KAYSERİ HABER ARŞİVİ
12.05.2014–18.05.2014
Suriye'ye Yardım Tırı Yola Çıktı
11 Mayıs 2014 günü Hilal-Der ve Yardımeli Derneği Kayseri Temsilciliğinin ortaklaşa
düzenlemiş olduğu yardım kampanyasında,Suriye'ye ulaştırılmak üzere bir tır un yola çıktı.
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Dernek binasının önünde yapılan törene Suriyeli Hafız Muhammed'in Kur'an-ı Kerim
tilavetiyle başlandı.Hilal-Der Yönetim Kurulu Üyesi Celil TEKCAN yapmış olduğu
konuşmada;YARDIMELİ Derneği'nin organize ettiği, Avrupa'dan Suriye'ye yola çıkan Gıda
ve Tıbbi malzeme konvoyuna,Kayseri'den bir tır unla katıldıklarını söyledi.İki gün önce
IHH'nın un taşıyan tırına Esed'in yaptığı saldırıya da değinen Tekcan, konuşmasına şöyle
devam etti:"Türkiye halkının gönderdiği un taşıyan tır iki gün önce Suriye'de saldırıya
uğradı.Bu saldırılar hayırsever Kayserilileri yardım konusunda umutsuzluğa
sevketmedi,bilakis daha da azimli ve kararlı hale getirdi.Bizler bu saldırıya anında bir tır un
daha göndererek karşılık veriyoruz.Çünkü bizler bir vücudun azaları gibiyiz,bir organımız
hastalandığında diğer organlarımızda acı duymaktadır.Kardeşlerimizin acısını biraz da olsa
hafifletmek için,hem Kayseri'de yaşayan hemde Suriye içindeki mazlum ve muhacirlere
yardımlarımız devam edecektir.Dünyanın birçok yerinde insani krizler yaşanmaktadır.Bu
krizlere duyarsız kalmadan,yardımlarını esirgemeyen tüm hayırsever halkımıza teşekkür
ediyoruz."
Konuşmanın ardından yapılan dualarla,yardım tırı Suriye'ye ulaşması umuduyla uğurlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6981.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Kayso, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan'ı Ziyaret
Etti
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mustafa Boydak ve üyeleri, Kocasinan Kaymakamı
Ali Candan'ı makamında ziyaret etti.Ziyarette konuşan KAYSO Başkanı Mustafa Boydak,
“Kocasinan, Kayseri’nin en büyük ilçelerinden biridir. İnşallah burada...
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Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mustafa Boydak ve üyeleri, Kocasinan Kaymakamı
Ali Candan'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan KAYSO Başkanı Mustafa Boydak, “Kocasinan, Kayseri’nin en büyük
ilçelerinden biridir. İnşallah burada yapacağınız hizmetlerle Kocasinan’ı daha ileriye
götüreceksiniz. Yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan da ziyaretten oldukça memnun olduğunu dile getirerek,
''Sanayi Odası Başkanımıza ve değerli üyelerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6982.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Kaski’den İki İhale
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nce, iki
ihalenin açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı
belirtildi.İhalelerin Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda yapıldığını...
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Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nce, iki
ihalenin açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi.
İhalelerin Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda yapıldığını ve KASKİ’nin resmi web
sayfasından (www.kaski.gov.tr) canlı verildiğini belirten KASKİ Genel Müdürü Ender
Batukan, “Söz konusu ihaleler; muhtelif yerlerdeki sondajlara kuyu binaları yapımı ile
Kocasinan-İncesu ilçeleri muhtelif mahallelerde kanalizasyon şebeke hattı inşaat işi ihaleleri”
dedi.
İhalelerin yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar huzurunda
yapıldığını açıklayan Batukan, ihale sonuçlarının komisyon üyelerinin yapacağı
değerlendirmeden sonra belirleneceğini belirterek, ihalelere katılan firmalar ve teklifleri
hakkında şu bilgileri verdi:
“Muhtelif yerlerdeki sondajlara kuyu binaları yapım işi ihalesine 5 firma katıldı. Firmalar ve
teklifleri: Teksen Mühendislik 731.947,00 lira, Ecesu Enerji 827.000,00 lira, Korkmazlar
İnşaat 946.000,00 lira, Adıgüzel İnşaat 1.350,000,00 lira, Ülker Taahhüt İnşaat 1.149.149,00
lira teklif verdi.
Kocasinan-İncesu ilçeleri muhtelif mahallelerde kanalizasyon şebeke hattı inşaat işi ihalesine
ise 10 firma teklif verdi. Bunlardan; Yerlikayalar İnşaat 1.695,540,00 lira, Telliler İnşaat
1.938.275,00 lira, İsabet Mühendislik 2.080.350,00 lira, Bensel-Alpay İş Ortaklığı
2.108.900,00 lira, Kirazoğlu İnşaat 2.138.750,00 lira, Aydınlar Mühendislik 2.164.600,00 lira,
Kayısı Harfiyat 2.189.800,00 lira, Gam İnşaat 2.298.840,00 lira, Teksen Mühendislik
2.897.080,50 lira teklif verdi. Korkmazlar İnşaatın teklifi ise geçersiz olduğu için okunmadı.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6983.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Hıdrellezde Şenlik Var
Develi Belediyesi tarafından hazırlanan Hıdrellez etkinlikleri bu sene 11 Mayıs Pazar Günü
Develi'nin Yukarı Develi Mahallesinde yapıldı.Develi dışında yaşayan hemşehrilerin yoğun
katıldığı programa, İstanbul’dan; Genç Develiler Derneği,...
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Develi Belediyesi tarafından hazırlanan Hıdrellez etkinlikleri bu sene 11 Mayıs Pazar Günü
Develi'nin Yukarı Develi Mahallesinde yapıldı.
Develi dışında yaşayan hemşehrilerin yoğun katıldığı programa, İstanbul’dan; Genç Develiler
Derneği, İstanbul Kayseri İli Yardım Derneği (KAYDER), Tüm Kayserililer Yardımlaşma ve
Kültür Derneği (TÜMKAYDER), Ankara’dan; Ankara Develi Dernekler Federasyonu,
Ankara- Develiler Derneği, Antalya’dan; Antalya-Kayserililer Derneği ve Kayseri’den;
Kayseri-Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği katıldı.
Etkinliklere yoğun programları nedeniyle katılamayan Enerji Bakanı Taner Yıldız, Kayseri
Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Milletvekili ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş,
Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır ve programa katılamayan diğer davetliler
telgraf göndererek Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a davetlerinden ötürü teşekkür
ederek başarılar diledi.
Program, Uluslararası Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri ve Develili
Bahauddin İslamoğlu’nun Kur'an tilaveti ile başladı. Daha sonra İlçe Müftüsü Cafer Kılınç
Hıdrellez’in mahiyeti ile ilgili bir konuşma yaptı. Kılınç konuşmasında Hıdrellez’in dini bir
sembolden ziyade, kültürel bir etkinlik olduğuna vurgu yaptı.
Daha sonra konuşmasını yapmak için kürsüye Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar çıktı.
“Tıpkı Hızır ile İlyas’ın buluşması gibi bizler de değişen Belediye Yönetimi olarak ilk kez
sizlerle buluşuyor, ilk etkinliğimizi yapıyoruz. Bizleri burada buluşturan, bir araya getiren
Allah’a hamd ediyorum” diyerek sözlerine başlayan Başkan Cabbar, ''Yoğun bir seçim
maratonu geçirdik ve sizlerin teveccühleriyle yönetime gelmiş bulunuyoruz. Bu emaneti bize
teslim ettiniz bizler de emanetinizin bekçileri olduğumuzun bilincinde ve sorumluluğundayız.
Develi için alın teri dökmeye gayret göstermeye ve Develi’nin sıkıntılarını gidermek için
“Hızır gibi yetişmeye” talibiz. Bunun içinde Yüce Mevla’dan Hızır gibi güçlü ve hikmetli
adımlar atmayı murat ediyoruz” dedi.
Develi dışından yoğun katılımın olduğu programda Başkan Cabbar, “Özellikle dışarıdan
gelen, bizi yalnız bırakmayan kıymetli hemşehrilerim sizlere çok teşekkür ediyorum,
Develimiz için her daim sizlerle istişare halinde olacağız ve birlikte çok daha güzel
etkinliklerde buluşacağız” ifadelerini kullandı.
Develi Kaymakamı Enver Ünlü de, ''Bugün çifte mutluluğun olduğu bir gün; çünkü hem
dışarıdan gelen Develilerle buluştuk hem de Anneler Gününü kutluyoruz. Buradan başta
kendi annem olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum” diyerek
duygularını dile getirdi.
Konuşmalardan sonra Develi Kız Meslek Lisesi Folklor Ekibinin Halk Oyunu gösterisi vardı.
İzleyenlerin de alkışla ritim tuttuğu halk oyunu gösterisinden sonra Kayseri Türk Tasavvuf

Musikisi Sema Ekibinin ilahi dinletisi vardı. Dinleyicilere hem bilindik ilahileri hem de
Tasavvuf Musikisinin şaheserlerini sunan Sema Ekibinden sonra Develi dışından gelen
misafirlerimiz adına dernek yöneticilerine plaket takdiminde bulunuldu. Plaket takdiminden
sonra Okutman Mustafa Ağca Seyrani’den bir deyiş seslendirdi. Ankara’dan gelen Funda
Gökçen ise bir Naat-ı Şerif okudu.
Hıdırellez etkinlikleri, davetlilere etli pilav dağıtımının ardından sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6984.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Ali İsmail Korkmaz Davasında 11 Tanık Dinlenecek
Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine Kayseri 3. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edilirken, Mahkeme başkanı olayla ilgili 11 tanığın dinleneceğini
söyledi.Gezi olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın...
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Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine Kayseri 3. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edilirken, Mahkeme başkanı olayla ilgili 11 tanığın dinleneceğini
söyledi.
Gezi olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın davasının Kayseri 3. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülmesine devam ediliyor. Sanık polis Şaban Gökpınar, “Ali İsmail
Korkmaz’ın darp olayı sonrasında, gaz maskeli kişiyi net olarak görebilmiş mi? Bulunduğu
olay ile darp olayı arasında 500-600 metrelik bir mesafe var. Bu olayı nasıl görebiliyor? Darp
eden şahıslar olay sonrasında nereye doğru gidiyordu? Gezi eylemlerine katılan şahsın
tanıklığına ne kadar güvenilir?” diye sordu. Sorunun sorulmasından sonra savunma avukatları
salonda Şaban Gökpınar’ı yuhalayarak tepki gösterdi.
Tanık Semih Berkay Yapıcı, “Olayla aramda 20 metre falan vardı. Gaz maskeli polisi
gördüm. Gaz maskeli polis sürekli gaz maskesi takıyordu. Olaydan sonra fırına geldiler ve gaz
maskesini çıkardılar ondan sonra gaz maskeli kişinin Hüseyin olduğunu fark ettim” cevabını
verdi.
Mevlüt Saldoğan’ın avukatı ,“Tanığa neden burada müdahale edilmemiş. Güvenli bölge
olduğu yönünde bir çağrı mı olmuş? Fırının bulunduğu bölgeye eyleme katılanları kendisi mi
çağırmıştır?” diye sorunca avukatlar arasında sözlü tartışmalar yaşandı.
Ali İsmail Korkmaz'ın yakınlarının avukatı Ayhan Erdoğan, "“Tanığa 'neden sağ kaldın' diye
bir soru sorulmaz. Sanıklara 'siz niye Ali İsmail Korkmaz’a saldırdınız' diye sorulmalı. Böyle
bir soru sorulmaz. İtiraz ediyoruz” dedi.
Sanık Yalçın Akbulut, "Tanık internette olayı anlatıyor. Benim eşkalim çok rahat fark edilirdi.
Ben vicdanen rahatım. İlk ifadesinde neden benden bahsetmiyordu. Aradan ne geçti, ne
değişti?" diye konuştu.
Mahkeme başkanı, tartışmaların sürmesi halinde duruşmayı erteleyeceği uyarısında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6985.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

İl Başkanı Mete Eke Mhp’li Büyükşehir Belediye
Meclis Üyeleri İle Bir Araya Geldi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, İl Başkanı Mete Eke
başkanlığında düzenlenen toplantı ile bir araya geldi.Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı
Mete Eke, Mayıs ayı Büyükşehir Belediyesi Meclisi için...

