarında tutmak için çalışmalarımız süratle devam ediyor"
şeklinde bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4123.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Şeker Fabrikası Arazisinin Đmar Tartışması
Kayseri Şeker Pancarı Üreticileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, ''Kayseri Şeker
Fabrikası'nın taşınması sözkonusu değil. Đmara açılmasıyla ilgili bir çalışma var. Bunu da
Büyükşehir Belediyesi Meclisi ile görüşerek, istişare..
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Kayseri Şeker Pancarı Üreticileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, ''Kayseri Şeker
Fabrikası'nın taşınması sözkonusu değil. Đmara açılmasıyla ilgili bir çalışma var. Bunu da
Büyükşehir Belediyesi Meclisi ile görüşerek, istişare ederek çözeceğimizi ümit ediyorum''
dedi.
Akay, yaptığı açıklamasında, Kayseri Şeker Fabrikası'nın en önemli konularının başında imar
konusunun geldiğini ifade ederek, ''Biz göreve geldiğimizden beri bu konunun içindeyiz.
Geçen sene Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir imar değişikliği teklifi kabul edildi,
onaylandı ve yürürlüğe girdi. Ama imar çalışmasının geçmişi var. Đmar çalışması 2004 yılında
başlamış. Kayseri'de Şeker Fabrikası'nı ilgilendiren imar çalışması 2004 yılında başlamış.
2006 yılında Şeker Fabrikası'nın arazisinin 900 küsür dönümü Kayseri Büyükşehir
Belediyesine, 500 küsür dönümü de Kocasinan Belediyesi'ne tapularıyla beraber devredilmiş.
Bu imar çalışmasının karşılığı olarak devredilmiş. O zamanki yönetimle belediyeler, oturup
konuşmuşlar, anlaşmışlar ve böyle bir uygulama yapmışlar. Ancak bu Đmar Kanunu'nun 18.
maddesine göre değil, 15 ve 16. maddesine göre yapılmış. Yani 1 lira bedelle devredilmiş.
Geri dönüşüm biraz zor olsun diye. 18. maddeye göre olsa, daha farklı haklarımız var ama 15
ve 16'ya göre yapılınca haklarımız biraz sınırlı oluyor. Tapuları ile birlikte devredilmiş. Sonra
Kayseri'de birileri çıkmış, dava açmış ve bu imar planı iptal edilmiş'' ifadelerini kullandı.
Pancar Üreticileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, daha sonraki gelişmeleri ise şöyle
anlattı:
''Sonra bir daha imar planı yapılmış, o da iptal edilmiş. Bu iptaller hep tarım arazisi olma
vasfını koruması için yapılmış. Yani Tarım Bakanlığı, bu arazilerin tarım vasfını
kaybetmediği kanaatinde. Bu konuda, tarım arazisi dışına çıkarılması yönünde karar
vermemiş. Tabii böyle olunca da mahkeme iptal etmiş. Şimdi gelinen noktada, geçen sene
Büyükşehir Belediye Meclisi'nden yeni bir imar planı çıktı. Buna şimdiye kadar bir itiraz
çıkmadı. Daha önce itiraz edenler etmediler ya da farklı kişiler getirildi. Tabi bizim açımızdan
baktığımız zaman birtakım problemler var. Birincisi plansız olması oradaki binalar açısından
sıkıntı oluşturdu. Sanayi sahası olarak imara girmiş oluyor. Bizim oradaki arazideki binaların
tamamı, fabrika binası da dahil ruhsatsız. Tabii çevreyle ilgili geçmişten kaynaklanan
eksiklikler de var. Bir taraftan işin bu tarafı da var. Diğer taraftan da fabrika sahası imarlı hale
geliyor, konut alanları oluşuyor, sanayi alanı, ticaret, alış veriş merkezi alanı oluşuyor, buna
benzer şeyler oluyor. Bunları değerlendirerek fabrikaya gelir sağlamak imkanı da var.Tabii ne
kadar bu anlayışla yapıldı bunlar geçmişte onun bilmiyorum. Ama şimdi en azından bu
anlayışla yapılma imkanı var. Bu konuda geçenlerde Büyükşehir Belediyesi Đmar
Komisyonunda bir karar alındığını arkadaşlar tespit etmişler. Bizim Şekertepeevler bölgesinin
imara açılmasıyla ilgili. Biz buna itiraz ettik. Sadece o noktasına itiraz ettik. Komisyon bunu
Büyükşehir Belediye Meclisi'ne taşımış. Oy çokluğuyla bizim talebimizi reddetmiş. Bu
konularda Kayseri Şeker Fabrikası'nın mahkemeye müracaat hakkı her zaman var. Henüz bu
hak ortadan kalkmış değil. Ama biz işlerimizi hislerle yapan insanlar değiliz. Bir akıl
çerçevesinde ve mantıklı olarak gitmeye çalışıyoruz. Kanunlar, kurallar çerçevesinde olduğu

kadar ama aynı zamanda mantık çerçevesinde akıl çerçevesinde gitmeye çalışıyoruz.
Kayseri'nin geleceğine zarar vermek gibi bir düşüncemiz de yok. Yani burada bir dava
açılması, oranın bütün işini 15-20 sene kilitleyeceği yönünde hukukçularımızın görüşü bu
şekilde. Bunu da şu an için çok uygun bulmuyoruz.''
Çiftçi meclislerinde yönetim kurulu ile birlikte bu konunun konuşulduğunu, istişare edildiğini
dile getiren Akay, ''Tabii burada önemli olan yöneticilerle bir anlayış içerisinde bu işlerin
çözülmesi noktasında buna gayret gösteriyoruz. Bizim burada çekince koyduğumuz nokta,
paylaşımda bir adaletsizlik diyoruz biz. Bu adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz
biz. Bu konuda eğer bir adım atılırsa, biz büyük bir sorun görmüyoruz. Đmar planında
fabrikanın taşınması diye bir şey yok. Fabrika sahası bir sanayi sahası olarak duruyor. Bu
1200 dönümlük bir arazi. Đmar planında da fabrika sahası olarak ayrılmış, plana işlenmiş
durumda. Dolayısıyla fabrikanın taşınması konusu, imar planının konusu değil. Fabrikanın
taşınması konusu, bunu ben de duydum, söyleyen arkadaşımız aday adayı. Henüz adaylığı
kesinleşmiş değil. Dilerdim ki bir aday adayı arkadaşımız bunu bu şekilde ifade etmesin.
Çünkü burası sadece Kayseri Pancar Üreticisi 80 bin çiftçimizin malı değil. Burası bütün
Türkiye'deki pancar üreticileri kooperatiflerinin hissedarlarının ortak malı. Yani Kayseri'deki
Şeker Pancarı Üreticileri Kooperatifinin hissesi yüzde 50,5. Ama geri kalan yüzde 49,5'in
yüzde 10'u Özelleştirme Đdaresi'nin, yüzde 39,5'u da Türkiye'deki diğer pancar üreticileri
kooperatiflerinin ve şeker fabrikalarının. Yani bunların toplamı 1 milyon 565 bin ortağı var.
Kayseri Şeker Fabrikası'nda bu kadar kişinin hakkı var. Bunu söyleyen kişi, Kayseri'deki
kişileri ikna edebilir ama Türkiye'deki kişileri nasıl ikna edebilir, bunu bilemiyorum. Kaldı ki
başkan olsa dersiniz ki, başkan şehri geliştirmek için bunları söylüyor dersiniz. Ama aday
adayı iken hangi cesaretle bunları ortaya koyuyor, bilmiyorum. Kayseri Şeker Fabrikası'nın şu
anda başında seçilmiş bir yönetim var ve bu yönetim geçmişteki gibi zayıf ve zaaflarla malül
bir yönetim değil. Böyle bir anlayışı yok. Bu yönetimin zayıflıkları ve zaafları yok.
Dolayısıyla kimsenin karşısında talimatla iş yapacak bir yönetim yok. Tamamen fabrikanın ve
çiftçinin haklarını koruyacak bir anlayış var. Bu anlayışı sürdürme iradesini ortaya koyan bir
yönetim var. Bunu ortaya koymadan önce yönetimle bir temas kurulur, yönetimle bir
değerlendirme yapılır ve ona göre konuşulur'' dedi.
Kayseri Şeker Fabrikası'nın arazisinin yeşil alan olduğunu ve kimseye bir rahatsızlığı
bulunmadığını vurgulayan Akay, ''Herkesin çiftçiyi rahatsız edecek söylemlerden uzak
durması, kaçınması lazım. Bu tür davranışlar, kimseye fayda sağlamaz. Kayseri Şeker
Fabrikası arazisi konusu gündemde olan bir konu ama bu yine belediye yöneticileriyle uyum
içerisinde görüşülerek, çözüm üretilir kanaatindeyim. Bu konudaki ümidimi henüz kaybetmiş
değilim. Olmasa da ne yapalım, şeriatin kestiği parmak acımız. Biz oranın ortaklarının,
çiftçinin haklarını korumak noktasında gereken iradeyi ortaya koyacağımızı her zaman
söylüyoruz. Bu sözümüzün arkasında da dururuz. Ama isteriz ki bunlar hep güzellik
içerisinde, makul ve mantıklı bir şekilde çözülür. Kayseri Şeker'in oradan taşınması gibi bir
gündemimiz yok. Çiftçinin gündeminde yok. Bizim gündemimizde olsaydı, bu yıl 20 milyon
liranın üzerindeki yatırımı yapmazdık. Orası yeniden inşa ediliyor. Yeniden çiçek gibi bir hale
getiriliyor'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4124.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

YAPAN DA YAZAN DA KAYSERĐLĐ
Kayserili Kemal Tekden'in sahibi olduğu Tekden Film tarafından çekilen Gönül Hırsızı
dizisinin senaristi ve başrol oyuncusu da yine bir Kayserili Hasan Kaçan
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Dizi hakkında bilgiler veren Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, Tekden
Film tarafından çekilen Gönül Hırsızı dizisinin Aralık’ta yayına başlayacağını söyledi.
Tekden Film’in 3 sene önce kurulduğunu söyleyen Kemal Tekden, çeşitli alanlarda hizmet
verdiklerini kaydetti. Belediyelere 3 boyutlu reklam filmleri de çektiklerini söyleyen Tekden,
TRT’de yayına girecek dizi hakkında şunları söyledi:“Yaklaşık 4-5 aydır da, yeni bir program
içeriğinde çalışıyoruz. Hasan Kaçan beyle ortak TRT 1’de yayınlanacak olan bir proje
çalışmamız var. Senaryosunu Hasan Kaçan’ın yaptığı bir dizi film. Yapımcılığını da benim
ortağım olan Mehmet Bozdağ’ın yaptığı Gönül Hırsızı isminde bir dizi film. Đnşallah 10 gün
içerisinde TRT’de başlayacak. Đki haftalık bir gecikme oldu. Gönül hırsızı bizim mahalle
dizilerimizden birisi. Genellikle bizim aile yapımıza uygun mesajlar veren bir dizi olacak.
Komedi dizisi. Ama gençliğe yönelik bir dizi olmasını düşünüyoruz. Başrolde yine Hasan
Kaçan oynuyor. Dizide Tuğçe Kazaz da var. Genellikle oyuncular toplum tarafından bilinen,
sevilen, özel seçilmiş oyuncular.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4125.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

‘KAYĐF’ GENÇLERĐ
BULUŞTURACAK

ĐŞDÜNYASI

ĐLE

ĐŞKUR Kayseri ĐL Müdürü Ahmet Ayçiçek ile özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Ayçiçek ile
28-30 Kasım arasında düzenlenecek olan “Kayseri Đnsan Kaynakları ve Đstihdam FuarıKAYĐF 2013'' ve ĐŞKUR’un Kayseri’deki faaliyetlerini konuştuk.
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Bu yıl üçüncüsü yapılacak olan “Kayseri Đnsan Kaynakları ve Đstihdam Fuarı-KAYĐF 2013''

yaklaşık otuz bin kişiyi ağırlamayı bekliyor. Gazetemizin de medya sponsorluğunu yürüteceği
bu organizasyonun amacı işverenle işçiyi bir araya getirmek, iş başvuruları almak, gençleri ve
iş arayan vatandaşları bilinçlendirmek. Biz de bu fuarın ayrıntılarını almak ve ĐŞKUR Kayseri
Müdürlüğü’nün faaliyetlerini ve sunduğu hizmetlerini yakından tanımak ve tanıtma için
ĐŞKUR Kayseri ĐL Müdürü Ahmet Ayçiçek ile özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Ayçiçek
birçok önemli firmanın desteğini aldıklarını belirterek; “Fuara üniversitelerden ve meslek
okullarından ücretsiz otobüsler kaldırılarak iş hayatında yer alacak herkesin bu fuara katılması
sağlanacak. Düzenleyeceğimiz bu fuarda %10 istihdam sağlanacak. Amacız insanları iş
dünyasıyla bir araya getirmek ve tercihlerinde kolaylık sağlamak.” dedi. Kayseri ĐŞKUR ile
önemli istatistiki bilgilerde veren Ayçiçek; “Kayseri ĐŞKUR'a 32 bin işsiz kayıtlı artı 33 bin
kayıtlı iş gücü var. Ocak eylül döneminde 39 bin kişi işe girmek için başvuruda bulunmuş.
Toplamda 65.090 kayıtlı iş gücü var.” şeklinde konuştu.
Öncellikle iş Kur’un Kayseri’de yürüttüğü faaliyetlerinden biraz bahsedelim isterseniz.
ĐŞKUR öncesi ve sonrası düşünüldüğü zaman yürütülen bu faaliyetler Kayseri ‘de
işsizlik oranında ne gibi değişimler oldu?
Kayseri’ye genel olarak bakıldığı zaman kentte işsizlik oranı yüksek görünüyor ama biz
Organize sanayi bölgesine işçi bulamıyoruz. Şuan dahi durum bu şekilde, nitekim şuan
organize sanayi bölgesine gitsek bütün fabrikaların önünde elaman ilanlarına rastlarız.
Vasıfsız veya vasıflı yetişmiş elaman dâhil çok sayıda elaman aranıyor.Biz vasıfsız elamanları
yetiştirip kalifiye birer elaman olarak işverene vermek için birçok kapsamda yetiştirme
kursları açıyoruz. ĐŞKUR olarak MEB işbirliğiyle birçok kursumuz bulunuyor ve işverenler
genelde bu kurslara katılmış ve gerekli eğitimi almış kişileri tercih ediyorlar. Ancak ne yazık
ki bizim sıkıntımız bu kurslara katılacak kursiyer bulamıyoruz. Şu vakte kadar 117 kurs açtık
ve 1577 kişi bu kurslardan faydalanırken belgelerini alan 417 kişi işe yerleştirildi.Đkincisi bu
kursların iş başında öğrenme yani staj dediğimiz bölümü var. Çalışma bakanımızda açıkladı
bunu 2 ye 1 yani iki kişi çalıştıran bir işletme bir stajyer veriyoruz. Bunun hiçbir şartı koşulu
yok. Verdiğimiz stajyerlerin 6 aya kadar yevmiyesini veriyor ve sigortasını yatırıyoruz. Bunu
yapmaktaki amacımız ise işveren ve işçiyi barıştırmak. Ancak bu koşulları sağlamamıza
rağmen bile adam bulmakta zorlanıyoruz.
Peki, siz bunun nedenini neye bağlıyorsunuz?
Bizim toplum olarak aile bağlarımız çok sağlam ve aileler çocuklarına her daim kendilerini
ikinci plana atıp onlara daha iyisini alır, yedirir, içirir bu belli bir yaşa kadar devam eder.
Böyle yetişen gençler her zaman acaba dahi iyi bir iş bulabilir miyim ümidiyle çaba sarf
ediyorlar. Fakat öyle bir an geliyor ki mecbur kalıp mutlaka çalışmak zorunda kalıyorlar. Tabi
bu zamana kadar kişiler belli yaş sınırlarını geçmiş oluyorlar. Đşveren de haklı olarak genç
eleman arıyor bizim sıkıntımızda burada başlıyor. Đş bulmakta en çok zorlandığımız gurup 35
yaş ve üstü işsizler oluyor. Đşveren genç hızlı daha dinamik ve dirençli elaman talep ediyor
kendi açılarından işverenlerde haklı. Neden diye soracak olursanız 35 yaşında ya da daha üstü
bir elaman aldıkları zaman tam elaman yetişiyor en fazla verim alacağı dönemde yaş oluyor
60 durum böyle iken bu yaş gurubu ikinci hatta üçüncü tercihler arasına giriyor.Bakıldığı
zaman işsizlerin bir çoğunluğu üniversite mezunu ve devletin atamasını beklerim ne yapayım
beden işçiliğinde gibi düşünülüyor. Özel sektör firmalarına gönderecek kişi bulamazken kamu
kurumlarında açılan ve duyurduğumuz ilanlara yüzlerce kişi başvuruyor gitmek
istiyor.Anlatmak istediğime küçük bir örnek verecek olursam geçtiğimiz günlerde bir
işverenimiz personel talebiyle bize geldi. Biz SMS yoluyla tam olarak 9 bin kişiye ulaştık.
Ancak 35 kişi geldi onlarında sadece 3’ü firmayla görüşmeye gitti.
“Đl Sosyal yardımlaşma ve dayanışma müdürlüğüyle bir proje hazırlığındayız”
Sosyal yardımlaşma müdürlüğüyle ortaklaşa yürüteceğimiz bir projemiz var. Size birazda bu
projeden bahsetmek istiyorum. Sosyal yardımlaşma müdürlüklerine yardım alma amacıyla
başvuran ve işi olmayan vatandaşlar müdürlükte bulunan ekibimiz tarafından vasfına göre

talepler doğrultusunda firmalara yönlendirilecek. Bununla kalınmayacak bu kişilere firmayla
görüşmeye gitmeleri ve o gün ki masraflarını karşılamaları için belli bir miktar para
verilecek. Diyelim ki bu görüşmede taraflar anlaşamadı başvuran vatandaşa başka bir
seçenek sunulacak ve bahsettiğim ücret yine verilecek. Aynı kişiye bu şekilde dört kez
yardım alma hakkı tanınacak. Diyelim ki ilk görüşmede işe kabul edildi yardımlar kesilmiyor
altı ay boyunca sosyal yardımlaşmadan yine yardım alabilecek. Sonrasında ise belli ölçülerde
azalarak yıl boyunca bu kişiler desteklenmeye devam edilecek. Đnşallah bu çalışmayı çok
yakında Kayseri’de başlatacağız. Dolayısı ile çalışabilecek durumda olduğu halde kimse iş
bulamıyorum diyemeyecek.
“Şuanda bizde kayıtlı engelli iş arayanlar da mevcut”
ĐŞKUR’a ilk kez başvuran engelli sayısı 1127 kişi toplamda ise 1654 kayıtlı engelli iş gücü
var. Bu engelli vatandaşlar engel durumuna göre belli işlere yerleştiriliyor. Şuana kadar 1114
engelli vatandaşımıza iş bulduk. Bu konuda da biz sıkıntı çekiyoruz çünkü şuanda yasanın
verdiği haktan daha fazla bir talep var ancak bize kayıtlı engelli iş arayan sayısı düşük. Bu
gün itibariyle engelli işçi yerleştirme oranımız %90 civarında diğer yüzde dört ise dediğim
gibi elaman bulamama sıkıntımızdan kaynaklanıyor. Şuanda bize tanınan kontenjanın çok
üzerinde bir engelli personel yerleştirme oranına sahibiz. Kısacası belli vasıflara sahip olan bir
engelliye iş bulamama gibi bir durum söz konusu değil.Bütün bu güzel çalışmaların ve
tanınan onca kolaylığa rağmen sunulan bu imkânları suiistimal etmek isteyenlerde yok değil.
Gerek işveren olsun gerekse iş arayan olsun bizler bu kişiler hakkında da gerekeni yapıyor ve
bu kişilere pirim vermiyoruz.
Sizlere işçi talebiyle gelen firmalar hakkında ne tür araştırmalar yapıyorsunuz güvenilir
olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz?
Birincisi bizde her iş yeri kayıtlıdır ve bir numarası vardır. Đkincisi çalışma hayatıyla alakalı,
Çalışma Bakanlığının sosyal güvenlik ayağı hariç diğer bütün hususlarda iş ve işyerlerinin
tamamı bize aittir. Bunların dışında iş müfettişlerimiz vardır gidilir, bakılır, denetlenir. Bu
müfettişler denetlemeler sonucunda bir rapor oluştururlar. Oluşturulan bu raporlar
mahkemelik bir durumsa mahkemelere idari bir durumsa bize gönderilir. Şuanda illerde
işyerlerine idari para ceza yazma yetkisi ĐŞKUR Đl Müdürlüğü’ndedir. Verilen bu para
idareleri tebliğinden itibaren 30 iş günü içersinde ödenmek durumundadır. Müfettişlerin
denetimleri ve tespit ettikleri aksaklıklar için kesilen idari para cezasının dışında bir de kolluk
kuvvetlerimizin tespitleri doğrultusunda yani kaçak işçi çalıştırma gibi bu işyerlerine de idari
para cezası yazma yetkisi bizlerdedir.Bunların yanında ĐŞKUR’da kaydı bulunmadığı halde
işçi talebinde bulunan firmalar öncelikle kayıt altına alınır. Eğer bu firmaların daha önceden
yaşadığı bir sorun varsa sistemde bu ortaya çıkar ve sistem bu firmanın kaydını kabul etmez.
Bu sistemlerin bir ağ haline dönüştürülmesi de bize büyük kolaylıklar getirdi.
“Bir de işsizlik sigortamız var”
Kişilerin kendi kusuru dışında işsiz kalması durumunda, bize yapılan başvurularını alarak
daha önce ödenen sigorta pirim oranına göre işsizlik sigortasından maaş öderiz. En fazla
şikâyet aldığımız konulardan biriside bu konudur. Başvuruda bulunan ve maaş almaya
başlayan kişiler, Bizden maaş alırken işe girip çalışmaya başlıyorlar ancak bize geri dönüş
yapmıyorlar. Ancak biz bunları tespit ediyoruz ve ödenen ücretler faizi dahil geri alınıyor.
Bünyemizde açılan kurslara katılan ve tarafımızdan staja gönderilen kişilerin iş kazası ve
meslek hastalıklarına karşılık sigorta yapıyoruz ama bu hizmetten sayılmıyor. Ancak işsizlik
ve toplum yararına çalışma da pirimler tam olarak yatar.
Söyleşi: Bünyamin Gültekin
Fotoğraf: Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4126.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Kız Çocuklarına Evlilik Öncesi Eğitim
Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezinde kalmakta olan kız çocuklarına ve personeline
yönelik evlilik öncesi eğitim semineri verildi.Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezinde
kalmakta olan kız çocuklarına ve çalışan personele verilen seminere...
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Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezinde kalmakta olan kız çocuklarına ve personeline
yönelik evlilik öncesi eğitim semineri verildi.Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezinde
kalmakta olan kız çocuklarına ve çalışan personele verilen seminere Vali Orhan Düzgün’ün
eşi Gül Düzgün ve Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya katıldı. Düzenlenen programda,
evlilikte iletişim ve yaşam becerileri konusu hakkında Sosyolog Selçuk Ertem bilgi verirken,
hukuk konusunda Çocuk Gelişimcisi Kadriye Türkmenoğlu, evlilik ve sağlık konularında
Sosyal Çalışmacı Ayfer Dağlı da katılımcılara bilgi sundu.Kentleşme, göç, bireyselleşme,
teknoloji ile birlikte aile üyelerinin iletişimlerinin zayıflamasının nedenlerini dile getiren
psikolog Gül Düzgün, “Evlilik öncesi eğitim programı kapsamında evlilik öncesi süreçte
çiftlerin birbirlerini iyi tanıması gerekmektedir. Çiftlerin evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler
oluşturabilmeleri amacıyla etkili iletişim kurma yollarını ve olası sorunlarla nasıl baş
edeceklerini iyi bilmeleri gerekmektedir. Bu ve benzeri toplantı ve seminerlerle eşlerin
yaşayabileceği, bio-psiko-sosyal sorunlar ve evlilik akdinin getirdiği bir takım yasal
sorumluluklarla ilgili kızlarımızın daha iyi bilinçleneceği kanaatindeyim” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4127.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Emniyet Müdürlüğünde Ağlatan Tören
Kayseri'de görevli polis memuru Ahmet Sağır, organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Đl Emniyet Müdürlüğünde
düzenlenen törende, Sağır'ın kızı Makbule Nur babasının...
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Kayseri'de görevli polis memuru Ahmet Sağır, organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Đl Emniyet Müdürlüğünde
düzenlenen törende, Sağır'ın kızı Makbule Nur babasının öldüğüne inanmayarak, "Benim
babam değil o" dedi.Đl Emniyet Müdürlüğü Đstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli polis
memuru Ahmet Sağır (37), organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Erciyes
Üniversitesi tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Sağır'ın 4 kız çocuğu olduğu öğrenilirken, Đl
Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende ailesi gözyaşı döktü. Sağır'ın kızı Makbule Nur,
babasının tabutuna sarılarak ağladı. Đl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarının
sakinleştirmeye çalıştığı Makbule Nur, "Her şey çok saçma. Babam değil o benim. Babam
değil ya. Benim babam değil o. Şu an babamı götürüyorlar. Ben o adamı bir daha göreceğim"
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4128.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Özel Evrakta Sahteciliğe 1 Yıl 6 Ay Hapis
Cezası Verildi
Kayseri’de dolandırıcılık suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan sanık, 'Özel Evrakta Sahtecilik'
suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı.1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz
sanık M.D.(26) ve mağdur Ş.D.Ö. ile avukatları...
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Kayseri’de dolandırıcılık suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan sanık, 'Özel Evrakta Sahtecilik'
suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz
sanık M.D.(26) ve mağdur Ş.D.Ö. ile avukatları mahkemede hazır bulundu. Đddiaya göre,
Kayseri Kızılay Kan Merkezi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 26 yaşındaki M.D., aynı
merkezde çalışan Ş.D.Ö.’nün masasında bulunan kredi kartı formlarını alarak bankaya gitti.
M.D., Kızılay Şube Müdürünün adını kullanarak hesap açtırmak istedi.Bankanın formda
bilgileri bulunan şube müdürünü arayarak onay istemesi üzerine gerçek ortaya çıktı.
Ş.D.Ö.’nün maddi manevi zarara uğradığı gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine M.D.
yakalanarak hakim karşısına çıkarıldı.
“PARAYI DURUŞMA ESNASINDA ÖDEDĐ”
Dosyayı inceleyen mahkeme başkanı, sanığa kredi kartı formlarının bedelinin ödenmesi için
12 TL olup olmadığını sordu. ‘Var’ yanıtını alan hakim parayı mağdur Ş.D.Ö.’ye vermesini
istedi. Bunun üzerine sanık M.D. cebinden çıkardığı 20 TL’yi Ş.D.Ö.’ye verdi. Daha sonra
mahkeme başkanı Ş.D.Ö.’nün, para üstünü sanık M.D.’ye vermesini istedi.Son sözü sorulan
sanık M.D. herhangi bir evrak yapmadığını ve düzenlemediğini belirterek beraatini istedi.
‘Özel Evrakta Sahtecilik ve Dolandırıcılık’ suçlamasıyla yargılanan M.D., TCK’nın 35 ve
42/3 maddeleri gereğince 1 yıl 6 ay hapis ve 60 TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca Kızılay

