KAYSERİ HABER ARŞİVİ
28.12.2015–31.12.2015
Bu Kuş Ondurmuyor!
İFLAH ETMEYEN PARA: Şans oyunlarında ikramiye kazananları konu alan araştırmalar
var. Gözlemlerde kişilerin kurulu düzenlerinin bozulduğu, yaşamlarının kötüye gittiği ve
evliliklerinin bozulduğu ortaya çıktı. Öyle ki eski günleri arar hale geldikleri gözlemlendi. Bu
parayı sağlıklı yatırıma dönüştürebilen çok az. Bir anlamda kişi çok parayla travma yaşıyor.
Zihinsel ve duygusal olarak parayı kullanamadığı için ruhsal sorunlar baş gösteriyor. Zamana
bıraktığı ve yaşayamadığı birçok hazzı bir anda yaşamaya kalkıyor, böylece de kişinin zevk
ve ödül dinamiği bozuluyor.
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BAĞIMLILIK YAPAN KOLAYCILIK: Üsküdar Üniversitesi Rektörü, Psikiyatr Prof. Dr.
Nevzat Tarhan, “piyango bileti almak para çıkmış gibi bir haz veriyor, bu lezzet ise kişide
bağımlılık yapıyor. Öyle ki sanal olmasının verdiği acı da büyük oluyor. Beyne bir bakıma
rüşvet veriyor kişi, beyni yanıltıyor. Kişi negatif duygularını gidermek için bu girişimde
bulunuyor. Gerçek hayatta başaramadığını hayaliyle yapıyor, kendini avutuyor. Avutma
psikolojisi, gerçeklerden kaçma psikolojisi bir anlamda. Emek ve çile yolundan ziyade kişi
kolaycılığı seçiyor, bu insanın doğasında olan bir durum.” dedi.
ON MİLYONDA BİR İHTİMAL: Milli Piyango'da büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali
normal çekilişlerde 600 binde bir olurken, bu oran yılbaşı çekilişinde 10 milyonda bir olarak
hesaplanıyor. Bu düşük ihtimal bile milyoner olma hayallerinin önüne geçemiyor. Peki
kazanma ihtimali bu kadar düşükken hangi psikolojiyle bilet alınıyor ve niye "belki bana
çıkar" hissi yaşanıyor?
Milli Piyango'nun 55 milyon TL'lik yılbaşı ikramiyesi birçok kişinin hayallerini
süslüyor. Peki piyango gibi şans oyunlarından neden zevk alınıyor? Bu durum beynin ödül ve
ceza sistemini nasıl etkiliyor? Uzmanlar, insan beyninde ödül ve cezayı en çok harekete
geçiren şeyin beklenmeyen ödüller olduğuna dikkat çekerek ödül çıkmasa bile çıkma
ihtimalinin kişiyi geçici de olsa mutlu ettiğini belirtiyor.
On milyonda bir ihtimal
Milli Piyango'da büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali normal çekilişlerde 600 binde bir
olurken, bu oran yılbaşı çekilişinde 10 milyonda bir olarak hesaplanıyor. Bu düşük ihtimal
bile milyoner olma hayallerinin önüne geçemiyor. Peki kazanma ihtimali bu kadar düşükken
hangi psikolojiyle bilet alınıyor ve niye "belki bana çıkar" hissi yaşanıyor?
Çok para, sonucu travma
Şans oyunlarında ikramiye kazananları konu alan araştırmalar var. Gözlemlerde kişilerin
kurulu düzenlerinin bozulduğu, yaşamlarının kötüye gittiği ve evliliklerinin bozulduğu ortaya
çıktı. Öyle ki eski günleri arar hale geldikleri gözlemlendi. Bu parayı sağlıklı yatırıma