12 Mayıs 2014 Pazartesi 14:57

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, İl Başkanı Mete Eke
başkanlığında düzenlenen toplantı ile bir araya geldi.
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, Mayıs ayı Büyükşehir Belediyesi Meclisi için
kent merkezine gelen Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ile
istişare toplantısı yaptı.
Milliyetçi Hareket Partisinin ve Belediye Meclisindeki temsilcilerinin şehrin huzuru,
mutluluğu ve refahı konusunda her zaman gayretli çalışmalar göstereceğini ifade eden İl
Başkanı Eke, ''Yeni Büyükşehir Yasasının çıkması ile birlikte ilçelerde ve metropol
ilçelerdeki büyükşehir belediye meclis üyelerimizle ayda bir toplanarak yerel gündem ile
alakalı şehrin huzuru, mutluluğu ve refahı konusunda çalışmalar yapıyor, meclis üyelerimizle
fikir alışverişi yapıyoruz, Kayseri halkı 30 Mart mahalli idareler seçimlerinde Kayseri’de ana
muhalefet görevini Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarına vermiştir, biz ve arkadaşlarımız bu
sorumluluğun bilincinde olarak her ay bir araya gelerek Kayseri halkının menfaatleri
konusunda kararlar alınması için istişareler yapıyoruz'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6986.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu,
Annelere Plaket Verdi
Bünyan Dostları Gurubu Derneğinin düzenlediği Anneler Günü pikniğine katılan Bünyan
Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, tüm annelere gül dağıttı ve “Anneler günü pikniğine
katılan En Tecrübeli üç anneye” plaket verdi.Bünyan...
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Bünyan Dostları Gurubu Derneğinin düzenlediği Anneler Günü pikniğine katılan Bünyan
Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, tüm annelere gül dağıttı ve “Anneler günü pikniğine
katılan En Tecrübeli üç anneye” plaket verdi.
Bünyan Kayaaltı mesire alanında düzenlenen pikniğe, Bünyan Dostları Gurubu Derneği
Başkanı Şener Serim’in davetlisi olarak katılan Bünyan belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu
“Bünyan Dostları Grubu etkinliğine katılan ve 'En Tecrübeli Anne' seçilen Nesli Özsoy, Adile
Cıngıl ve Fatma Işıtır’a plaket takdim etti.
Plaket töreninde kısa bir konuşma yapan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, İslam
dininde kadının yerinin, cenneti onların ayakları altına sererek gösterildiğini vurgulayarak,
“Hiç uyumadan, yemeyen yediren, giymeyen giydiren analarımızın haklarını ödemek bizim
boynumuzun borcu. Her ne kadar onlara hakettiği değeri vermeye çalışsak da onların hakettiği
değer daha fazladır. Bu vesile ile ebediyete intikal etmiş tün annelerimize Allah’tan rahmet
diliyorum. Tüm annelerimize ve anne adaylarımıza uzun ömürler diliyor, hepsinin Anneler
Günü'nü kutluyorum''dedi.
Bünyan Dostları Gurubu Derneği Başkanı Şener Serim de katılımlarından dolayı Bünyan
Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve tüm Bünyan Dostları Grubu üyelerine teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6987.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Ak Parti İl Başkanı Dengiz'den Engelliler Haftası
Mesajı
AK Parti Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz, Dünya Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj
yayımladı.Dengiz, mesajında, engelli vatandaşlarımızın, her zaman ve her türlü ortamda bu
toplumun vazgeçilemez, ihmal edilemez birer parçası olduğuna...
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz, Dünya Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj
yayımladı.Dengiz, mesajında, engelli vatandaşlarımızın, her zaman ve her türlü ortamda bu
toplumun vazgeçilemez, ihmal edilemez birer parçası olduğuna değinerek şu ifadelere yer
verdi:"Her geçen gün engelli vatandaşlarımızın önlerindeki engellerin kalktığına ve her ferdin
aslında bir engelli adayı olduğu bilincinin artık toplumumuzda yerleştiğine hepimiz şahit
olmaktayız. Engelli kardeşlerimizin daha rahat ve huzur içerisinde yaşamlarını idame
ettirebilmeleri adına özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar son
derece önemlidir. İnsan odaklı hizmeti ayrım gözetmeksizin her bir ferdine ulaştırma
gayesinde olan siyasi irade pek çok konuda artık dünyada örnek alınır duruma gelmiştir.
Engellilerimizin de tüm toplumsal olaylarda rol almaları, bütün hizmetlerin en iyisine ve
güzeline layık olan toplumumuzu zenginleştirecek, onları mutlu edecek ve aynı zamanda
ülkemizi de güçlendirecektir.Toplumumuzun en önemli ve hassas meseleleri arasında yer alan
engelli vatandaşlarımızın durumu ile alakalı toplumsal bilincin daha çok artması ümidiyle
bütün engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Haftası'nı kutlar, engelli kardeşlerimizi ve
bu imtihanı başarı ile verme gayreti gösteren fedakar ailelerini sevgiyle, saygıyla ve tüm
kardeşlik duygularımla kucaklıyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6988.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Erü Genç Tema Erciyes Üniversitesi Kreşi’nde
Boyama Etkinliği Yaptı
Erciyes Üniversitesi Genç TEMA ve Yeşil Nefes Ağaçlandırma Kulübü gönüllüleri üniversite
kreşinde duvar boyama etkinliği yaptı.TEMA Vakfı Talas İlçe Gönüllü Sorumluluğu’nun ve
kreş yönetiminin destekleriyle gerçekleşen etkinlikte...
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Erciyes Üniversitesi Genç TEMA ve Yeşil Nefes Ağaçlandırma Kulübü gönüllüleri üniversite
kreşinde duvar boyama etkinliği yaptı.
TEMA Vakfı Talas İlçe Gönüllü Sorumluluğu’nun ve kreş yönetiminin destekleriyle
gerçekleşen etkinlikte konuşan ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi son sınıf öğrencisi Hülya Koç
yaptığı konuşmada “Böylesine güzel etkinlikler sayesinde üniversitemizden mezun olmadan
öğrendiğimiz bilgi ve becerileri uygulama fırsatı buluyoruz. Arkadaşlarımla birlikte gönüllü
kulüp öğrencilerine rehberlik ederek kreşe ait birçok duvara çizgi film kahramanlarının
figürlerini resmettik. Minik kardeşlerimize güzel bir ortam oluşturmaya çalıştığımız etkinliğe
desteklerinden dolayı üniversite yönetimimize ve kulüp gönüllüsü arkadaşlarımıza teşekkür
ediyorum” dedi.
Gönüllü öğrenciler adına konuşan Erciyes Üniversitesi Genç TEMA Kulübü Başkan
Yardımcısı Mehmet Kartal da” Bu etkinliğimiz bize özgü bir çalışma olmaya başladı.
Arkadaşlarımızla birlikte malzeme temini gibi çeşitli ön hazırlıklarla birlikte boyama
yapacağımız okulu belirliyoruz. Gerekli izinleri alarak ortamın havalanmasına ve boya
kokusunun geçmesine zaman kalabilsin diye etkinliği hafta sonuna denk getirmeye
çalışıyoruz. Deneyimli arkadaşlarımızın yönlendirmeleriyle oluşturduğumuz gruplar her bir
figürü özenle duvara çizip boyamayı gerçekleştirmiş oluyoruz. Erciyes Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi’ nde öğrenim gören arkadaşlarımızın rehberliğinde gerçekleştirdiğimiz
etkinlikte emeğini esirgemeyen kulüp gönüllüsü arkadaşlarıma ve üniversite hocalarımıza
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6989.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Ahıskalı Türkler Harikalar Diyarı'nda Buluştu
Ahıskalı Türkler Derneği tarından düzenlenen ve Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri'nde
gerçekleştirilen Ahıskalı Türkler Futbol Turnuvası hem kıyasıya çekişmeye hem de renkli
görüntülere sahne oldu.Türkiye'nin 16 şehrinde okuyan...
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Ahıskalı Türkler Derneği tarından düzenlenen ve Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri'nde
gerçekleştirilen Ahıskalı Türkler Futbol Turnuvası hem kıyasıya çekişmeye hem de renkli
görüntülere sahne oldu.
Türkiye'nin 16 şehrinde okuyan üniversiteli öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen turnuvada
maçların yanı sıra sosyal etkinlikler de dikkat çekti. Yöresel yemeklerin ikram edildiği
organizasyonda, öğrenciler arasındaki bilek güreşi turnuvası da büyük ilgi gördü.
İzmir, Eskişehir, Manisa, Konya, Antalya, Isparta, İstanbul, Ankara, Muğla, Bursa, Kırklareli,
Kars, Kayseri, Erzurum, Kütahya ve Malatya'dan gelen öğrenciler, bir yandan Anadolu
Harikalar Diyarı'nın yüksek standartlardaki spor tesislerinden yararlanmış olurken bir yandan
da hayvanat bahçesi, Mazakaland ve diğer aktivite alanlarını kullanarak farklı birkaç gün
geçirmenin keyfine vardılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6990.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Uçak Bakım Personeli Lisanslandırma Esasları
Tartışıldı
Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi ve Kayseri Uçak Bakım Teknisyenleri ve
Çalışanları Derneği (KUTED) iş birliği ile “Easa Part-66 Hava Aracı Bakım Personeli
Lisanslandırma Esasları” konulu seminer düzenlendi.MMO Kayseri Şube Konferans...
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Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi ve Kayseri Uçak Bakım Teknisyenleri ve
Çalışanları Derneği (KUTED) iş birliği ile “Easa Part-66 Hava Aracı Bakım Personeli
Lisanslandırma Esasları” konulu seminer düzenlendi.

MMO Kayseri Şube Konferans Salonunda gerçekleşen seminere oda üyeleri ve sektörden
yoğun katılım olurken, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Uçak ve Savunma Sanayi
Komisyonu ile Kayseri’de sivil toplum kuruluşu olarak kurulan Uçak Bakım Teknisyenleri ve
Çalışanları Derneği (KUTED) tarafından düzenlenen seminer, konusu bakımından
Türkiye’deki ilk organizasyon oldu.
Seminerde, Havacılık bakım sektöründe çalışan bakım personelinin lisanslandırma esaslarının
yer aldığı EASA PART-66 kuralları ile ilgili algılama seviyesinin yükseltilmesi ve özellikle
son dönemlerde konu ile ilgili değişikliklerin neler olduğu, Havacılık sektöründeki uçak
bakım kuruluşlarında istihdam edilme zorunluluğu olan, B1 (Mekanik), B2 (Aviyonik) ve C
lisans kategori kapsamlarının ne olduğu, Ayrıca mevcut havacılık yüksek okulu mezunu veya
mezun olacakların ve havacılık sektöründe en çok istihdam edilen mühendislerin sektördeki
yeri, bu lisanslandırma faaliyetlerinde yurt içi ve yurt dışı çalışmaları açıklamak ve havacılık
sektöründe çalışmayı düşünenlerin sektörde tercih edilme noktasında ön plana çıkmalarını
sağlamak amacıyla; ne tür kalifikasyonlara sahip olması gerektiği, konuları işlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6991.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Kayseri’de Zincirleme Trafik Kazası: 14 Yaralı
Kayseri’de, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere
göre, Ahmet Gazi Ayhan Bulvarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında sürücüleri
henüz öğrenilemeyen 38 YP 065 plaklı minibüse, 38...

12 Mayıs 2014 Pazartesi 20:00

Kayseri’de, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ahmet Gazi Ayhan Bulvarında meydana gelen zincirleme trafik
kazasında sürücüleri henüz öğrenilemeyen 38 YP 065 plaklı minibüse, 38 S 0734 servis aracı
çarptı. Ardından servis aracına da 38 PD 471 plakalı midibüs çarparken, midibüse de 38 VN
577 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrası 4 araçta bulunan 14 kişi çeşitli yerlerinden
yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin
ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.
Yaralıların tedavisi sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6992.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Emniyet'ten, Erciyesspor'a Başarı Dileği
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Kayseri Erciyesspor’un Spor Toto Süper Ligde
kalması bitime bir hafta kala kesinleşmiştir. Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak, Kayseri
Erciyesspor’a önümüzdeki yıl Spor Toto Süper Ligde...
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Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Kayseri Erciyesspor’un Spor Toto Süper Ligde
kalması bitime bir hafta kala kesinleşmiştir. Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak, Kayseri
Erciyesspor’a önümüzdeki yıl Spor Toto Süper Ligde başarılar dileriz'' denildi.
Açıklamada, ''11.03.2014 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda
Kayseri Erciyesspor - Bursaspor takımları arasında Spor Toto Süper Lig müsabakası
oynanmıştır. Müsabaka saat 19.00’da normal olarak başlamış ve 1-1 sona ermesi neticesinde,
Kayseri Erciyesspor’un Spor Toto Süper Ligde kalması bitime bir hafta kala kesinleşmiştir.
Müsabaka öncesinde yapılan arama ve kontroller sırasında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve
Düzensizliğin Önlenmesine Dair kanunun 12/b bendinde belirtilen “Stadyumlara Sokulması
Yasak Olan Maddeler (Torpil)” sokmaya çalışan (1) taraftar hakkında adli işlem yapılmıştır.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak, Kayseri Erciyesspor’a önümüzdeki yıl Spor Toto Süper
Ligde başarılar dileriz'' ifadelerine yer verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6993.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Emniyet, Alman Seyahat Acentesi Temsilcilerine
Yemek Verdi
Kayseri’nin tarihi ve turistik yerlerini tanıtmak amacıyla Kayseri Valiliğinin davetlisi olarak
İlimizi ziyaret eden, Almanya seyahat acentesi temsilcilerinden oluşan 16 kişilik heyete, İl
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın tarafından, Polisevi'nde...
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Kayseri’nin tarihi ve turistik yerlerini tanıtmak amacıyla Kayseri Valiliğinin davetlisi olarak
İlimizi ziyaret eden, Almanya seyahat acentesi temsilcilerinden oluşan 16 kişilik heyete, İl
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın tarafından, Polisevi'nde yemek verildi.
Düzenlenen yemeğe, Vali Yardımcısı Vekili Talas Kaymakamı Yasemin Özata Çetinkaya, İl
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ahmet Hasyüncü ile
seyahat acentesi temsilcileri katıldı.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, yemekte yaptığı konuşmada Kayseri’nin gizli bir turizm
cenneti olduğunu, bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurgulayarak Alman
Heyetini Kayseri’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.
Yemek sonrası, ziyaret anısına THY Stuttgart Gruplar Şefi Ebubekir Özdemir, İl Emniyet
Müdürü Mustafa Aydın’a plaket takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6994.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Saadet Talas Gençliğinden Huzurevine Anlamlı
Ziyaret
Saadet Partisi Talas İlçe Gençlik Kolları, ''Anneler Günü'' münasebetiyle huzurevini ziyaret
etti.Anneler Gününde gerçekleştirilen ziyarette huzurevi sakinlerine karanfil dağıtılıp lokum
ikram edildi.Saadet Partisi Talas Gençlik Kolları...
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Saadet Partisi Talas İlçe Gençlik Kolları, ''Anneler Günü'' münasebetiyle huzurevini ziyaret
etti.Anneler Gününde gerçekleştirilen ziyarette huzurevi sakinlerine karanfil dağıtılıp lokum
ikram edildi.Saadet Partisi Talas Gençlik Kolları Başkanı Samet Yücel, ''Buraya değerli
büyüklerimizin, teyzelerimizin, amcalarımızın hayır duasını almaya geldik" dedi. Yücel,
''Geldik gördük ve idrak ettik ki buradaki kalbi pak olan teyze ve amcalarımızın aslında
sadece bedeni yaşlıdır. Ruhu da gönlü de yüreği de gencecik kıpır kıpırdır. İnanıyoruz ki
maddi ve manevi tüm çalışmalarımızda onların hayır duası bizlere yol gösterici olacaktır.Bu
vesileyle Saadet Talas Gençlik Kolları olarak oradaki teyzelerimizle beraber ayaklarına
cennet serilecek derecede kutsal olan bütün annelerimizin anneler gününü kutluyor bir günün
değil her günün kendileri için özel ve kutlu olması temennisini dile getiriyoruz" diye konuştu
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6995.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Kayseri’de 7. Uluslararası Öğrenci Buluşması
Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği’nin (KUDER) düzenlediği '7. Uluslararası Öğrenci
Buluşması' etkinliği kapsamında 75 ülkeden bin 800 öğrenci, Kayseri'de açtıkları stantlarla
ülkelerini tanıttı.
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Kayseri’de faaliyet yürüten Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği’nin (KUDER) Cumhuriyet
Meydanı Kurşunlu Otoparkı’nda düzenlediği ‘7. Uluslararası Öğrenci Buluşması’ etkinliği
kapsamında 75 ülkeden bin 800 öğrenci açtıkları stantlarla ülkelerini tanıttı.
Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren KUDER Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Bulut, “Bu
gün burada 7. Uluslar Arası Öğrenci Buluşması’nı gerçekleştirmekteyiz. 7. Uluslararası
Öğrenci Buluşması diyoruz niye, ülkemizde bu sene yedincisi yapılmaktadır. İlimiz
Kayseri’de ise 2.si yapılmaktadır. Kayseri’de 75 ülkeden bin 800 kişiyi aşkın öğrenci
yaşamaktadır. Bu öğrencilerimiz ülkelerinden geldiklerinde burada onlara sahip çıkacak anne
baba niteliğinde birileri olmadığı için Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER)’i
kurmuş bulunmaktayız. KUDER’in bu etkinlikteki asıl amacı ana sloganı olan ‘’Biz Bir
Milletiz’’ sloganının içini doldurmaktır. Biz bir milletiz diyoruz niye? Allah (c.c.) bizi
dillerimizle renklerimizle farklılıklarımızla ayrışmamız için değil birbirimizle tanışıp
kaynaşmamız için yaratmıştır” diye ifade etti.
“Biz Bir Milletiz’ şuurunu göstermemiz gerekiyor”
Bulut konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün açlık çeken ülkelere baktığımızda bu ülkeler
yeraltı ve yerüstü kaynaklar bakımından çok zengin olan ülkelerdir. O zaman bizim vurgu
vurmamız gereken nokta bizim ayrılma değil birleşme noktamız olan ‘’Biz Bir Milletiz’’
şuurunu göstermemiz gerekiyor. Bu şuuru stantlarımızı gezerken öğrencilerimizle konuşurken
görebiliyorsunuz. Geçen sene yaklaşık 90 bin ziyaretçimiz olmuştu. Bu seneki yerimiz daha
uygun bir yer olduğu için bu sene 150 bin kişilik katılım bekliyoruz. Nitekim alandaki katılım
yoğunluğu da bunu göstermektedir” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6996.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