Kan Merkezi Şube Müdürlüğü’ne de 2 bin 640 TL para ödemesine hükmetti.Mehkeme heyeti
verilen cezayı uygulamayarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4129.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Kayseri Erciyesspor, Trabzonspor Maçı
Hazırlıklarını Sürdürüyor
Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Ligi'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı
Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.Hacı Boydak Tesisleri'nde yapılan antrenman
öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayseri...
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Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Ligi'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı
Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.Hacı Boydak Tesisleri'nde yapılan antrenman
öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü
Fuat Çapa, ligin giderek zorlaştığını belirterek, "Artık alınan her puan çok daha değerli.
Trabzonspor çok güçlü bir takım ve çok köklü bir camia, ama biz de son haftalardaki
çıkışımızı sürdürmek istiyoruz'' dedi.Teknik Direktör Çapa, gazetecilerin 'Lig başlarken ilk
yarı için koyduğunuz hedefleri tutturdunuz mu?' şeklindeki sorusuna, ''Lig başlarken koyduğu
hedefi şu an itibarıyla tutturan tek takım Fenerbahçe. Onun dışındaki takımların hedeflerini
tutturduğunu pek söyleyemeyiz'' cevabını verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4130.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Mhp Kocasinan Đlçe Teşkilatından Harb-iş
Toplantısı
Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayları seçim çalışmalarına il merkezinde ve
ilçelerde devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan Belediye Başkan Adayı Levent
Mete, Harb-Đş Sendika Üyeleri ile düzenlenen toplantı da bir...
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Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayları seçim çalışmalarına il merkezinde ve
ilçelerde devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan Belediye Başkan Adayı Levent
Mete, Harb-Đş Sendika Üyeleri ile düzenlenen toplantı da bir araya geldi.
Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri Öncesi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa
Özsoy ilçe ziyaretleri yaparken, Melikgazi ve Kocasinan Belediye Başkan Adayları
bölgelerinde esnaf ve mahalle toplantılarına devam ediyor. Kocasinan Belediye Başkan Adayı
Levent Mete Harb-Đş Sendika Üyeleri ile düzenlenen toplantı da bir araya geldi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan MHP Kocasinan Đlçe Başkanı Serkan Tok, 12 yıllık
AKP iktidarında ve 20 yıllık belediyelerinde hiçbir işin doğru ve düzenli gitmediğini belirtti.
AKP Hükümetinin yanlış politikaları sonucu komşu devletler ile düşman olunduğu ifade eden
Tok, Başbakan’ın Mısır’da hayatını kaybedenler için gözyaşı dökerken, Kerkük’te hayatının
kaybedenleri hatırlamadığına dikkat çekti.
Diyarbakır da yaşanan olaylara da tepki gösteren Tok, ülkeye girişi yasaklanan sözde
sanatçının ve Kuzey Irak Kürt Yönetimi Başkanı Barzani’nin Türkiye’ye resmi şekilde davet
edildiğini ve Başbakan’ın Barzani’ye kardeşim demesinin utanç verici olduğunu açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan Belediye Başkan Adayı Levent Mete ise yaptığı
konuşma da, Kocasinan ve Melikgazi Bölgesinde ciddi hizmet farklılıkların yaşandığını
belirterek, Kocasinan Bölgesinde yaşan insanların yüzünün MHP’li Kocasinan Belediyesi
tarafından güleceğini ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4131.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Ateşin Çocukları
Ateşin Çocukları olarak bilinen Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Halk Dansları Topluluğu,
Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak geldikleri Kayseri'de muhteşem bir gösteri sundu.
Gösteriyi Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de...
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Ateşin Çocukları olarak bilinen Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Halk Dansları Topluluğu,
Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak geldikleri Kayseri'de muhteşem bir gösteri sundu.
Gösteriyi Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de izledi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde Rusya
Federasyonuna bağlı Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nden dünyaca ünlü Halk Danslar
Topluluğu Kayseri'ye geldi. Ateşin Çocukları olarak da bilinen dansçıların yaptığı gösteriye
ilgi büyüktü. Gösterileri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Karaçay-Çerkes
Cumhuriyeti Kültür Bakanı Uali Evgemukov, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, ilçe belediye
başkanları ve çok sayıda vatandaş izledi. Gösteri öncesi kısa bir konuşma yapan Başkan
Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin huzurlu bir şehir olduğunu belirterek, "Eğer bir şehirde
insanlar yaşamaktan keyif alıyorsa, o şehirde güzel işler oluyorsa, oradaki güzel etkinlikler
çevresine de yayılır. Allah'a hamdolsunki Kayseri böyle güzel şehirlerden birisi" dedi.

Yıllardır Kayseri için mücadele ettiklerini vurgulayan Başkan Özhaseki, "Bu mücadele
sonucu şehrimizin sorunu kalmadı. Kendi içimizde huzurumuz var ve gelişmemizi
sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.
Başkan Özhaseki'nin konuşmasının ardından sahneye Ateşin Çocukları çıktı. Büyükşehir
Belediyesi Kültür-Sanat Merkezindeki gösteriyi izlemek isteyenler salonu tıklım tıklım
doldurdu. 1300 kişilik salonda yer kalmayınca yüzlerce kişi ayakta gösterileri izledi. Ateşin
Çocukları şarkılar ve danslarıyla izleyenlerden büyük alkış aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4132.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Kayıp Olan
Bulunamadı

Ebubekir

Çelebi

3

Aydır

Kayseri’de, Kızılırmak köprüsü üzerinde takla atan aracın kaybolan sürücüsü Ebubekir Çelebi
3 aydır yapılan çalışmalara rağmen bulunamadı.29 Ağustos günü Kızılırmak Köprüsü’nde
Ebubekir Çelebi’nin kullandığı 35 KA 515...
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Kayseri’de, Kızılırmak köprüsü üzerinde takla atan aracın kaybolan sürücüsü Ebubekir Çelebi
3 aydır yapılan çalışmalara rağmen bulunamadı.
29 Ağustos günü Kızılırmak Köprüsü’nde Ebubekir Çelebi’nin kullandığı 35 KA 515 plakalı
otomobil takla atmış, ancak sürücü Ebubekir Çelebi tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.
Ebubekir Çelebi’nin eşi Elmas, oğlu Cüneyt ve kardeşi Kerim Çelebi, 3 ay boyunca yapılan
çalışmalarda her hangi bir sonuç alınamadığını söyledi. Kerim Çelebi, ağabeyinin bulunması
için yetkililerden yardım isterken, “Tam üç ay oldu. Tüm aramalarımıza rağmen bir sonuç
alamadık. Sokaklara astığımız fotoğrafları görenler verilen numaralardan bizi arıyorlar. Her
sese koşuyoruz ama bir netice alamadık” dedi.
Yetkililerden de ağabeyi Ebubekir Çelebi’nin bulunması için daha çok yardım beklediklerini
bildiren Kerim Çelebi, “Jandarma olay günü kameraya takılan 17 araç tespit etti. Bu 17 aracın
sürücüsüne ulaşıldı ancak ağabeyimin ne öldüğünü ne de araçtan sağ çıktığını gören var”
diyerek, arama çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4133.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Sosyal Belediyecilik
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2014 yılı içerisinde bölge halkından ihtiyaç
duyulanlara verilmek ihale ile ekmek satın alındığını söyledi.Melikgazi Belediyesi olarak her
yıl bakıma muhtaç, geçim sıkıntısı içerisinde...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2014 yılı içerisinde bölge halkından ihtiyaç
duyulanlara verilmek ihale ile ekmek satın alındığını söyledi.Melikgazi Belediyesi olarak her
yıl bakıma muhtaç, geçim sıkıntısı içerisinde olan vatandaşları aç bırakmamak için ihale ile
ekmek alınarak dağıtımın yapıldığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “ Belediyelerin
kuruluş amaçlarından biride sosyal belediyecilik ilkesidir. Toplumda birlik ve beraberliği,
barış ve huzurun sağlanması,toplumda sosyal dengenin oluşturulması amacı ile belediyelere
yasa tarafından yetki verilmiştir. Bu amaç ile her yıl engelli, yaşlı, çalışamayacak kadar
rahatsız, kimsesiz, bakıma muhtaç insanlarımıza ekmek ve aşevlerinden yemek verilmektedir.
Bu ilke çerçevesinde 2014 yılı içerisinde 3 milyon adet ekmek alımı için ihale yaptık. Yapılan
ihale ile 250 gr. somun ekmeğin, 14 ayrı bölgede, 12 ay boyunca dağıtımı
gerçekleştirilecektir“ dedi.Başkan Memduh Büyükkılıç, yaz aylarında istihdamın arttığını ve
gündelik çalışmalar ile aile gelirlerinde artış olduğunu ancak kış aylarında inşaat sektörünün
sona ermesi ile ailelerin geçimlerinde zorlandığını bu durumun ekmek dağıtımını etkilediğini
çünkü yaz aylarında daha az kişi ve aileye ekmek yardımında bulunduklarını kış aylarında ise
bu sayının arttığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4134.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Pınarbaşı
Müftülüğü’nden
Çiçekli Kutlama

Öğretmenlere

24 Kasım Öğretmenler günü nedeni ile Pınarbaşı Đlçe Müftüsü Reşat Üstün ve ilçede görev
yapan din görevlileri Đlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan’ı makamında ziyaret
etti.Ardından Pınarbaşı’nda buluna Lise ve Đlk Öğretim...
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24 Kasım Öğretmenler günü nedeni ile Pınarbaşı Đlçe Müftüsü Reşat Üstün ve ilçede görev
yapan din görevlileri Đlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan’ı makamında ziyaret etti.
Ardından Pınarbaşı’nda buluna Lise ve Đlk Öğretim Đdareci ve öğretmenlerini ziyaret eden
Müftü Üstün ve din görevlileri günün anlam ve önemi ile ilgili Okul Đdareci ve öğretmenlerle
sohbet etti. Üstün, Öğretmenlerle yaptığı sohbette “Yüce dinimiz Đslam eğitim ve öğretime
büyük önem vermiştir. Çünkü Peygamberimiz (s.a.v.) Đlk Vahiy ile okuması emredilerek,
kalemden ve öğrenmekten bahsedilmiş ve dinimizin ilk emri “oku” olmuştur. Siz değerli
Öğretmenlerimize görevlerinin kutsallığı nedeniyle saygı duymak ve sevmek insani bir
görevdir. Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakârlığı gösteren
sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.” dedi. Müftü Üstün, Öğretmenler
günü anısına Đlçe Milli Eğitim müdürü Murat Aslan’a ve öğretmenlere çiçek takdim etti.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren öğretmenler, Müftü Üstün ve din görevlilerine
teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4135.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Pınarbaşı’da Uyuşturucu Operasyonu
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yapılan operasyonda 500 gram esrar maddesi ele
geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda S.G. ve R.T.’nin
bulunduğu otomobilde arama yapıldığı öğrenildi. Yapılan aramalarda...
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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yapılan operasyonda 500 gram esrar maddesi ele
geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda S.G. ve R.T.’nin
bulunduğu otomobilde arama yapıldığı öğrenildi. Yapılan aramalarda 500 gram esrar maddesi
bulunduğu ve 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.Yapılan soruşturma sonucunda gözaltına
alınan 2 kişinin serbest bırakıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4136.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Kansızlık
Olabilir

Önemli

Hastalıkların

Belirtisi

Memorial Kayseri Hastanesi Đç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Zeynep Tuğba Özdemir,
"Günümüzde sık karşılaşılan sağlık problemlerinin başında gelen kansızlık başta mide ve
bağırsak kanseri olmak üzere bir çok önemli hastalığın...
27 Kasım 2013 Çarşamba 11:20

Memorial Kayseri Hastanesi Đç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Zeynep Tuğba Özdemir,
"Günümüzde sık karşılaşılan sağlık problemlerinin başında gelen kansızlık başta mide ve
bağırsak kanseri olmak üzere bir çok önemli hastalığın da belirtisi olabilmektedir" dedi.
Memorial Kayseri Hastanesi Đç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Zeynep Tuğba Özdemir,
"Doğurganlık çağında olan kadınlar, demir ihtiyacı artmış gebe ve emzirenler, çocuklar, uzun
dönem ağrı kesici ve aspirin alanlar yüksek kansızlık riski grubundadır. Kansızlığın %90
oranında en sık nedeni demir eksikliği olmakla birlikte kadınları ve çocukları daha fazla
etkilemektedir. Dünyada kadınlarda görülme sıklığı %30-40 iken erkeklerde ise yaklaşık
%20’dir. Kanamalara bağlı demir eksikliğinde, vitamin B 12 veya folik asit eksikliğinde
anemi gelişebilmektedir. Kansızlık, kimi zaman ise erkeklerde mide, bağırsak ve prostat
kanserleri ile kadınlarda rahim kanserinin belirtisi olabilmektedir. Bu nedenle kansızlık basit
bir hastalık olarak nitelendirilmeyip mutlaka altta yatan neden araştırılmalıdır. Erişkin
erkeklerde 13gr/dl, kadınlarda 12gr/dl, 6ay-6yaş arası çocuklarda 11gr/dl ve 6-14 yaş arası
çocuklarda 12gr/dl’nin altındaki hemoglobin değerleri anemiye işaret etmektedir" diye
konuştu.
Uz. Dr. Zeynep Tuğba Özdemir, "Kansızlık genellikle belirti vermeyen ve rutin sağlık
kontrollerinde yapılan kan tahlillerinde ortaya çıkan, teşhisi konulabilen bir sağlık sorunudur.
Hastalık ilerlediğinde ise bireylerde halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı, ağız kenarında
çatlaklar, tırnaklarda şekil bozukluğu, saçlarda dökülme, toprak veya buz yeme gibi şikayetler
oraya çıkmaktadır. Demir eksikliği olan çocuklarda ise yürüme-oturma-konuşmasında
gecikme, öğrenmede güçlük görülmektedir. B 12 anemisi de B 12 vitamini eksikliğinde
ortaya çıkmaktadır. Bacak-el ve ayaklarda uyuşma, sarı ve mavi renklerle ilgili renk körlüğü,
şişmiş ağrıyan bir dil, kilo kaybı, kararmış bir cilt, ishal, unutkanlık, depresyon hali en önemli
belirtileridir" diyerek şu bilgileri verdi:
"Diyetle az miktarda demir alımı, vücuttan emiliminde azalma veya kronik
kanamalar(hemoroid kanaması, mide veya barsak ülseri, kanser, ağır adet kanamaları dahil)
sonucu demir eksikliği gelişebilmektedir. Kronik alkol alımında, keçi sütü ile beslenenlerde,
bağırsak hastalıklarında, epilepside, kanser ilaçları kullanımında, doğum kontrol hapı
kullanımında da demir eksikliği görülebilmektedir. B12 eksikliği vejetaryenlerde,
bağırsaklarda aşırı bakteri çoğalmasında, bazı kanser hastalarında, mide rahatsızlıklarında
görülmektedir.
Demir eksikliği, dengeli ve sağlıklı beslenme, düzenli ilaç kullanımı ile tedavi edilmelidir.
Demir ilaçları aç karnına alınmalı, süt ve süt ürünleri ile birlikte kullanılmamalıdır. Vücutta
demir depolarının dolabilmesi için en az 6 ay tedavi görülmelidir. Doktorun belirlediği tedavi
programı uygulanmalı ilaçlar doktora danışılmadan kesilmemelidir.
Demir eksikliğinden korunmak için tek taraflı beslenmeden kaçınılmalı ve özellikle sakatat,
balık, kuru kayısı, kuru baklagiller, taze sebze ve meyve yeterli miktarda tüketilmelidir. C
vitamini demirin bağırsaklardan emilimini artırdığı için bolca tüketilmelidir. Kafeinli
içecekler, süt ve kepek ise demir emilimini azalttığı için sık tüketilmemelidir. B 12 vitamini
kırmızı kan hücrelerinin kemik iliğinde üretilmesi için gereklidir ve eksikliği kansızlığa yol
açmaktadır. "
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4137.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Cinsel Saldırıda Kendini Bıçakla Savundu, Bin
500 Tl Ceza Yedi
Kayseri'de evli bir kadına "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ettiği" gerekçesiyle yargılanan
sanık 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılırken, kendini bıçakla savunan kadına ise bin 500 TL
para cezası verildi.2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde...
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Kayseri'de evli bir kadına "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ettiği" gerekçesiyle yargılanan
sanık 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılırken, kendini bıçakla savunan kadına ise bin 500 TL
para cezası verildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz yargılanan sanıklar
M.K. ile A.T. hazır bulundu. Sözleri sorulan sanıklardan A.T., "M.K. eşimle bir şey
konuşacakmış, onun için evimize geldi. Ben de gitmesini söyledim. Tartışma böyle çıktı.
Şikayetçi değilim" dedi. M.K. ise, "Olay yerine A.T.'nin eşini sormak için gittim. A.T. bana
sert davranınca iki tokat attım. Olay bu şekilde gelişti. Ben A.T.'ye başka bir şey yapmadım"
ifadelerini kullandı. Yapılan yargılama sonucunda M.K.'yi bıçakla yaralayan A.T. bin 500 TL
para cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanması geri bırakıldı. M.K. ise, "tehdit ve cinsel
saldırıya teşebbüs" suçlamasıyla 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mayıs 2013 tarihinde
meydana gelen olayda, servis şoförü M.K. A.T.'nin evine gitmiş, çıkan tartışmada darp edilen
kadın eline geçirdiği bıçakla M.K.'yi yaralamıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4138.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Cinsel Saldırı Suçlamasıyla Yargılanan
Sanıklara Beraat
Kayseri'de, bir kişiye cinsel saldırı işlediği iddiasıyla yargılanan 2 şahıs beraat etti.2. Ağır
Ceza Mahkemesinde görülen davada, H.A'ya cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla
yargılanan M.K. ile M.A.Ö. duruşmaya katılmadı. Duruşmayı...
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Kayseri'de, bir kişiye cinsel saldırı işlediği iddiasıyla yargılanan 2 şahıs beraat etti. 2. Ağır
Ceza Mahkemesinde görülen davada, H.A'ya cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla
yargılanan M.K. ile M.A.Ö. duruşmaya katılmadı. Duruşmayı izleyen bir sanığın annesi
fenalık geçirerek, salondan dışarı çıkarıldı. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucunda
M.K. ile M.A.Ö.'yü yeterli delil olmaması nedeniyle beraat etti. Mahkeme Başkanı verilen
karar sonrası, "Anneye söyleyin, karar verilmeden önce ağlamasın" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4139.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