dönüştürebilen çok az. Bir anlamda kişi çok parayla travma yaşıyor. Zihinsel ve duygusal
olarak parayı kullanamadığı için ruhsal sorunlar baş gösteriyor. Zamana bıraktığı ve
yaşayamadığı birçok hazzı bir anda yaşamaya kalkıyor, böylece de kişinin zevk ve ödül
dinamiği bozuluyor.
Bilet değil, haz duygusu satın alınıyor!
Üsküdar Üniversitesi Rektörü, Psikiyatr Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şans oyunlarına yönelik
merakımızın beynimizdeki ödül ve ceza sisteminin çalışmasıyla yakın ilişkili olduğunu
söylüyor. Prof. Tarhan, şu değerlendirmelerde bulunuyor:
"İnsan beyninde ödül ve cezayı en çok harekete geçiren şey beklenmeyen ödüllerdir. Öyle ki
beklenmeyen ödüllerin gelmesi kişiye müthiş keyif veriyor. Bunu beklemek de aynı zevki
veriyor. Çıkmasa dahi çıkacak ihtimali kişiyi geçici de olsa mutlu ediyor. Para bilete değil haz
duygusuna veriliyor. Bir bakıma kumarın nörobiyolojisi olarak bilinen bir mekanizma bu...
'Bana çıkacak' hissi zevk veriyor
Bir şey çok arzulandığında o kişide realite körlüğü oluşuyor. Kişi çıkmama ihtimalini
görmüyor ve çıkma ihtimaline odaklanıyor. Çıkacağına inanıyor. Yapılan araştırmalar
gösterdi ki bir kişi yemek yemeyi seyreder ve hayal ederse, beynin yemek yerken aktif hale
gelen bölgesi çalışıyor ve kişiye aynı zevki veriyor. Piyango biletleri de öyle. Çıkacak
duygusuyla kişi çıkmış zevkini yaşayabiliyor.
Beyin yanıltılıyor!
Bunu tiyatrocular iyi bilir. Tiyatrocu yaşadığı rolü hissederse onu en iyi şekilde yansıtır.
Tiyatroda, oyun eğitiminde bu uygulanıyor. Rolle ilgili duygu çalışması yapılıyor. Piyangoda
da benzer durum oluşuyor, para çıkmış gibi bir haz veriyor, bu lezzet ise kişide bağımlılık
yapıyor. Öyle ki sanal olmasının verdiği acı da büyük oluyor. Beyne bir bakıma rüşvet veriyor
kişi, beyni yanıltıyor. Kişi negatif duygularını gidermek için bu girişimde bulunuyor. Gerçek
hayatta başaramadığını hayaliyle yapıyor, kendini avutuyor. Avutma psikolojisi, gerçeklerden
kaçma psikolojisi bir anlamda. Emek ve çile yolundan ziyade kişi kolaycılığı seçiyor, bu
insanın doğasında olan bir durum.”
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16022.html
Erişim Tarihi: 31.12.2015

TUİK Atık İstatistiklerini Açıkladı
TUİK tarafından yapılan araştırmaya göre 2014 yılında ülke genelinde belediyelerce 28
milyon ton atık toplanırken, Kayseri'de kişi başı günlük atık miktarının ise 0,87 kg olduğu
belirtildi.
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Belediyelerde 28 milyon ton atık toplandı
Tüm belediyelere uygulanan 2014 yılı Belediye Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre 1
396 belediyenin 1 391'inde atık hizmeti verildiği tespit edildi. Atık hizmeti verilen

belediyelerden 28 milyon ton atık toplandığı belirlendi. Kayseri'de, kişi başı günlük atık
miktarının 0,87 kg olduğu belirtildi.
Kişi başı günlük ortalama belediye atık miktarı 1,08 kg olarak hesaplandı
Açıklamada ‘Anket sonuçlarına göre 2014 yılında belediyelerde toplanan kişi başı günlük
ortalama atık miktarı 1,08 kg olarak hesaplandı. Üç büyük şehrimizde ise toplanan kişi başı
günlük ortalama atık miktarı İstanbul için 1,16 kilogram, Ankara için 1,10 kilogram, İzmir
için 1,12 kilogramdır’ denildi.
Belediye atıklarının %64’ü düzenli depolama tesislerine gönderildi
Atık toplama ve taşıma hizmeti verilen belediyelerde toplanan 28 milyon ton atığın, %63,5’i
düzenli depolama tesislerine, %35,5'i belediye çöplüklerine, %0,5'i kompost tesislerine
gönderildi. %0,5'i ise diğer yöntemler ile bertaraf edildi.
(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16023.html
Erişim Tarihi: 04.01.2016