“Bu Çığlıklar, Akılcı Politikalarımızın Sonucu”
Araştırmacı-yazar Necmettin Evci, yaptığı konuşmada “Biz dünyaya açlığı, kıtlığı daha çok
akılcı politikalar üretelim diye getirdik. Bu füzeler, atom bombaları bu çığlıklar en çok akıllı
olduğumuzu iddia ettiğimiz zamanlarda oldu, oluyor” dedi.
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T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Medeniyetin
Burçları Derneği’nin Kayseri’de eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik düzenlediği
akademide 5. hafta geride kaldı. Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş (KCETAŞ) Konferans
Salonu’nda gerçekleşen akademinin 5. Haftasında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi öğretim elemanı Araştırma Görevlisi Ali Kaya, Uluslararası İlişkiler
ve Özel Hukuk uzmanı Mete Taştan ve araştırmacı-yazar Necmettin Evci konuk oldu.
Estetik konusunu anlatan araştırmacı-yazar Necmettin Evci; “Bir sanat eseri sizi içinizde ne
kadar yolculuğa çıkarıyorsa, sizi kendi gerçekliğiniz ve hakikatiniz ile ne kadar yakın
hissettiriyorsa sanat eseri o kadar başarılıdır. İşte Müslüman sanatçılar ister hat sanatı ister

cami mimarisi olsun insanı kendi gerçekliğiyle ondan da ziyade Allah ile buluşturmayı
amaçlamıştır” ifadelerini kullandı.
“Saçmalığı sanat olarak takdim edenler oldu”
Sanatın bir aşk olduğunu dile getiren Evci, sanatın bizi düşünmeye ittiğini ama bu düşüncenin
pozitivist düşünce gibi olmadığını söyledi. Evci, dünya insanının aklını özellikle de
pozitivizmden sonra, tanrı inkar edildikten sonra ne kadar sağlıklı çalıştırdığını bilmediğini
söyleyerek; “Yani mevcut rasyonel akıldan bize fayda var mı bilmiyorum. Bu savaşları biz
akıllı dizaynlar sonucunda yaptık. Biz dünyayı açlığa kıtlığa daha çok akılcı politikalar
üretelim diye getirdik. Bu füzeler, atom bombaları, bu çığlıklar en çok akıllı olduğumuzu
iddia ettiğimiz zamanlarda oldu, oluyor. Bu nedenle insanlık aklını ne kadar kullanıyor
bilmiyorum. Ruhunu yitirdiği de kesin. Bu çıkmaz sokağa girmiş akıl ve karanlıklar arasında
kaybolmuş ruhu arasında insan fark etmez bir hayat yaşıyor. Şuraya mı gidelim dediğiniz
zaman genç fark etmez diyor. Mesela bir yere oturuyoruz. Ne yersiniz diyorum. Fark etmez
diyor. Şu veya bu olduğunun farketmediği bir hayat yaşıyoruz. Farketmez hayatlar farketmez
sanatçılar üretiyor. Saçmalığı sanat olarak takdim edenler oldu. Acaba bu farketmezlik
aralığından sanat insanın vicdanın kalan son kırıntısıyla özlenen insanlığın yeni müjdecileri
veya müjdecileri olmasakta böyle bir beklenti içerisine girebilir miyiz?” şeklinde kouştu.
“Gelecek özgüveni yüksek insanlar istiyor”
Uluslararası İlişkiler ve Özel Hukuk uzmanı Mete Taştan da “Etkin liderlik için: mükemmel
iletişim ve beden dili”ni anlattığı konuşmasında; “Bazen iletişim karşınızdaki insanın hangi
dilden anladığını bilmektir. 21. Yüzyılın cahilleri öğrenmeyi bilmeyenlerdir. Gelecek
özgüveni yüksek insanlar istiyor. İnsanın aşamayacağı sınır bizzat kendisinin sınırlarıdır”
ifadelerine yer verdi. Sunum oldukça renkli geçtiği gözlenirken, Taştan sunumunun sonunda
katılımcılara kendi yazdığı ‘Yolda yürümek’ adlı kitabını imzalayıp hediye etti.
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanı araştırma görevlisi
Ali Kaya ise Türkiye’nin toplumsal yapısını anlattığı konuşmasında 18. yüzyılda Osmanlı’nın
kendi düzenini sorgulamaya başladığını söyleyerek, Osmanlı’nın bu gelişmelerin ardından
Avrupa siyasetini izlemeye başladığını kaydetti. 18. Yüzyılda gerilemenin nedenleri olarak
askeri alanlarda yaşanan gerilemeler olarak görüldüğünün bilgisini veren Kaya; “19. Yüzyılda
İslam bilimin önünde bir engel taşıyıp taşımadığı sorgulanıyor. 19. Yüzyıldan sonra da bilim
alanında yoğunlaşamaya başlanılıyor” dedi.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6997.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Kayseri Valisi Düzgün’den Ali İsmail Korkmaz
Davası Teşekkürü
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri’de görülen Ali İsmail Korkmaz davasının huzur içinde
geçmesini sağlayan siyasi parti, STK ve emniyet teşkilatına teşekkür etti.Vali Orhan Düzgün,
Twitter hesabından yayınladığı mesajında, “12...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri’de görülen Ali İsmail Korkmaz davasının huzur içinde
geçmesini sağlayan siyasi parti, STK ve emniyet teşkilatına teşekkür etti.
Vali Orhan Düzgün, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, “12 Mayıs tarihinde ilimizde
duruşması gerçekleştirilen Ali İsmail Korkmaz davasının huzur içinde geçmesi için azami
dikkat gösteren emniyet teşkilatı mensuplarımız ile duruşma öncesi günlerde gerek demeçleri
gerekse birbirlerine yaptıkları ziyaretlerle kardeşlik mesajları veren siyasi parti, sendika ve
STK temsilcilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6998.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Arif Eminoğlu İlköğretim Okulu Öğrencileri
Melikgazi Belediye Çalışmalarını İnceledi
Arif Eminoğlu İlköğretim okulu dördüncü sınıf öğrencileri Yerel Yönetimler konulu
çalışmaları için Melikgazi Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Memduh Büyükkılıç’tan
belediye çalışmaları hakkında bilgi aldılar.Kayseri ilinin...
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Arif Eminoğlu İlköğretim okulu dördüncü sınıf öğrencileri Yerel Yönetimler konulu
çalışmaları için Melikgazi Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Memduh Büyükkılıç’tan
belediye çalışmaları hakkında bilgi aldılar.
Kayseri ilinin 520 bin nüfusu ile en kalabalık ilçesi olan Melikgazi Belediyesi’nin
gerçekleştirmiş olduğunu yatırım ve hizmetlerden dolayı referans belediye gösterildiğini
hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç“Melikgazi Belediyesi yeşil’e önem veren ve çevreyi
koruyan bir belediyedir. Büyük ölçekli ve çok amaçlı parkımız mevcuttur. Çocuklara birey
olarak toplumda görev almayı ve paylaşmayı öğretiyoruz. Spora ve sporculara önem
veriyoruz. Birçok açık alan spor merkezinde ücretsiz hizmet veriyoruz. Yerel yönetimler
olarak ‘ Beşikten mezara’ kadar geniş bir hizmet çeşidimiz vardır. Sabahları temiz ve sağlıklı
bir çevre de güne başlıyorsanız, musluktan temiz ve içebilir su akıyorsa veya elinizi
yıkayabiliyorsanız, toplu taşıma araçları ile gideceğiniz yere gidebiliyorsanız, yollar güvenli
ve seri ise, çevreniz yeşillikler içinde ise bunlar hep belediye hizmetlerin varlığıdır. Ancak
artık belediye fiziki hizmetler yanında sosyal, kültürel, eğitimsel ve sportif hizmet ve
yatırımlarla anılmaktadır “ dedi.
9 sınıf, 250 öğrenciye Melikgazi’yi anlattı …
Arif Eminoğlu İlköğretim okulunda eğitim gören 9 şubeden 250 öğrenci sınıf öğretmenleri ile
yaptıkları bu ziyarette, soru cevap şeklinde devam eden toplantı Melikgazi Belediye başkanı
Dr. Memduh Büyükkılıç, Belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Belediyenin idari yapısı, iş bölümü, koordinasyonu
Başkan Memduh Büyükkılıç konuşmacı olarak katıldığı seminer de öğrencilere bir
belediyenin idari yapısı, iş bölümü, koordinasyonu, birimleri gibi konularda öğrencilere

bilgiler aktardı ve son bölüm de öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Seminer sonunda da
bütün öğrencilere kitap hediye ederek spor salonunu öğrenciler ile gezdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6999.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Filmlerdeki Sahne Gerçek Oldu
Kayseri’de, film sahnelerinde sıkça görülen olay Elagöz Mahallesi’nde yaşandı. Kocasını
kurtarmak isteyen S.Y., kardeşinin kullandığı av tüfeğinin önüne atladı. Henüz 1.5 aylık
hamile olan S.Y. ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre...
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Kayseri’de, film sahnelerinde sıkça görülen olay Elagöz Mahallesi’nde yaşandı. Kocasını
kurtarmak isteyen S.Y., kardeşinin kullandığı av tüfeğinin önüne atladı. Henüz 1.5 aylık
hamile olan S.Y. ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Elagöz Mahallesi’nde 25 yaşındaki
A.P. ile eniştesi 27 yaşındaki B.Y. arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Çıkan tartışmanın
kavgaya dönüşmesi sonrasında A.P.’nin yanındaki av tüfeği ile eniştesi B.Y.’yi vurmak
istediği ancak kardeşi S.Y.’nin av tüfeğinin önüne atladığı bildirildi.
Olayda kardeşi A.P.’nin kullandığı av tüfeğinden çıkan saçmalar göğsüne isabet eden S.Y.
ağır yaralanırken, olay yerine çağrılan ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
kaldırıldı. Durumu ağır olan S.Y. ilk müdahalenin ardından ameliyata alınırken, kardeşi A.P.
ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlı A.P. hakkında soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7000.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Bünyan Belediye Başkanı Gülcüoğlu, Salı Pazarı
Esnafını Ziyaret Etti
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, haftalık Salı pazarında esnaf ziyaretlerinde
bulundu.Sabah saatlerinde Bünyan Belediye Meclis Üyesi Özkan Altınl’a birlikte, Salı
pazarına gelen Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, vatandaşların...
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Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, haftalık Salı pazarında esnaf ziyaretlerinde
bulundu.
Sabah saatlerinde Bünyan Belediye Meclis Üyesi Özkan Altınl’a birlikte, Salı pazarına gelen
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı.
Salı pazarı esnafı ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek birebir görüşme imkanı bulan
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu “Sabırlı olun, en kısa zamanda sorunlarımız
giderilecek. Hiç şüpheniz olmasın” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7001.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Kamu Personeline Yaz Kıyafeti Uygulaması
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin Kılık ve Kıyafetine dair Yönetmeliğin 11.
maddesi gereğince, Kayseri'de görev yapan kamu personeline yönelik Yaz Kıyafeti
uygulamasına 15 Mayıs'tan itibaren başlanacak.Konuyla ilgili Valilik'ten...
13 Mayıs 2014 Salı 15:45
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin Kılık ve Kıyafetine dair Yönetmeliğin 11.
maddesi gereğince, Kayseri'de görev yapan kamu personeline yönelik Yaz Kıyafeti
uygulamasına 15 Mayıs'tan itibaren başlanacak.
Konuyla ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada, ''Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan
personelin Kılık ve Kıyafetine dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, İlimizde görev
yapan kamu personellerine yönelik Yaz Kıyafeti uygulamasına 15.05.2014 tarihinden itibaren
başlanacak olup 15.09.2014 tarihi itibari ile de sona erecektir'' denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7002.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Kayseri Erciyesspor'dan Teşekkür Mesajı
Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk, ligde kalmanın heyecanını yaşadıklarını
söyleyerek, "Bizi destekleyen Kayseri protokolüne, Kayserililere ve büyük taraftarımıza
teşekkür ederiz" dedi.Kulüp tesislerinde basın toplantısı...
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Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk, ligde kalmanın heyecanını yaşadıklarını
söyleyerek, "Bizi destekleyen Kayseri protokolüne, Kayserililere ve büyük taraftarımıza
teşekkür ederiz" dedi.
Kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan
Savruk, Erciyesspor'un ligde kaldığından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Savruk,
"Bildiğiniz gibi Erciyesspor bu hafta Bursaspor ile 1-1 berabere kalarak, Elazığspor’un
Beşiktaş’a mağlup olmasıyla ligde kaldı. Ligin ikinci yarısında yaşadığımız inanılmaz çıkışı
mutlu son ile bitirmenin sevincini yaşıyoruz. Ligin ilk yarısı bittiğinde puan tablosunun son
sırasında 12 puanla yer alan Erciyesspor, ikinci devre gösterdiği çıkışla Gaziantepspor,
Antalyaspor, Elazığspor ve Kayserispor'u geride bırakarak 37 puanla düşme hattının üzerinde
yer almıştır. Ligin ikinci yarısında 25 puan toplamak hiç kolay olmamıştır. Ligde açık ara
lider bulunan Fenerbahçe’nin ikinci devre 30 puan topladığını düşünürsek ne kadar önemli bir
iş yaptığımız daha da anlaşılmaktadır. Neredeyse şampiyon kadar puan topladık ve
emeğimizin karşılığını Süper Lig’de kalarak aldık. Hikmet Karaman hocamızın göreve ilk
geldiğinde 'Erciyesspor ligde kalırsa şampiyon olmuş kadar başarılı sayılır' sözü bugün
gerçekleşmiştir, Erciyesspor bize göre şampiyon olmuş kadar başarılıdır. Bu başarının
karşılığında teşekkür konuşması yapmak boynumun borcudur" dedi.
Lig içerisinde 2 tane kadro kurduklarını söyleyen Kaan Savruk, "Biz bu sene ortalama bir
takımın 2 sezonda yaşayacağı şeyleri yaşadık, 2 defa kadro kurduk, 2 defa teknik heyet
getirdik, 2 defa yoğun bir transfer dönemi geçirdik. Bir sezona iki sezon sığdırdık. Kolay
değildi. Bu yoğunluğun içinden alnımızın akıyla çıkabildik, bundan dolayı emeğini hiçbir
zaman esirgemeyen, gece gündüz çalışan başkanımız Ziya Eren’e yönetim kurulumuz adına
teşekkür ediyorum. Bize desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Onursal Başkanımız Memduh
Büyükkılıç başta olmak üzere, sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki’ye,
önceki dönem Kocasinan Belediye Başkanımız Bekir Yıldız’a ve bu dönemki Kocasinan
Belediye Başkanımız Mustafa Çelik’e teşekkür ediyorum. Maçlarımıza elinden geldiğince
gelerek bizi destekleyen Kayseri Valisi sayın Orhan Düzgün’e, Emniyet Müdürümüz Mustafa
Aydın’a, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Murat Eskici' ye teşekkür ediyorum.
Yaşadığımız bu zorlu dönemde her maçtan önce ve sonra toplanarak fikir alışverişinde
bulunduğumuz yönetim kurulu üyelerine şahsım adına teşekkür ediyorum" ifadelerini
kullandı.
Kaan Savruk konuşmasına şöyle devam etti:
"Bize geldiği gün ateşten gömleği giyerek görevinin hakkını layıkıyla yapan ve ligde
kalmamızda büyük pay sahibi olan teknik direktörümüz Hikmet Karaman ve çalışma
arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Takımı için canla başla mücadele eden, elinden geleni
fazlasıyla yapan futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Geçen sezon Süper Lig’e
yükselmemizde emeği geçen teknik direktörümüz Osman Özköylü’ye ve şampiyon kadromuz
oyuncularına teşekkür ediyorum. 1932’den bugüne Erciyesspor için ter dökmüş, taş üstüne taş
koymuş aramızda olan bütün futbolcularımıza yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Vefat
edenlere Allah' tan rahmet diliyorum. Özellikle ligin ikinci devresinde bizi bir an olsun yalnız
bırakmayan Kayseri halkına ve büyük Erciyesspor taraftarına teşekkür ediyorum. Bizim
Kayseri halkına sesimizi duyurmamızı sağlayan, zaman zaman deplasmandaki maçlarımıza
bile gelen Kayseri basınına teşekkür ediyorum. Kayseri’nin dışında yaşayan, ama gönlü
Erciyesspor ile atan, Erciyesspor’u ancak televizyondan takip edebilen, dualarıyla bize destek
olmaya çalışan gurbetçi hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bizi anadolunun yıldızı ilan eden
Nevşehir' den Kırşehir' den bizi destekleyen tüm Erciyesspor gönüllülerine teşekkür
ediyorum. Takımımız için yeri geldiğinde gecesini gündüzüne katan, fedakarlıktan
kaçınmayan başta kulüp müdürümüz olmak üzere Erciyesspor kulübünün tüm çalışanlarına
teşekkür ediyorum."
"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON DAHA GÜZEL ŞEYLER OLACAK"