MESUT OL KARDEŞĐM
Gazetemiz muhabiri Şerif Arslan Dünya evine girdi...
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Gazetemiz muhabirlerinden Şerif Arslan, Arzu Çokatak ile 25 Kasım Pazartesi Günü Uşak'ta
düzenlenen törenle dünya evine girmiştir. Kayseri Gündem ailesi olarak kardeşimiz ve
çalışma arkadaşımız Şerif Arslan'a eşi Arzu Çokatak ile birlikte bir ömür boyu mutluluklar
dileriz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4140.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Kayseri'de Uyuşturucu Tacirlerine Darbe
Kayseri'de bir yolcu otobüsünün bagajında 19 kilo 439 gram esrar maddesi ile bir aracın
stepne lastiği içerisine gizlenmiş 5 kilo 260 gram eroin maddesi bulundu. Uyuşturucu
maddelerle ilgili gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece...
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Kayseri'de bir yolcu otobüsünün bagajında 19 kilo 439 gram esrar maddesi ile bir aracın
stepne lastiği içerisine gizlenmiş 5 kilo 260 gram eroin maddesi bulundu. Uyuşturucu
maddelerle ilgili gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine
gönderildi.
Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ''uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek''
olayı ile ilgili düzenlenen operasyonlarda, Kayseri-Malatya D 300 karayolunun 20.
kilometresinde yolun cep kısmında risk analizine dayalı olarak yapılan uygulama sırasında,
bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsünün içerisinde S.Ç. isimli kadının yakalandığı,
otobüsün bagajında yapılan aramada S.Ç'ye ait 1 adet desenli çarşafa sarılı valizin içerisinde,
siyah naylon poşetlerde daralı ağırlığı 19 kilo 439 gram gelen esrar maddesi olduğu
değerlendirilen maddenin ele geçirildiği, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin nakliyesinde ve
ticaretinde bağlantısı olduğu değerlendirilen Ö.Ç. isimli şahsın da yakalandığı bildirildi.
Açıklamada, yine Kayseri-Malatya D 300 karayolunun 20. kilometresinde yolun cep kısmında
risk analizine dayalı olarak yapılan uygulama sırasında, 43 plakalı bir aracın durdurularak
arama yapıldığı bildirildi. Araçta bulunan T.A. ve Đ.Y. isimli şahıslar yakalanırken, araçta
yapılan aramada aracın stepne lastiğinin içerisinde, 20 adet koli bandı üzeri siyah bant ile
sarılı vaziyette toplam daralı ağırlığı 5 kilo 260 gram gelen eroin maddesi olduğu

değerlendirilen maddenin ele geçirildiği kaydedildi. Ayrıca aracın yanına atılı vaziyette, 1
adet kağıda sarılı vaziyette daralı ağırlığı 5 gram gelen esrar maddesi olduğu değerlendirilen
maddenin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, ''Şahısların Van ilinden Kütahya iline
uyuşturucu madde sevkiyatı yaptıkları tespit edilmiştir. Şüpheliler S.Ç., Ö.Ç., T.A. ve Đ.Y.
çıkarılmış olduğu adli mercilerce tutuklanmıştır'' denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4141.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Merkezi Ortak Sınavlara 23 Bin Öğrenci
Katılacak
Ortaokul 8’inci sınıflar için ilk kez düzenlenecek merkezi ortak sınavlara Kayseri’den 23 bin
öğrenci katılacak.Merkezi ortak sınavların ilk oturumu yarın, ikinci gün oturumu ise 29
Kasım Cuma günü düzenlenecek. Perşembe ve cuma günlerinde,...
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Ortaokul 8’inci sınıflar için ilk kez düzenlenecek merkezi ortak sınavlara Kayseri’den 23 bin
öğrenci katılacak.
Merkezi ortak sınavların ilk oturumu yarın, ikinci gün oturumu ise 29 Kasım Cuma günü
düzenlenecek. Perşembe ve cuma günlerinde, 5, 6 ve 7’nci sınıflar idari izinli sayılacak.
Öğrencilerin kendi sınıflarında girecekleri sınavlar, saat 9.00'da başlayacak, 30'ar dakika ara
verilerek 12.00'de sona erecek. Kayseri’de 196 merkezde, 23 bin öğrenci merkezi ortak
sınavlara katılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4142.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Kayseri’nin Polat’ı Olmak Đstediler, Kendilerini
Cezaevinde Buldular
Kayseri’de, kendini MĐT elemanı olarak tanıtıp, "Sizi Kayseri’nin Polat’ı yapacağım" diyen
kişiye inanarak okul önlerinde uyuşturucu satan 2 kişi, 7 ay cezaevinde kaldıktan sonra
verilen hapis cezası ertelenerek tahliye edildi.Kayseri...
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Kayseri’de, kendini MĐT elemanı olarak tanıtıp, "Sizi Kayseri’nin Polat’ı yapacağım" diyen
kişiye inanarak okul önlerinde uyuşturucu satan 2 kişi, 7 ay cezaevinde kaldıktan sonra
verilen hapis cezası ertelenerek tahliye edildi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan
tutuklu bulunan sanıklar M.Y. (20) ve B.K. (20) hazır bulundu. B.K., mahkemede verdiği
ifadesinde, kendisini Özcan Ayhan olarak tanıtan bir kişinin, "Bana kendisini MĐT elemanı
olarak tanıttı. Bana ve arkadaşıma, 'Sizi Kayseri’nin Polat’ı yapalım. Kayseri’nin 1 numarası
siz olun” diye vaatlerde bulundu. Bu şekilde eroin işi ile uğraşanları bitirebileceğiz” dediğini
anlattı.
M.Y., okul önlerinde uyuşturucu satarken yakalandıklarını anlatarak, “Kimlik kontrolü yapan
polislere MĐT elemanı olduğumuzu söyledik. Daha sonra bizi gözaltına aldılar” dedi.
"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yargılanan ve 7 ay boyunca tutuklu kalan sanıklardan
B.K., “Kandırıldık ve çok pişmanız” diye konuştu.
Yapılan çalışmalarda Özcan Ayhan isminde birinin olmadığı belirlenirken, mahkeme heyeti
yapılan yargılama sonrasında M.Y. ve B.K.’ye TCK’nın 188/3 maddesi gereğince, 4 yıl 2 ay
hapis cezası ve 8 bin 320 TL para cezası verdi. Ceza etkin pişmanlık nedeniyle ertelenerek
sanıkların tahliyesine karar verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4143.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

KAYSERĐ'DE En büyük istihdam alanı Đnşaat
ve Tekstil
Türkiye’nin ilk ve en büyük online istihdam platformu Kariyer.net’in Genel Müdürü Yusuf
Azoz, Kayseri bölgesindeki Kariyer.net istihdam rakamlarına göre en çok ilan yayınlayan
sektörlerin başında Đnşaat ve Tekstil geldiğini belirtiyor. Azoz, “En çok ilan yayınlanan
pozisyonlara paralel olarak en çok başvuruyu da Satış Temsilcisi pozisyonunun aldığını
söylüyor.

27 Kasım 2013 Çarşamba 18:09

Türkiye’nin ilk ve en büyük online istihdam platformu Kariyer.net’in Genel Müdürü
Yusuf Azoz, Kayseri bölgesindeki Kariyer.net istihdam rakamlarına göre en çok ilan
yayınlayan sektörlerin başında Đnşaat ve Tekstil geldiğini belirtiyor. Azoz, “En çok ilan
yayınlanan pozisyonlara paralel olarak en çok başvuruyu da Satış Temsilcisi
pozisyonunun aldığını söylüyor.
Kurulduğu 1999 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük istihdam platformu olan Kariyer.net,
iş arama ve işe alım süreçlerinde mobil uygulamaları başta olmak üzere yeni nesil
teknolojilerle iş arayanlarla işverenleri internet ortamında bir araya getiriyor. Kariyer.net’in
aday veritabanında 18 milyon özgeçmiş bulunuyor. Kariyer.net üyesi 49 binin üzerinde firma,
ihtiyaç duyduğu işgücünü Kariyer.net aracılığıyla arıyor. Bugüne kadar 1 milyon 50 bin kişi

Kariyer.net üzerinden iş buldu. Yaygın bir hizmet ağına sahip olan Kariyer.net, Kayseri dahil
toplam 14 satış ofisi ile işverenlere ve adaylarına hizmet veriyor. Kariyer.net Genel Müdürü
Yusuf Azoz, 2013 yılı Kariyer.net verilerini değerlendirirken, Kayseri ve çevresindeki
istihdam rakamları ile ilgili bilgi verdi.
Kariyer.net verilerine göre 2013’te istihdam artışı gerçekleşti mi?
Biz yaklaşık 4 yıldır sitemizdeki iş ilanlarını baz alarak bir istihdam endeksi hazırlıyoruz.
Özel sektörden gelen personel talepleriyle oluşturulan Kariyer.net Đstihdam Endeksi, 2013’ün
son çeyreğinde özel sektörde istihdam adına önemli bir hareketlenme olduğunu gösteriyor.
Kariyer.net Đstihdam Endeksi’ne göre 2013’ün ilk üç çeyreğinde istihdam artışı yüzde 5
olarak gerçekleşti. En çok istihdam sağlayan sektörler Đnşaat, Tekstil, Bilişim ve Üretim oldu.
Anadolu’da istihdamı Yapı, Sağlık ve Perakende hızlandırırken en çok personel talebi satış
uzmanı ve mühendisler için gerçekleşti. 2013’ün başından bu yana istihdamda artış yavaş da
olsa sürüyor. Aylık rakamların istikrarlı bir tablo çizdiğini söyleyebiliriz.
Peki, 2013 yılında Kayseri ve çevresinde hangi sektörler öne çıkıyor?
Bölgede faaliyet gösteren ulusal firmaların yarattığı istihdam sektör rakamlarını da etkiliyor.
2013 yılında Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri’de de Kariyer.net’te en çok ilan
yayınlanan sektörlerin başında inşaat ve tekstil geliyor. Bu iki sektörü Sağlık, Ticaret ve
Üretim /Endüstriyel Ürünler takip ediyor. Mobilya&Aksesuar, Kimya ve Hizmet sektörleri de
öne çıkanlar arasında.
Kayseri’de en çok ilan yayınlanan ve başvuru alan pozisyonlar neler?
2013 yılında Kayseri’de işverenler tarafından en çok ilan yayınlanan pozisyonlar arasında
Satış Temsilcisi pozisyonu ilk sırada geliyor. Mühendis, Muhasebe Elemanı ve Satış Müdürü
yine en çok aranan pozisyonlar arasında sıralanıyor. En çok ilan yayınlanan pozisyonlara
paralel olarak en çok başvuruyu Satış Temsilcisi pozisyonu alıyor. En çok başvuru alan
pozisyonlar içinde “genel başvuru” oranının 7. sırada gelmesi, adayların Kayseri ve çevresine
ilgisinin ne kadar fazla olduğunu gösteriyor.
Son yıllarda KOBĐ’lerin de internetten işe alımı tercih etmeye başladığını
gözlemliyoruz, bu konuda sizin verileriniz ne söylüyor?
KOBĐ’lerde eş-dost aracılığıyla eleman aramak tarihe karışıyor diyebiliriz. Çünkü bu, oldukça
verimsiz bir yöntem. Ürün ve hizmetler birbiriyle neredeyse aynı hale gelince rekabette öne
çıkan en önemli unsur insan oluyor. Şirketler de en iyi çalışanı bünyelerine katmak için adeta
birbiriyle yarışıyor. Dolayısıyla KOBĐ’ler referans, tanıdık yoluyla çalışan bulma yöntemiyle
yetinemeyecek kadar baskı altında. Son yıllarda müşterilerimiz arasında KOBĐ’lerin sayısının
giderek arttığını görüyoruz. KOBĐ’lerin başarısı için her çalışanın performansı ve yetenekleri
büyük önem taşıyor. Bu yüzden doğru personele ulaşmanın, KOBĐ’lerde büyük şirketlere göre
daha da fazla önem taşıdığını söylemek yanlış olmaz. Üstelik KOBĐ’ler personel arama
sürecini düşük maliyetlerle gerçekleştirmek zorundalar. KOBĐ’ler için bu fırsatı internet
sunuyor. Đnternet kullanımının da yaygınlaşmasıyla giderek daha fazla KOBĐ, işe alım
süreçlerini internet üzerinden gerçekleştirmeyi tercih ediyor. Kariyer.net olarak biz de yeni
teknolojiler ve 18 milyonluk aday havuzumuzla ihtiyaçlara cevap vermek için çalışıyoruz.

Kayseri'de en çok ilan yayınlanan ilk 5 pozisyon
•
•
•
•
•

Satış Temsilcisi
Mühendis
Muhasebe Elemanı
Satış Müdürü
Mağaza Müdürü

Kayseri'de en çok başvuru alan ilk 5 pozisyon
• Satış Temsilcisi
• Satış Müdürü
• Tıbbi Mümessil
• Mühendis
• Yönetici Adayı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4144.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

ĐSTĐHDAM FUARI BUGÜN BAŞLIYOR
Geçen sene 2500 kişinin istihdamına vesile olan Kayseri Đstihdam Fuarı (KAYĐF) Bugün
Dünya Ticaret Merkezi'nde açılıyor. Cumartesi gününe kadar açık olacak fuar için 15
dakikada bir ĐŞKUR önünden gidiş-dönüş şeklinde ücretsiz otobüs seferleri gerçekleşecek.
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Kayseri Đnsan Kaynakları ve Đstihdam Fuarı (KAYĐF) Bugün Dünya Ticaret Merkezi'nde
açılıyor. Fuar, ĐŞKUR Kayseri Đl Müdürlüğü öncülüğünde, Kayseri Valiliği, Erciyes
Üniversitesi, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Đl Milli Eğitim
Müdürlüğü ve Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin destek ve katkıları ile 28-30
Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Đl Müdürü Ahmet Ayçiçek gazetemize yaptığı açıklamada; Fuara yerel ve ulusal düzeyde 100
firma katılacağını belirterek organizasyonun ayrıntılarıyla ilgili şu bilgileri verdi; "Fuara
katılan vatandaşlar, firmalara iş yada staj formu bırakabilir, firmaların kariyer olanakları
hakkında bilgi edinebilir, uzman konuklardan ücretsiz seminerler alabilir."
Ayçiçek, ayrıca geçen sene 2500 kişinin fuar sayesinde iş bulma olanağını elde ettiklerini
hatırlatarak bu yılki fuarda katılımın ve istihdamın artmasını beklediğini söyledi.
Fuar, Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda bugünden başlayarak Cumartesi gününe kadar
09-17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Ayrıca her 15 dakikada bir ĐŞKUR önünden
gidiş-dönüş şeklinde ücretsiz otobüs seferleri gerçekleşecek.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4145.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

BAŞBAKAN, BEKĐR BAŞKANA “DEVAM”
DERSE NE OLUR?

Erkinbeğ Uygurtürk
erkinbeg@yahoo.com
28 Kasım 2013, 11:25
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Meclisteki grup toplantısında 10 ilin Belediye
Başkan adayını ilan etti. Aralarında Kayseri’nin de bulunduğu bu illerden bazılarında kimin
Başkan olacağı zaten belliydi ki Başbakan’da malumun ilanında bulunmuş oldu.
Başbakan adaylarını açıklarken Kayseri’nin üzerinde çok durdu ve adeta öve öve bitiremedi.
Tabi arada bir CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na göndermeleri ve sucuk-pastırma
muhabbetini unutmayalım. Neyse artık kazısız belasız Başkan Özhaseki’nin adaylığı ilan
edildi de birçok kişi rahat bir nefes aldı. Çünkü, bazı kesimlerin zihninde “ Acaba Başbakan
başka birini aday gösterir mi” diye bir soru dolaşmıyordu da değil. Başbakanın yapısını
bilenler son ana kadar emin olamadılar.
Peki şimdi ne olacak?
Başbakan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı. Sıra geldi ilçe
belediyelerine. Metropol ilçelerden Melikgazi’ye Memduh Büyükkılıç’ın tekrar aday
gösterilmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bence doğru olanda bu olur. Memduh
Başkan, Melikgazi bölgesinde sevilen ve hizmetleriyle takdir toplayan bir isim.
Gelelim Kocasinan’a. Bildiğiniz gibi Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, aday
olmayacağını sürekli telaffuz ediyor. Ediyor etmesine ama bazıları da onu bırakmamak için
elinden gelen gayreti gösteriyor. Burada şöyle bir soru geliyor insanın aklına.
Yazımın başlığında olduğu gibi “ Başbakan, Bekir Başkanı seninle devam edeceğiz” derse
ne olur? Koskoca Başbakan böyle bir teklifte bulunursa Bekir Başkan hatırını kıramayacağı
için yeniden aday olur. Bekir Başkanın yeniden aday olmasını Başkan Özhaseki’de ister,
Memduh Başkanda ister. Çünkü, yıllardır bu üç isim beraber bir çok başarıya imza attılar.
Böyle olursa bir çok insanın şimdiye kadar yaptığı ince hesaplar hep bertaraf olur.
Ama şöyle bir ihtimal daha var. Başbakan, Bekir Başkana hiç böyle bir teklifte bulunmaz ya
da bulunsa bile Bekir Başkan nazikçe geri çevirebilir. Böyle bir ihtimal karşısında Kocasinan
için en güçlü isim şuan Murat Cahit Cıngı gibi gözüküyor. Nereden çıktı bu isim derseniz
birkaç hafta önceki yazımda kısaca bahsetmiştim. Murat Cahit Cıngı, Erciyes A.Ş.’nin
başındaki isim ve siyaseten de tecrübeli. Daha önce Milletvekili adayı olmuştu başarılı bir
kişi. Cıngı’nın resmi bir başvurusu olmasa da parti içinde adı yüksek sesle telaffuz edilmeye
başlandı. Bunun yanında Mustafa Çelik ismi geçiyor ki Çelik ismine ben pek şans
vermiyorum. Parti içinde sıkıntı olacağı ve akrabalık durumlarıyla ilgili olarak da yanlış
anlaşılacağı yönünde görüşler var. Kocasinan için tek resmi olarak başvuran isim olan Đsmail
Ruhlukürkçü. Ruhlukürkçü, mimar olmasının verdiği bilgiyle Kocasinan için bir çok proje
hazırlamış ve projelerini hazırladığı videolarla Youtube’de paylaşmaya devam ediyor. Ciddi
ciddi çalışan bir isim. Kocasinan’a bir diğer ismi geçen isim ise AK Parti Kocasinan Đlçe
Başkanı Cahit Özden. Cahit Özden’de parti içinde etkili ve ön plana çıkan bir kişi. Bütün
bunların yanında son zamanlarda AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın adını
söyleyenler bile var.

Kayseri’nin en büyük metropol ilçelerinde durum böyle. Daha birçok söylenen sözler, yapılan
kulisler var ama. Özhaseki Başkan’ın adaylığı da kesinleştiğine göre, aday belirleme sürecine
her zamankinden daha fazla dahil olacağı kesin. Burada asıl merak edilen isim ise bence AK
Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz.
Ömer Dengiz’in durumu ne olacak?
Denildiği gibi Haseki sonrası da Büyükşehir’in koltuğuna o mu oturacak?
Herkes merakla bekliyor. Bunların cevabını ararken, son siyasi gelişmeleri iyi takip etmek
gerekiyor. Bu da başka bir yazı konusu olsun vesselam.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4146.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Talas'dan Birlik Ve Beraberlik Çağrısı
AK Parti Talas belediye başkan aday adayları, ilçe yönetim toplantısında bir araya geldi.
Toplantıda konuşan AK Parti Talas Đlçe Başkanı Ragıp Dost, aday adayları arasında çekişme
olmamasını, birlik ve beraberlik içerisinde tatlı bir...
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AK Parti Talas belediye başkan aday adayları, ilçe yönetim toplantısında bir araya geldi.
Toplantıda konuşan AK Parti Talas Đlçe Başkanı Ragıp Dost, aday adayları arasında çekişme
olmamasını, birlik ve beraberlik içerisinde tatlı bir rekabetle bu sürecin atlatılması dileğinde
bulundu.
AK Parti Đlçe teşkilatındaki toplantıya, Talas koordinatörleri, Đlçe Başkanı Ragıp Dost, kadın
ve gençlik kolları ile belediye başkan aday adayları katıldı.
Toplantıda konuşan, AK Parti Talas Đlçe Başkanı Ragıp Dost, "Đlçe yönetim toplantımıza
hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki seçimlerde alacağımız her oy bizim için çok önemlidir.
Aday adaylığı sürecinde bütün arkadaşlarımızdan ricamız sadece kendilerini ve projelerini
tanıtarak çalışmalarını sürdürmeleridir. Devamında adayımızın belirlenmesiyle, hep birlikte
partimiz ve adayımız için gece gündüz çalışarak Talas'ta partimizi en iyi şekilde temsil
edeceğiz. Partimiz ve ilçemiz için bu sürecin hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde
konuştu.
Toplantıya katılan belediye başkan aday adayları da, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak,
bu sürecin sonunda belirlenecek adayın arkasında duracaklarını ve adayın kazanması için var
güçleri ile çalışacaklarını dile getirdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4147.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Kayseri'de Simidin Fiyatı 75 Kuruş Oldu
Susama gelen zammın ardından Kayseri'de 50 kuruştan satılan simidin fiyatı 75 kuruş
oldu.Kayseri’de 50 kuruştan satılan simit, son gelen zamlarla beraber 75 kuruştan satışa
sunulunca vatandaşlar isyan etti. Simide yapılan zammı olumsuz karşılayan...
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Susama gelen zammın ardından Kayseri'de 50 kuruştan satılan simidin fiyatı 75 kuruş oldu.
Kayseri’de 50 kuruştan satılan simit, son gelen zamlarla beraber 75 kuruştan satışa sunulunca
vatandaşlar isyan etti. Simide yapılan zammı olumsuz karşılayan vatandaşlar, zam oranının
çok olmasından dert yandı. Simide duyulan ilginin azalacağını dile getiren vatandaşlar,
“Cebimizden çıkan para arttığına göre, simide duyulan ilgi de azalacaktır” dedi.
Kayseri’de bir firmada simit satışı yapan Ferdi Yıldırım, susama gelen zamdan dolayı simit
fiyatlarında artış olduğunu söyledi. Yıldırım, “Önceden 50 kuruşa sattığımız simidi, şimdi 75
kuruşa satıyoruz. Vatandaşlar zam geldiği için fiyatları yüksek görüyor. Bizim satışlarımızda
az da olsa azalma oldu” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4148.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Mhp Melikgazi Đlçe Teşkilatından Esentepe’de
Toplantı
Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi Đlçe Teşkilatı yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri öncesi
Mahalle toplantılarına hız verdi. Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete ve Đlçe
Başkanı Ertuğrul Yücebaş, Esentepe Mahalle Sakinleri...
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Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi Đlçe Teşkilatı yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri öncesi
Mahalle toplantılarına hız verdi. Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete ve Đlçe
Başkanı Ertuğrul Yücebaş, Esentepe Mahalle Sakinleri ile bir araya geldi.