Yoğun Bakım Hemşireleri Eğitildi
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun “Yoğun Bakım Hemşireliği Uygulama Merkezi”
olarak belirlediği Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesin de düzenlenen 1. Yoğun Bakım
Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı tamamlandı. Eğitime değişik hastanelerden gelen 10
hemşire sertifika almaya hak kazandı.
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16 Kasım- 25 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılan eğitim programına, Uşak Devlet
Hastanesi, Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi, Özel Erciyes Kartal
Hastanesi, Niğde Bor Devlet Hastanesi, Özel Kapadokya Hastanesi ve Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesinden katılan hemşireler kursu başarı ile tamamlayarak sertifika almaya
hak kazandı.
Sertifika töreninde konuşan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr.
İbrahim Özcan; “Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak 1. Yoğun Bakım Hemşireliği
Sertifika Programını tamamlamış bulunuyoruz. Bu program çerçevesinde gerek bizden, gerek
çevre il ve ilçelerden, gerekse özel hastanelerden gelen 10 hemşire arkadaşımız yoğun bakım
hemşireliği ile ilgili 3 hafta teorik 3 hafta pratik olacak şekilde 6 haftalık bir programı
tamamladılar ve yapılan sınav sonucunda başarılı oldular. Programın düzenlenmesinde emeği
geçen başta Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz Sultan Hanım olmak üzere programın
koordinatörü Mustafa Beye, programda ders vermek suretiyle katkıda bulunan hekim ve
hemşire arkadaşlara teşekkürlerimi iletiyor, bundan sonraki programlarla Kayseri ve
civarındaki nitelikli sağlık hizmetlerinin artmasına katkıda bulunmaya devam edeceğimizi
ifade etmek istiyorum. Programa katılarak başarıyla tamamlayan arkadaşlara da hastalarımıza
burada edindikleri tecrübeleri aktararak daha faydalı olmalarını diliyorum” dedi.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından; Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim
Programı Uygulama Yetki Belgesi almak için yapılan başvurular: Yoğun Bakım Hemşireliği

Sertifikalı Eğitim Standartları doğrultusunda incelenmiş olup; İzmir Tepecik Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Atatürk Üniversitesi Sağlık
Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van Bölge Eğitim
ve Araştırma Hastanesi, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Şanlıurfa Mehmet
Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne “Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim
Uygulama Yetkisi” verildi. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16024.html
Erişim Tarihi: 04.01.2016

Ziraat Mühendisleri Odası İl Başkanı Ali Koç
Seçildi
Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanlığı 12. Dönem Genel Kurulu 26-27 Aralık
tarihlerinde yapıldı. Seçimlerde Ali Koç ve Davut Demirkıran listeleri yarıştı. Seçim
sonucunda Ali Koç’un Başkan adayı olduğu liste kazandı.
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Ziraat Mühendisleri odası yeni yönetimi aşağıdaki şekilde oluştu.
Yönetim Kurulu(Asil Üyeler)
Ali Koç, Salih Yoka, Prof.Dr. Yusuf Konca, M.Akif Yazar, Tuncer Saray, Memduh
Ekici,Mesut Karabulut
Yönetim Kurulu (Yedek Üyeler)
Ahmet Döner, İbrahim Acar, Sema Hashalıcı, Metin Yağcıoğlu, Çetin Yolcu,Atalay
Kahraman,Mustafa Yıldız
Üst Genel Kurul Delegeleri: Zeki Mutlu, İmdat Aksoy, Hulusi Yüksel, Sadık Genç, Zuhal
Gözüküçük,Mehmet Demirbaş, H.İbrahim Altuntaş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16025.html
Erişim Tarihi: 04.01.2016