'Önümüzdeki sezon daha güzel şeyler olacak' diyen Savruk, şunları kaydetti:
"Tesislerimizi sık sık ziyaret ederek takımımıza moral veren çeşitli okullarımızın
öğrencilerine teşekkür ediyorum, her antrenmanımızı tesislerin kenarında izleyen burada
yaşadığımız sevinçlere ortak olan Yeniköy mahallesinin çocuklarına teşekkür ediyorum. Belki
dalgınlığımdan dolayı unuttuğum, Erciyesspor için çaba göstermiş, iğne ucu kadar emek
vermiş kimler varsa her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Erciyesspor
sizlerin sayesinde büyüyor ve daha da büyüyecek. Bu cümleden olmak üzere sizlerin aracılığı
ile UEFA lisans kriterlerine Türkiye' de uyan 12 takımdan biri olduğumuzu büyük bir onurla
duyurmak isterim. Önümüzdeki sene her şey daha güzel olacak, buna inanın."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7003.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Melikgazi Belediyespor Voleybol Yıldız Takımı,
Türkiye Yarı Finallerine Katılmak İçin Malatya'ya
Gidiyor
Melikgazi Belediyespor Voleybol Yıldız Takımı Türkiye yarı Finallerine katılmak için
Malatya’ya gidiyor.İl Birinciliği ve Grup Birinciliği müsabakalarında şampiyonluğu kimseye
kaptırmayan Melikgazi Belediyespor Yıldız takımı, 16-18 Mayıs...
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Melikgazi Belediyespor Voleybol Yıldız Takımı Türkiye yarı Finallerine katılmak için
Malatya’ya gidiyor.
İl Birinciliği ve Grup Birinciliği müsabakalarında şampiyonluğu kimseye kaptırmayan
Melikgazi Belediyespor Yıldız takımı, 16-18 Mayıs tarihleri arasında Malatya’da yapılacak
olan Türkiye Yarı Finallerinde şehrimizi temsil edecek. Zorlu rakipler ile finallere kalabilme
mücadelesi verecek olan temsilcimiz, burada ev sahibi Malatya, Diyarbakır, Nevşehir
takımları ile karşılaşacak. 4 takım arasında 1. olan final biletini almış olacak.
Grup müsabakalarının ardından yarı finaller için hazırlıklarını ara vermeden sürdürdüklerini
ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Antrenör Fuat Kalay “Artık söz
oyuncularımızda. Final vizesi alabilmek için elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapacağız.
Amacımız gerek şehrimizi gerekse Melikgazi Belediyespor Kulübünü en iyi şekilde temsil
etmektir. Bu çocuklarımız geleceğin A takımını oluşturuyor. Ben onlara güveniyorum. Az
hata yapanın kazanacağı bu zorlu maratonda inanıyorum ki, ipi göğüsleyen takım biz
olacağız” dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ''Alt yapıya
verdiğimiz önemin bir ifadesi olarak, çocuklarımızın Yıldızlar, Yaş Grupları ve Gençler
kategorisinde yarı finallere kalması ve kulübümüzü başarı ile temsil etmesi bizleri mutlu
etmektedir. Yıldız takımımız geçen sene yarı finallerde elenmişti. Ancak bu sezon teknik ekip

ve oyuncularımıza inanıyor ve güveniyorum, final biletini alacaklar ve bize bu gururu
yaşatacaklardır'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7004.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Trafik Haftasında Trafik Parkına Yoğun İlgi
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Trafik Haftası dolayısı ile Melikgazi
Belediyesi Çocuk Meclisi’nin bir dizi etkinlikte bulunduğunu ve Trafik parkına yoğun ilgi
gösterildiğini bildirdi.En değerli varlığın insan hayatı...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Trafik Haftası dolayısı ile Melikgazi
Belediyesi Çocuk Meclisi’nin bir dizi etkinlikte bulunduğunu ve Trafik parkına yoğun ilgi
gösterildiğini bildirdi.En değerli varlığın insan hayatı olduğunu ve bu açıdan trafik kurallarına
mutlaka uyulması ve uygulanması gerektiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, aslında trafik
kurallarına uyulmasının toplumsal gelişmişliğin bir göstergesi olduğunu belirtti.Trafik
kurallarının tüm levha ve geçişlerin yer aldığı Melikgazi Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’nın
bu günlerde yoğun ilgi ile karşılandığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yeni alınan
araçlar ile ilgili olarak şunları söyledi:“Melikgazi Belediyesi olarak eğitime ve eğitimciye her
zaman önem veriyoruz.
Özellikle trafik kuralları bir toplum için çok önemlidir. Çünkü sonuçta insan hayatı söz
konusudur. Kazaların yüzde 90 aşırı hız ve trafik kurallarının ihlali ile olmaktadır. Bu açıdan
Trafik haftasında çocukların öğrenerek, eğlenerek ve uygulayarak trafik kurallarını
öğrenmeleri gerekmektedir. Küçük yaşta alınan eğitim, ileri yaşlarda bir yaşam şartına
dönüşmektedir. Bu açıdan Çocuk Meclisi Üyelerimiz 'Kurallarda Hayat Var' sloganı ile bir
kampanya başlatmıştır. Bu kampanya çerçevesinde eğitim çalışmaları yer almaktadır.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7005.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Kilo, Kadınlarda İdrar Kaçırma Nedeni
Üroloji Uzmanı Op. Dr. Emin Öztürk, kadınlardaki idrar kaçırma rahatsızlığının en önemli
nedeninin fazla kilolar olduğunu söyledi.Kayseri Özel Tekden Hastanesi Üroloji Uzmanı Op.
Dr. Emin Öztürk, son yıllarda yaş ortalamasının uzaması...
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Üroloji Uzmanı Op. Dr. Emin Öztürk, kadınlardaki idrar kaçırma rahatsızlığının en önemli
nedeninin fazla kilolar olduğunu söyledi.
Kayseri Özel Tekden Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Emin Öztürk, son yıllarda yaş
ortalamasının uzaması nedeniyle idrar kaçırma şikayetlerinde artış olduğunu kaydetti. İdrar
kaçırma şikayetlerinin kadınlarda, erkeklere oranla 4 kat daha fazla görüldüğünü belirten Op.
Dr. Öztürk, “Bu rahatsızlık erkeklerde yalnızca yaşa bağlı olarak ortaya çıkan prostat
nedeniyle görülüyor. Kadınlarda ise tek neden yaş değil. Daha farklı nedenlerden dolayı erken
yaşlarda da ortaya çıktığı için, kadınlarda görülme sıklığı daha fazla” diye konuştu.
FAZLA DOĞUM DA ÖNEMLİ BİR NEDEN
Op. Dr. Öztürk, kadınlarda idrar kaçırma şikayetlerinin nedenlerini ‘aşırı aktif mesane’, ‘idrar
kesesi sarkması’ ve ‘idrar yolları enfeksiyonları’na bağladı. Bütün bunları tetikleyen en
önemli nedenin fazla kilolar olduğunu vurgulayan Op. Dr. Öztürk, şunları söyledi:
“‘Aşırı aktif mesane’ rahatsızlığında kişinin aniden sıkışması ve tuvalete yetişememesi en
bariz şikayet türü. Aşırı aktif mesanenin nedenlerinden en önemlisi doğumlar ve doğumlardan
sonra verilemeyen kilolar. Ama doğum yapan her kadında ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla stres
de önemli bir faktör. Örneğin, aşırı aktif mesane rahatsızlığı olan kadınların ortak özelliğinin
obsesif kişilik olduğu gözlemliyoruz. Bir diğer neden de ‘idrar kesesi sarkması’ hastalığı.
Bunun en büyük nedeni de kilo ve doğum sayısı. Üçüncü ve daha nadir sebep, idrar yolları
enfeksiyonu. Bu durumda mesanede aşırı duyarlılık ve sık sık tuvalete gitme isteği ile
yetişememe durumunu ortaya çıkarıyor.”
TEDAVİSİ MÜMKÜN
İdrar kaçırma şikayetlerinde, türüne göre, psikolojik, medikal ve cerrahi tedavinin
uygulandığını dile getiren Op. Dr. Öztürk, “İdrar kesesi sarkmasında cerrahi tedavi
uygulanıyor ama aşırı aktif mesane hastalığı var ise medikal tedavi uygulanıyor. Medikal
tedavi öncesinde psikoterapi de önemli yöntemlerden biri. Çünkü aşırı aktif mesanede stres
düzeyi önemli bir faktör. Bir de kilo durumu söz konusu ise kilo vermesi öneriliyor“ dedi.
Hastaların bu şikayeti utanç verici bir durum olarak gördüğü için doktora gitmediğine dikkat
çeken Op. Dr. Öztürk, “Kişide bu şikayetler varsa kendilerini dünyaya kapatmasınlar. Çünkü
bu, bir kısır döngüye neden oluyor. Kadınlar evde kaldıklarında daha çok yiyor, bu da kilo
alımına neden oluyor. Böylece idrar kaçırmanın önemli nedenlerinden birini ortaya çıkarıyor.
Bunların tedavileri mümkün” uyarısında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7006.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Serbest Bölge Kurucu Ve İşleticisi A.ş. Yönetim
Kurulu Toplantısı Yapıldı
Melikgazi Belediye ve Kayseri Serbest Bölge Kurucu ve İşleticileri A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile kurum binasında
gerçekleştirilen toplantıda, gündemde bulunan konuların görüşülerek,...
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Melikgazi Belediye ve Kayseri Serbest Bölge Kurucu ve İşleticileri A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile kurum binasında
gerçekleştirilen toplantıda, gündemde bulunan konuların görüşülerek, karara bağlandığını
söyledi.
Kayseri ilinin bir üretim ve ticaret merkezi olduğunu ancak Kayseri Serbest Bölgesi’nin statü
gereği ayrı bir yeri ve ekonomik ayrıcalığı bulunduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç,
Serbest Bölge’de bir başarı elde edilmişse bunda Melikgazi Belediyesi’nin büyük payının
olduğunu olduğunu ifade etti.
Özellikle ekonomik yatırım ve hizmetleri desteklediklerini ve yönlendirdiklerini, çünkü
sürdürülebilir bir gelişmenin temelinde ekonomik gelişmelerin devamının söz konusu
olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
''Kayseri hem üretir hem de bunun ticaretini yapar. Dolayısı ile Kayseri bir kazanç şehridir.
Hem kazanır hem de kazandırır. Bu açıdan Kayseri Serbest Bölge, Kayseri ve İç Anadolu
Ekonomisi için önemli bir kazanç kapısıdır. Kısa adı KAYSER olan Kayseri Serbest Bölge
Kurucu ve İşleticileri A.Ş Yönetim Kurulu olarak toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda
ayrıca olağan Mali Genel Kurulun 24 Mayıs 2014 Cumartesi günü yapılması yönünde karar
aldık. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmesi
planlanan genel kurulun başlama saati 13:00 olarak belirlendi. Bu Mali Genel Kurul
toplantısında KAYSER’in geleceğini ve mali gelişmesini değerlendireceğiz ve geliştirmek
için kararlar alacağız.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7007.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Raylı Sistem Araç Sürücüsü Alınacak
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., raylı sistem araç sürücüsü alacak. Alınacak 15 personel
için 24 Mayıs Cumartesi günü sınav yapılacak.Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ulaşım A.Ş.
bünyesinde çalıştırılacak toplam 15 raylı sistem...
13 Mayıs 2014 Salı 13:34
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., raylı sistem araç sürücüsü alacak. Alınacak 15 personel
için 24 Mayıs Cumartesi günü sınav yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ulaşım A.Ş. bünyesinde çalıştırılacak toplam 15 raylı sistem
araç sürücüsü alımı için başvurular, 14 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. 23 Mayıs Cuma
gününe kadar sürecek olan başvurular www.kayseriulasim.com adresinden 24 saat
yapılabilecek.
Sınav ise 24 Mayıs Cumartesi günü, saat 10.00'da Kadir Has Kongre Merkezinde, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacak olan sınav komisyonu huzurunda yapılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7008.html
Erişim Tarihi: 13.05.2014

Sp İl Başkanı Mahmut Arıkan:
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye'yi yasa boğan faciadan dolayı bir
mesaj yayımladı.Arıkan, mesajında şu ifadelerde bulundu:"Mahsur kalan işçilerimizin sağ
salim kurtulması en büyük duamızdır. Cenab-ı Allah milletimizi...
14 Mayıs 2014 Çarşamba 17:34
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye'yi yasa boğan faciadan dolayı bir
mesaj yayımladı.
Arıkan, mesajında şu ifadelerde bulundu:
"Mahsur kalan işçilerimizin sağ salim kurtulması en büyük duamızdır. Cenab-ı Allah
milletimizi her türlü felaketten korusun.
Soma'daki facia hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden işçilerimize Cenab-ı
Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriyoruz.
MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN
Alın teri ve helal rızık peşinde koşanlar, Cenabı Allah’ın en sevdiği kullardandır. Ailesine
helal lokma yedirebilmek için en zor şartlarda çalışırken, Soma’daki elim faciada hayatını
kaybeden kardeşlerimize Cenabı Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Ailelerine ve
sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.
Milletimizin başı sağ olsun. Cenabı Allah ülkemizi her türlü felaketten korusun. Mekanları
Cennet olsun."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7009.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

Yılmaz Büyüknalbant'ın Acı Günü
Büyük Kayseri Gazetesi'nin sahibi Yılmaz Büyüknalbant'ın hayatını kaybeden amcası Ahmet
Büyüknalbant defnedildi.Büyük Kayseri Gazetesi'nin sahibi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti
Üyesi Yılmaz Büyüknalbant'ın hayatını kaybeden 84 yaşındaki...

14 Mayıs 2014 Çarşamba 17:32

Büyük Kayseri Gazetesi'nin sahibi Yılmaz Büyüknalbant'ın hayatını kaybeden amcası Ahmet
Büyüknalbant defnedildi.
Büyük Kayseri Gazetesi'nin sahibi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Üyesi Yılmaz
Büyüknalbant'ın hayatını kaybeden 84 yaşındaki Ahmet Büyüknalbant, Camii Kebir'de ikindi
namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenazeye, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, merhumun yakınları ve
vatandaşlar katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7010.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

Kocasinan, 5 Yeni Müdürlük Kurdu
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sunulan hizmetlerin kalitesini daha da artırmak,
mahalle olarak bağlanan köylerin ihtiyaç duyduğu acil hizmetleri gerektiği gibi karşılamak,
kentsel dönüşüm işlerini daha hızlı yürütebilmek amacıyla...
14 Mayıs 2014 Çarşamba 17:32

Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sunulan hizmetlerin kalitesini daha da artırmak,
mahalle olarak bağlanan köylerin ihtiyaç duyduğu acil hizmetleri gerektiği gibi karşılamak,
kentsel dönüşüm işlerini daha hızlı yürütebilmek amacıyla 5 yeni müdürlük daha kurduklarını
söyledi.
Başkan Mustafa Çelik, seçim öncesinde ve sürecinde yapmayı açıkladıkları projelerin
hazırlanması ve kentsel dönüşümün hızlandırılması amacıyla 2 yeni başkan yardımcısı olarak
İlyas Yıldırım ve Mehmet Everekli, Özel Kalem Müdürü olarak da Salih Özgöncü'yü
görevlendirdiklerini belirterek 5 yeni müdürlük daha kurduklarını kaydetti.
Yeni kurulan Tarımsal Hizmetler, Kırsal Hizmetler, Mezarlıklar, Etüd Proje ve Kentsel
Tasarım Müdürlüğü'nün Kocasinan'ı büyütmek hedefine uygun olarak kurulduğuna dikkat
çeken Başkan Çelik, "Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne Hamza Adıgüzel, Mezarlıklar

Müdürlüğü'ne Şaban Uğur, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne Yasin Yanar, Etüd Proje
Müdürlüğü'ne Nurdan Everekli ve Kentsel Tasarım Müdürlüğü'ne Ayhan Erdem'i atadık. 155
bin hektar alana ve 375 bin nüfusa ulaşan Kocasinan Belediyesi, Türkiye'nin 50'den fazla
ilinden büyük bir ilçedir. Hedefimize ulaşmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.
Yeni kurulan müdürlüklerin yanında Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi'nden personel
transfer ettiklerinin altını çizen Başkan Mustafa Çelik, "Büyükşehir Belediyesi'nden Gökhan
Doruk Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü olarak Cüneyt Canıdemir ise Park ve
Bahçeler Müdürü olarak atandı. Melikgazi Belediyesi'nden Ali Bulu Fen İşleri Müdürü olarak
ve Olcay Gündüz de İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi. Ayrıca
belediyemizdeki bazı birim müdürlerimiz arasında görev değişimi de yapıldı. Arkadaşlarıma
başarılar diliyorum, hayırlı uğurlu olsun" dilekleriyle sözlerini bitirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7011.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

Talas'ta Parke Ve Otopark Atağı
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, göreve geldikleri andan itibaren çalışmalara
hızlı başladıklarını belirterek, "6 bin metrekare parke, kaldırım ve otopark yaptık"
dedi.Başkan Palancıoğlu, çalışmalarla ilgili bilgiler...