Esentepe Mahallesinde yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Melikgazi Đlçe Başkanı
Ertuğrul Yücebaş, "Değişim, dönüşüm ve başkalaşım süreci ile ülkeyi uçuruma sürükleyen
mevcut iktidar ve onun yandaşları, yanaşmaları, ülke düşmanı, Türklük düşmanı ve topyekûn
hainlerin azmasına, arsızlığına pirim veren bir süreci başlatmışlardır" dedi.
Yücebaş Konuşmasına şöyle devam etti:
"Yaşanan bu süreç necip Türk milletini değişimle Cumhuriyete, dönüşümle milliyete,
başkalaşımla ülkenin temel dinamiklerini yerle bir edecek, Türklük düşmanlarının ekmeğine
yağ sürecek adımlarla ülke felakete adım adım sürüklenmektedir. Hep Türkün vatanında,
türkün değerleri hırpalanıyor, bu soysuz süreci tüm milletimizin gözü ününde yapılırken
sessiz yığınlar seyirci kalıyor."
Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete bir ise yaptığı
konuşma da "MHP var oldukça hiç bir kirli emel başarıya ulaşamayacaktır" dedi.
KARAMETE “ FANTEZĐ YAPMALARINA SON VERECEĞĐZ"
Karamete, "Önümüzde 30 Mart yerel seçimlerinde insanımız ya bu sürece dur diyecek veya
ülke bir kaosa sürüklenecektir. Yerel de ve genelde tüm hazırlıklarını yapmış parti
teşkilatlarımızla örnek ve çalışkan belediyecilik anlayışımız ve projelerimizle insanımızın
teveccühüne layık olacak üç hilali inşallah Melikgazi'ye dikeceğiz, 20 seneyi aşkın bir süreçte
Kayseri’yi idare edenlerin fantezi yapmalarına son vereceğiz, yeter artık diyeceğiz “ diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4149.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Kaymek'ten 'emniyet'li Eğitim
Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Eğitmenleri tarafından polislere yönelik Halkla Đlişkiler ve
Etkili Đletişim Eğitimi verildi. Đletişim Eğitmeni Özden Algan tarafından, Emniyet Müdürlüğü
binasında verilen eğitimde sağlıklı iletişimin...
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Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Eğitmenleri tarafından polislere yönelik Halkla Đlişkiler ve
Etkili Đletişim Eğitimi verildi. Đletişim Eğitmeni Özden Algan tarafından, Emniyet Müdürlüğü
binasında verilen eğitimde sağlıklı iletişimin önemi vurgulandı.
Đnsanların aynı taraftan baktıkları zaman aynı şeyi gördüklerini ifade eden ve önemli olanın
aynı taraftan bakmak olduğunu dile getiren Özden Algan, iletişimde yaşanılan sorunların
sebeplerinin bakış açısı ile ilgili olduğunu belirtti. Algan, "Aynı yerden bakmaya çalışın.
Bunun içinde empati yeteneğini geliştirmek lazım" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4150.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Hizmet-iş Akkışla Belediyeleriyle Anlaştı
Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Akkışla Belediyeleri arasında bir süredir
yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.Akkışla
Belediyesinde gerçekleştirilen imza töreninde...
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Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Akkışla Belediyeleri arasında bir süredir
yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.
Akkışla Belediyesinde gerçekleştirilen imza töreninde sözleşmenin 2014 ila 2017 yılları
arasında 3 yılı kapsadığını söyleyen Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil
Özdemir, “ Üyelerimizin maaşlarına ve sosyal haklarına birinci yıl ortalama yüzde 30
oranında ikinci ve üçüncü yıllar ayrı ayrı ortalama yüzde 13’er oranında zam yapılacaktır.
Belediye başkanımıza işçilerimize ve sendikamıza gösterdiği hassasiyetten dolayı
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Akkışla Belediye Başkanı Azmi Kazım Songur’ da çalışan arkadaşlarımız bizim
kardeşlerimizdir. Onlar her şeyin en güzeline layıktır. Akkışlamıza 24 saat zaman mevhumu
göstermeden çalışan arkadaşlarımıza Akkışla Belediyemizin ve elimizde ki imkanların hepsini
kullanarak en güzelini vermeye çalıştık. Đnşallah ileri de çalışanlarımız daha da memnun
edeceğiz. Aldıklarını güle güle harcasınlar. Sözleşmemiz iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun.”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4151.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Suriyeliler’in Yaşadığı Binada Yangın Çıktı
Kayseri’de Suriyeli mültecilerin kaldığı bir binada çıkan yangın korku dolu anların
yaşanmasına neden oldu.Edinilen bilgiye göre Gevher Nesibe Mahallesi’nde bulunan ve
Suriyeliler’in yaşadığı Uğur Apartmanı’nda meydana gelen yangında...
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Kayseri’de Suriyeli mültecilerin kaldığı bir binada çıkan yangın korku dolu anların
yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre Gevher Nesibe Mahallesi’nde bulunan ve Suriyeliler’in yaşadığı Uğur
Apartmanı’nda meydana gelen yangında evde soba yakmak için bulunan boş kartonların
tutuşması sonucu yangın meydana geldi.
Yangın çıkan daire kullanılamaz hale gelirken, bina boşaltıldı. Đtfaiye ekiplerinin kısa sürede
müdahalesiyle söndürülen yangında herhangi bir can kaybı olmazken, büyük çapta maddi
hasar meydana geldi.
Yetkililer, yangın ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4152.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Krize Müdahahale Programı Koordinasyon
Kurulu Toplantısı Yapıldı
Kayseri’de Acil Serviste Đntihar Girişimine Psikososyal Destek ve Krize Müdahale Programı
Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.Geriatri Merkezi’nde yapılan toplantıya Vali
Yardımcısı Erdoğan Aygenç, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Ahmet...

28 Kasım 2013 Perşembe 10:29

Kayseri’de Acil Serviste Đntihar Girişimine Psikososyal Destek ve Krize Müdahale Programı
Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.
Geriatri Merkezi’nde yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, Kamu Hastaneleri
Genel Sekreteri Ahmet Gödekmerdan, Đl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya, Kayseri Halk
Sağlığı Müdürü Yunus Karadağ, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür Yardımcısı
Murtaza Ulutaş, Đtfaiye Müdürlüğü yetkilileri katıldı.
Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç’in başkanlık ettiği toplantıda intihar girişimlerinde ve
yaşanabilecek olan krizlerde kurumlar arasındaki koordinasyonun nasıl sağlanması gerektiği
tartışıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4153.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Kayseri’de Sınav Heyecanı
Kayseri’de, Seviye Belirleme Sınavı’nın (SBS) yeni modeli olan Merkezi Sınav Sistemi
heyecanı yaşandı.8. sınıf öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemesi ile 2013-2014
eğitim ve öğretim yılında Merkezi Sınav Sistemi Sınavı’nda...

28 Kasım 2013 Perşembe 10:20

Kayseri’de, Seviye Belirleme Sınavı’nın (SBS) yeni modeli olan Merkezi Sınav Sistemi
heyecanı yaşandı.
8. sınıf öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemesi ile 2013-2014 eğitim ve öğretim
yılında Merkezi Sınav Sistemi Sınavı’nda ter döktü. Đki aşamalı yapılacak olan sınavın ilk
aşamasında öğrencilere Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Đnkilap Tarihi ve Atatürkçülük,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden 20’şer soru sorulurken, ders başına da 40 dakika
zaman verildi. Saat 09.00’da başlayan sınavda öğrenciler soruları çözmek için ter dökerken,
aileler de çocukları için okul önlerinde Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.
Heyecanlı olduklarını dile getiren veliler, “Đçerideki öğrencilerimizi bekliyoruz. Geleceklerini
etkileyecek çok önemli bir sınavın ilk aşamasındalar. Bütün öğrencilere başarılar diliyoruz.
Đnşallah kazanırlar” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4154.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Aıds Telefon Kulaklığı Đle Bulaşmaz
Dünya AIDS Günü nedeniyle Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada
HIV virüsünün telefon kulaklığı, kapı tokmağı tükürük ve gözyaşı ile bulaşmadığı
bildirildi.Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün...
28 Kasım 2013 Perşembe 10:00

Dünya AIDS Günü nedeniyle Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada
HIV virüsünün telefon kulaklığı, kapı tokmağı tükürük ve gözyaşı ile bulaşmadığı bildirildi.
Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,
“HIV/AIDS enfeksiyonu 1980’li yıllardan bu yana tüm dünyada din, dil, ırk, cins, ülke
ayırımı yapmadan hızla yayılmaya devam ederek günümüzde dünya çapında bir salgın
boyutuna ulaşmıştır. 1990’lı yılların başlarından beri bulaşma pek çok ülkede en sık
korunmasız yapılan cinsel temasla ikinci sıklıkta da damar içi madde kullananların ortak
paylaştığı enjektör ile olmaktadır” ifadesinde bulunuldu.

Açıklamada, “HIV enfeksiyonu erişkinlerin yanında, tüm yaş gruplarında görülebilmektedir.
Aşısı bulunmamaktadır. Kullanılan ilaç tedavisi ile HIV/AIDS hastalığından ölümler
azalmıştır ancak hastalığın tam tedavisi bulunmamaktadır.
Bütün bu durumlar göz önüne alındığında önlenebilir bir hastalık olan HIV/AIDS ile
mücadelenin en etkili yolu, korunma önlemlerini uygulamaktır. Tek eşlilik yanı sıra, riskli
cinsel temasta kondom kullanımı, hastalığın cinsel yolla bulaşmasına karşı en güvenli ve basit
korunma yoludur” bilgilerine yer verildi.
Açıklamada, HIV virüsü ile ilgili olarak şu bilgiler verildi:
“1985’den günümüze kadar, Sağlık Bakanlığına 2012 yılı Haziran ayı itibarı ile toplam 6.802
HIV (+) kişi bildirimi yapılmıştır. Vakaların % 70’ini erkekler oluşturmaktadır.
Enfeksiyondan en fazla etkilenen 25-39 yaş arasındaki kişilerdir.
Birleşmiş Milletler Ortak Programı tarafından bu yıl 1 Aralık Dünya AIDS gününün ana
teması “Sıfır yeni vaka, sıfır ayrımcılık, sıfır AIDS’e bağlı Ölüm” olarak seçilmiştir.
Human Đmmunodeficieny Virus (Đnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) kelimelerinin baş
harfleri ile adlandırılmış HIV virüs, bağışıklık sisteminin içine yerleşerek, bireyin bağışıklık
sistemini zayıflatan bir virüstür.
AIDS bulaşıcı bir virüs hastalığıdır. Mikrobu HIV (hiv) adı verilen virüstür. HIV girdiği
vücudun, mikroplara karşı koyma yeteneğini sağlayan bağışıklık sistemini etkileyip yok eder.
Direnci azalan vücutta, HIV in etkisinin yanı sıra, çeşitli mikroplarda hastalıklara neden olur.
HIV/AIDS BULAŞMA YOLLARI
Korunmasız cinsel ilişki, Kan ve Kan ürünleri ile bulaşma, Anneden bebeğe bulaşma
HIV’IN BULAŞMADIĞI DURUMLAR:
Dokunmak, tokalaşmak, sarılmak ile gözyaşı, ter, tükürük ile aynı yerde oturmak, aynı havayı
solumak ile aynı havuzu, banyoyu, tuvaleti, saunayı, duşu paylaşmak ile giysilerin ortak
kullanılması ile tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak paylaşılması ile telefon kulaklığı, kapı
tokmağı ile sivrisinek, böcek, arı sokması ile HIV bulaşmamaktadır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4155.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Kto'nun Tobb Akreditasyon Belgesi Yenilendi
Kayseri Ticaret Odası’nın TOBB akreditasyon belgesi yapılan tetkik sonucunda yenilendi.
Türk Loydu Baş Denetçisi Şehnaz Nalbant tarafından yürütülen denetleme kapsamında,
Kayseri Ticaret Odası’nın iş ve işlemlerinin kalite ve akreditasyon...
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Kayseri Ticaret Odası’nın TOBB akreditasyon belgesi yapılan tetkik sonucunda yenilendi.
Türk Loydu Baş Denetçisi Şehnaz Nalbant tarafından yürütülen denetleme kapsamında,
Kayseri Ticaret Odası’nın iş ve işlemlerinin kalite ve akreditasyon kriterlerine uygunluğu
kabul edildi.

Denetim kapsamında Kayseri Ticaret Odası VIP Salonu’nda açılış toplantısı yapıldı.
Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcısı Celal
Hasnalçacı, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ferhat Akmermer ile birim müdürleri katıldı.
Yapılan denetime ilişkin açıklama yapan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz, göreve geldikleri ilk günden bugüne kadar üyelerin memnuniyetini en
üstte tutan anlayış ile çalıştıklarını kaydetti.
KTO’nun akredite bir kuruluş olduğunu ifade eden Hiçyılmaz, 2010-2012 yıllarına yönelik
olarak yapılan kalite ve akreditasyon denetimine göre iyi durumda olduklarını ancak daha iyi
noktada olmak için çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini belirtti.
KTO üyelerine en iyi hizmeti “kaliteli” bir şekilde verebilmenin önemli olduğunun ifade eden
Hiçyılmaz, kalite sistemini daha etkili uygulamaya koyarak Türkiye çapındaki 365 oda ve
borsaya örnek olmayı hedeflediklerini kaydetti.
Türk Loydu Baş Denetçisi Şehnaz Nalbant’ın gerçekleştirdiği denetim, yapılan kapanış
toplantısı ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4156.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Kavgada Bıçaklandığını 2 Saat Sonra Anladı
Kayseri’de kavga eden iki grubu ayıran 17 yaşındaki lise öğrencisi, bıçaklandığını 2 saat
sonra fark etti.Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Belsin semtinde kavga eden iki
grubu ayırmaya çalışan 17 yaşındaki H.T., olaydan...
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Kayseri’de kavga eden iki grubu ayıran 17 yaşındaki lise öğrencisi, bıçaklandığını 2 saat
sonra fark etti.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Belsin semtinde kavga eden iki grubu ayırmaya
çalışan 17 yaşındaki H.T., olaydan 2 saat sonra bıçakla yaralandığını fark etti. Ambulansla
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan H.T.’nin arkadaşları,
“Okuldan çıktık ve dolaştık. Bir ara kavga eden iki gruba rastladık. Đyilik olsun diye onları
ayırmaya çalıştık. H.T., bıçaklandığını olaydan 2 saat sonra fark etti” dedi.
Yetkililer, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4157.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Gazeteci Tevfik Işık'ın Acı Günü
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti üyesi Tevfik Işık’ın anneannesi Gürcü Erbay son yolculuğuna
uğurlandı.Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Üyesi ayrıca Anadolu Ajansın Adana muhabirliğini
yapmakta olan Tevfik Işık’ın anneannesi Gürcü Erbay (98)...
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti üyesi Tevfik Işık’ın anneannesi Gürcü Erbay son yolculuğuna
uğurlandı. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Üyesi ayrıca Anadolu Ajansın Adana muhabirliğini
yapmakta olan Tevfik Işık’ın anneannesi Gürcü Erbay (98) kılınan cenaze namazından sonra
son yolculuğuna uğurlandı. Hunat Camii’nde kılınan cenaze namazına Gürcü Erbay'ın
yakınları, Tevfik Işık'ın mesai arkadaşları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Erbay
kılınan cenaze namazından sonra Ambar şehir mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4158.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Tacizle Suçlanan Sanığa 8 Yıl Hapis
Kayseri'de bir kadının kalçasını ellemekle suçlanan şahıs, 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık karar sonrası gözyaşlarını tutamadı.2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın
duruşmasında, tutuksuz sanık K.A. hazır...
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Kayseri'de bir kadının kalçasını ellemekle suçlanan şahıs, 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık karar sonrası gözyaşlarını tutamadı.
2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık K.A. hazır
bulundu. Yolda yürüyen S.K.'ye kalçasını elleyerek cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle
yargılanan K.A., "Bilinçli olarak yapmadım. Pişmanım" dedi. Mahkeme, yapılan yargılama
sonucunda K.A.'yı 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. K.A., kararın açıklanmasının ardından
gözyaşlarını tutamadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4159.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

26 Adet 240 Litre Kapasiteli Çöp Toplama
Arabası
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde özellikle çarşı
bölgelerinde kullanılmak üzere çöp toplama arabası satın alındığını bildirdi.Đlçesinin çok
merkezli bir yerleşim alanı olduğunu alış...

28 Kasım 2013 Perşembe 13:14

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde özellikle çarşı
bölgelerinde kullanılmak üzere çöp toplama arabası satın alındığını bildirdi.
Đlçesinin çok merkezli bir yerleşim alanı olduğunu alış veriş merkezi ve ticaret merkezinin de
ilçe sınırları içerisinde bulunduğunu bu neden ile yoğun bir nüfusun söz konusu olduğunu
hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, temizlik ve halk sağlığına büyük önem verdiklerini ve
çarşı merkezleri için özel ekipler oluşturduklarını belirtti.
Çarşı bölgelerinde yoğun bir nüfus hareketliliği yaşandığını, bölge şehir Kayseri’nin komşu
illerden de özellikle hafta sonu bir nüfus akınına maruz kaldığını ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, , konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Melikgazi çevreci ve doğa dostu bir belediyedir. Belediye olarak çevre temizliğine çok önem
verdiğimiz gibi halk sağlığına da büyük önem vermekteyiz. Bu amaç ile temizlik ve çöp
toplama çalışmasını önemsiyoruz. Bir gün çöp toplanmasa ilçenin halini düşünün, bunun için
çöp toplama günlük olarak yapılmalıdır. Çevrenin, sokakların ve mahallelerin çöp dağlarına
dönüşmeden her gün çöpler düzenli bir şekilde toplanmaktadır. Ancak ilçenin alış veriş ve
çarşı bölgesinde çöpler sürekli olarak gezici ekiplerce toplanılmaktadır. Çünkü yoğun bir
nüfus akımı olmaktadır. Bu neden ile gezi çöp toplama ekibi oluşturarak bu ekiplere 26 adet
240 litre kapasiteli araç satın alındı. Şu anda ilçemizde toplam 65 seyyar çöp toplama elemanı
görev yapmaktadır. Böylece her sabah esnaf ve vatandaşlar temiz bir çevrede güne
başlamaktadırlar”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4160.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

"iş Var, Đşçi Yok"
Kayseri Đnsan Kaynakları ve Đstihdam Fuarı’nın açılışında konuşan ĐŞ-KUR Kayseri Đl
Müdürü Ahmet Ayçiçek, “Đş için yaklaşık 9 bin kişiye davet gönderdik, 8 kişi icabet etti”
dedi.Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen...

28 Kasım 2013 Perşembe 15:46

Kayseri Đnsan Kaynakları ve Đstihdam Fuarı’nın açılışında konuşan ĐŞ-KUR Kayseri Đl
Müdürü Ahmet Ayçiçek, “Đş için yaklaşık 9 bin kişiye davet gönderdik, 8 kişi icabet etti”
dedi.
Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen Kayseri Đnsan Kaynakları ve Đstihdam
Fuarı’nın açılışına; Vali Vekili Mehmet Emin Avcı, Rektör Vekili Hasan Yetim, KESOB
Başkanı Mustafa Alan ve çok sayıda davetli katıldı.
Saygı duruşu ve Đstiklal Marşı’nın ardından bir konuşan KESOB Başkanı Mustafa Alan,
açılan fuar hakkında bilgi vererek, “Bu fuar işçi arayanlar ile iş arayanları buluşturan bir fuar.
Burada çok fuar yaptık ama bu fuar başka bir fuar. Bunun üçüncüsü yapılıyor. ĐŞ-KUR Đl
Müdürlüğümüzü kutluyorum. Destek veren meslek kuruluşlarımızı kutluyorum. Daha önce
burada ve Erciyes Üniversite’sinde yapmıştık. Gördük ki bu iş tuttu. Diğer iller de bizi örnek
almaya başladılar. Đnsanlar kalifiye eleman arıyor. Đş bilmeyenlere de atölye kurup işi
öğretiyorlar. Đş arayanlar buranın yeri çok kolay. Tek otobüsle gelebilirler. Buraya çok kolay
ulaşılabiliyor. Burada ihtiyaç olduğu için stant açıyorlar” dedi.
Vali Vekili Mehmet Emin Avcı ise, Kayseri’nin diğer illerden farklı olduğunu söyledi. Avcı,
“Sanayinin yüksek olduğu gelişmiş bir ilimizde, çeşitli kuruluşların bir araya gelerek istihdam
fuarını açtığını gördüğüm anda, Kayseri’nin başka yerlere göre bir farkı olduğunu görüyorum.
Demek ki Kayseri sanayide neden ileri gidiyor? Kayseri niye etrafına göre ve Türkiye
genelinde neden diğer illerden ayrıcalıklı? Sorusu aklımdan çıktı. Kayserililer bu işi biliyor ve
beceriyor” ifadelerini kullandı.
“9 BĐN KĐŞĐYE ĐŞ TALEBĐ GÖNDERDĐK, 8 KĐŞĐ DÖNDÜ”
Açılış konuşmasını yapan ĐŞ-KUR Đl Müdürü Ahmet Ayçiçek, Kayseri’de iş olduğunu ama
insanların iş beğenmediğini belirterek, “Bilindiği gibi Kayseri ilimizin çalışma hayatı ile ilgili
en önemli sorunlarından biri özellikle özel sektör iş yerlerimizin eleman sıkıntısıdır. Organize
Sanayi Bölgelerimizin hemen hemen her köşesinde, hatta fabrika servislerinin önlerinde
eleman ilanı afişlerine rastlıyoruz. Kurumumuzdan talep edilen işçi isteklerini karşılamakta
zorluk çekiyoruz. Oysa il müdürlüğümüzde 65 civarında iş arayan kayıtlı olduğu gibi,
bunların yaklaşık 33 bini hiçbir işte çalışmayandır. Đl müdürlüğümüzün yaptığı çalışma
sonucunda birçok nedenin yanında en önemli nedenin iş arayanların iş yerlerini tanımamaları
olduğu kanaatine varılmıştır. Bir iş yerimizin işçi isteğine iş yerini de belirterek,yaklaşık 9 bin
kişiyi adres belirtip telefon mesajı ile davet ettik. Bu davetimize 8 kişi icabet etti. Bunlar da
işi kabul etmedi. Đşi kabul etmek istemeyenler üzerinde yaptığımız araştırmada, iş yerlerini
tanımadıkları için gelmediklerini söylediler” şeklinde konuştu.

Dünya Ticaret Merkezi’nde 2 gün açık kalacak fuarda, 100 firmanın eleman ihtiyaçlarını
gidermek için görüşmeler yapılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4161.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Fahrettin
Keleştemur Yılın Bilim Adamı Ödülünü Aldı
14. Bayındır Tıp Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül Törenine Erciyes Üniversitesi damgasını
vurdu. Rektör Prof. Dr. Keleştemur, ödülünü Ankara’da düzenlenen törende Bayındır Sağlık
Grubu Genel Müdürü Doğan Sarban’ın elinden aldı.Erciyes...
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14. Bayındır Tıp Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül Törenine Erciyes Üniversitesi damgasını
vurdu. Rektör Prof. Dr. Keleştemur, ödülünü Ankara’da düzenlenen törende Bayındır Sağlık
Grubu Genel Müdürü Doğan Sarban’ın elinden aldı.
Erciyes Üniversitesi Dahili Tıp Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Mehmet Güngör Kaya, “Nörobilim” alanında yaptığı çalışmalarla 14. Tıp Ödülleri “Teşvik
Ödülü”ne layık bulundu.
Türkiye özel sağlık sektörünün tıp alanındaki ‘tek bilim ödülü’ olma özelliğini taşıyan
geleneksel ‘Bayındır Tıp Ödülleri’ 25 Kasım Pazartesi akşamı törenle sahiplerini buldu.
Türkiye’nin öncü ve köklü kuruluşlarından Bayındır Sağlık Grubu’nun 14 yıldır bir gelenek
haline getirdiği tıp ödülleri bu sene de her sene olduğu gibi hizmet, bilim, teşvik ve araştırma
dallarında verildi.
Erciyes Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, “Yılın Bilim Adamı” ödülüne
Erciyes Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Güngör
Kaya ise “Teşvik Ödülü”ne layık bulundu.
Özel sağlık sektörünün tıp alanında ilk bilim ödülü olan ‘Bayındır Hastaneleri Tıp
Ödülleri’nin 14.’sü JW Marriott Ankara / Angora Salonu’nda düzenlenen törenle sahiplerini
buldu.
Đş Bankası iştiraki olan Bayındır Sağlık Grubu tarafından Türkiye Cumhuriyeti uyruklu tıp
eğitimi almış bilim insanlarının tıp alanındaki seçkin araştırma, çalışma ve hizmetlerini
kamuoyuna duyurmak ve bilimsel çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen ödüller,
hizmet, bilim, teşvik ve araştırma desteği olmak üzere dört dalda veriliyor.
Törende, ‘’Hizmet Ödülü’’; Türkiye’de modern anlamda romatoloji dalının gelişmesine ,
Behçet Hastalığı, bağ dokusu hastalıkları, vaskülit, klinik araştırma metodolojisi alanında
yaptığı bilimsel çalışmalar ve tıp eğitime olan üst düzey katkıları nedeniyle Prof. Dr. Hasan
Yazıcı’ya Bayındır Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Đhsan Kutlusoy tarafından
verildi.