Hacılar Feyyaz Mercan İlkokulu’ndan Yardım
Kermesi
Feyyaz Mercan İlkokulu Okul Aile Birliği’nin düzenlediği Kermeste ilçe protokolü ve
vatandaşlar bir araya geldi.
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Hacılar Feyyaz Mercan İlkokulu’nda düzenlenen ve Okul Aile Birliği tarafından her yıl
geleneksel olarak gerçekleştirilecek olan Yardım Kermesinde vatandaşlar ve ilçe protokolü
bir araya geldi. Davetliler, Yardım Kermesi’ne destek vermek için adeta birbirleriyle
yarıştılar.
Kermes etkinliğine Hacılar Kaymakamı Yasin Tikdağ, Belediye Başkanı Doğan Ekici, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Fahri Herdem, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Bayrak, Daire Müdürleri,
öğretmenler ve öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı
Feyyaz Mercan İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Yusuf Yılmaz yaptığı açıklamada;
“Burada davetlilerimizin desteği sayesinde elde edeceğimiz gelir ile okulumuzun çeşitli
ihtiyaçlarında kullanılmak için harcama yapılacak. Amacımız çocuklarımızın daha kaliteli
eğitim ve öğretim alabilmelerini sağlamak ve sizlerle bir araya gelerek birlik ve
beraberliğimizi pekiştirmektir.” diye konuştu.
Hacılar’ın eğitimdeki yakaladığı başarının daha da üst seviyelere taşınması için her zaman
ilgili kurumlara destek verdiklerini belirten Başkan Ekici'de, yaptığı açıklamada “İlçemizin
eğitim seviyesi her geçen gün daha da ileri seviyelere ulaşıyor. Belediye olarak bizlerde
destek olduk ve olamaya devam edeceğiz.” dedi.
Kermese katılan davetliler, okul yönetimi ve okul aile birliği tarafından düzenlenen yardım
kermesi için her biri öğrenci aileleri tarafından hazırlanan yiyeceklerin tadına baktılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16026.html
Erişim Tarihi: 04.01.2016

20 Yıl Vadeyle Ev Sahibi Olmak İçin Son 4 Gün
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu Bünyan’da yapılacak olan yeni TOKİ konutları
için başvuruların bu hafta içinde sona ereceğini belirtti.
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Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu Bünyan’da yapılacak olan 236 konutluk yeni
TOKİ projesi için başvuru süresinin bu hafta sona ereceğini, ev sahibi olmak isteyen dar
gelirli vatandaşların bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.
Başvurular 31 Aralık’ta sona eriyor
Yapılacak olan konutların bölge olarak geleceğin Bünyan’ında önemli bir yerleşim merkezi
haline geleceğine dikkat çeken Başkan Şinasi Gülcüoğlu;” Bünyan değişiyor dedik bakın
hemen yanı başınızda bir ceza evi inşa ediliyor. Buraya 480 lojman inşa edildi ve burada
minimum 2 bin 500 kişi çalışacak. Görünen yerleşkede minimum 15 bin kişi ikamet edecek.
Bu çerçevede şunu planladık biz buraya TOKİ şart dedik. Zira şuan bile TOKİ’nin olmadığını
düşünürsek Bünyan’da bir konut ihtiyacı var. Bu çerçevede hemen o bölgede hazine arazi
üzerine bir TOKİ planladık. Malumunuz TOKİ hazine arazisi dışında konut çalışması
yapmıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız için müracaatlar 31 Aralık’ta, yani bu
hafta sona eriyor. Bu konutların yapılacağı bölge çok ciddi bir yatırım ve emin olun ciddi bir
insan kaynağının gidip geldiği bir yer olacak. İmkânı olan vatandaşlarımız buraya yazılsınlar.
Projenin hem dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması hem de yatırım yapmak isteyen
vatandaşlarımız için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.
3+1 konutlar için ikamet şartı yok
Daha önce ev sahibi olmuş ve evi olanların TOKİ konutlarına başvurmasını önleyen
maddenin kaldırıldığını belirten Başkan Güldüoğlu,“20 yıla kadar uzayan vade seçenekleri
herkesin ev sahibi olabilmesi için gereken iyileştirmenin yapıldığını söyledi.
Vatandaşların 20 yıla kadar uzayan vade seçenekleriyle ev sahibi olabilecekleri TOKİ
projesine başvuru yapabilmek için, aranan bazı şartlar ise şöyle: 2+1 konutlar için başvuru
sahibinin; T.C. vatandaşı olması. Kayseri il nüfusuna kayıtlı veya Bünyan ilçesi sınırları
içerisinde en az 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması. Toplu Konut İdaresinden
konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması.
Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir
gayrimenkulün olmaması, (Ancak kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş olan konutlar
ile eşi ve/veya velayeti altındaki çocukları dışında kalan şahıslar ile hisseli gayrimenkuller bu
hüküm dışında tutulacaktır.) 25 yaş ve üzerinde olması gerekmekte olup ancak; Eşi vefat
etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır. Aylık hane halkı gelirinin, en
fazla net ¨3.200 olması, ( Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda,
yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en
fazla ¨3.200 olması gerekmektedir.) Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti
altındaki
çocukları
adına
yalnızca
bir
adet
başvuru
yapılabilecektir.
Uygun ödeme koşulları ve taksit imkânıyla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvuru
şartları ve gerekli evrakları Bünyan Belediyesi tarafından oluşturulan TOKİ danışma
ofislerinden temin edilebileceği gibi www.bunyan.bel.tr adresinden de ulaşılabilecekler.(iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16027.html
Erişim Tarihi: 04.01.2016