14 Mayıs 2014 Çarşamba 16:30

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, göreve geldikleri andan itibaren çalışmalara
hızlı başladıklarını belirterek, "6 bin metrekare parke, kaldırım ve otopark yaptık" dedi.
Başkan Palancıoğlu, çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, Başakpınar mahallesi, Kanuni ve
Karasu Caddesi ile Ceyhan ve Feza Sokak'ta kaldırım ve bordür yaptıklarını söyledi. Bu
mahalle ve sokaklarda aynı zamanda otopark yapımının da gerçekleştirildiğini belirten
Başkan Palancıoğlu, "Hava şartlara elverdiği andan itibaren fen işlerinde gerek asfalt gerekse
kaldırım ve parke gibi çalışmalarımıza ağırlık verdik. Bir mahalle, iki cadde ve iki sokakta
toplam 6 bin metrekare parke döşedik" dedi.
Başkan Palancıoğlu, fen işlerinde 2014 yılı hedeflerinin 100 bin metrekare parke döşemek ve
60 bin metre bordür yapmak olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7013.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

Ak Parti İl Başkanı Dengiz'den Taziye Mesajı
AK Parti Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz, Manisa’nın Soma ilçesindeki bir kömür ocağında
dün meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybeden maden işçileri için bir başsağlığı mesajı
yayımladı.Dengiz, mesajında, milletçe hepimizin yüreğini...
14 Mayıs 2014 Çarşamba 15:41
AK Parti Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz, Manisa’nın Soma ilçesindeki bir kömür ocağında
dün meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybeden maden işçileri için bir başsağlığı mesajı
yayımladı.
Dengiz, mesajında, milletçe hepimizin yüreğini yakan maden faciasının ülkemizi yasa
boğduğunu belirterek şunları söyledi:
"Manisa’nın Soma İlçesi’nde yaşanan büyük facia hepimizi derinden sarsmıştır. Bu elim
olayda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, milletimize ve yakınlarına
başsağlığı, yaralılara da acil şifa diliyoruz. En büyük duamız, diğer işçi kardeşlerimizin sağ
salim kurtarılarak, ailelerine teslim edilmesidir. Milletimizin başı sağ olsun.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7014.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

Festivale Soma Arası
Büyükşehir Belediyesi Liselerarası Tiyatro Festivali'ne, Manisa Soma'da yaşanan maden
faciası nedeniyle üç gün ara verildi.Festival kapsamında bugün, yarın ve cuma günü
sahnelenecek oyunlar ileri bir tarihe ertelendi.

14 Mayıs 2014 Çarşamba 15:28
Büyükşehir Belediyesi Liselerarası Tiyatro Festivali'ne, Manisa Soma'da yaşanan maden
faciası nedeniyle üç gün ara verildi.
Festival kapsamında bugün, yarın ve cuma günü sahnelenecek oyunlar ileri bir tarihe
ertelendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7015.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

Türkiye Faal Futbol Hakemleri Ve Gözlemcileri
Derneği'nden Melikgazi Belediyesi'ne Ziyaret
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Sayın Fahri Aksoy ve
yönetim kurulu üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç‘ı makamında
ziyaret etti.Ziyarette konuşan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri...

14 Mayıs 2014 Çarşamba 15:17

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Sayın Fahri Aksoy ve
yönetim kurulu üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç‘ı makamında
ziyaret etti.Ziyarette konuşan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği
Başkanı Sayın Fahri Aksoy, “Anadolu’nun merkezinde yer alan Kayseri ilimiz daha önceden
ticaret ve sanayi şehri olarak bilinirdi. Ancak son yıllarda Kayseri bir eğitim merkezi, turizm
şehri, sağlık merkezi ve sporun ve sporcunun dostu bir şehir olarak bilinmektedir. Özelikle
Melikgazi belediyesinin spor salonları, spor merkezleri, açık alan basketbol ve voleybol
sahaları bireyleri seyirciden çok spor yapmasına imkan tanıdı. Bundan dolayı kutluyoruz”
dedi.Ziyarette konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Melikgazi
Belediyesi olarak Kayserimizin kazançlarını, artılarını ve kaynaklarını iyi biliyoruz. Belediye
olarak her yatırımımızda birey odaklı hizmet bulunmaktadır. Çocukları, gençleri ve her yaş
gurubuna spora yaptığımız hizmetler ile adeta spor yapmaya davet ediyoruz. Parklardaki
jimnastik aletlerini her yaş gurubu ve herkes faydalanmaktadır. Okullara, parklara yaptığımız
açık alan sahalarda boş zaman olmamaktadır. Bu bizim spor ve sporcuya verdiğimiz önemin
bir ifadesidir. Spor karşılaşmaları yapıyoruz ki rekabet ortamı oluşsun diye. Sonuçta dinamik
ve sağlıklı bir nesil için çalışıyoruz“ ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7016.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

Ya Ben Olsaydım Dedik Mi?
Geçirdiği bir kaza sonucunda koltuk değnekleri yardımıyla yürümek zorunda kalan Erciyes
Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü öğrencisi İsmail Tolaman, Kayseri’de
şehiriçi otobüse inip-binerken yaşadığı sıkıntıları yazdı.

14 Mayıs 2014 Çarşamba 11:54

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin çalıştırdığı ve vergi kazancı edindiği otobüslere bir
bakınalım, Biz acaba hiç sorguladık mı kendimizi otobüsler hakkında, çalışma şekilleri,
yolcuyu alma-indirme şekilleri konularında? En önemlisi de Şoförlerin yolcuyla diyaloğu
konusunda?
Ben size sorunun yanıtını söyleyeyim mi?
Hayır sorgulamadık kendimizi maalesef! % 3 lük bir kısmını anca oluşturur Nüfusun bu
sorgulayan kısmı! Hayatın güzel yanları olduğu gibi Acı tarafları da vardır! Ama her şeye
rağmen Hayat kucaklamak gerekiyor. Ben de aslında sağlıklıyken sorgulamazdım aslında
bunları hatta hocalarım derdi ki bana anlamaya çalış Engelli bireyleri ! ! ! Anlıyorum derdim
direkt hocalara ama meğerse % 1 lik bir kısmını bile anlayamıyormuşum engelli vatandaşların
yaşadığı sıkıntıların ama bende engelli konuma düşünce çok iyi anladım onların neler
hissettiğini ve neler yaşatıldıklarını! ! !
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde okumaktaydım kaza
geçirdiğimde 3.sınıftaydım!
Okuma artık diyen çok insan oldu bana, inanmazsınız ama bende onların düşüncelerini
desteklemeye başladım okuyamam demeye başladım! çünkü bana pozitif enerji veren pek
insan yoktu çevrem de! ! !
Engelliyim demeye başladım kendime onların bana yüklediği negatif enerjiyle! Halbuki
Engelli falan değildim ben! Bunu doktorlarımızın temiz yürekliliği ve ilgisiyle fark edebildim.
3 yıl boyunca hastane hayatım oldu ve Fizik Tedaviyle ayaklanabildim. Ama tüm branşların
ortaklaşa çalışmaları sonucu gerekli tedavilerimi gerçekleştirebildim.
2013 Güz Döneminde üniversiteme dönüp eğitimime devam edebildim fakat ailemin maddi
durumu kötü olduğu için her hangi bir araç alamadı bana ama yine de hayata sarıldım çünkü
Değerli hocalarımın ve ailemin bana verdikleri sevgi ve maddi destekle sarılabildim Hayata
ve Okuluma ve en önemlisi de benim için özel olan birisinin beni desteklemesi oldu.
Mücadelem yine devam etti tabi ki insanlarla özellikle cahillerle! Mutluyum yine de
gördüğüm acılara rağmen meğersem ben ağzımın tadını bilmezmişim! Ama iyi ki oldu
diyorum kendime artık çünkü bambaşka bir dünyaya göçü verdim bunları yaşayarak! Her ne
kadar size sitem etsem de beni mazur görün lütfen!
Aracımın bulunmadığını söylemiştim ya birde uzun mesafeli yürüyemiyorum ben çünkü
Ortopedik ayakkabı kullanıyorum ve belimde Platin mevcut kırığı onarma amaçlı! Dediğim
gibi her şeye rağmen mutluyum artık çünkü artık aldığım her nefesin kıymetini
anlayabiliyorum. Çünkü Beni çevreleyen güzel kuşları, ağaçları, hayvanları ve en önemlisi de
İnsanları görebiliyorum ne kadar iyisiniz diyorum artık insanlara çünkü hayatın kıymetini
algılayabiliyorum.

Otobüslerle yaşadığım soruna gelelim artık nasıl anlatsam bilmem ki, okulu takip etmek
istiyorum çünkü derslerime giren insanların dürüstlüklerini çok seviyorum aynı zamanda
kişiliklerini de seviyorum bunu yazmak içimden gelmiyor çünkü iki yüzlü dersten geçmek
için söylüyor derler diye çekiniyorum ama az kaldı bitimine zaten söylerim hocalarımı
seviyorum çünkü dürüstler! Bir de şu amacım var Öğretmenlikte Dürüst, Bilgili ve En
Önemlisi de TÜRKİYE’MİZİ SEVEN VATANDAŞLAR YETİŞTİRMEK! ! !
Otobüslerin duruklarda sergiledikleri haller üzerinde duracağım ama kısa keseceğim!
Otobüslerin yolcularını almaları-indirmeleri konusuna değineceğim dikkatinizi çekti mi şu
soracağım soru:
Otobüsler, Sizi Nasıl Alıp-İndiriyor?
Şimdi kaldırımdan alıp-kaldırıma bırakıyor diyeceğinizi düşünüyorum değil mi?
Hayır değil kaldırımdan alıp – kaldırıma indirmiyor Sizi, hiç kusura bakmayın! Yoldan alıp,
yola bırakıyor sizi maalesef! Normal koşullarda sizi kaldırımdan alıp, kaldırıma bırakan
gözüken Otobüsler sizi yoldan alıp, yola bırakıyor!
Peki şunu sorduk mu kendimize:
Kaldırımlar Niçin Yapılıyor ya? Milli Sermayeden bu kadar büyük Oranda para ne için, kimin
için harcanıyor?
Hiç demedik hemen cevabını size söyleyeyim ben! ! ! Halbuki Kaldırımlar Milli Sermayeyi
İsraf amaçlı yapılmıyor, yorulmamız için de yapılmıyor! ! !
Ama bizler bunun farkına varamıyoruz! Otobüse harcayacağın çabayı işine harca, Yaşlı isen
zorluk çekmeden ulaş istediğin yere, Hamile isen zarar gelmesin taşıdığın Küçük Dünyaya ve
Engelli isen özellikle hele de ! ! Ama biz, dur demiyoruz bu kuralları çiğneyenlere ve
çiğnetenlere! ! ! Neden?
Çünkü Sorgu Gücümüz Yok Maalesef ! ! !
Otobüs Şoförleriyle çok kez tartıştım ben ama Bahaneleri neydi dersiniz?
Yine Her Zaman ki gibi Suçu Size attılar ! ! ! Neymiş yolda bekliyormuşsunuz ! ! ! Bu
yüzden kavga ediyorduk adamlarla çünkü ben gördüm sizi kaldırımda bekliyordunuz otobüse
ulaşmak amaçlı iniyordunuz yollara durduğunda Otobüsler ! ! ! Görseller de var bununla
ilgili bakın şu görüntülere:
ŞEKİLLERDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ !
Şikayet konusuna gelirsek 153 e, oda hiçbir işe yaramadı yaptım defalarca ama geri dönüş
olmadı bana çünkü bana söyleyebilecekleri bahaneleri yok onlarda suçlu aynı zamanda
biliyorlardı bunu ! ! !
Bilinçlendir bu konuda Şoförlerini ve şunu söyle onlara yapmazsan bunu, bu şekilde şu kadar
cezayı da verirsin bana hem kazanç kapısı da açılmış olur sana aynı zamanda ! ! !
Ama önce bilgilendir Beni sonra kes cezayı bana ! ! !
Yapmış olduğum anketin sonuçları şu şekildedir :
BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ HAKKINDADIR
S-1) Otobüsler, Sizi nasıl alıyorlar ?
-Yoldan alıyor ……… 80 %
-Kaldırımdan alıyor ……… 20 %
S-2) Otobüslere binince rahat ediyor musunuz?
-Evet ……. 30 %
-Hayır ……. 70 %
S-3) Otobüs Şoförlerinden Memnun msunuz ?
-Evet …….. 17 %
-Hayır ……. 83 %
S-4) Otobüste sizi rahatsız eden oluyor mu hiç?
-Evet ……. 18 %
-Hayır ……. 82 %

S-5) Yolcuğunuz sona erince indiğinizde sorun yaşatıyorlar mı size şoförler ?
-Evet …….. 55 %
-Hayır ……. 45 %
NOT : Lütfen yanlış anlamayın beni, Aslında Otobüslerin sizi kaldırımdan alması gerektiğini
bilmenizi istedim çünkü otobüslerin ve kaldırımların yapımı orantılıdır. Katılımınız için
teşekkürler. Bu konuda Şikayetlerinizi 153’e yapabilirsiniz.
Anket sonuçlarını Talas Belediyesine götürdüm ve bana şu söylendi Kocasinan Belediyesine
götürmen gerekiyor ! Bende engelli olduğumu ve götüremeyeceğimi bildirdim. Beyaz
Masa’dan Mehmet ATEŞ bey baktı işime sağolsun ve Büyükşehir’e durumumu ve yaptığım
anket sonuçlarını içeren e-mail gönderdi.
Özetle söylemem gerekirse otobüslerin çalışmaları gerektiği gibi çalışmalarını istiyoruz yani
bizlere İNSAN gibi davranmalarını istiyoruz. Gelişmiş Ülkelere bir göz atalım bakalım böyle
bir sorunla karşılaşıyor muyuz? Kesinlikle böylesi bir sorun yok çünkü İnsanları sorguluyor
her yaptıkları davranışı! ! ! Bende Kendini sorgulayan bir TÜRKİYE istiyorum ! ! !
Lütfen gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve sorunların ortadan kaldırılmasını istiyoruz.
Benim Ülkem Dünyanın EN GÜZEL ÜLKESİ’DİR ÇÜNKÜ ! ! !
Yazan: İsmail Tolaman
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7017.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

Kayseri Emniyet Müdürü Değişti
Kayseri Emniyet Müdürü değişti. Mevcut Müdür Mustafa Aydın merkeze alınırken, Emniyet
Müdürlüğü'ne Koruma Dairesi Başkanı İbrahim Kulular atandı.