“Bilim Ödülü’’ ise özellikle kafa travmalarına bağlı nöroendokrin değişiklikler ve üreme
endokrinolojisi alanlarında yaptığı, uluslararası literatürde üstün düzeyde ilgi bulan modern
bilimsel çalışmalar nedeniyle Prof. Dr. Hasan Fahrettin Keleştimur’a Bayındır Sağlık Grubu
Genel Müdürü Doğan Sarban tarafından takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4162.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Kayseri’de Senegal Fahri Konsolosluğu Açıldı
Senegal Kayseri Fahri Konsolosu olan Đş adamı Osman Köseoğlu’na, Senegal'in Ankara
Büyükelçisi Issakha Mbacke tarafından, Senegal Kayseri Fahri Konsolosluğu beratı
verildi.Düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı...
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Senegal Kayseri Fahri Konsolosu olan Đş adamı Osman Köseoğlu’na, Senegal'in Ankara
Büyükelçisi Issakha Mbacke tarafından, Senegal Kayseri Fahri Konsolosluğu beratı verildi.
Düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Boydak, Kayseri’nin son dönemlerde gündemde olan bir şehir olduğunu söyledi. Afrika’nın
önemli bir konuma sahip olduğunu dile getiren Boydak, “Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan,
sivil toplum örgütlerimizden, çok değerli arkadaşlarımı görmekteyim. Kayseri son dönemde
daha da yoğun gündem de. Osman beyin Senegal fahri konsolosluğu için seçilmesi için
büyükelçimize tekrar teşekkür ediyorum. 13 milyon nüfusu ile Afrika’da önemli bir geçiş
noktası olan Senegal’in Türkiye ile olan ilişkilerinin her geçen gün artmakta olduğunu
görmekten de büyük mutluluk duymaktayız. Đnşallah önümüzde ki dönem de bu gibi
faaliyetlerimizin artması ile esasında bölgeler arasında ki ticaretin artacağına inanıyoruz.
Ülkemizin dış politikada son zamanlar da hükümetimizin Afrika bölgesine yaptığı açılımı
bilmekteyiz. Onlarca elçiliğimiz daha yeni Afrika bölgesinde açılmış oldu. Bunun altını
çizmek istiyoruz” dedi.
Afrika ülkelerinin gelişmeye açık olduğunun altını çizen Mustafa Boydak, “Önümüzdeki
dönemin Afrika ülkeleri bakımından çok daha önemli gelişmeye açık, onlar için hızlı
kalkınma dönemi olduğunun da bilincindeyiz. Biz tabi ki işin sadece Türkiye’den o bölgeye,
ihracat yapma hareketi yapısında değiliz. Hem ihracat yapalım hem o bölgelerimizde yatırım
olanaklarını araştıralım hem de oradan iş dünyasından gelecek girişimci adaylarımızı da
Türkiye’de bizim şirketlerimizle iş birliği yapmalarını sağlayalım. Bizim de bir hedefimiz var.
Tabi bunu yapmanın en önemli yollarından bir tanesi iş dünyası liderleri ile ülkeleri
birleştirmek ve kaynaştırmak. Bugün de o işi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Senegal Türkiye Büyükelçisi Issakha Mbacke de, Kayseri’ye geldiğinden dolayı mutlu
olduğunu söyledi. Türkiye’nin misafirperver bir ülke olduğunu söyleyen, Mbacke, “Senegal
için Kayseri’de bir fahri konsolosluk açmak çok büyük şereftir. Kayseri’de Senegal adına
birçok sorunun üstesinden gelinmesi gerekir. Kayseri şehri esasen, her iki ülke arasında
gelişen, ticari ve ekonomik ilişkilerde itici güç olabilecek önemli bir sanayi merkezidir. Bu

bağlamda, fahri konsolosun kendi yetkileri çerçevesinde özellikle idari, ekonomik ve kültürel
alanlarda bir ülkeyi temsil eden yeminli, güvenilir bir kişi olduğunu hatırlatmaktan kıvanç
duyarım” dedi.
Konuşmaların ardından fahri konsolosluk açıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4163.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Kocasinan
Belediye
Öğrencilere Söyleşi

Başkanı

Yıldız'dan

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği
bölümünde okuyan öğrencilere, kariyer üzerine söyleşide bulundu.Nuh Naci Yazgan
Üniversitesinde düzenlenen söyleşiye, Kocasinan Belediye Başkanı...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği
bölümünde okuyan öğrencilere, kariyer üzerine söyleşide bulundu.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde düzenlenen söyleşiye, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir
Yıldız, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, öğretim üyeleri ve
öğrenciler katıldı. Düzenlenen söyleşiye konuşmacı olarak katılan Kocasinan Belediye
Başkanı Bekir Yıldız, "Kendinizi çok iyi yetiştirin. Her alan kendinizi yetiştirin ki renkli
insanlar olun. Mesleğinizde uzmanlık alanlar seçin. Mutlaka 2 - 3 yabancı dil öğrenin.
Müzikle ilgilenin, günlük spor eğitimi yapın. Đnşaat Mühendisliği soyut değil somut bir iştir.
Đnşaat Mühendisliği ayrıca belediye başkanlığı için ideal bir meslektir" dedi.
Yıldız ayrıca, "Biten bir binada insanlar çocuklarıyla birlikte huzur içerisinde oturacak ama o
binayı yapanlar orada çay içme fırsatı bulamayacak, başka bir binanın temeli için yeniden
çalışmaya başlayacak. Herkes kendine göre Đnşaat Mühendisliğini tarif ediyor. Đnşaat
Mühendisliği çok fazla karşılığı olan bir alan. Öğrenciliğinizin bitimine kiminizin 1 yıl,
kiminizin 2 yılı kaldı. Öğrenciliğiniz bittikten sonra ayağınızı uzata uzata oturabileceğinizi
tahmin etmeyin. Böyle bir zamanınız kalmayacaktır. Evlilik bir taraftan, iş kurmak başka bir
taraftan derken çalışacaksınız. Đnşaat Mühendisliği çok geniş bir alan. Diyelim siz Đnşaat
Mühendisi olarak statikçi olabilirsiniz, betonarmeci olabilirsiniz, çelikçi olabilirsiniz, imarcı
olabilirsiniz. Arkadaşlar bunların her biri bir meslek. Đnşaat Mühendisliğinin her biri kolu bir
meslektir. Siz hepsinin ana bilgilerine sahip olmaya gayret ediyorsunuz. Okulu bitirdiğinizde
bunların hepsini yapamayacak ama elinizde hepsini yapabilir bir lisans diploması alacaksınız.
Lisans diploması alınca bu sözümü hatırlayın. Buna hazırlıklı olmanız icap ediyor" diye
konuştu.Başkan Yıldız' yaptığı söyleşisinin ardından plaket takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4164.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Tarihi Liseye Yakışır Bina
Tarihi Kayseri Lisesi'nin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni binası hizmete açıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, tarihi binanın eğitim için günümüz şartlarına
uygun olmadığını belirtti ve "Bu haliyle...
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Tarihi Kayseri Lisesi'nin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni binası hizmete açıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, tarihi binanın eğitim için günümüz şartlarına
uygun olmadığını belirtti ve "Bu haliyle yok olmasına izin veremezdik" dedi. Başkan
Özhaseki konuşmasında ayrıca Kayseri'nin Anadolu'nun en önemli kentlerinden birisi
olacağını ve insanların bu şehirde yaşamaktan keyif alacağını söyledi.
Tarihi Kayseri lisesinin yeni binasının açılışı için tören alanına gelen Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki davetlileri selamladıktan sonra öğrencilerin yanına gitti ve kısa bir
süre sohbet etti. Lisenin yeni binasının açılış törenine Başkan Özhaseki'nin yanı sıra Vali
Vekili Erdoğan Aygenç, Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, merkez ilçe belediye
başkanları, oda başkanları, bürokratlar, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.
Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Hamdi Elcüman yeni
bina ile tadilatı yapılan binanın fiziki durumu hakkında bilgi verdi. Elcüman, Büyükşehir
Belediyesi'nin yeni bina için 2,9 milyon lira, C Blok'un tadilatı için ise 400 bin lira harcama
yaptığını söyledi.
Öğrenciler adına bir konuşma yapan Büşra Namaldı da tarihi lisenin yeni bir bina ile
öğrencilerin hizmetine sunulmasından dolayı arkadaşları adına Büyükşehir Belediyesi'ne
teşekkür etti. Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ise Başkan Özhaseki'ye sadece Kayseri
Lisesi binasından ötürü değil eğitime yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. 1920-21
döneminde Sakarya Meydan Muharebesinde şehit düşen son sınıf öğrencileri nedeniyle
mezun verilemediğini hatırlatan Yılmaz, 1921 ruhunun canlı tutulması ve geleceğe taşınması
açısından da önemli bir hizmet yapıldığını söyledi.
"ŞEHĐT ÖĞRENCĐLERĐMĐZĐN MANEVĐ AĞIRLIĞI VAR"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise yapılan bazı hizmetlerin manevi yönleri
bulunduğunu ve ömrünün uzun olduğunu belirtti, eğitime yönelik yatırımların da bu tür
hizmetler arasında olduğunu dile getirdi. Her binanın bir ömrü bulunduğunu ve Kayseri Lisesi
tarihi binasının eğitim için günümüz şartlarına uygun olmadığını vurgulayan Başkan
Özhaseki, "Binanın böylece yok olmasına izin veremezdik. Çünkü özellikle Sakarya harbine
giden şehitlerimizin manevi bir ağırlığı var. Belediyemiz buraya trilyonlar harcadı, peki bir
rantı mı var? Elbette yok. Böyle bir hizmet için bazı dedikodular yapılması doğrusu bizi üzdü.
Biz Kayserili olmanın ve bir vebal taşıdığımıza inanmanın duygusuyla bu hizmetleri
yapıyoruz" dedi.
Kayseri Lisesi tarihi binasının Milli Mücadele Müzesi haline getirileceğini de ifade ederek,
şehitlerimiz anısına bu binanın Milli Mücadele Müzesi olacağını vurgulayan ve bu mekanın
Kültür Yolu projesinin bir parçası olacağını dile getiren Başkan Mehmet Özhaseki, "Kültür

Yolu projesi Gevher Nesibe'den başlıyor. Meydana geliyor, Hunat'tan Yoğunburç ve
Kiçikapı'ya ulaşıyor. Buradan da Kayseri Mahallesi'ne geçiyor. Camii Kebir'den de Gevher
Nesibe'ye tekrar dönüyor" diye konuştu.
"HER YARAYA MERHEM, HER DERDE DERMAN BELEDĐYE"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki sözlerinin sonunda Kayseri'nin Anadolu'nun
en önemli kentlerinden birisi olacağını ifade ederek, "Đnsanlar burada yaşamaktan keyif
alacaklar. Dışarda yaşayanlar Kayseri'ye dönmek isteyecek. Biz belediye olarak her türlü
imkanı şehrimize kazandırmaya çalışıyoruz. Tabiri caizse her yaraya merhem, her derde
derman olmaya çalışıyoruz. Kayseri Lisesi'ne yaptığımız bu bina du bunun bir sonucu" dedi.
Konuşmaların ardından Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Okul Müdürü Đsmet Erbaş ve
Okul Aile Birliği Başkanı Nazlı Akpınar Başkan Özhaseki'ye eğitime ve Kayseri Lisesine
katkılarından ötürü teşekkür plaketi ve tablo hediye ettiler. Daha sonra da Kayseri Lisesi yeni
ve yenilenen binaları kurdelesi kesilerek hizmete açıldı. Açılışın ardından Başkan Özhaseki
ve beraberindekiler okulu gezdi.
MUHTEŞEM GÖSTERĐLER
Öte yandan Kayseri Lisesi'ndeki açılış töreninde heyecan verici gösteriler de sahnelendi. Önce
bisikletli akrobasi gösterileri yapıldı, ardından da Kaya Adamlar sahneye çıkarak güç gösterisi
yaptı. Gösterilerin son grubu ise yine Yetenek Sizsiniz programıyla tanınan Action Team
ekibiydi. Grup üyeleri basketbol ile akrobasiyi birleştiren bir gösteri sunarak heyecanlı
dakikalar yaşattı. Đlgiyle izlenen gösteriler özellikle lise öğrencilerinden büyük alkış aldı.
BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ NELER YAPTI?
Büyükşehir Belediyesi Kayseri Lisesi'nin bir binasını yeniledi ve 10 derslikli bir ek bina yaptı.
Ek binada 10 dersliğin yanı sıra 160 kişilik tribünü bulunan spor salonu, 260 kişilik konferans
salonu ve yönetim odaları ile diğer birimler bulunuyor. Yenilenen C Blokta ise 20 derslik,
laboratuvarlar ve kütüphane yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi, tarihi binayı ise
restorasyonunu yaparak Milli Mücadele Müzesine dönüştürecek ve böylece yıpranan tarihi
bina ayağa kaldırılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4165.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Doç. Dr. Gökhan Özerdem Memorıal Kayseri
Hastanesi’nde
Memorial Kayseri Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü kadrosuna bir yeni isim
katıldı. Doç. Dr. Gökhan Özerdem hasta kabulüne başladı.1965 Ordu doğumlu olan Doç. Dr.
Gökhan Özerdem, 1983 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden...
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Memorial Kayseri Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü kadrosuna bir yeni isim
katıldı. Doç. Dr. Gökhan Özerdem hasta kabulüne başladı.
1965 Ordu doğumlu olan Doç. Dr. Gökhan Özerdem, 1983 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1991 yılında Ankara Yüksek Đhtisas Hastanesi’nde Kalp
ve Damar Cerrahisi Uzmanlığı eğitimine başladı. Doç. 1991- 1997 yılları arasında Ankara
Yüksek Đhtisas Hastanesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1998- 2013 yılları arasında ise
Ankara ve Kayseri’de çeşitli özel hastanelerde görev yapan Doç. Dr. Özerdem, Memorial
Kayseri Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü kadrosuna dahil oldu.
Doç. Dr. Gökhan Özerdem, “Erişkin kalp cerrahisi, büyük damar ve aort cerrahisi, periferik
damar cerrahisi, koroner cerrahi, kapak tamirleri ve aritmi düzeltilmesi cerrahisi ve kalp
yetmezliği cerrahisi” alanlarında deneyim sahibi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4166.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Kaçak Muayeneye Son
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) aldığı karar doğrultusunda tüm hastanelere konulan
'biyometrik avuç içi damar okuma cihazı' sayesinde bir kişinin sosyal güvencesi üzerinden bir
başkası muayene ve tedavi olamayacak. Uygulama, 1 Aralık'tan...
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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) aldığı karar doğrultusunda tüm hastanelere konulan
'biyometrik avuç içi damar okuma cihazı' sayesinde bir kişinin sosyal güvencesi üzerinden bir
başkası muayene ve tedavi olamayacak. Uygulama, 1 Aralık'tan itibaren tüm Türkiye'deki
hastanelerde geçerli olacak.
Birçok hastanede uygulama konulan sistemle ilgili bilgi veren Kayseri Özel Avrupa Hastanesi
Basın ve Halkla Đlişkiler Müdürü Feyza Yöndem, avuç içi damar okuma cihazını, SGK'nın
Türkiye'deki tüm hastanelere kural olarak getirdiğini belirterek, ''Son 1 aydır biz de
hastanemizde kullanıyoruz. Bu biyometrik cihazın hastanemizin hasta kabul bölümüne
konulmasının nedeni, tabiri caizse kaçak muayeneleri engellemek. Bakanlık ve SGK, kaçak
muayene ve tedavileri önlemek maksatlı bunu kural olarak getirdi. Tüm hastanelerde olduğu
gibi, zaman zaman bizim hastanemizde de bu tür kaçak muayeneler olabiliyordu. Başkasının
sigortasından (sosyal güvencesinden) yararlanarak doğum yapmak isteyenler bile oldu. Sıkı
kontrollerle biz bunu tolore etmeye çalışıyorduk ama alınan bu cihazlarla bundan sonra bu tür
yasaklara karşı daha güzel önlem alınabileceğini düşünüyoruz'' dedi.
Cihazın tüm Türkiye'de uygulanmasıyla birlikte hiç kimsenin bir başkasının kaydı üzerinden
muayene olmaya yeltenemeyeceğini vurgulayan Yöndem, ''Çünkü bu cihaza bir defa avuç
içini okutan kişinin kaydı alınacak ve hastanelerde bu kayıtlar yıllar boyu tutulacak. Bu güzel
uygulama, hastanelere, SGK'ya ve Sağlık Bakanlığına kontrol noktasında kolaylık getirecek''
diye konuştu.

Yöndem, ''Türkiye'deki herhangi bir hastaneye gelen bir hastanın, bu cihaza avuç içini
okuttuktan sonra sisteme kaydı yapılacak ve daha sonra Türkiye'nin hangi ilinde bir hastaneye
gitse oradaki cihaza elini okuttuğu zaman tüm bilgileri ekrana gelecek. Sistem, SGK
merkezinden takip edilebiliyor'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4167.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Homurlu Su Kaynağı 50 Yıl Sonra Đlk Defa
Kurudu
Develi Đlçesi Toros dağları eteklerinde mağaradan kaynayan Homurlu suyu 50 yıldan beri ilk
defa kurudu. Yukarı Künye köyünde ikamet eden Adem Kurak 50 yıldan beri ilk defa
Homurlu su kaynağının kuruduğunu belirtti.Homurlu mağarasının 50...
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Develi Đlçesi Toros dağları eteklerinde mağaradan kaynayan Homurlu suyu 50 yıldan beri ilk
defa kurudu. Yukarı Künye köyünde ikamet eden Adem Kurak 50 yıldan beri ilk defa
Homurlu su kaynağının kuruduğunu belirtti. Homurlu mağarasının 50 metre kadar içine
girildiğinde suyun azaldığı için alt kısımlardan giderek başka yerlerden çıktığı gözlemlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4168.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Gazbir Yönetim Kurulu Başkanı Kayserigaz’da
Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBĐR) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aslan
Kayserigaz’ı ziyaret etti.Bağımsız bir şirket olan ve hiçbir kâr amacı gütmeden faaliyetlerini
sürdüren Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği...
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Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBĐR) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aslan
Kayserigaz’ı ziyaret etti.
Bağımsız bir şirket olan ve hiçbir kâr amacı gütmeden faaliyetlerini sürdüren Türkiye
Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBĐR), 57 üyesinden biri olan Kayserigaz’a ziyarette
bulundu. Ziyareti geçekleştiren GAZBĐR Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aslan, Kayserigaz
hakkındaki son gelişmelerle ilgili bilgi aldı.
Aslan, Kayserigaz ziyaretinde, Kayserigaz bünyesinde bulunan uygulamalar ve güncel
faaliyetler konusunda bilgilendirildi. Kayserigaz’ın yeni lisans alanı olan Develi Doğalgaz
Projesinin de değerlendirildiği görüşmede, Kayserigaz’ ın 10 yıllık gelişim süreci içerisinde
tamamlanan projeler ve çalışmalar anlatıldı. Kayserigaz kampüsü içinde yer alan Scada
Merkezi, Doğalgaz Eğitim Evi, gibi önemli uygulama alanları tanıtıldı. Kayserigaz Genel
Müdürü Hasan Yasir Bora, GAZBĐR’ in de sürdürmekte olduğu etkili faaliyetlerle birlikte
Kayserigaz’ ın mevcut hizmetini geliştirerek devam edeceğini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4169.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Hem Muayene Ediyor Hem De Konserlerle
Moral Veriyor
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ekrem Aktaş, hastalarını hem muayene ediyor hem de bağlama çalarak onlara moral
veriyor. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Kayseri...
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Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ekrem Aktaş, hastalarını hem muayene ediyor hem de bağlama çalarak onlara moral
veriyor.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
şehir dışından tedavi için gelerek Ahmet Karamancı Misafirhanesi'nde kalan hastalara,
doktorlardan oluşan ekip düzenlenen konserle moral verdi.
Konserde bağlama çalan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Ekrem Aktaş, “Tıp Fakültesi’nden her şey çıkar, bazen de doktor çıkar.
Müzisyen çıkar, fotoğrafçı çıkar, artist çıkar, Cüneyt Arkın da bir artisttir ama doktordur.
Doktorlar güzel sanatlara meyilli oluyorlar” dedi.
Prof. Dr. Aktaş, Tıp Bayramlarında da hocalar, doktorlar, hemşireler ve öğrencilerden oluşan
ekiple konserler veriyoruz. Zaman zaman da tedavi için gelen hastalara moral amaçlı
konserler veriyoruz” diye konuştu.
Bağlama çalmaya 16 yaşında başladığını söyleyen Prof. Dr. Aktaş, “Rahmetli Neşet Ertaş’tan
esinlendim. Ankara Kalecik ilçesinde yetiştim. Onun müzikleriyle büyüdük. Onun
bozlaklarına hayran kalırdık. Boş zamanlarımı hep bağlama ile geçirirdim. Kahvehane