Alkollü Araç Kullananlar Yandı
2016'da ilk kez alkollü araç kullanan sürücüye 844 TL, 2. kez alkollü araç kullanana 1058 TL,
3 ve sonrası için alkollü araç kullananlara ise 1698 TL para cezası kesilecek.
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, yeni yıl ile birlikte
alkollü araç kullanan sürücülere kesilen para cezalarının 800 lira değil 844 lira olarak
uygulanacağını söyledi.
Yeni yılda uygulanacak cezalara ilişkin Trafik Ceza Rehberi kitapçığını TŞOF olarak bastırıp
ülke genelinde bulunan 706 şoförler odasına gönderdiklerini anlatan Fevzi Apaydın, "Yıl
içerisinde alkollü araç sürücüleri artık istedikleri gibi rahat olamayacak. Çünkü her defasında
yazılacak olan cezalar değişiyor. 2016 yılında ilk defa alkollü araç kullanan sürücüye 844 lira,
ikinci kez alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye 1058 lira, 3 ve sonrası için alkollü
araç kullanan sürücülere ise 1698 lira para cezası yazılacak" dedi.
Alkolmetre Kullanmayanlara 2 BİN 415 TL Ceza
Ticari araç sürücüleri ve kamu hizmetinde çalışan sürücülerin alkollü olarak trafiğe çıkmaları
tümüyle yasaklanmış olup hususi otomobil sürücüleri için 0,50 promil üzerinde alkollü araç
kullanırlarsa işlem yapıldığını vurgulayan Apaydın, şunları kaydetti: "2015 yılında
uygulamaya konulan düzenleme ile alkol ölçümünde teknik cihazlar kullanılmasının sürücü
tarafından red edilmesi, alkolmetreye üflenilmemesi halinde 2.288 TL olan ceza 2.415 TL
idari para cezası uygulanacak. En önemlisi sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınarak araç
sürücüsü araç kullanmaktan men edilecek. Yapılan tespit sonucunda 1,00 promilin üstünde
alkollü olduğu tespit edilen araç sürücülerine ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu
maddesinden işlem yapılarak adli mercilere sevk edilecek ve en az 2 yıla kadar hapis cezası
istemiyle mahkemeye sevk edilecekler."
Ehliyetlere El Konulacak
Alkollü araç kullanana her defasında 20 ceza puanı kesildiğini belirten Fevzi Apaydın, şu
ifadeleri kullandı:
"Alkollü araç kullanan sürücülerin geriye doğru 5 yıl içerisinde 1'inci defada 6 ay, 2'nci
defada 2 yıl, 3 ve 3'ten fazlasına 5 yıl mahkemelerce, sürücüler araç kullanmaktan men
ediliyor. Ayrıca, Kırmızı ışıkta geçen sürücüye 199 TL ceza yazılacak. Hız sınırını aşanlara
ise yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmak 199 TL, yüzde 30'dan fazla aşanlara ise 412 TL ceza
yazılacak. Yine emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri
bulundurmamak ve kullanmamanın cezası ise 92 TL olarak uygulanacak. Ayrıca yerleşim
birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu
hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park edenlere ise yine 92 TL ceza
uygulanacak."
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16028.html
Erişim Tarihi: 04.01.2016