14 Mayıs 2014 Çarşamba 12:07

İçişleri Bakanlığı'na ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 16 ilin müdürü
değişti. Bunların arasında Kayseri’de yer aldı. Kayseri Emniyet Müdürü Mustafa Aydın başka
bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Aydın, 2010 yılı Mayıs
ayında Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanmıştı ve buradan 2012 yılı Eylül
ayında da Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirilmişti. Merkeze alınan Aydın’ın
yerine Koruma Dairesi Başkanı İbrahim Kulular atandı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7018.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

Kayserispor’da Naziksoy sesleri
Spor Toto Süper Lige veda eden ve önümüzdeki sezon PTT 1. Lig’de mücadele edecek olan
Kayserispor’da sürpriz bir gelişme yaşandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Hayri Naziksoy’un Kayserispor’a başkan olacağı şeklinde sesler yükselmeye
başlandı.

15 Mayıs 2014 Perşembe 12:25

Süper Ligin bitimine iki hafta kala ligden düşmesi kesinleşen Kayserispor’da şimdi gözler
futbolculara, yönetime ve idarecilere çevrildi. Önümüzdeki sezon PTT 1. Lig’de mücadele
edecek olan Kayserispor için sürpriz bir başkan adayı ismi şimdiden ortaya atılmaya başlandı.
Önümüzdeki günlerde alınacak bir karar sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreter Yardımcısı Hayri Naziksoy’un isminin Kayserispor’a başkanlık için teklif edileceği
bilgisine ulaşıldı. Naziksoy’a, Kayserispor’a başkanlık teklifi götürüleceği şeklinde ortaya
atılan iddiaların nasıl bir boyut kazanacağı merak konusu oldu.
-Haber: Faruk Aydemir
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7019.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

“Alman Uzmanlarla Görüşülerek Çözümler
Aranıyor”
SGK Yurtdışı Sözleşmeler ve emeklilik Daire Başkanlığı Şube Müdürü Yaşar Aksoy, SGK
Melikgazi İlçe Müdürü Adem Özbek’i ziyaret etti.

16 Mayıs 2014 Cuma 12:25

Alman emeklilik kurumu ile ortaklaşa düzenlenen Uluslararası Danışma Günleri için
Almanya'ya gelen Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri, SGK Melikgazi İlçe Müdürü Adem
Özbek’i ziyaret etti. SGK Yurtdışı Sözleşmeler ve emeklilik Daire Başkanlığı Şube Müdürü
Yaşar Aksoy’un gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı açıklamada Almanya’da çalışmış olan
vatandaşlarımızın sosyal güvenlik hakları ile ilgili Alman ve Türk konusunda uzman kişilerce
bilgi verilmesi ve varsa sorunların çözümlerini amaçladıklarını söyleyerek; “Alman

uzmanlarla görüşülerek çözümler aranıyor. Bu çalışma periyodik olarak Türkiye ve
Almanya’da karşılıklı olarak gerçekleştiriliyor. Bu yılda ülkemizde Kayseri’de
gerçekleştiriliyor. Ekim ayında da İzmir’de yapılacak.
Alman Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan danışmanlık hizmeti veren personel sayısı 9’dur. Bu
proje 2006 yılında başladı. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde bugüne kadar yapıldı. Almanya’da
çalışan gurbetçilerimizin yoğun ve fazla olduğu iller öncelikli oluyor” dedi.
Haber/Fotoğraf: Mahmut Hop
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7020.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

Refika Küçükçalık’tan Tübitak Bilim Fuarı
Refika Küçükçalık Ortaokulu, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında birtakım etkinliklere
imza attı.

16 Mayıs 2014 Cuma 10:58

9 Mayıs Cuma günü Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Duran, İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcıları Mehmet Ulusoy ve Mahmut Tatlı tarafından açılışı gerçekleştirilen etkinliklere,
Kayseri İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Tuncay Demir, Mehmet Şahin, Ahmet Saçu, M. Emin
Karapaça, Ekrem Kayaaslan, Sezai Çamdalı; Kocasinan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri
Hamdi Koçak, Lütfi Fındıkçı ve Faruk Uzunkoca katıldılar.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Duran, yaptığı açılış konuşmasında şunları dile getirdi:
“TÜBİTAK Bilim Fuarının amacı, öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan
kaldırılarak bilimin eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılmasını sağlamaktır. Öğrencilerimize
hayal etmeyi, düşünmeyi öğretmek ve öğrencilerimizin hayallerinin gerçek hayatla
buluşmalarına olanak sağlamaktır. Bu çalışmalar teoriden pratiğe geçiştir aynı zamanda.
Geleceğin bilim adamlarının ilk buluşlarını sergiledikleri bir ortamdır. Dolayısıyla bilim
fuarına eserleriyle renk katan öğrencilerimizi ve onların değerli öğretmenlerini başarılı
çalışmalarından ötürü kutluyorum, azim ve gayretlerinin artarak devamını diliyorum.”
Fen ve Teknoloji Öğretmeni Durmuş Apaydın sorumluluğunda hazırlanan projede okul fen ve
teknoloji öğretmenlerinin tamamı ile Matematik Öğretmeni M. Faruk Babacan görev aldı.
Proje kapsamında toplam 35 eser sergilendi. Projede yaklaşık 100 öğrenci aktif olarak çalıştı.
Görsel bir şölene dönüşen etkinliklerde Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Beyhan Şahin ve
öğrencileri tarafından uzun soluklu bir çalışma sonucu hazırlanan mozaik sergisi büyük ilgi
gördü. Ayrıca, Müzik Öğretmenlerinin katkıları ile hazırlanan müzik aletleri sergisi ile görsel
sanatlar öğretmenlerinin gözetiminde öğrencilerin yıl boyu yaptığı çalışmaları içeren resim
sergisi davetlilerden büyük bir beğeni aldı.
Proje Sorumlusu İsmail Domurcuk: “Bilim fuarı düzenlenmesinin amacı öğrencilerin bilgi ve
becerilerini birleştirerek bilimsel çalışmaların bir basamağı olan proje hazırlamayı öğrenmek
ve sunmaktır. Bir öğrencim projesini fuar süresince 650 kişiye anlattığını belirtmiştir. Bu da
öğrencinin kendini ve yaptıklarını anlatması bakımından ayrıca önemlidir” dedi.

Okul Müdürü Erol Erdoğan ise: ”İlkini 2013 yılında gerçekleştirdiğimiz TÜBİTAK Bilim
Fuarının bu yıl ikincisini gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Türkiye genelinden
müracaat eden 1000 okul arasından seçilerek bu projeye dahil edildik. Proje masrafları
TÜBİTAK tarafından karşılanmış olup emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velilerimize
teşekkürlerimi sunarım.”
Proje açılışı devamında gerçekleştirilen kokteylde davetlilere pasta, börek ve soğuk içecekler
ikram edildi. Aynı zamanda Müzik Öğretmeni Abdullah Köse ve öğrencileri kısa bir müzik
resitali sundu.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7021.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

Talas Belediyesinin Mhp'li Üyelerinden Bütçe
Oylaması Yalanlaması
Talas Belediyesi'nin 2013 yılı bütçe görüşmelerinde, MHP'li Belediye Meclis üyelerine, MHP
Talas İlçe Başkanı Mehmet Erhan'ın, 'Evet' oyu verilmesi yönünde telkinde bulunduğu
iddiaları yalanlandı.MHP Talas İlçe Binası'nda basın...

16 Mayıs 2014 Cuma 16:32

Talas Belediyesi'nin 2013 yılı bütçe görüşmelerinde, MHP'li Belediye Meclis üyelerine, MHP
Talas İlçe Başkanı Mehmet Erhan'ın, 'Evet' oyu verilmesi yönünde telkinde bulunduğu
iddiaları yalanlandı.
MHP Talas İlçe Binası'nda basın toplantısı düzenleyen İlçe Başkanı Mehmet Erhan,
''Öncelikle 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen elim bir kaza
sonucu, gayeleri ve maksatları çocuklarına ekmek parası ve helal kazanmak için, bu uğurda
hayatlarını kaybeden maden işçilerimize Cenab_ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı
olanlara acil şifalar diliyorum'' dedi.
Erhan, ''Bugün birkaç mahalli gazetede MHP Talas İlçe Teşkilatımızı ve Belediye Meclis
Üyelerimizi yıpratmak, kamuoyunda tartışılır hale getirmek maksadıyla, art niyetli kişilerin
tezviratları sonucunda Talas Belediyesi'nin 2013 Bütçe görüşmelerinde şahsımın bütçeye
'Evet' verilmesini telkin ettiğim iddia edilmektedir. Bui haber kesinlikle yalandır,
asparagasdır. Grubumuz, 2013 yılı bütçesine 'Hayır' oyu kullanmıştır, sadece Plan ve Bütçe
Komisyonu'ndaki Meclis Üyemiz, gelir-gider hesaplarına 'Evet' oyu vermiştir. Bunun
haricinde grubumuzun tamamı yapılan istişare sonucunda meclis görüşmelerindeki
oylamalarda 'Hayır' oyu kullanmıştır. MHP hiyerarşik yapıya sahip, disiplinli bir partidir.
Kaldı ki, Meclis Grubumuzun aldığı karar doğrultusunda Belediye Meclis Üyelerimiz
faaliyetlerini bu minval üzere sürdürmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin birliğini kimsenin
bozmaya gücü yetmez. Biz doğru bildiklerimizi her zaman, her yerde söylüyoruz, söylemeye

de devam edeceğiz. Talas halkımızın bize verdiği muhalefet görevini layıkıyla yapacağından
kimsenin kuşkusu olmasın. Bahse konu haber, kesinlikle asılsızdır. Bu açıklamamız,
kendimizi savunmak değil, kamuoyunu doğru bilgi vermek suretiyle aydınlatmaya yöneliktir.
İfade ettiğim gibi 12 kişilik Meclis Grubumuz, dün olduğu gibi bugün de aldığı grup kararını
her platformda sürdürmeye devam edecektir'' diye konuştu.
Talas Belediye Meclisi MHP Grubu Sözcüsü Mithat Babacan da, bazı yerel medyada habere
konu olan oylamayla ilgili verdiği bilgilerde, ''Bütçe görüşmelerine MHP grubu olarak 9
üyemizle katıldık. İki arkadaşımız, ameliyat oldukları için bir arkadaşımız da mazereti
nedeniyle bütçe görüşmelerinin yapıldığı toplantıya katılamadı. Ameliyat olan arkadaşlarımız,
doktor raporlarını ve mazeretli olan arkadaşımız da mazeret dilekçesini ulaştırdı. Biz MHP
grubu olarak toplantıya katılan 9 arkadaşımızla birlikte 2013 yılı bütçesine 'Hayır' oyu verdik.
Plan ve Bütçe Komisyonunda olan bir arkadaşımız, sadece gelir-gider cetveline 'Evet' oyu
verdi. Onun dışında hepimiz, bütçeye 'Hayır' oyu verdik. Gazetelerde yer alan MHP İlçe
Başkanı'nın 'Evet' oyu verilmesi yönündeki telkini ise tamamen gerçek dışıdır. MHP olarak
biz bir ideolojinin partisiyiz. Bu ideoloji içerisinde istişare ve birlikte hareket etme geleneği
hakimdir. Bütçe görüşmelerinde de bizler bu şekilde davrandık'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7022.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

Kayseri Şeker Engelli Çalışanları Yemekte
Buluştu
Engelliler haftası etkinlikleri kapsamında Kayseri Şeker ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarında
çalışanlar onuruna Başkan Hüseyin Akay yemek verdi. Toplantıya yöneticiler tam kadro
iştirak ettiler. Yemek sonrasında engelli çalışanlar tarafından...

16 Mayıs 2014 Cuma 16:32

Engelliler haftası etkinlikleri kapsamında Kayseri Şeker ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarında
çalışanlar onuruna Başkan Hüseyin Akay yemek verdi. Toplantıya yöneticiler tam kadro
iştirak ettiler. Yemek sonrasında engelli çalışanlar tarafından Başkan Hüseyin Akay’a çiçek
takdim edildi.
Kayseri Şeker Genel Müdürü Levent Benli Kayseri Şeker bünyesinde 25, Boğazlıyan Şeker
Fabrikasında çalışan 11 personel olmak üzere toplam 36 engelli personelin çalışmakta
olduğunu bu sayının pancar sezonunda 50 personelin üzerine çıktığını belirtti.
"Engelli çalışanların toplantısına yönetim kurulu üyelerinin tam kadro katılması bu işe ne
kadar önem verdiğimizin göstergesidir" diyen Başkan Akay yaptığı konuşmada; "Biz çalışan
insanlarımızı önce insan olarak değerlendiriyoruz bu çerçevede özellikle iş kazası konusun da
çok ciddi tedbirler almaya başladık. Son olarak Manisa-Soma’da yaşanan olayda bunun ne
kadar önemli anlamlı olduğunu ortaya koydu. Ben orada vefat eden vatandaşlarımız için
Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Tabiî ki çok büyük bir acı bütün milletimizin başı sağ

olsun, çalışanların başı sağ olsun ekmeğini çalışarak alın teri dökerek bin bir zorluk içerisinde
kazananların başı sağ olsun. Bu acıların tekrardan yaşanmaması için herkese görev düşüyor
başta yöneticiler olmak üzere herkese görev düşüyor. Biz kendi çapımızda kendi işlerimizle
ilgili bunu ciddi bir şekilde ele alıyoruz. Her türlü tedbiri oluşturmaya çalışıyoruz iş kazalarını
asgariye indirme konusunda gayret gösteriyoruz. Biz madden üzerimize düşen görevleri
yerine getirelim takdiri yine Allah’a bırakalım ama mutlaka biz insan olarak yöneticiler olarak
üzerimize düşeni layığı ile yapmamız lazım. Bunun yanında engelli olarak çalışan
arkadaşlarımızın da eksiklerini giderme işlerini kolaylaştırma konusunda yine bundan sonra
yiye azimli kararlı gayretli olacağız.”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7023.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

Öğrencinin Yumruk Attığı Müdür Yardımcısı
Yoğun Bakımda
Kayseri’de bir okulda görevli müdür yardımcısı, öğrencisinin attığı yumruk nedeniyle düşerek
kafasını kaldırıma çarptı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen müdür yardımcısı yoğun bakıma
alındı.Edinilen bilgiye göre Melikgazi...

16 Mayıs 2014 Cuma 16:20

Kayseri’de bir okulda görevli müdür yardımcısı, öğrencisinin attığı yumruk nedeniyle düşerek
kafasını kaldırıma çarptı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen müdür yardımcısı yoğun bakıma
alındı.Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Belsin semtinde, Seyyid Burhaneddin
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet A., diğer öğretmenlerle cuma
namazı kılmak için okuldan çıktı.
Yolda, henüz ismi belirlenemeyen bir öğrencinin Mehmet A.’yı, “Hocam yalnız görüşebilir
miyiz?” diye çağırdığı ve görüşme sırasında yumruk attığı, dengesini kaybeden müdür
yardımcısının düşerken kafasını kaldırıma çarptığı bildirildi.
Olayı fark eden diğer öğretmenler tarafından çağrılan ambulansla Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Müdür Yardımcısı Mehmet A., yapılan müdahalenin
ardından yoğun bakıma alındı. Mehmet A.'nın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.
Seyyid Burhaneddin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri ise, “Öğretmenimize
uzanan eller kırılsın” diye slogan attı.
Öğrencilerden makine bölümünde okuyan Beytullah Efe, müdür yardımcısı Mehmet A.’nın
ismini bilmedikleri bir öğrenci tarafından saldırıya uğradığını ve bu olayı kınadıklarını
söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7024.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

Özhaseki'nin Görüşme Turu
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki bazı dernek, vakıf ve birlikleri kabul ederek
bir süre görüştü. Görüşmeler sırasında Soma'daki maden kazasından duyulan üzüntü dile
getirilerek maden şehitleri için rahmet dilendi.Büyükşehir...