alışkanlığım olmadı. Derslerime çalışırken yorgunluğumu bağlama ile giderirdim. Kayseri’de
Büyükşehir Belediyesi’nin bağlama kurslarına katıldım. Kursa 5 yıl devam ettim ve 4 tane
diplomam oldu. Hem doktorluk hem de müzik yapmak çok güzel bir şey” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4170.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Jinekomastiye Dikkat
Estetik plastik cerrahi uzmanı Op. Dr. Umut Özbebit, jinekomastinin (meme büyümesi)
hormonal bozuklukların yanı sıra yanlış yapılan spor ve vücut geliştirmede kullanılan
ilaçlardan kaynaklandığını söyledi.Özel Avrupa Hastanesi doktorlarından...
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Estetik plastik cerrahi uzmanı Op. Dr. Umut Özbebit, jinekomastinin (meme büyümesi)
hormonal bozuklukların yanı sıra yanlış yapılan spor ve vücut geliştirmede kullanılan
ilaçlardan kaynaklandığını söyledi.
Özel Avrupa Hastanesi doktorlarından estetik plastik cerrahi uzmanı Op. Dr. Umut Özbebit,
jinekomasti şikayeti ile hastaneye başvuran vatandaşların sayısının arttığını söyledi.
Jinekomasti hastalığı hakkında bilgi veren Özbebit, “Jinekomasti, kısacası erkeklerde meme
büyümesidir. Erkeklerde de tıpkı kadınlardaki gibi meme dokusu bulunmaktadır.
Kadınlardaki gibi büyük olmamasının nedeni kadınlarda bulunan kadınlık hormonunun fazla
bulunmamasıdır. Fakat bazı durumlarda meydana gelen çeşitli bozukluklar nedeniyle
erkeklerde görülen bir hastalık oldukça yaygın hastalık durumudur. Farklı nedenleri vardır.
Sıklıkla erkeklerdeki hormonal bozukluklar, yanlış yapılan spor ve sporda vücut geliştirme
sırasında kullanılan çeşitli hormonal ilaçlara bağlı ortaya çıkan bir problemdir. Özellikle
sıklıkla görsel olarak rahatsız olunmaktadır. Özelikle vücut geliştirenlerin güzel görünmesine
rağmen zaman içerisinde yaş ilerlemesiyle beraber aşırı büyüme, sarkmaya bağlı rahatsızlık
ortaya çıkmaktadır. Jinekomasti tedavisi ameliyatla yapılması gereken bir tedavidir. Herhangi
bir ilaçla veya başka bir çözüm yolu mevcut değildir. Jinekomasti oluştuktan sonra geri
dönüşü olmadığı için cerrahi tedavi seçenekleri vardır. Farklı cerrahi tedavi seçenekleri olan
bir bozukluktur. Daha önceki dönemlerde yapılan cerrahi tedavi genellikle memenin alt
kısmına yapılan kesim ve meme dokusunun yağ dokusuyla beraber çıkarılması şeklindedir.
Bu son derece kaba ve kötü iz bırakan, ciddi deformeye yol açan bir ameliyattı. Plastik cerrahi
ile bu ameliyat meme başıyla deriyle birleştiği noktadan kesilerek yapılan, yaklaşık bir buçuk
santimetre alana girilerek meme dokusunun yağ dokusunun çıkarılması, sabah yapılıp akşam
hastanın eve gönderildiği yaklaşık 3-4 günde hastanın iyileştiği bir ameliyat şeklini aldı. Eğer
yağ dokusu fazla ise yağ aldırma oldukça etkili olarak kullanılmaya başlandı. Liposuction
ameliyatında herhangi bir kesim yapılmadan, fazla olan meme dokusunun çıkarılması
şeklindedir. Ancak son 2 yıldır lazer lipoliz tedaviye girmesiyle herhangi bir kesi yapılmadan

açılan 7 milimetrelik küçük deliklerden girilerek tüm meme dokusu, yağ dokusu önce lazerle
eritiliyor. Tabii bunlar sıradan bildiğimiz lazerler değil” şeklinde konuştu.
Hastalığın tedavi süreci hakkında bilgi veren Özbebit, “Derinin sıklaşmasına dayalı sabah
kullanılarak öğleden sonra hastaların evlerine gönderildiği, herhangi bir pansumana ve
kontrole ihtiyaç olmadan, 10 gün bir korse kullanılarak tedavi edilen, ikinci gün hastanın
duşunu alabildiği, son derece kolay bir ameliyat haline geldi. Sonuçta tamamen yüz
güldürücü, herhangi bir riski olamayan ancak yine de bazen çok az da olsa asimetri olabilen
ve küçük revizyonların gerektiği, konforlu bir cerrahi işlem haline geldi. Daha önceki yapılan
cerrahilerde eğer bölgede agresif bir cerrahi operasyon yapılırsa, lef akımın bozulmasına bağlı
serama dediğimiz cilt altında sıvının sürekli alınması şeklindeydi. Yaklaşık 2-3 hafta süre
gerektiriyor bu. Aynı zamanda göğüs ön duvarında çok fazla kabaran izler oluşumu ve sık sık
asimetri oluşumu söz konusuydu. Ancak lazer lipolizle beraber tüm bu yan etkiler hemen
hemen bitmiş denilebilir. Yine de çok az da olsa asimetri görülebilmektedir. Daha önceki
yöntemlerde hasta ciddi anlamda bir gün ya da iki gün hastanede kalıyordu ancak sonraki
yöntemler, plastik cerrahinin geliştirdiği yöntemlerle bu süre yarım güne kısıtlanmış
durumdadır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4171.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Kayseri Valiliği’nden ‘insan Hakları’ Bildirgesi
Kayseri Valiliği Đl Đnsan Hakları Kurulu’ndan yapılan açıklamada insan haklarının en önemli
değer olduğu belirtildi.Yapılan açıklamada, en temel şekliyle insan olarak doğmakla
kazanılan ve kişilerin onurlu ve özgür bir şekilde yaşamalarını...
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Kayseri Valiliği Đl Đnsan Hakları Kurulu’ndan yapılan açıklamada insan haklarının en önemli
değer olduğu belirtildi.
Yapılan açıklamada, en temel şekliyle insan olarak doğmakla kazanılan ve kişilerin onurlu ve
özgür bir şekilde yaşamalarını sağlamaya yarayan kurallar bütünü olan “Đnsan Hakları”
çağımızın en önemli değerlerinden olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bu kavram uluslararası alanda giderek artan bir şekilde gündeme gelmekle beraber, özellikle
son yıllarda ülkemizde de konuyla ilgili bir farkındalık ve hassasiyet oluşmasını sağlamıştır.
Bu farkındalık ve hassasiyetin oluşturulmasında, 23.11.2003 tarihli ve 25 bin 298 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan ‘Đl ve Đlçe Đnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma
Esasları Hakkında Yönetmelik’ gereğince faaliyet gösteren Đl ve Đlçe Đnsan Hakları
Kurulları’nın önemi göz ardı edilmemelidir. Bu çerçevede Kayseri Đl Đnsan Hakları Kurulu da,
Kurul Başkanı ve 22 üyesiyle, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına ve geliştirilmesine
yönelik çalışmalar yapmaktadır. Başka bir deyişle Kayseri Đl Đnsan Hakları Kurulu, vatandaşla
devlet arasında yaşanabilecek sorunların tespiti ve çözümü noktasında önemli bir platform

görevi görmektedir. Hak ihlaline şahsen uğradığını düşünen veya tanık olan vatandaşlarımızın
başvuruları hakkında inceleme ve araştırmalarda bulunmaktadır. Đnsan haklarına ilişkin ihbar,
dilek, talep ve şikayetlerinizi valilik binasında hizmet veren Đnsan Hakları Danışma ve
Başvuru Masasına dilekçeyle, telefonla, elektronik postayla ya da Kayseri Havaalanı ve
Terminali’ndeki başvuru kutuları aracılığıyla yapabilirsiniz.”
Açıklamada ayrıca, 10 Aralık Dünya Đnsan Hakları Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler
düzenleneceği söylendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4172.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Kayseride Sağanak Yağmur Etkili Oldu
Kayseri’de bu sabah bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.Soğuk havaların
etkisi altına giren Kayseri’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman dolu
şeklinde yağan yağışlar nedeniyle bir çok vatandaş...
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Kayseri’de bu sabah bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Soğuk
havaların etkisi altına giren Kayseri’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman
dolu şeklinde yağan yağışlar nedeniyle bir çok vatandaş binaların altına sığındı.Meteoroloji
Belge Müdürlüğü yetkilileri, yağışların aralıklarLa sürmesinin beklendiğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4173.html
Erişim Tarihi: 29.11.2013

Kayseri Sanayi Gecesi
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ''Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasında yüzde 12,6’lık
oranla en az tasarruf yapan ülke. Önce zenginleşeceğiz, sonra harcayacağız'' dedi.Kayseri
Sanayi Odası'nın (KAYSO) düzenlediği ''2013...
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Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ''Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasında yüzde 12,6’lık
oranla en az tasarruf yapan ülke. Önce zenginleşeceğiz, sonra harcayacağız'' dedi.
Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) düzenlediği ''2013 Sanayi Gecesi''ne Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, AK
Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, AK
Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ilçe belediye
başkanları, sanayiciler ve davetliler katıldı.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan gecede yaptığı konuşmada, “Kayserili sanayicilerimizden
Türkiye çapında, belli noktalara ulaşmış sizleri bir araya getiren böyle bir gecenin
gelenekselleşmesi çok güzel. Kayserili işadamlarımızın Türkiye’nin dört köşesinde yaptığı
çalışmalar, ihracata baktığımız zaman hepimizin gurur duyması gerek. Kayseri, Türkiye’nin
en başarılı firmalarını, kuruluşlarını çıkarmış bir şehir aynı zamanda. Üçüncü nesil ticaretle
uğraşan bir aileden gelen birisiyim. Partimizin kuruluşuna kadar tamamen sizlerin içinde,
sizlerle ticaretini yaparken, hızlı bir şekilde siyasetin içinde bulduk kendimizi. Bu 11 yıllık
süreçte, iş dünyasında başarının temelleriyle, siyasette ve daha doğrusu, devlet yönetmenin
başarı sırları hemen hemen aynı. Öncelikle dürüst olunmalı. Yerine getirilmeyecek sözlerin
baştan söylenmemesi. Hedefler belirleyip o hedeflere ulaşmak. Verdiği sözü de yerine
getirmek. Đşte bizim partimizin başarısının temel noktaları, temel kodları” dedi.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, şunları kaydetti:
“Ekonomik yapımıza baktığımızda, üretim, ihracat, yatırım, bunlar ekonomimizin temelini
oluşturuyor. Türkiye eğer ekonomik olarak büyüdüyse, istihdam artmışsa, bunlar sizlerin
emekleri, çalışmaları sayesinde oluyor. Biz üreteceksek, büyüyeceksek, bunu özel sektör
eliyle yapmalıyız dedik ve öyle de yapıyoruz. Đleri bir demokrasi olmadan ileri bir ekonomi de
olmaz. Đkisi aynı şekilde gelişmeli. Devlet bütçesine çeki düzen verdik. 2002 yılında devletin
bütçe açığı çok yüksekti. Bugün geldiğimiz noktada sadece yüzde 2. Kriz döneminde dahi
mali disiplini elden bırakmadık. Bütün Avrupa ülkeleri, küresel krizin yaşandığı 2008, 2009,
2010’dan çok daha kötü durumda. Bu kriz döneminde, dünyanın dev bankaları sarsılırken,
batarken, çok şükür Türkiye’deki bankalar ayakta kaldı. Sosyal güvenlik ve sağlık
konularında önemli reformlar gerçekleştirdik. 2009’dan bu yana istihdam 2,6 milyon kişi arttı.
Aynı dönemde Avrupa’da bu kadar işsizlik oldu. Türkiye’de gelir dağılımı hızla düzeliyor.
Zenginle fakir arasındaki uçurum azalıyor. Son 5 yılda Türkiye, gelir dağılımının en hızlı
düzeldiği ülke. Türkiye’de rekabet ne kadar iyi işliyorsa, gelir dağılımı da o kadar hızlı
düzeliyor. Artık kuruluşlarımızın önü açık. Özel kapalı alanlar, koruma alanları, bunlar yok.
Bunlar Türkiye’de zamanında uygulanmış. Artık her sektörde rekabet var. Bunun en canlı
örneğini sizler yaşayıp görüyorsunuz. Türkiye’de çok önemli gelişmeler oldu ama özellikle
son 5 yılda tüm dünyada sıkıntılar yaşanırken, Türkiye’deki gelişmeler çok dikkat çekti.
Avrupa ülkelerinin toplamına baktığımızda, büyüme değil, daralma var. Japonya’ya
bakıyorsunuz, 10 yıllık bir durgunluk, yerine gelen hükümetin para basması ve bazı
önlemleriyle küçük küçük büyümeler görüleceğini öngörüyorlar. Brezilya, Meksika,
Endonezya’da beklentiler hep aşağıya doğru revize edilmiş durumda.”
“Türkiye, son 10 yılda sadece ekonomik krizlerle boğuşmadı. Hemen yanı başımızda
Suriye’de ve Irak’ta yaşanan olaylarla da mücadele etti. Güvenlik ciddi bir problem” diyen
Babacan, “Bakıyorsunuz Lübnan, Suriye’deki olayların etkisiyle ciddi sıkıntılar yaşıyor.
Ürdün çok ciddi ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Libya ve Tunus’ta da ciddi olaylar var.
Batıda olanlar da ortada. Çok şükür Türkiye tüm bunların ortasında gelişmesini sürdürüyor.
Özellik Suriye ile ilgili tabloda, kendimize kurallar koyduk. Suriye’de attığımız adım her ne
olursa olsun uluslar arası hukuka uygun olacak. Ayrıca ne yaparsak yapalım, Birleşmiş
Milletler’le, NATO’yla, Đslam ülkeleriyle ortak hareket edeceğiz dedik. Bu iki kural bizi
korudu” ifadelerini kullandı.

Afrika ülkeleriyle nasıl bir ilişkiye girilmesi gerektiğini müzakere ettiklerini, Çin’le nasıl bir
çalışma yapılacağını konuştuklarını, bir politika oluşturarak, yeni bir yol ve yöntem
çizdiklerini ifade eden Babacan, “Mikronezya diye bir ülkeden bahsedildi. O bölgede 16 ülke
var. Biz 2008’de bu ülkelerin yöneticilerini, masraflarını biz karşılayarak Türkiye’ye getirdik.
Ardından TĐKA’nın o ülkelere yardımları başladı. Böylece o ülkelerle de bir ilişkimiz kuruldu
ve hamd olsun gelişerek devam ediyor. 2002’de bizim ihracatımızın yüzde 60’ı Avrupa
ülkelerine idi. Şimdi bu rakam yüzde 39. Afrika’ya yaptığımız ihracat arttı. 2002’de
Türkiye’den Hindistan’a uçak seferi yoktu. Şimdi her gün var. Kolombiya, Kostarika,
Panama’da, Myanmar’da büyükelçilik açtık. Birçok Avrupa ülkesi tasarruf gerekçesiyle,
birçok büyükelçiliklerini kapatırken, biz onların büyükelçiliklerini alarak, yeni yeni elçilikler
açtık. Gelen turist sayısı açısından dünya altıncısıyız. Ama gelir o kadar değil. Turistten geliri
artırmanın yollarını arıyoruz. Yeter ki biz kendi içimizde sağlam duralım. Biz içimizde
sağlam durursak, içeriden ve dışarıdan gelen hiçbir baskı, bizi yıkamaz” diye konuştu.
Babacan, ekonomi alanında yapılan yasal düzenlemelerle ilgili bilgiler verdi. Başbakan
Yardımcısı Babacan, 2013 yılbaşında uygulamaya giren Bireysel Emeklilik sistemine 4
milyon kişinin girdiğini ve 26 milyon liralık fon oluştuğunu bildirdi. Yargı reformunun
gerçekleştirdiklerini, demokratikleşme paketiyle de Türk demokrasisini bir adım daha öne
taşıdıklarını bildiren Babacan, “Dünya Bankası’na, Türkiye’de yaptığımız çalışmaları başka
ülkelere anlatabiliriz, dedik ve hemen kabul ettiler. Biz de ihtiyaç duyan ülkelere giderek,
gelişmekte olan ülkelere Türkiye’nin tecrübelerini anlatıyoruz. Türkiye’nin tecrübelerini
fasikül fasikül hazırlayıp, gelişmekte olan ülkelere göndereceğiz” dedi.
Cari açık konusunun ekonominin çok dikkat etmesi gereken bir konu olduğunu vurgulayan
Babacan, “Yüzde 4-5’lik bir cari açık, Türkiye’nin tolore edebileceği bir rakamdır. Ama bu
rakam biraz yukarı çıkarsa, işte o zaman ekonomimiz sıkıntıya girebilir. Türkiye’nin enerjide
dışa bağımlılığını azaltacak konularda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız bey,
çok önemli çalışmalara imza attı. Enerji konusunda Irak’la yapılan çalışmalar sonucunda,
Türkiye’nin enerji dengelerini olumlu yönde etkileyecek gelişmeler yaşanacaktır ilerideki
günlerde. Gelişmekte olan ülkeler arasında en düşük tasarruf rakamı yüzde 12,6 ile bizde.
Sizin tasarrufunuz olmazsa, elin tasarrufuna muhtaç olursunuz. Kendi tasarruflarımızın
yetersiz kalması, dışarıdan tasarruf ithal edilmesi durumunda ekonomi sıkıntıya girer. Bir israf
ekonomisi değil, verim ekonomisi durumunda olmalıyız. Gelir yok, bir de bankadan kredi
alırsanız, o krediyi ödeme şansınız olmaz. Bizim bütçemizin tek geliri vergi gelirleri. Önce
zenginleşeceğiz, sonra harcayacağız. Biz bunlara yönelik tedbirler aldık, alıyoruz,
önümüzdeki dönemde de yeni tedbirler gelir” diye konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, enerji sektöründe neler olduğunu ifade ettiği
konuşmasında, “Türkiye, bir taraftan kendi enerji kaynaklarını devreye sokarken, bir taraftan
da enerjiyi Avrupa ülkelerine taşıyor. Elektrikte ise en ucuz kullanan Avrupa ülkeleri arasında
3. Sıradayız. Đnşallah önümüzdeki dönemde Kayserili hemşehrilerimizin hızlı trenle seyahat
etmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, “Marifet iltifata tabidir. Biz Kayserililer olarak takdir
edilecek işleri takdir etmekte biraz geç kalıyoruz. Ancak böyle bir gece düzenleyen KAYSO
yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Çocukluğumuzda, gençliğimizde hep hayal ediyorduk,
Türkiye kendi enerjisini ne zaman üretecek diye. Türkiye’yi nükleer enerjiyle tanıştıran Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Taner Yıldız’a çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, “Ekonominin gelişmesi için üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması lazım.
Kayseri’de 4 üniversite var ve Đstanbul, Ankara’dan sonra öğrencilerin okumak istediği
üçüncü şehir Kayseri. Kayseri, üniversite eğitiminde de bir marka şehir. Kayseri, hızlı trene
layık değil mi?’’ ifadelerini kullandı.
KAYSO Başkanı Mustafa Boydak ise, ''Sayın Başbakan Yardımcım, Kayseri'nin ihracat
rakamları 2 milyar doları aştı ve bundan sonraki buluşmalarımızda bu artan rakamları

konuşacağız. Biz Türk sanayisinde ilk 500 ve ikinci 500'e Kayseri'den daha çok firmanın
katılımı için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'nin gidişatından memnunuz. Ekonomik
anlamda, yurt dışında ve yurt dışında hükümetimizin yaptığı çalışmaları görüyoruz. Özellikle
Suriye'den gelen insanların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında biz de sanayiciler olarak
hükümetimize, devletimize elimizden gelen desteği vereceğiz'' dedi.
Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, ilk 500 ve ikinci 500 sanayi kuruluşları listesinde yer alan Kayseri firmalarına
ödüllerini verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4174.html
Erişim Tarihi: 02.12.2013

Başbakan Yardımcısı Babacan Kayseri'de
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte,
Kayseri Sanayi Odası'nın düzenlediği ''Sanayi Gecesi'ne katılmak üzere Kayseri'ye
geldi.Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ü makamında ziyaret eden...
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Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte,
Kayseri Sanayi Odası'nın düzenlediği ''Sanayi Gecesi'ne katılmak üzere Kayseri'ye geldi.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ü makamında ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,
yaptığı açıklamada, Kayseri sanayisinin Türk ekonomisinde müstesna bir yere sahip olduğunu
belirtti. Babacan, Kayseri Sanayi Odası'nın düzenlediği gecede, Kayserili sanayicilerle bir
araya gelme fırsatı bulacaklarını da ifade etti.
Bakanı Yıldız da, Başbakan Yardımcısı Babacan'ı Kayseri'de misafir etmekten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, Kayserili sanayicilerin çocuklarını küçükten ticarete
alıştırdıklarını belirterek, Kayseri'nin sanayi ve ticaretteki başarısının altında da bu geleneğin
yattığını vurguladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4175.html
Erişim Tarihi: 02.12.2013

Kocasinan Meclisi Toplanıyor
Kocasinan Belediye Meclisi, Aralık ayı olağan toplantısını yapmak üzere 2 Aralık 2013
Pazartesi günü toplanacak.Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 5393 Sayılı Belediye
Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisi’nin 2 Aralık...

29 Kasım 2013 Cuma 17:32
Kocasinan Belediye Meclisi, Aralık ayı olağan toplantısını yapmak üzere 2 Aralık 2013
Pazartesi günü toplanacak.
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine
istinaden Belediye Meclisi’nin 2 Aralık 2013 Pazartesi günü saat 16.00’da 2013 yılı toplantı
döneminin 17. birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşüp karara bağlayacağını
söyledi.
Başkan Bekir Yıldız, gündem maddeleri hakkında şu bilgileri verdi:
”Kocasinan Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantısında imar plan değişiklik talepleri
yanında, Zümrüt ve Sancaktepe Mahalle sakinlerinin ikamet ettikleri mevkiinin mevcut
mahalleden ayrılarak bir mahalle kurulup yeni bir isim verilmesi talepleriyle ilgili
komisyonun raporları görüşülecek. Yenişehir Mahallesi'nde yapılan spor salonunun
Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmesi görüşülerek karar verilecek. Kayseri Ulaşım Turizm
Đnşaat A.Ş'de bulunan Kocasinan Belediye hissesinin 120 bin liraya çıkarılması da
görüşülerek karara bağlanacak.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4176.html
Erişim Tarihi: 02.12.2013

Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz:
Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Merkezi Sınav Sistemi Sınavı'nın Kayseri'de sıkıntı
yaşanmadan bittiğini söyledi.Kayseri'de bir ilkin gerçekleştirildiğinin altını çizen Đl Milli
Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, "Bugün bir...
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Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Merkezi Sınav Sistemi Sınavı'nın Kayseri'de sıkıntı
yaşanmadan bittiğini söyledi.
Kayseri'de bir ilkin gerçekleştirildiğinin altını çizen Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz,
"Bugün bir ilki gerçekleştirdik. bu yaptığımız işler temel eğitimden orta öğretime geçiş
sınavları ile alakalıdır. Đlimizde yaklaşık 23 bin 131 öğrencimiz sınava girdi. 194 sınav
merkezimizde bu çocukları sınava aldık. Bu sınavda bakanlığımızın temel politikası
çocuklarımızı sınav stresinden uzak tutabilmek adına ve bu sınavı sürece yayarak

çocuklarımız kendi bulundukları okullarda kendi sıralarında sınava girdiler. Bunun için sınav
merkezi sayımız bu kadar arttı. Dün ve bugün çocuklarımız 6 dersten yazılıya girdi. Çok
şükür kazasız belasız çocuklarımızın mutlu olduğu bir sınavı atlattığımızı belirtmek isterim.
Okul ziyaretlerimizde biz bunu çok güzel gözlemledik. Çocuklarımız sınav stresine
bulaşmadan, o sıkıntıyı yaşamadan kendi okullarında kendi arkadaşları ile birlikte kendi
sıralarında sınavlara girdiler. Bu sınavın amacı buydu. Bunun böyle olduğunu görmek bir
eğitimci olarak beni çok mutlu etti. Yaklaşık 194 sınav merkezinde 3 bin 200 öğretmen
arkadaşımızın sınavlarda görev almasıyla bu süreci tamamlamış bulunuyoruz" ifadelerini
kullandı.
Telafi sınavlarının da olacağını dile getiren Yılmaz, "Đlk defa bu kadar geniş çapta bir sınav
yaptık. Özvatan’da ilk defa sınav yaptık. Felahiye’de, Sarız’da ilk defa sınav yapıldı. Bu
kadar geniş bir alanda, geniş çapta ve geniş katılım ile böyle bir sınav gerçekleşmiş oldu. Bu
sınavın sağ salim bitirilmesi noktasında öğretmen arkadaşlarımızın özverisi son derece
önemliydi. Sınava girmeyen öğrencilere belirlediğimiz bir merkezde 14-15 Aralık’ta telafi
sınavına girecekler" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4177.html
Erişim Tarihi: 02.12.2013