İncesu 4. Etap Toki Müjdesi
Kayseri’nin İncesu ilçesinde 4. Etap TOKİ konutlarının yapımına başlandı. İncesu merkez,
Saraycık ve Örenşehir Mahallelerinde toplam 1259 konut yapılacağı bildirildi.
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İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, "İncesu Belediyesi olarak vatandaşlarımıza
sağlıklı yaşam merkezleri konutlar oluşturmak adına 2004 yılında başladığımız TOKİ
uygulamasının 4. Etabına başlamış bulunmaktayız" dedi.
İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, "İlçemiz İncesu’da 1. Etap TOKİ 432 2. Etap
TOKİ 580 konut hak sahiplerine verildi. 3. Etap TOKİ uygulamamız ile toplam 740 konut
kura çekilişi yapıldı şuanda da Ziraat Bankası İncesu şubesinde sözleşmeleri imzalanmaktadır.
Mart-Nisan ayı gibi hak sahipleri evlerine oturacaklardır. Birinci, İkinci ve üçüncü Etap TOKİ
uygulamalarımız ile 1752 konut yapılmıştır. 4. Etap TOKİ uygulaması başlamak üzeredir.
Saraycık mahallemizde 432 konutun talep toplamalarını başlattık. Örenşehir mahallemizde
200 konut talep toplamaya başlayacağız. İncesu merkezde 627 konut projesinin talep
toplamalarına 4 Ocak Pazartesi günü başlayacağız" dedi.
Başkan Karayol, "495 adet 75 m2’lik 168 adet de 110 m2’lik konutlar yapılacaktır. Daireler
zemin artı 2 toplam 3 katlı olacaktır. Ön cephesi İncesu taşları ile kaplama yapılarak İncesu
mimarisine uygun yapılacaktır. 75 m2 dairelere kayıt yaptırmak İsteyenler Ziraat bankasına
4.000 Tl 110 m2’lik daireler için kayıt yaptıracak olan kişilerde 6.000 TL peşinat
yatıracaklardır. Vatandaşlar Ziraat bankasına gitmeden önce Belediyemizden dosya almaları
gerekmektedir. Dosyalar dosya alan kişilerin dışında başka bir kişiye verilemez dosya alan
kişinin adına bankaya para yatırılabilir sadece böylelikle gerçek ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımızın ev sahibi olmasını istiyoruz. Ayrıntılı bilgi almak 1 Ocak itibariyle İncesu
Belediyesi web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
3. Etap TOKİ konutlarındaki vatandaşlarımızın da 29 ARALIK 2015 tarihine kadar Ziraat
Bankasına giderek sözleşme imzalamaları gerekmektedir. 2016 yılına sarkması durumunda
Tüfe farkı doğacaktır. Toplu konut idaresi süre uzatımı yapmayabilir o yüzden
vatandaşlarımız mağdur olmamak için 29 Aralıkta sözleşmelerini imzalamaları
gerekmektedir." ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16029.html
Erişim Tarihi: 04.01.2016