16 Mayıs 2014 Cuma 15:25

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki bazı dernek, vakıf ve birlikleri kabul ederek
bir süre görüştü. Görüşmeler sırasında Soma'daki maden kazasından duyulan üzüntü dile
getirilerek maden şehitleri için rahmet dilendi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ilk olarak Dadaloğlu Derneği ziyaret etti.
Dernek Başkanı Bekir Arık, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaptığı ziyarette bir süre önce
yapılan genel kurul sonrası oluşan yeni yönetimi Başkan Özhaseki'ye tanıttı.
Dadaloğlu Derneği'nin ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Koleji Müdürü
Nihat Özden ile okul aile birliği ve ODTÜ Mezunları Derneği, Başkan Mehmet Özhaseki'yi
ziyaret ederek bir süre görüştü.
Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden bir başka grup ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi Kemik İliği Nakli Merkezi yöneticileri oldu. Prof. Dr. Ali Ünal, Doç. Dr. Leyla Gül
Kaynar ve kemik iliği nakli ekibinin ziyaretinde Erciyes Üniversitesi Hastanesinin kemik iliği
nakli konusunda Türkiye'nin en büyük merkezlerinden biri olduğu belirtildi. Ziyarette bu yıl
Erciyes Üniversitesi Hastanesinde 1000'inci kemik iliği naklinin yapıldığı belirtilerek 7
Haziran'da hastalara moral için yapılacak olan moral gecesine Başkan Özhaseki davet edildi.
Kısa süre önce yapılan genel kurul sonucu Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı olan
Ahmet Övüç ve yönetim kurulu üyeleri de Başkan Özhaseki'yi ziyaret ederek bir süre görüştü.
Esnaf siteleri başta olmak üzere esnafların taleplerini ileten Ahmet Övüç, Başkan
Özhaseki'den destek istedi. Sorunların bilindiğini ifade eden Başkan Özhaseki de ellerinden
gelen desteği vereceklerini söyledi.
Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü ile sucuk ve pastırma üreticileri de Başkan Mehmet
Özhaseki'yi ziyaret etti. Ziyarette, Karpuzatan'dan taşınacak olan pastırma-sucuk üreticilerinin
yeni üretim merkezleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Hayvan Haklarını Koruma Derneği
yöneticileri ile de görüştü. Dernek Başkanı Bahattin Narin ve yönetim kurulu üyelerinin
ziyaretinde Kayseri'de hayvan hakları ile ilgili yapılanlar ele alındı.
Yapılan ziyaretlerde Soma'daki maden faciasından duyulan üzüntü de dile getirilerek maden
şehitleri için rahmet dilendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7025.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

Fenerbahçe, Kayseri'ye Geldi
2013-2014 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında bu
akşam oynayacağı Kayserispor maçı için özel uçakla Kayseri'ye geldi. Teknik direktör Ersun
Yanal'ın alt yapıdan 5 futbolcuyu dahil ettiği sarı-lacivertli...

16 Mayıs 2014 Cuma 14:56

2013-2014 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında bu
akşam oynayacağı Kayserispor maçı için özel uçakla Kayseri'ye geldi. Teknik direktör Ersun
Yanal'ın alt yapıdan 5 futbolcuyu dahil ettiği sarı-lacivertli takımı, Kayseri Erkilet
Havaalanı'nda bir grup taraftarlar karşıladı. Kafile polis eskortu eşliğinde maç saatine kadar
dinleneceği otele geçti.
Şampiyonluğunu ligin bitmesine 3 hafta önce ilan eden Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'den
düşmesi kesinleşen Kayserispor ile saat 20.00'da Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7026.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

Büyükşehir'de Engelli Zirvesi
Büyükşehir Belediyesi'nin koordinesinde engelli dernekleri ile bir toplantı yapıldı. Genel
Sekreter Mustafa Yalçın başkanlığında yapılan toplantıda, bu toplantıların her ay periyodik
bir şekilde yapılması ve engellilerin sorunlarının...

16 Mayıs 2014 Cuma 14:52

Büyükşehir Belediyesi'nin koordinesinde engelli dernekleri ile bir toplantı yapıldı. Genel
Sekreter Mustafa Yalçın başkanlığında yapılan toplantıda, bu toplantıların her ay periyodik
bir şekilde yapılması ve engellilerin sorunlarının masaya yatırılarak çözüm yollarının
aranması kararlaştırıldı.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen
engelliler zirvesine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdür Vekili Naim Dural, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire
Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, engelli dernekleri ve engelli spor kulüpleri başkan ve
yöneticileri katıldı.

Toplantıya katılan dernek başkanları ücretsiz ulaşım başta olmak üzere engellilere yönelik
çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Türkiye Harp Malulü Gaziler,
Şehit Dul ve Yetimleri Dermeği Şube Başkanı Ali Yavuz da, engellilerin sorunlarının
konuşulması için böyle bir toplantının tertiplenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, bu toplantıları her ay mutad hale
getirmek istediklerini söyledi ve bir sonraki toplantının 15 Haziran'da yapılmasına karar
verildiğini kaydetti. Bu toplantılarla engellilerin sorunlarının çözümü için önemli mesafeler
katedeceklerine inandığını belirten Genel Sekreter Yalçın, toplantıya katılanların engellileri
kapsayan öneriler getirmesini istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7027.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

Kayseri Şekerden Önemli Uygulama
Kayseri Şeker tarafından Pancar çiftçisinin gelirini artırmak, pancar zayiatı ile pancarın
günlerce tarlalarda bekletilerek şeker oranının düşmesini önlemek için randevulu sistem
başlatılıyor.Tubitak Projesi kapsamında milli ekonomiye katkı...
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Kayseri Şeker tarafından Pancar çiftçisinin gelirini artırmak, pancar zayiatı ile pancarın
günlerce tarlalarda bekletilerek şeker oranının düşmesini önlemek için randevulu sistem
başlatılıyor.
Tubitak Projesi kapsamında milli ekonomiye katkı sağlayıp çiftçilerin gelirini artırıcı projenin
danışmanlığı da Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden
Yrd.Doç.Dr.Erdal Canyılmaz yapıyor.
Erciyes Üniversitesi temsilcileri, Kayseri Şeker Başkan ve Yöneticileri, Kayseri Şeker’in 12
Bölgesinden Pancar nakliyecileri, Maus ile nakliye yapan firma temsilcilerinin Kayseri
Şekerdeki toplantısında konuşan Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü öğretim
üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Erdal Canyılmaz Maus ile söküm ve randevulu sistemin milli
ekonomiye ve çiftçi gelirine ne kadar kazanç sağlayacağı ve projenin nasıl uygulanacağı
hususunda bilgilendirme yaptı.
Canyılmaz; "Tubitak projesi kapsamında özellikle bu randevulu sistemin kurulabilmesi için
Kayseri Şeker Fabrikasıyla bir proje başlatıldı. Projenin temel amacı milli ekonomiye katkıyı
arttırabilmek, şeker pancarında meydana gelen zararın ortadan kaldırılabilmek ve bu zararı
mümkün olduğu kadar azalttıktan sonra özellikle hem çiftçiye hem fabrikaya ve sizlere
olumlu yansımasını sağlamak" dedi.
Kayseri Şeker Genel Müdürü Levent Benli’de yaptığı konuşmada; "Çiftçimiz pancarı ekim,
söküm dahil bütün işlerini Kayseri Şeker olarak bizler yapmaya hazırız. Çiftçimiz ayaklarını
çamura batırmadan hem de en karlı bir şekilde sökümünü de, nakliyesini de randevulu sistem
sayesinde hiçbir çiftçi mağdur edilmeden yapılmasını sağlamak gayreti içerisindeyiz" diye
konuştu.

Kayseri pancar Ekicileri Kooperatifi ve Kayseri Şeker yöneticilerinin tamamının katıldığı
toplantı sonrasında açıklama yapan Kayseri pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Akay “Bu uygulamadaki amacımız birincisi pancar çiftçisinin gelirini
artırmak ikincisi çiftçinin işini kolaylaştırmak. Buradan oluşan karı da çiftçilerimiz
nakliyeciler ve fabrikanın paylaşacağı bir sistem üzerinde çalışıyoruz" ifadesinde bulundu.
Başkan Akay ayrıca, "Pancar ürününün tarladan sonraki aşamalarında heba olan ürünlerimiz
var. Pancar yığınları tarlada beklerken yanıyor ve şeker heba oluyor. Bu sistemi
uygulayabilirsek çiftçilerimiz ve nakliyecilerimiz kazançlı çıkacak. Çiftçi saatlerce pancar
tarlasında pancar yüklemesi için beklemeyecek, nakliyeci günlerce fabrikada kuyrukta
beklemeyeceği bir modeli başlatıyoruz. Bu ve benzeri sistemler Avrupa’da uygulanıyor. Biz
de bu sistemi daha iyi şekilde yürütecek kapasiteye ve alt yapıya sahibiz. Çiftçi, Fabrika,
Nakliye şirketleri ve Üniversitemizin desteği ile birlikte randevulu sistemi daha güzel şekilde
uygulayabiliriz ve bu sayede çiftçimiz sadece tarım ile uğraşsın patron gibi çalışmaları
seyretsin istiyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7028.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

Edinho, Kayseri Erciyesspor'da Kaldı
Kayseri Erciyesspor Başkanı Ziya Eren, Edinho'nun satın alma opsiyonunun kullanılarak yeni
sezonda kadroda yer alacağını açıkladı.Kayseri Erciyesspor Kulübü Başkanı Ziya Eren, üç
yıldır büyük bir onur ve mutlulukla sürdürmüş olduğu...
16 Mayıs 2014 Cuma 14:33
Kayseri Erciyesspor Başkanı Ziya Eren, Edinho'nun satın alma opsiyonunun kullanılarak yeni
sezonda kadroda yer alacağını açıkladı.Kayseri Erciyesspor Kulübü Başkanı Ziya Eren, üç
yıldır büyük bir onur ve mutlulukla sürdürmüş olduğu başkanlık görevi süresince, 2012-13
sezonunda Bank Asya Şampiyonu olarak, Spor Toto Süper Lig'e çıktıklarını belirterek, "Fakat
2013-2014 futbol sezonu başında tecrübesizlik ve yanlış kararlarımızdan dolayı
hedeflediğimiz puanları toplayamayarak taraftarımızı üzmüş ve strese sokmuş olduk.
Hatamızı geçte olsa telafi edebilmek adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmaksızın yapmış
olduğumuz transferler ve teknik heyet değişikliği ile giderdik. Bu sezon 32 oyuncu transfer
ederek neredeyse iki takım kurmuş olduk. Başta taraftarımızın vermiş olduğu destek, teknik
heyetimizin üstün tecrübeleri ve oyuncu kadromuzun yüksek motivasyonu ve arzusuyla hiç
yaşamamamız gereken korkuyu ligin bitimine 1 hafta kala atlattık. 33. hafta itibari ile puan
sıralamasında ikinci yarının 4.'sü olduk" dedi.
"BÜTÜN ÖDEMELERİ YAPTIK"
Mavi-siyahlı takımın başkanı Eren, başarıda emeği geçen taraftarlara, şehrin kanaat
önderlerine, teknik direktör ile ekibine ve futbolculara sonsuz teşekkürlerini sunduğunu
vurgulayarak, "Bu arada bilinmesinde fayda olduğunu düşündüğüm için ve Kayserili
hemşehrilerimizin gurur duymasını istediğim için kulübümle ilgili şu bilgiyi futbol kamuoyu
ile paylaşmak istiyorum. 15.05.2014 tarihi itibari ile teknik heyetimizin, tüm personelimizin,
tüm futbolcularımızın 2013-2014 sezonu ile ilgili prim, maç başı, maaş dahil olmak üzere
kulübümüzde kuruş alacağı kalmamış olup, emeğe saygımızı, alın teri kurumadan
ödemelerinin yapıldığını, bununda kulüp felsefesi olarak yönetimde olduğum her dönemde,
tüm çalışanlarıma yaşatıldığı Türkiye'nin tek kulübü olduğumuzu spor kamuoyumuzla

paylaşırım. Ayrıca futbolcumuz Arnaldo Edi Lopes Da Silva’nın (Edinho) satın alma
opsiyonunun kullanılarak yeni sezonda kulübümüzde kalmasının müjdesini tüm
taraftarlarımızla paylaşırım" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7029.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

Soma Faciasında Hayatlarını Kaybeden İşçiler
İçin Gıyabi Cenaze Namazı
Kayseri’de Soma’da yaşamını yitiren madenciler için Cuma namazı sonrasında gıyabi cenaze
namazı kılındı.Soma’da meydana gelen maden faciasından sonra yaşamını yitiren madenciler
için Kayseri'deki tüm camilerde Cuma namazı sonrasında...
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Kayseri’de Soma’da yaşamını yitiren madenciler için Cuma namazı sonrasında gıyabi cenaze
namazı kılındı.Soma’da meydana gelen maden faciasından sonra yaşamını yitiren madenciler
için Kayseri'deki tüm camilerde Cuma namazı sonrasında gıyabi cenaze namazı kılındı.
Gıyabi cenaze namazının kılındığı camilerden birisi olan Hunat Camii'nde, vatandaşların
yoğun katılımı oldu. Namaz sonrasında hayatını kaybeden işçiler için dualar edildi.Ayrıca
Pınarbaşı ilçesinde, İlçe Müftülüğü'nce Pınarbaşı’nda görev yapan imam hatipler merkez
Karslı camiinde mevlit okudu. İlçe Müftüsü Reşat Üstün Cuma namazı öncesi merkez Karslı
Camiinde yaptığı konuşmada "’Soma da meydana gelen kaza hepimizin yüreğine ateş gibi
düştü. Milletimizin Başı Sağ olsun. Şehit olduğuna inandığımız bu kardeşlerimizi Peygamber
Efendimiz’e komşu olmasını temenni ediyor ve dua ediyoruz. Vefat eden kardeşlerimize
Allahtan rahmet kalan ailelerine ve bize sabrı cemil niyaz ediyoruz’’dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7030.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

Melikgazi Belediyesi Engelli Vatandaşlarla
Düzenlediği Yemekte Biraraya Geldi
Kayseri Melikgazi Belediyesi 10-16 Mayıs Engelliler haftası dolayısıyla düzenlediği yemekte
engelli vatandaşlarla bir araya geldi.Düzenlenen programa Melikgazi Belediyesi Başkanı
Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Meclis Üyesi Yılmaz Uçgan ve...
16 Mayıs 2014 Cuma 13:57

Kayseri Melikgazi Belediyesi 10-16 Mayıs Engelliler haftası dolayısıyla düzenlediği yemekte
engelli vatandaşlarla bir araya geldi.
Düzenlenen programa Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Meclis
Üyesi Yılmaz Uçgan ve Altınokta Körler Derneği temsilicisi Sadettin Kulkul katıldı. Program
Manisa Soma’da şehit olan maden işçileri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının
ardından başladı. Açılış konuşmasını yapan Yılmaz Uçgan “ Öncelikle Soma’da şehit olan
işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet geride kalanlara sabırlar diliyorum. Gerçekten acılı
günler yaşıyoruz ama devletimiz büyük inşallah bunu da atlatacağız. Kayserimiz engelli
kardeşlerimizi kendi gözü gibi görüyor. Engelli kardeşlerimizin yanında olup, onlar için ne
yapabiliriz düşüncesiyle çalışmalar yapmaktalar” dedi.
Programda konuşan Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç “ Tabi ki bu acıyı
bende sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevinçte insanoğlu için üzüntüde insanoğlu için. Malum
Soma’da ortaya çıkan bu elim olaydan dolayı ölenlere Cenab-ı Haktan rahmet diliyorum.
Yaralılarara acil şifalar diliyorum inşallah yaralı kardeşlerimiz için sağlıklı bir şekilde bizlere
kavuşmasını temenni ediyorum. Elbette böyle bir günde sizlerle bir arada olmayı arzu
etmezdim ama Engelliler Haftası nedeni ile ister isteme bu haftaya yönelik olarak bir araya
gelelim dedik. Hayat devam ediyor. Onun için acımıjzı paylaşacağız, geçmişe sıkıntıya
düşenlere sahip çıkacağız. Bayrağımızla, vatanımızla, milletimizle, devletimizle dayanışma
içerisinde bu değerlere sahip çıkmak sureti ile yolumuza devam edeceğiz. Sizlerin sosyal
yönünü ve olmazları olur hale getiren başarı endeksli çalışmalar yapan siz kardeşlerimizin
yanında yer almak bizim görevimiz” şeklinde konuştu.
Programda Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin’in Memduh
Büyükkılıç’a takdim etti. Memduh Büyükkılıç engelli vatandaşlara baston ve özel saat hediye
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7031.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