Kaymek Kayif'te
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK), Kayseri Đnsan
Kaynakları ve Đstihdam Fuarı (KAYĐF)'nda stant açtı. KAYMEK, işveren ile iş arayanı
buluşturan fuarda, bünyesindeki Kariyer Merkezi ile vatandaşlara...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK), Kayseri Đnsan
Kaynakları ve Đstihdam Fuarı (KAYĐF)'nda stant açtı. KAYMEK, işveren ile iş arayanı
buluşturan fuarda, bünyesindeki Kariyer Merkezi ile vatandaşlara hizmet veriyor.
Kayseri Đnsan Kaynakları ve Đstihdam Fuarı Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde açıldı ve
fuarda iş arayanın daha rahat iş bulabilmesi için çalışan KAYMEK Kariyer Merkezi de yer
aldı. KAYMEK Kariyer Merkezi Đş ve Meslek Danışmanı Gülcan Kayısı yaptıkları
çalışmalarla iş arayan insanlara iş imkanı sağladıklarını belirtti. KAYMEK Kariyer
Merkezi'nin işverenle iş arayanı bir araya getirdiğini dile getiren Gülcan Kayısı, "Vasıfsız ve
tecrübesiz vatandaşlarımıza vasıf kazandırıyor ve iş bulmalarına yardımcı oluyoruz. Đşkur ile
imzaladığımız protokol çerçevesinde faaliyet gösteriyoruz. Bugüne kadar 800'e yakın kişiyi
işe yerleştirdik. Fuara da vatandaşlarımıza hizmet etmek ve yol göstermek için katıldık" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4178.html
Erişim Tarihi: 02.12.2013

Başkan Büyükkılıç Osman Kavuncu Mahalle
Halkı Ve Esnafları Đle Sohbet Etti
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Osman Kavuncu Mahallesinde yer alan
Mescidi Aksa Camisinde Cuma namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet ederek belediye
çalışmaları hakkında memnuniyetlerini sordu. Osman Kavuncu Mahallesinde
gerçekleştirilen...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Osman Kavuncu Mahallesinde yer alan
Mescidi Aksa Camisinde Cuma namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet ederek belediye
çalışmaları hakkında memnuniyetlerini sordu. Osman Kavuncu Mahallesinde gerçekleştirilen
mahalle gezisine Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti
Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, Belediye Meclis üyeleri, daire müdürleri ve mahalle
muhtarı katıldı. Osman Kavuncu mahallesinde bulunan esnafları gezerek belediye
çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, Osman Kavuncu Mahallesinin
birçok değeri barındırdığını çok katlı binaları ile küçük sanayi işletmeleri ve siteleri ile
ekonomiye katkı sağlayan bölge olduğunu söyledi. Başkan Büyükkılıç ” Semtleri gezerek
hem belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem de bölge halkı ile sohbet etme imkânı
buluyorum. Bugün Kazım Osman Kavuncu mahallesini gezerek esnaf ile sohbet ettik. Osman
Kavuncu Mahallesi gelişen ve planlı yapıları ile çehresi değişmektedir. Belediyemizce yapılan
yatırımlar ile mahalle de hızlı bir yapılanma görülmektedir.” dedi. Mahalle de ikametgâh eden
çocuklara futbol topu hediye eden Başkan Memduh Büyükkılıç, vatandaşlara ve esnaflar ile
sohbet ederek ikram edilen çayları birlikte içtiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4179.html
Erişim Tarihi: 02.12.2013

Đş Görüşmesine Terlikle Gelenler Var
Kayseri Çalışma ve Đş Kurumu Đl Müdürlüğü (ĐŞKUR) tarafından düzenlenen fuarda
gerçekleştirilen 'Đstihdam ve Đnsan Kaynakları' konulu konferansta konuşan Hilal Mağazaları
Genel Müdür Yardımcısı Beytullah Demir, ''Đş görüşmesine...
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Kayseri Çalışma ve Đş Kurumu Đl Müdürlüğü (ĐŞKUR) tarafından düzenlenen fuarda
gerçekleştirilen 'Đstihdam ve Đnsan Kaynakları' konulu konferansta konuşan Hilal Mağazaları
Genel Müdür Yardımcısı Beytullah Demir, ''Đş görüşmesine gelenler, ilk önce giyimleriyle
kendilerini ifade etmeli. Bazı arkadaşlar, iş görüşmesine parmak arası terlikle geliyorlar'' dedi.
Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nin konferans salonunda düzenlenen konferansta Hilal
Mağazaları Genel Müdür Yardımcısı Beytullah Demir, 'Đstihdam ve Đş Görüşmeleri'
konusundaki tecrübelerini paylaştı. Demir, yüzde 100 yerli kuruluş ve yüzde 100 yerli
sermayenin bu memlekete yatırım yapan, hayır ve zekatını bu memlekete veren istihdamını da
bu memleketten alan kurum olduğunu vurguladı. Yüzde 100 yerli firmaların, yatırımını bu
memlekete yapan, hayır ve zekatını bu memlekete veren, istihdamını da bu memleketten alan
kurumlar olduğunu bildirdi. Demir, Özellikle bizim içinde bulunduğumuz perakende
sektöründe yüzde 100 yerli firmaların oranı ancak yüzde 20'dir. Geri kalanı ya direkt yabancı
sermayeli firmalar ya da yerli ortaklı firmalardır. Yani biz bir cebimizdeki parayı, diğer
cebimize koyamıyoruz. Cebimizden çıkan parayı kendi ellerimizle yurt dışına gönderiyoruz''
diye konuştu.
Đş görüşmesi yapacak gençlere ve işsizlere de iş görüşmeleriyle ilgili bazı bilgiler veren
Demir, ''Birincisi iş görüşmesinde size nasıl değer verilmesini istiyorsanız o şekilde giyinerek
gelmelisiniz. Bu konu çok karşılaştığımız bir durum. Maalesef bu sektörde en çok mustarip
olduğumuz konu bu. Đnsanlar, kendilerini çok iyi ifade edemiyorlar. Ne cevherler vardır
içlerinde, çok tecrübelidir ama maalesef kendini bir türlü ifade edemiyor. Bunu başta zaten
giyimi uygun olmayan aday çalışan, bir sıfır yenik başlıyor. Đş görüşmelerine gelenlerin
neredeyse yüzde 70'e yakını giyimine, kıyafetine dikkat etmiyor. Ben öyle arkadaşlar
görüyorum ki, yazın iş müracaatında bulunanlardan en az 10 tane arkadaşın kabri ve parmak
arası terlikle görüşmeye geldiğini gördüm. Bunlarla sık sık karşılaşıyoruz'' ifadelerini
kullandı.
Konferansta, Boydak Holding yöneticilerinden Muharrem Yener de, istihdam ve insan
kaynakları konusundaki tecrübelerini gençlerle ve davetlilerle paylaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4180.html
Erişim Tarihi: 02.12.2013

Kto Samsun Ve Ordu Ticaret Odasını Ziyaret
Edecek
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, Kayseri’den de geçecek olan 653
kilometre uzunluğundaki Karadeniz-Akdeniz Bölünmüş yolu toplantısına katılacak ve
bölgedeki ticaret ve sanayi odalarını ziyaret edecek.Ziyaret programı...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, Kayseri’den de geçecek olan 653
kilometre uzunluğundaki Karadeniz-Akdeniz Bölünmüş yolu toplantısına katılacak ve
bölgedeki ticaret ve sanayi odalarını ziyaret edecek.
Ziyaret programı hakkında açıklama yapan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz, Samsun ve Ordu Ticaret Odalarına yönelik, çalışma gezisi
düzenlediklerini kaydetti.

Başkan Hiçyılmaz, 3 gün sürecek program kapsamında Samsun ve Ordu’da incelemelerde
bulunup, toplantılara katılıp, ticaret ve sanayi odalarını ziyaret edeceklerini belirtti.
Hiçyılmaz, Karadeniz’in bu iki önemli şehrine yapılacak ziyaretlere Kayseri Ticaret Odası
Meclis üyelerinin de katılması ile Kayseri’ye ulaşılabilirliği artıracak olan bu projenin geniş
bir katılımla değerlendirileceğini ve şehirler arasında daha kapsamlı işbirliği olanaklarının
gelişmesine katkı sağlanacağını ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4181.html
Erişim Tarihi: 02.12.2013

Deliçay Yaşam Parkı Genişliyor
Talas Belediyesi tarafından modern yapıların arasında görüntü kirliliği oluşturan kömürcü
işyerlerinin bir ay önce yıkımının ardından Deliçay Yaşam Parkı'nın devamına
başlanıldı.Talas Belediyesi Park Bahçeler müdürlüğü Deliçay'ın...
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Talas Belediyesi tarafından modern yapıların arasında görüntü kirliliği oluşturan kömürcü
işyerlerinin bir ay önce yıkımının ardından Deliçay Yaşam Parkı'nın devamına başlanıldı.
Talas Belediyesi Park Bahçeler müdürlüğü Deliçay'ın Bahçelievler Mahallesindeki 40 bin
metrekarelik alanda tamamlanacak olan yaşam parkının ikinci kısmının çalışmalarına başladı.
28 bin metrekarelik kömürcü ve tamirhanelerin ortadan kalkmasıyla yapımı hızla süren
Deliçay Yaşam Parkı'nın Bahçelievler bölümüyle ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye
Başkanı Rifat Yıldırım, bu alanın içerisinde her türlü sosyal donatının yer aldığı çok
fonksiyonel bir park olacağını kaydetti.
Başkan Yıldırım, birinci kısmı Yenidoğan Mahallesinde tamamlanan Deliçay Yaşam
Parkı'nda yer alacak donatılarla ilgili, "Burada çocuk oyun gruplarından açık hava spor
aletlerine, kamelyalar ve banklardan yürüyüş yolları ve mini futbol sahasına kadar her
kesimden vatandaşımızın yararlanabileceği bir alan oluşturuyoruz" dedi.
Deliçay üzerine yapılacak köprüler, yeşil alanlar, otomatik sulama ve aydınlatmayla parkın
modern bir yapıda olacağını kaydeden Başkan Yıldırım, "Bir dönem vatandaşımızın odun ve
kömür ihtiyacını karşılamak için kullanılan kömürcüler sitesinin zamanla modern binaların
arasında kalması ve amacına uygun kullanılmaması nedeniyle tarafları mağdur etmeden
yıkmıştık. Hafriyatın kaldırılmasının hemen ardından yaşam parkı projemizin hayata
geçirilmesine başladık. Kısa zaman içinde çalışmalarımızı tamamlayıp vatandaşımızın
hizmetine sunmayı planlıyoruz. Yenidoğan mahallemizdeki devamıyla 70 bin metrekareye
ulaşacak Deliçay Yaşam Parkı ilçemizin büyük bir bölümüne hizmet verecek" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4182.html
Erişim Tarihi: 02.12.2013

Melikşah
Üniversitesi
“kayseri
Genç
Girişimcilerini Arıyor” Adlı Ab Projesi’nin
Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Melikşah Üniversitesi’nin Avrupa Birliği Projesi olan "Kayseri Genç Girişimcilerini Arıyor"
isimli Leonardo da Vinci Projesi'nin değerlendirme toplantısı Melikşah Üniversitesi ĐĐBF
konferans salonunda yapıldı.Proje Temsilcisi, Uluslararası...
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Melikşah Üniversitesi’nin Avrupa Birliği Projesi olan "Kayseri Genç Girişimcilerini Arıyor"
isimli Leonardo da Vinci Projesi'nin değerlendirme toplantısı Melikşah Üniversitesi ĐĐBF
konferans salonunda yapıldı.
Proje Temsilcisi, Uluslararası Ticaret ve Đşletmecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hüseyin
Kalyoncu; Avrupa Birliği projesi kapsamında kırk girişimci adayını Avrupa’ya
gönderdiklerini ve orada iki haftalık bir eğitim almalarını sağladıklarını söyledi.
Proje sayesinde, üniversitelerin ĐĐBF ve Mühendislik fakültelerinden mezun olmuş
katılımcıların girişimcilik konusunda mesleki bilgi ve becerisini arttırmak için iki hafta
boyunca Budapeşte’de girişimcilik eğitimi verildiğini belirten Doç Dr. Kalyoncu: “Bu
eğitimde Girişimcilik, Girişimciliği Teşvik Araçları, Avrupa’da girişimcilik, Avrupa
Birliğinin girişimcilik açığı ve potansiyeli, Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki girişimciliği
teşvik uygulamaları, Yabancı girişimcilere AB'nin verdiği destekler konusunda eğitim
verilmesi, girişimcilere destek veren kurumların ziyaret edilmesi ve destekler konusunda bilgi
alınması sağlandı. Proje kapsamında seçilen 40 kişiye yurtdışı ziyaretlerinden önce 160
saatlik Đngilizce eğitimi verildi.” dedi.
Yapılan faaliyetlerle ilgili bir rapor hazırladıklarını söyleyen Doç. Dr. Kalyoncu eğitim
faaliyeti ve teknik incelemelerden edindikleri deneyimleri toplantıya katılanlarla paylaşarak,
soruları cevapladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4183.html
Erişim Tarihi: 02.12.2013

SUAT ALTIN’DAN
DESTEK

ĐSTĐHDAMA

TAM

Kayseri Dünya Ticaret Merkezinde gerçekleştirilen Kayseri Đnsan Kaynakları ve Đstihdam
Fuarı KAYĐF 2013’e yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür plaketiyle onurlandırılan
Suat Altın Đnşaat firma olarak istihdama verdiği önemi bir kez daha gösterdi.
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Suat Altın Đnşaat Kayseri Đnsan Kaynakları ve Đstihdam Fuarı KAYĐF 2013’e yapmış olduğu
katkılardan dolayı teşekkür plaketiyle onurlandırılırken teşekkür plaketini firma adına Sedat
Kılınç aldı. Yatırım yaptığı her noktada kalite ve güveni garanti eden, Kayserinin gurur
duyduğu bir şirket olarak hizmet vermekte olan Suat Altın Đnşaat istihdama verdiği destekle
yine takdir topladı. 1970 yılında Altın Đnşaat adı ile kurulan ve özellikle konut alanında
uzmanlaşan firma, Geçen sürede gerçekleştirdiği birbirinden değerli projelerle ve hayata
geçirdiği özgün tasarımlarla her zaman fark edilen işlere imza attı. Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4184.html
Erişim Tarihi: 02.12.2013

‘Türkiye; animasyonlarla değil inovasyonlarla
kalkınacaktır’
Kalite Yönetim Derneği Başkanı Mete TAŞTAN, Türkiye Đnovasyon Haftası nedeniyle
yaptığı basın açıklamasında, ‘Ülkemiz sürdürülebilir ileri teknoloji üretimini ancak inovasyon
sayesinde yakalayabilir’ dedi.
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Türkiye Đnovasyon Haftası nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyen Kalite Yönetim Derneği
Başkanı Mete TAŞTAN katılımcılara Đnovasyon ve Türkiye’de inovasyon hakkında bilgi
verdi.

Đnovasyon; yeni ve yaratıcı bir fikri ekonomik değere dönüştürme sanatıdır diyen Taştan’
Ülkemiz sürdürülebilir ileri teknoloji üretimini ancak inovasyon sayesinde yakalayabilir.
Türkiye; animasyonlarla değil inovasyonlarla kalkınacaktır. Türkiye; alış-veriş parkları,
eğlence parkları ile değil bilim parkları, teknoparklar ile gelişecektir. Đnovasyon haftasının
ülke sanayimize ve kalite alt yapımıza yeni bakış açıları getirmesini diliyorum’ dedi.
Haber merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4185.html
Erişim Tarihi: 02.12.2013

Demir Sektörüne Atekinler Damgası
Kayseri’de uzun yıllardır kömür –besicilik sektörünün önde gelen firması olan ve tanınmış
işadamlarından Ahmet Tekin tarafından kurularak yönetim kurulu başkanlığını yaptığı
Tekinler Hayvancılık Gıda inşaat, Tekstil, Madencilik Ltd.Şti “ATEKĐNLER” ismi ile bundan
sonra iş kollarına inşaat demiri satışını da ekledi.
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Kayseri’de uzun yıllardır kömür –besicilik sektörünün önde gelen firması olan ve tanınmış
işadamlarından Ahmet Tekin tarafından kurularak yönetim kurulu başkanlığını yaptığı
Tekinler Hayvancılık Gıda inşaat, Tekstil, Madencilik Ltd.Şti “ATEKĐNLER” ismi ile
bundan
sonra
iş
kollarına
inşaat
demiri
satışını
da
ekledi.
Daha önce Ziya Gökalp Mah. Kömürcüler Sitesi’nde bulunan merkezini; Cırgalan Mahallesi
Sivas Bulvarı no: 575 Kocasinan adresinde tesis edilmiş olan yönetim, depolama sevkiyat
merkezine taşıyarak müşterilerine daha iyi hizmet vermeyi amaçlayan ATEKĐNLER
KÖMÜR DEMĐR LTD.ŞTĐ. firması demir sektöründe de emin adımlarla ilerlemeye devam
ediyor.
Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü konumunda olan inşaat sektöründe kullanılan her
türlü demir ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip olan ATEKĐNLER KÖMÜR
DEMĐR, başta Kayseri olmak üzere Đç Anadolu ve diğer bölgelere de demir satışlarına
başladı. Yeni ve modern tesisleri ile kurumsal olarak müşterilerine hizmet veren
ATEKĐNLER KÖMÜR DEMĐR inşaat sektörünün yoğun bir çalışma içerisinde olduğu
Kayseri de demir sektöründe de faaliyet gösteren firmalar arasında öne çıkmayı başardı.
1960 YILINDAN BERĐ FAALĐYETTE
Firma genel müdürü Mustafa Andaç Tekinlerden, Atekinler’e uzanan dönüşümle ilgili
açıklamalarda bulundu.
Andaç, “1960 yılında besi hayvancılığı ve et ticareti ile şahıs firması olarak ticari
faaliyetlerine başlayan firmamız, hem günün koşulları hem de büyümenin gerekliliği göz
önünde bulundurularak 2000 yılında tüzel kişiliğe dönüştürülerek TEKĐNLER
HAYVANCILIK GIDA ĐNŞAAT PETROL MADENCĐLĐK TEKSTĐL SANAYĐ VE
TĐCARET LTD.ŞTĐ. unvanı ile faaliyetlerini günümüze kadar sürdüre gelmiştir.

Besicilik işletmemize yapılan yatırımlarla 440 büyük baş kapalı 360 büyük baş açık alan
olmak üzere toplam kapasitemiz 800 büyük baş’a ulaştırılmış olup, bu alandaki
faaliyetlerimiz ve büyüme hedeflerimiz devam etmektedir.
HER GEÇEN GÜN BÜYÜMEYĐ SÜRDÜRÜYORUZ
Firmamızın tüzel kişiliğe dönüştürülmesi ve faaliyet alanlarının genişletilmesi ile 2000
yılında, ticari faaliyetlerimize toptan kömür ticareti dâhil edilmiştir. Bu faaliyetimizde hem
müşteri portföyümüzü hem de tonajımızı artırılarak günümüze kadar devam ede gelmiş olup,
bölgemizde ithal kömür toptancılığında önde gelen firmalardan biri durumuna gelinmiştir.
2013 yılı ortalarında mevcut iştigal konularına inşaat demiri ticaretini de dâhil eden
firmamız,
Kurumsallaşmanın gereği olan tescilli marka ve unvan kullanımı kapsamında; tescilli
unvanımız olan ATEKĐNLER unvanımızı 01.07.2013 tarihinden itibaren kullanmaya
başlanmış, bu kapsamda firmamızın fiili faaliyet konuları esas alınarak yeni unvanımız
ATEKĐNLER KÖMÜR DEMĐR SAN. VE TĐC. LTD.ŞTĐ. olarak değiştirilmiştir.
Aynı dönemde Yenidoğan Mahallesi Kömürcüler sitesinde bulunan firma merkezi şubeye
dönüştürmüş olup, Cırgalan mah. Sivas bulvarı üzerinde bulunan arazi üzerine kurulu 500 m2
alanlı idare binası, demir indirip yüklemede kullanılan 15 ton kaldırma kapasiteli vinç ve
ekipmanları, 80 ton tartma kapasiteli tır kantarı, 5000 ton kömür depolama kapasiteli
sundurma, inşaat demiri taşıma aparatı monte edilmiş kamyon filomuz ile diğer küçük
araçlarımız ve sosyal tesisleri bünyesinde bulunduran ve 2013 yılında inşa edilmiş olan yeni
merkezine taşınmıştır.
DEMĐR SEKTÖRÜNDE DE ÖNCÜ OLMA HEDEFĐNDE
ATEKĐNLER’in güvenirliliğini ve başarısını demir ticaretine de taşımak en büyük arzumuz
olup, Kayseri merkezli olmak üzere kömür ticareti yaptığımız iç Anadolu, doğu ve
güneydoğu Anadolu ile diğer bölgelere demir satışlarımız başlamıştır. Demir ticareti ile ilgili
olarak gelecek hedeflerimizden biride inşaatlara çubuk demir teslimi yerine, proje bazlı
ebatlanmış bükülmüş paketler halinde teslimi ile iskele üzerinde yalnızca bağlama işlemi
yapılacak şekilde teslim etmeyi hedeflemekteyiz. Ayrıca inşaat sektörünün demir dışındaki
diğer girdilerinin de ticaretini yapmakla ilgili düşüncelerimiz bulunmakta, işyerimizin alan
bakımından oldukça müsait olması bu düşüncemizi desteklemektedir.
Büyümemizdeki en temel desteğimizin, müşteri memnuniyeti olduğu inancıyla ve bu ilkeden
cesaret alarak, hem hizmet hem de ürün kalitesinin daha da ileriye götürülmesi hedefimizle,
yolumuza heyecan ve emin adımlarla devam edeceğimize inancımız tamdır”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4186.html
Erişim Tarihi: 02.12.2013

“Aşçılarımız Usta-Çırak Đlişkisi Đle Yetişiyor”
ĐŞKUR Kayseri Đl Müdürlüğü öncülüğünde Dünya Ticaret Merkezi’nde yapılan Kayseri insan
Kaynakları ve Đstihdam Fuarı(KAYĐF)’ndastand açan Kolcuoğlu Kebap her yerde aynı
lezzetti yakalamaya özen gösteriyor. Bu nedenle Kolcuoğlu,aşçılarını çırak, kalfa ve usta
ilişkisi şeklinde yetiştiriyor.
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Türkiye genelinde 58 şubesi olan Kolcuoğlu Kebap Kayseri Đstihdam fuarında… Merkezi
Adana’da olan Kolcuoğlu’ Đçanadolu’da da bölge müdürlüğüne sahip. Çetinkaya Đçanadolu
satın alma Bölge Müdürü Harun Gümüş ve Kolcuoğlu Kayseri Merkez Şubesi Müdürü Suat
Gündoğdu gazetemize yaptıkları açıklamada Fuarda Đç Anadolu Bölge Müdürlüğü vardı.
Çetinkaya Satın Alma Müdürü Harun Gümüş, Đşletme Müdürü Suat Gündoğdu açtıkları stant
ve Kolcuoğlu ile ilgili şunları söylediler:“ĐpeksarayAvm, Forum AVM ve LĐfosTower Đş
Merkezi’nin altında hizmet veriyor. Şuanda isim hakkı Tarık Kolcuoğlu’ndadır. Biz her yerde
aynı lezzetti tutturmak için aşçılarımızı merkezden yetiştirip yönlendiriyoruz. Aşçılarımız
çırak, kalfa ve usta ilişkisi ile yetişiyor.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4187.html
Erişim Tarihi: 02.12.2013