KAYSO Sanayi Gecesinde Kayseri Şeker’e İki
Ödül
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından 25 Aralık 2015 tarihinde yapılan “Sanayi Gecesi
2015” programında İSO İlk 500, ikinci 500, kurumlar vergisi, ihracat ve özel ödüller
kategorisi olmak üzere beş ayrı kategoride toplam 70 sanayiciye başarı ödülü verildi.
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KAYSO tarafından düzenlenen toplantıya Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi
Orhan Düzgün, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki,
Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar. Kayseri Pancar
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü
Levent Benli Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, iş adamları yanı sıra çok
sayıda davetli katıldı.
Yapılan Konuşmaların ardından İSO sıralamasında ilk 500’de 97 nci sırada yer alan Kayseri
Şeker’in ödülü Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a Kayseri
Valisi Orhan Düzgün tarafından takdim edildi.
2014 yılı vergilendirme döneminde kurumlar vergisinde ilk sırada yer alan Kayseri Şeker’in
ödülü ise Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli’ye TOBB Başkan Yardımcısı
Halim Mete tarafından takdim edildi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16030.html
Erişim Tarihi: 04.01.2016

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde ödüllendirme
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı
Merkezindeki görevinde başarılı olan personelleri ödüllendirdi. Vali Düzgün, Ruh sağlığı
bozulan hastaların topluma kazandırılmasının önemli olduğu vurguladı. Hastaların ruhsal
terapileri, meslek sahibi olmaları ve hayata kazandırılmalarına destek sağlayacak farklı
etkinliklerin planlanması, koordinasyonu ve yürütülmesinde başarılı olan personele, Başarı
Belgesi verdi.
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Vali Düzgün, Valilik Toplantı Salonunda Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr.
Ahmet Gödekmerdan, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim
Özcan,Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Canan Gül Kılıç ve merkez
çalışanları ile bir araya geldi.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin çalışma alanının ve ilgilendikleri kesimin zor bir grup
olduğunu ifade eden Vali Düzgün, sabırla, iradeyle ruh sağlığı hastalarını tedavi etmenin,
topluma kazandırmanın, son derece önemli olduğunu ifade etti.
Vali Düzgün, merkezin başarılı çalışmalarından pek çok kesimin haberdar olmadığını ancak
hasta ve hasta yakınları tarafından memnuniyetle karşılandığını anlatarak, başarının
karşılıksız kalmaması düşüncesiyle gayretli çalışmalara teşekkür etmek istediğini kaydetti.
Düzgün, konuşmasının ardından hastaların ruhsal terapileri, meslek sahibi olmaları ve hayata
kazandırılmalarına destek sağlayacak farklı etkinliklerin planlanması, koordinasyonu ve
yürütülmesinde başarılı olan sağlık personelini ödüllendirerek, Başarı Belgesi verdi.
Şizofreni ve Bipolar Bozukluk tanılı hastalara hizmet veren Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, hastaların işlevselliklerini artırarak hayata kazandırmayı, bir
meslek sahibi olmalarını ve iş gücüne katılımlarını sağlamayı amaçlıyor ve çalışmalarını bu
yönde sürdürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16031.html
Erişim Tarihi: 04.01.2016

İşçilerin İkramiye Sevinci
Hizmet İş Sendikasına bağlı Kayseri Büyükşehir , Kocasinan, Melikgazi, Talas, Pınarbaşı,
Bünyan, Hacılar, Develi ve Yeşilhisar Belediyelerinde çalışan yaklaşık iki bin işçiye yılbaşı
öncesi ikramiyelerinin ödendiği bildirildi.

29 Aralık 2015 Salı 15:28

Konuyla ilgi açıklama yapan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik 6772
sayılı yasa gereği ödenmesi gereken 2015 yılı dördüncü dilim 13 yevmiye ikramiyelerinin
işçilerin hesaplarına yattığını belirtti. Çelik “ İkramiyelerin yatması işçilerimizin olduğu kadar
bizleri de memnun etti. İkramiyeleri yılbaşından önce yatıran başta Büyükşehir Belediye
Başkanı olmak üzere Kocasinan, Melikgazi, Talas, Pınarbaşı, Bünyan, Hacılar, Develi ve
Yeşilhisar Belediye Başkanlarımıza bu duyarlılıklarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.
Bizde belediye işçileri olarak halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla kendi bölgelerimiz de
belediye başkanlarımıza ve halkımıza elimizden geldiği kadar zaman gözetmeden hizmet
etmeye çalışacağız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16032.html
Erişim Tarihi: 04.01.2016