2023’te Kayseri’nin Tahmini Nüfusu: 1.488.752
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TUĐK yapmış olduğu çalışmayla Türkiye ve illerin 2023 yılındaki tahmini nüfus oranını verdi.
Bu araştırmaya göre Kayseri 2023 yılında tam olarak 1.488.752 oranında bir nüfusa sahip
olacak.Yapılan araştırmaya göre Kayseri’nin önümüzdeki yıllarda sahip olacağı nüfus sayısı
şöyle: Kayseri 2013 nüfusu: 1.295.486- 2014 nüfusu: 1.315.801- 2015 nüfusu: 1.335.8852016 nüfusu: 1.355.754- 2017 nüfusu: 1.375.408- 2018 nüfusu: 1.394.834- 2019 nüfusu:
1.414.026- 2020 nüfusu: 1.433.004- 2021 nüfusu: 1.451.785- 2022 nüfusu: 1.470.371- 2023
nüfusu: 1.488.752
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4188.html
Erişim Tarihi: 02.12.2013

“Çocuklarınızı Sanat Ve Meslek Okullarına
Gönderin”
KAYĐF açılışında konuşan Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hasan Yetim; “Bütün
gençlerimizi üniversiteye yönlendirmesinler. Ailelere tavsiyem: çocuklarınızı sanat ve meslek
okullarına göndermeleridir.” dedi.
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Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen Kayseri Đnsan Kaynakları ve Đstihdamı Fuarı’nda
(KAYĐF)yapılan açılışa Vali Yardımcısı Mehme Emin Avcı, Erciyes Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Hasan Yetim, Kayseri KESOB Başkanı Mustafa Alan, ĐŞKUR Kayseri il Müdürü
Ahmet Çiçek katıldı. Açılışta konuşma yapan Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı ilk defa
böyle bir fuar ile karşılaştığını söyleyerek; “Sanayisi gelişmiş bir ilimizin bunu nasıl
gerçekleştirdiğinin somut bir örneği görüyoruz. Bu Kayseri’nin farkıdır. Ayrıca
organizasyonun iyi bir şekilde düzenlenerek kurumsallaştığını görüyorum.” Dedi Erciyes
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hasan Yetim ise; “En büyük gücümüzü: gençlerimizi iyi
kullanamıyoruz. Bu ailelere sesleniyorum: ‘Bütün gençlerimizi üniversiteye
yönlendirmesinler. Çünkü bunlar mezun olduktan sonra işsiz kalıyorlar. Bu nedenle ailelere
tavsiyem çocuklarınızı sanat ve meslek okullarına gönderin.” şeklinde konuştu. KESOB
Başkanı Mustafa Alan da yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Burada çok fuar yapıldı. Ama
bugün burada yapılan fuar başka bir fuar. Burada 100 firma stand açtı. Gençlerimiz hangi
branşta olurlarsa olsunlar kesinlikle bu fuara ziyarete gelsinler.” ĐŞKUR Kayseri Đl Müdürü
Ahmet Ayçiek de ĐŞKUR olarak firmaların eleman ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını
söyleyerek; “ĐŞKUR olarak düzenlediğimiz bu fuarda işçi ile işvereni buluşturarak bu sorunun
çözümüne katkıda bulunmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Haber-Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4189.html
Erişim Tarihi: 02.12.2013

“Çok Hayırlı Bir Đşe Đmza Atılıyor”
Ak Parti Bünyan Belediyesi Başkanı aday adayı Özden KAYĐF’te bulunan standımızı ziyaret
ederek organizasyonla ilgili “Çok hayırlı bir işe imza atılıyor" dedi.
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Kayseri Ak Parti Bünyan Belediyesi Başkanı aday adayı Adil Özden KAYĐF’te standımızı
ziyaret etti. Özden ziyareti sırasında organizasyona ilişkin açıklamalarda bulunarak şunları
söyledi; “Çok hayırlı bir işe imza atılıyor. Yapılan bu organizasyon sayesinde işveren ile işçi
bir araya getirilecek ve ihtiyaçların karşılanmasına öncülük edilecektir. Fuarda emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum.”
Haber: Cengiz Taştan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4190.html
Erişim Tarihi: 02.12.2013

Anakalp Maskotu Fuara Renk Kattı
Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen KAYĐF’eAnakalp Hastanesi’nin Kalp şeklindeki
maskotu renk kattı.
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ĐŞKUR Kayseri Đl Müdürlüğü’nün öncülüğünde Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen
Kayseri Đnsan Kaynakları ve Đstihdam Fuarı Renkli görüntülere sahne oluyor. Anakalp
Hastanesi’nin kalp şeklindeki maskotu ilgi odağı oldu. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği
maskot, standları gezdi.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4191.html
Erişim Tarihi: 02.12.2013

“Kayseri Öncülük Ediyor”
KESOB Başkanı Mustafa Alan fuarda bulunan standımızı ziyaret etti. Alan ziyaretinde
Kayseri’nin bu tür organizasyonlara öncülük ettiğini ve örnek alındığını kaydederek diğer
illerinde benzer organizasyonları yapmaya başladığını söyledi.
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Çok fuar açılıyor. Ama bu fuarlar genellikle teşhir fuarı olarak hizmet veriyor. Ama bunlar
işçi ile işvereni buluşturan fuarlar. Bu işin ucunda sevapta var. Bu organizasyonu
düzenleyenlere ve katılan firmalara teşekkür ediyorum. Kayseri örnek alınarak diğer iller de
benzer organizasyonlar yapmaya başladı. Đşsizler iş bulacak ve evlerine ekmek götürecekler.
Đşçi arayanlarda işçi bulup üretim yapacaklar.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4192.html
Erişim Tarihi: 02.12.2013

Sağlık Ve Endüstri Meslek Lisesi Öğrencileri
Erken Đstihdam Peşinde
Dünya Ticaret Merkezi’nde, Kayseri Đnsan Kaynakları Ve Đstihdam Fuarı (KAYĐF)
öncülüğünde perşembe günü açılan fuarda işçi arayan firmalar ve iş arayanlara istihdam
imkanı doğdu. Kolları meslek lisesi öğrencileri ise en erken sıvayanlar oldu.
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Gelişen teknoloji ve değişen piyasalarda en fazla ihtiyacın olduğu sektörlerin basında sağlık
ve endüstri sektörü geliyor. Bu bağlamda sağlık ve endüstri potansiyelinin startının verildiği
yerler ise bu alanlara şimdiden kendileri hazırlayan meslek liseleri oldu.
Fuarda bulunan yüz kadar firma arasında bulunan sağlık sektörü kuruluşlarının dikkatini ise
özellikle meslek liseleri öğrencilerinin yoğun ilgisi çekiyor.Fuarda standları bulunan Özel
Tekden ve Melikgazi hastaneleri isestandları daha çok meslek lisesi öğrencilerinin ziyaret
ettiğini ve bu öğrencilerin taleplerinin daha çok, stajyer ve kalifiyeli eleman olarak çalışmak
istedikleri olduğunun altını çizdiler. Ayrıca havanın yağmurlu olması sebebi ile durgunluk
yaşayan fuar öğle saatlerinden sonra öğrencilerin ve vatandaşların katılımı arttırmaları ile bir
nebze olsun hareket kazanırken, bugün ise yoğunluğun artması bekleniyor.
HABER: MAHMUT HOP
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4193.html
Erişim Tarihi: 02.12.2013

“Organizasyonda Emeği Geçenlere Teşekkür
Ederim”
Dünya Ticaret Merkezi’nde bulunan standımızı ziyaret eden Vali Yardımcısı Mehmet Emin
Avcı organizasyonda emeği geçen kuruluşlara ve medya sponsoru olmamızdan dolayı
gazetemize teşekkür etti.
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Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, ĐŞKUR Kayseri Đl Müdürlüğü öncülüğünde organize
edilen Kayseri Đnsan Kaynakları ve Đstihdam Furı’nda yer alan standımızı ziyaret ederek
organizasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Đnsanların aradığı işçiyi burada bulduğunu
belirten Avcı;“Đş bulmak isteyenler buraya geldiklerinde çeşitli işler ile ilgili bilgiler alıyorlar.
Burası işçi ile işvereni buluşturan bir alan olmuş. Birkaç değişik kuruluşun ve basının
desteğiyle işbirliğiyle yürütülen bir fuar olmuş. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sizde
organizasyonu manşete koymuşsunuz sizi de tebrik ediyoruz.” dedi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4194.html
Erişim Tarihi: 02.12.2013

Đşveren Gösterilen Đlgiden Memnun
Kayseri Ticaret Merkezi’nde Perşembe günü başlayan ve işverenle işçiyi buluşturmayı
amaçlayan KYĐF 2013 fuarında stant açan firmalar gösterilen ilgiden hayli memnun.
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Ulusal çapta faaliyet gösteren yüz firmanın stant açtığı KAYĐF 2013 fuarında firmalar
kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek firmalarına ilişkin
bilgiler verdiler.
Atlantik Đplik ve Halı A.Ş
Atlantik Halı Müşteri Hizmetleri Uzmanı Betül Topoğlu fuar boyunca özellikle gençlerin
firmalarına yoğun bir ilgi gösterdiklerin belirterek ‘ Fuara ilk defa katılıyoruz. Firma tanıtımı
ve iş arayan vatandaşlarımıza doğru tercihi yapmalarında yardımcı olma adına buradayız.

Tekstil dokuma alanında çalışabilecek konusunda uzman ilk tercihlerimiz arasında.
Başvurularda deneyim arıyoruz ancak şart koşmuyoruz. Gerekli eğitimi kendi bünyemizde de
vererek elamanlarımızı yetiştiriyoruz’ dedi.
Đpek Mobilya - Çinkom A.Ş
Aynı standa bulunan iki firma için başvuru alan ve misafirlerini ağırlayan Çinkom Đnsan
Kaynakları Uzmanı Ertan Duman her iki firmanın bütün birimleri için form aldıklarını ve
firma faaliyetleri hakkında bilgi verdiklerini söyleyerek ‘Bütün birimlerimizde boş olan
kadrolar için elaman bakıyoruz. Genellikle vasıflı olan fakat işsiz olan vatandaşlarımızla özel
olarak ilgileniyoruz. Başvuranların akıllarına takılan soruları yanıtlıyoruz. Şuana kadar en çok
sorulan ücret konusu oldu. Fuar sonunda toplanan başvuru formları ilgili birim amirlerine
sunularak istişare yapılacak’ dedi.
Parteks Tekstil ve Kağıt Sanayi
Geçen yıl ile kıyaslandığı zaman daha sakin bir fur dönemi geçirdiklerini söyleyen Parteks
Tekstil ve Kağıt Sanayi Personel Müdürü Sami Hamurcu ‘ Bu fuara geçen yılda katılmıştık ve
yaklaşık 50 kişilik bir istihdam yapmıştık. Bu yıl havalarında soğumasından olsa gerek biraz
daha sakin geçiyor. Hali hazırda bir elaman arayışımız mevcut o yüzden fuara katılma ihtiyacı
duyduk. Şuanda vasıflı ya da vasıfsız bütün kesimlerden elaman istihdam etme amacındayız’
diye konuştu. 17 yıllık bir tecrübeye sahip olduklarının altını çizen Hamurcu şuanda 330
personel istihdam ettiklerini söyledi.
Boydak Holding
Boydak Holding özellikle genç ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Fuar boyunca yaklaşık 3
bin kişiyi misafir ederek doğru şekilde yönlendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Boydak
Holding Đnsan Kaynakları Uzmanı Gülçin Çarkıt Çantaoğlu ‘ Şuana kadar 5 yüze yakın
ziyaretçi ağırladık. Gelen misafirlerin sorularını cevaplıyoruz, form dolduruyorlar ve Boydak
Kariyere yönlendiriyoruz’ dedi.Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen
Çantaoğlu kendilerine gelen gençleri yetenekleri ve vasıfları doğrultusunda değerlendirerek
en başarılı olacakları alanlara yönlendirdiklerini ve bilgilendirdiklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4195.html
Erişim Tarihi: 02.12.2013

Girişimcilik Ve Đnavasyon Paneli Düzenlendi
ĐŞ-KUR tarafından Girişimcilik ve Đnavasyon Paneli düzenlendi.Düzenlenen panel hakkında
bilgiler veren ĐŞ-KUR Đş Meslek Danışmanı Ömer Çanga, girişimci sayısını arttırmak için
panel düzenlediklerini söyledi. Çanga, “Kayseri ve...
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ĐŞ-KUR tarafından Girişimcilik ve Đnavasyon Paneli düzenlendi.
Düzenlenen panel hakkında bilgiler veren ĐŞ-KUR Đş Meslek Danışmanı Ömer Çanga,
girişimci sayısını arttırmak için panel düzenlediklerini söyledi. Çanga, “Kayseri ve Türkiye
genelinde girişimci kişilerin sayısını artırmaya çalışıyoruz. Girişimcilerin yaşadığı sorunları

ve karşılaşabileceği probleri daha önce bu problemleri yaşamış kişilere sorarak çözüm
üretmeyi sağlamayı düşünüyoruz” dedi.
Panel, soru-cevap şeklinde devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4197.html
Erişim Tarihi: 02.12.2013

Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde Kayseri Kaskispor, TED Ankara Koleji'ni 87-79
yendi.SALON: Kadir HasHAKEMLER: Ziya Özorhan xx, Orhan Çağrı Hekimoğlu xx,
Gözde Mireş xxKAYSERĐ KASKĐSPOR: Esra xx, Sabrina xx, Bengü xx, Martinez xx,
Latoya...
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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde Kayseri Kaskispor, TED Ankara Koleji'ni 87-79
yendi.
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Ziya Özorhan xx, Orhan Çağrı Hekimoğlu xx, Gözde Mireş xx
KAYSERĐ KASKĐSPOR: Esra xx, Sabrina xx, Bengü xx, Martinez xx, Latoya xx
TED ANKARA KOLEJĐ: Cansu x, Kamile x, Harika x, Dilek x, Walker x
1. PERĐYOT: 19-7 (Kayseri Kaskispor lehine)
DEVRE: 45-35 (Kayseri Kaskispor lehine)
3. PERĐYOT: 64-55 (Kayseri Kaskispor lehine)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4198.html
Erişim Tarihi: 02.12.2013

'göç' Konulu HikÂye Yarışmasında Dereceye
Girenlere Ödülleri Verildi
Melikgazi Belediyesi'nin, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ile birlikte düzenlenen
'Göç' konulu hikaye yarışması tamamlandı ve dereceye giren yazarlara törenle ödülleri
verildi.Melikgazi Belediyesinin tarafından bu yıl 2.si düzenlenen...
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Melikgazi Belediyesi'nin, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ile birlikte düzenlenen
'Göç' konulu hikaye yarışması tamamlandı ve dereceye giren yazarlara törenle ödülleri verildi.
Melikgazi Belediyesinin tarafından bu yıl 2.si düzenlenen Göç konulu hikaye yarışmasının
ödül töreni yapıldı. Törende konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
''Melikgazi Belediyesi olarak belediyecilik sadece altyapıyı, yolları, parkları ve kaldırımlarla
sınırlı sınırlı anlayıştan öte eğitimi, kültürü, sosyal hayatı önemseyen bir anlayış içerisinde bu
çalışmaları sürdürmekteyiz. Bize de bu anlamlı çalışma için başvurdular ve bizde hayhay
dedik. Çünkü geçmişten hukukumuz olan ve sivil toplum örgütü gibi gördüğümüz yazarlar
bizim için önem arz ediyor. Bu bizim önemsediğimiz limanlar gibi bu açıdan bu anlayış
içinde çalışmalara Melikgazi Belediyesi olarak destek vereceğimizi söyledik. Şimdi ortaya
güzel bir eser çıktı demek ki yapılan çalışmalar hiçbirisinin boşa yapılmadığını görmekteyiz.
Burada herkesin kendine göre hikâyesi vardır ama önemli olan bu çalışmaların
ödüllendirilmesi için gayreti sürdürmektir” dedi.Balkanlarda Göç, Almanya’ya Đşçi Göçü,
Terör Dolayısı ile Göç, Kan Davası Nedeni ile Göç, Tayin Sebebi ile Göç, Kiracı Göçü olmak
üzere 6 ayrı olayda göç konularından oluşan yarışmaya 57 eserin katıldığını ifade eden
Başkan Memduh Büyükkılıç, ilk yirmiye gören eserlerin kitap haline getirildiğini
kaydetti.Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ahmet Đlhan, ''19. yüzyılda bu
göçlerimizin bir kısmı yenilgilerimiz nedeniyle olmuş, Kafkasya'dan, Balkanlardan, atlarımızı
suladığımız uzak diyarlardan Anadolu'ya dönmüşüz. Balkanlardaki göçün üzerinden 100 yıl
geçmiş. 93 harbi muhacirleri neredeyse geldikleri yerleri unutmuşlar. Bir de aş ve ekmek için
göçler var. Almanya'ya göçün üzerinden 50 yıl geçmiş, terör belasından ve kan davasından
yurdunu terk edenler olmuş. Ekinler tarlalarda, aşlar ocakta kalmış. Daha derine dönülürse bir
gün herkesin paltosu askıda, aşı ocakta kalacak göçüp gideceğiz bu diyardan”
dedi.Konuşmalardan sonra dereceye giren yarışmalara ödülleri verildi. Yarışmada
“Demirkazık” eseriyle Hasan Erbay birinci olurken, “Gurbet O Kadar Acı ki” eseriyle Rahmi
Özen ikinci, “Bir Ömür Ebelemece” eseriyle Zeynep Satı Yalçın üçüncü oldu.Dereceye giren
yazarlara ödüllerini Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Türkiye Yazarlar
Birliği Kayseri Şube Başkanı Ahmet Đlhan verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4199.html
Erişim Tarihi: 02.12.2013

Erciyes A.ş'de Eğitimler Sürüyor
Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş.'de sezon hazırlıklarına personel eğitimleriyle devam
ediliyor.Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden birisi olma yolunda hızla ilerleyen Erciyes
Dağı'nda daha iyi hizmet verilebilmesi için gerçekleştirilen...
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Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş.'de sezon hazırlıklarına personel eğitimleriyle devam
ediliyor.Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden birisi olma yolunda hızla ilerleyen Erciyes
Dağı'nda daha iyi hizmet verilebilmesi için gerçekleştirilen eğitim programlarına devam
ediliyor.Bu çerçevede Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 2013 Yılı Teknik Destek
Programı'nda yer alan 'Kişisel Gelişim Eğitimleri'ne başlandı. Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından
yürütülen program 6 Aralık 2013 tarihine kadar devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4200.html
Erişim Tarihi: 02.12.2013

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan:
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi makamında ziyaret eden
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "Kayserimiz gerçekten sosyal ve ekonomik boyutuyla çok
ileri bir noktaya geldi. 3 tane sanayi bölgemiz, 4 tane üniversitemiz, 30...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi makamında ziyaret eden
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "Kayserimiz gerçekten sosyal ve ekonomik boyutuyla çok
ileri bir noktaya geldi. 3 tane sanayi bölgemiz, 4 tane üniversitemiz, 30 tane hastanemiz var
ve sade bir sanayi şehri değil aynı zamanda bir eğitim şehri oluyor" dedi.
Ziyarette konuşan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "Kayseri bizim için gerçekten çok özel
yeri olan bir şehrimiz. Kayseri’de kamu belediyesiyle, valiliğiyle, milletvekillerimizle hep
beraber birbiriyle yakın ve güzel uyum içerisinde çalışıyor. Buda gerçekten takdir edilmesi
gereken bir konu. Zaten bir şehrimiz kendi içinde bu birlik ve beraberliğini oluşturduktan
sonra güzel sonuçlar meydana geliyor. Belediye Başkanımızı yaptığı çalışmalardan dolayı
tebrik etmek istiyorum. Bir model belediye olma özelliğinin de kuvvetlenerek devam etmesini
gönülden arzu ediyorum. Kayserimiz gerçekten sosyal ve ekonomik boyutuyla çok ileri bir
noktaya geldi. 3 tane sanayi bölgemiz, 4 tane üniversitemiz, 30 tane hastanemiz var ve sade
bir sanayi şehri değil aynı zamanda bir eğitim şehri oluyor" diye konuştu.
'Bundan sonraki arzumuz Kayseri'nin turizm şehri olmasıdır' diyen Babacan, "Kayseri’deki
Erciyes projesini ben çok önemsiyorum. Bu kış turizmi dünyada artık çok ciddi turizm
gelirinin oluştuğu bir alan haline geldi. Bu çok daha farklı bir nitelikte turistin, yani daha fazla
para harcayacak turisti çekecek bir proje. Biliyorsunuz biz turizmde dünya 6.’sıyız ülkeye
gelen turist sayısında ama turist başına harcamada çok iyi durumda değiliz. Bu daha farklı
nitelikte bir turist kitlesini cezbetmek yada cezbettiğimiz turist kitlesini daha fazla harcama
yapmasını sağlamak son derece önemli. Bu Erciyes’teki proje Türkiye açısından son derece
önemli. Đnşallah biz önümüzdeki dönemden çok ümitliyiz. Bilinçli, sağlam bir yönetimle
Kayseri’ye çok güzel hizmetler önümüzdeki dönemde de gelecektir. Buna kuvvetle
inanıyoruz" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a işlemeli ibrik hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4201.html
Erişim Tarihi: 02.12.2013

Melikgazi'de Emlak Vergisi Mesaisi
2013 yılı Emlak Vergisi’nin ikinci taksitinin Kasım ayı içerisinde yatırılması gerektiğini
hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç “Vergi Mükelleflerimiz için
Cumartesi ve Pazar Günleri Emlak ve Gelir Müdürlüğü...
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2013 yılı Emlak Vergisi’nin ikinci taksitinin Kasım ayı içerisinde yatırılması gerektiğini
hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç “Vergi Mükelleflerimiz için
Cumartesi ve Pazar Günleri Emlak ve Gelir Müdürlüğü çalışanları tam mesai yapacaklardır“
dedi.
Hafta içi mesai saatleri içerisinde yatırma imkanı olmayan memur ve işçi mükellefler ile
ulaşım zorluğu olan veya işlerin yoğunluğu sebebi ile vergilerini yatırmada zorluk çeken ve
fırsat bulamayan Emlak Vergisi Mükellefleri için veznelerin hafta sonu açık olduğunu
hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, evinde inter-net olan vergi mükelleflerin isterlerse her
türlü işlemlerini sanal yolla, yani inter-net üzerinden yapılabileceğini kaydetti.
Üzerinde nakit parası olmayan mükelleflerin isterlerse kredi kartı ile ödemelerini
yapabileceklerini böylece hem vergilerini öderken bir taraftan da kredi kartlarına puan
kazanabileceklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak
vergi mükelleflerine tüm imkanlarını seferber ettiklerinin altını çizdi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, ödenen vergilerin belediye hizmetleri ile yine ilçe halkına park,
yol, çocuk oyun alanı, yeşil alan, spor alanları gibi yatırımlar ile geri döndüğünü yani verginin
hizmet olduğunun unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4202.html
Erişim Tarihi: 02.12.2013