Kara Güne Yeşil Destek
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi akademik personeli ve öğrencileri tarafından Soma’da
hayatını kaybeden madenciler anısına ağaç dikme etkinliği yapıldı.Türkiye’yi yasa boğan
maden faciasına, yurdun her yerinden destek gelmeye...
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Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi akademik personeli ve öğrencileri tarafından Soma’da
hayatını kaybeden madenciler anısına ağaç dikme etkinliği yapıldı.
Türkiye’yi yasa boğan maden faciasına, yurdun her yerinden destek gelmeye devam ediyor.
Son açıklanan rakamlara göre 284 kişinin öldüğü facianın yaraları sarılmaya çalışılıyor.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi öğretim görevlileri, idari personel ve öğrencileri
tarafından Çınar, Ladin ve Ihlamur türünden oluşan 65 adet ağaç dikimi gerçekleştirildi. Ağaç
dikme ekinliğine ERÜ Rektörü Fahrettin Keleştemur, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın,

ERÜ İletişim Fakültesi Dekanı Hamza Çakır, öğretim görevlileri, idari personel ve öğrenciler
katıldı. Millet olarak yasta olduklarını ve büyük üzüntü duyduklaırnı dile getiren ERÜ
Rektörü Fahrettin Keleştemur, “Soma’da çok üzücü bir hadise meydana geldi. Dolayısıyla
oradaki vatan evlatları o toprağa düşen fidanların yerine birer tane fidan dikmeye karar
verdik. Ben bu düşüncesinden dolayı Sayın Dekanımı kutluyorum. Milletçe yastayız. Allah
rahmet eylesin. Geride kalanlara Allah sabır versin. Bu durum bize bir şiiri hatırlattı. Keşke
bu vesileyle hatırlamasaydık“ diye konuştu.
Daha önce katıldığı bir programla bir karşılaştırma yapan Keleştemur, “Alnımdaki yüz karası
değil kömür karası, böyle kazanılır ekmek parası” diye Orhan Veli’nin bir şiiri vardır. Bugün
bize onu hatırlattı. Sabahleyin de bir süt koşusu vardı. Süt önemini topluma anlatmak ve süt
bilincini oluşturmak içindi. Orada da şu aklıma geldi; orada çalışanların yüzlerinde kömür
karası var. Ama kalpleri süt kadar temiz, süt gibi beyaz insanlardı. Tekrar hepsine Allahtan
rahmet diliyorum. Bugün sayın emniyet müdürümüz ile beraberdik. Sağ olsun oda törenimize
katıldı. Bir daha Allah böyle acılar göstermesin. Geldiğiniz içinde hepinize çok teşekkür
ediyorum” şeklinde konuştu.
ERÜ İletişim Fakültesi dekanı Hamza Çakır ise, 3. ağaçlandırma projesi yaptıklarını söyledi.
Çakır, “Soma’da yaşanan olaydan millet olarak büyük üzüntü duyduk. Bizler de bugün burada
onların anısını ağaç dikerek yaşatmaya çalışacağız. Fakültenin her tarafının ağaçlandırılması
için böyle bir proje yürütüyoruz. Umarım ağaçlandırmadığımız yer kalmaz” ifadelerini
kullandı.
Konuşmaların ardından ERÜ Rektörü Fahrettin Keleştemur, İl Emniyet Müdür Mustafa
Aydın ve ERÜ İletişim Fakültesi Dekanı Hamza Çakır, madende hayatını kaybedenler anısına
bir ağaç dikti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7032.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

Kuder’den Öğrencilere Teşekkür Yemeği
Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER), 7'nci Uluslararası Öğrenci Buluşması'na
katılan yabancı öğrencilere teşekkür yemeği düzenledi.Yamula Barajı’nda bir restronda
düzenlenen yemeğe, çok sayıda yabancı öğrenci katıldı....
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Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER), 7'nci Uluslararası Öğrenci Buluşması'na
katılan yabancı öğrencilere teşekkür yemeği düzenledi.
Yamula Barajı’nda bir restronda düzenlenen yemeğe, çok sayıda yabancı öğrenci katıldı.
Yemekten sonra Afganistanlı öğrenci Şemsur Rahman Kuran-Kerim okudu. KUDER adına
konuşan Araştırmacı Yazar Ömer Arif, “Çok kıymetli öğrencilerimiz, gençlerimiz,
misafirlerimiz icra etmiş olduğumuz bu programda hazır olduğunuz için hepinize ayrı ayrı
teşekkür ediyorum. Bu programımızın aslında İstanbul Apdi İpekçi’de yapılması gerekirken

bugün burada olmamıza sebep olan çok acı ve derinden hepimizi üzen Soma’daki maden
faciasında şehit olan kardeşlerimize okumuş olduğumuz Kuran-ı Kerim’i hediye ediyoruz.
Bugün burada oluşumuzun ayrıca bir manası var. Siz çok kıymetli misafir öğrencilerimize
dernek olarak özel bir teşekkür etmek istedik. Bu teşekkürümüz şunun içindir, Rabbimize
hamd ediyoruz ki Allah sizin gibi kıymetli misafir öğrencilerle bizi bugün teşekkür için bir
araya getirdi. Yemen’den Bosna Hersek’e kadar her bir kardeşimiz şunu söyledi; rengimize
bakın birbirini cildimiz tutmaz ama bizim rengimiz birdir dediniz” dedi.
Program sonunda ilahiler okundu ve KUDER tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri
öğrencilere takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7033.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

Eğitim-sen Kayseri Şubesi, Mehmet Öğretmen
İçin Yürüdü
Eğitim Sen Kayseri Şubesi, Seyyid Burhaneddin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde
müdür yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Aktaş’ın bir öğrenci tarafından saldırıya
uğramasını protesto etti.Sendika binası önünde toplanan üyeler,...
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Eğitim Sen Kayseri Şubesi, Seyyid Burhaneddin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde
müdür yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Aktaş’ın bir öğrenci tarafından saldırıya
uğramasını protesto etti.
Sendika binası önünde toplanan üyeler, ‘Öğretmene uzanan eller kırılsın’ sloganlarıyla
Cumhuriyet meydanı’na gelerek burada bir basın açıklaması yaptı. Öğretmenliğin kutsal bir
görev olduğunu söyleyen Eğitim Sen kayseri Şube Başkanı Ulaş Apaydın, “Şiddet toplumuna
dönüştük. Yine bir şiddet olayı, yine öğrencisi tarafından şiddete uğrayan bir öğretmen. 16
Mayıs Cuma günü Seyyid Burhaneddin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi müdür yardımcısı
Mehmet Aktaş dostumuz, 12. sınıfa giden bir öğrenci tarafından darp edilmiştir. Ne acıdır ki,
ciddi şekilde darp edilen yoldaşımız şu an komada yoğun bakımdadır. ‘Öğretmenlerimiz baş
tacımızdır’ diyoruz ama ne yazıktır ki, yılda bir gün baş tacı ettiklerimizi 364 gün ayaklar
altında pas pas yapıyoruz. En acısı da, bu durumu yadırgamıyor, kanıksıyoruz” diye konuştu.
Hükümeti yanlış politikalar uyguladığı gerekçesiyle eleştiren Apaydın, “İktidara geldiği
günden itibaren halkın nitelikli, sağlıklı, kamusal ve parasız, bilimsel hizmet alma hakkını;
piyasa koşullarına sunma, paralı hale getirme ve özelleştirmenin derdine düştü” şeklinde
konuştu.

Yapısal sorunların köklü çözümler istediğini kaydeden Apaydın, “Okumak istemeyen öğrenci,
ilgisiz, bilgisiz veli, ekonomik olanakları kısıtlı okul, gelecek vaat etmeyen diploma, mezun
olanların işsizliği; eğitime, okula bakışı olumsuzlaştırmakta, dolayısıyla şiddeti beraberinde
getirmektedir. Yapısal sorunlar, köklü çözümler ister, bu da uzun bir süreci gerektirir. Yapısal
sorunlara köklü çözümler üretilinceye kadar, öğretmenlerin şiddetle karşı karşıya kalmasına
göz yumulmamalıdır. Yetkilileri, kendilerini o makamlara gelmelerini sağlayan
öğretmenlerine destek olmaya, onları şiddete karşı duyarlı olmaya, yasal önlemleri almaya
çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
Basın açıklamasının ardından sendika üyeleri Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
doğru yürüdü.
“ÖĞRETMENE DARP İDDİASI”
Melikgazi ilçesindeki Seyyid Burhaneddin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde eğitim gören
12. sınıf öğrencisi F.Ş, 16 Mayıs Cuma günü okulun koridorunda karşılaştığı müdür
yardımcısı Mehmet Aktaş (60) ile konuşmak istediğini söylemiş ve F.Ş, koridorda kısa süre
konuştuğu Akkaş'a, iddiaya göre yumruk atmıştı. Yumruk darbesiyle yere yığılan Aktaş,
ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi`ne kaldırılmış. Hastanenin yoğun bakım
ünitesine alınan Aktaş'ın yere düştüğü sırada kafasını yere çarpması nedeniyle beyin kanaması
geçirdiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti. Hastanede yatan Aktaş’ın
sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7034.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

Veganlar Daha Fazla Hafıza Güçlüğü Çekiyor
Kayseri Özel Tekden Hastanesi Diyetisyeni Duygu Deniz, hayvansal gıdaları tümüyle
kullanmayı reddeden veganların daha fazla hafıza güçlüğü yaşadığını söyledi.Hafızayı
güçlendirmek için B12 içerikli gıdaların önemli olduğuna dikkat...
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Kayseri Özel Tekden Hastanesi Diyetisyeni Duygu Deniz, hayvansal gıdaları tümüyle
kullanmayı reddeden veganların daha fazla hafıza güçlüğü yaşadığını söyledi.
Hafızayı güçlendirmek için B12 içerikli gıdaların önemli olduğuna dikkat çeken diyetisyen
Duygu Deniz, “B12 vitamini yalnızca hayvansal gıdalarda bulunuyor. Bu nedenle hayvansal
gıda tüketimini tamamen reddeden veganlar hafıza güçlüğü ve ilerleyen süreçlerde de hafıza
kaybı riski altında” dedi.
B12 vitamini eksikliğinin ‘pernisiyöz anemi’ hastalığı ile birlikte hafıza güçlüğüne neden
olduğuna belirten diyetisyen Duygu Deniz, protein içerikli kuru baklagillerde B12
bulunmadığının da altını çizdi. Deniz şunları söyledi:
“Kuru fasulye, nohut türü bitkisel protein kaynaklarında demir, protein, çinko, magnezyum
vardır ama B12 yoktur. Protein olan her yiyecekte B12 olmuyor, sadece hayvansal gıdalarda
bulunuyor. O nedenle vejetaryenler ve daha aşırı olan veganların kuru baklagil tüketmeleri

B12 almalarını sağlamıyor. Bu durumda vitamin takviyesi kullanmaları gerekiyor” diye
konuştu.
Veganlardan sonra kadınların ve mide sorunu yaşayanların da B12 eksikliği yaşadığını
kaydeden diyetisyen Duygu Deniz, “Kadınlarda da B12 vitamini eksikliği özellikle 45
yaşından itibaren daha çok önem kazanıyor çünkü B12 eksikliği kemik erimesinin de nedeni.
Mide sorunu olanlar B12’yi iyi sindiremiyor. Mide ile şikayeti olan kişilerde de bu nedenle
B12 eksikliği görülebiliyor” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7035.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

Kızı İlik Kanseri Olan Annenin Feryadı
Kayseri'de ilik kanseri kızının tedavisi için tüp bebek yapacağını belirten anne Şerife Alagöz,
geçen sürede Aleyna'nın temel ihtiyaçlarının giderilmesi için hayırseverlerden yardım
istedi.Acılı anne Şerife Alagöz, 5 ay önce kızları...
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Kayseri'de ilik kanseri kızının tedavisi için tüp bebek yapacağını belirten anne Şerife Alagöz,
geçen sürede Aleyna'nın temel ihtiyaçlarının giderilmesi için hayırseverlerden yardım istedi.
Acılı anne Şerife Alagöz, 5 ay önce kızları Aleyna'yı karın ağrısı şikayetiyle götürdüklerinde
hastanede kızının ilik kanseri olduğunu öğrendi. Yapılan kontrollerde Aleyna'nın doğuştan
ilik kanseri olduğu belirtildi. Aleyna'ya uygun donör bulunamayınca anne Şerife Alagöz ve
baba Bilal Alagöz'ün tüp bebek yöntemiyle bebek yapması önerildi. Yapılan öneri sonrası tüp
bebek yöntemine başvuran çift, tüp bebek masraflarını yapılan hayırlar sayesinde tamamladı.
Aleyna'nın temel masrafları için maddi sıkıntı çektiklerini belirten anne Şerife Alagöz,
“Kızıma ilik gerekiyor. Bunun için tüp bebek yöntemini önerdiler. O da büyük bir miktar
tutuyor. 5 bin TL ücreti bulunuyor. Sağ olsun hayırseverler yardımcı oldular ve bu 5 bin
TL’yi topladılar. Tüp bebek işlemlerine de başlandı. Aslında kendim de hastayım.
Çocuğumun hayatı için kendimi riske atıyorum. Benim de şeker hastalığı, tansiyon var ve
hayata tek böbreğimle tutunuyorum. Rahatsızım ama yeter ki çocuğum kurtulsun" diye
konuştu.
Anne Alagöz ayrıca, "Çocuğumun durumu görünüşte iyi ama çok hasta. Kendisi de tek
böbrek. Cilt hastalığı var. Onların haricinde bu ilik kanseri de olunca yıkıldım. Bu hastalığı
doğuştan varmış ama biz 5 ay önce öğrendik. Karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gittik ama bu
hastalık çıktı. 5 aydır uğraşıyoruz. Tüp bebek yöntemine başvurdum ama ben Türkiye’de ilik
bankasının olmasını istiyorum. İlik bankası olsaydı kızım kurtulurdu" dedi.
Çocuğunun günlük bakımını karşılayamadıklarını belirten anne Alagöz, "Çocuğumun günlük
bakımını karşılayamıyorum. Yemesi, içmesi ve bakımı temiz olması gerekiyor ama yeme
içmesini karşılayamıyorum. Eşim işsiz. Kendisini işten çıkardılar. Bir evde 8 kişi yaşıyoruz ve
bir dedenin maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz. Yetkililerden kızımın yeme, içme ve bakım

masraflarının karşılanmasını istiyorum. Eşime de iş istiyorum. 8 kişi bir evde kalmak çok zor.
Kızımın kendisine ait bir odası yok" ifadelerini kullandı.
Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir ise, “Geçen ay Aleyna’nın annesi
bize kızının rahatsızlığı ile ilgili başvurdu. Biz de aileye yardımcı olmak için girişimlerimizi
başlattık ve ailenin evine geldiğinde bu mağduriyetlerini gördük. Ailenin şu anda en büyük
sorunu evdeki her bireyin ayrı ayrı rahatsızlığı olması ve geçimin tek bir maaşla olmasıdır.
Çocuğun gerçek ihtiyaçlarını temin edemediklerini gözlemledik. Ailenin burada büyük bir
mağduriyeti var" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7036.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

Tınaztepe Mahallesine Anaokulu Binası
Melikgazi Belediyesi olarak ilköğretim ve ortaokulları inşa ederek mahalle halkının hizmetine
sunduğunu ve Hayırsever belediye olarak ödül ve madalya aldıklarını hatırlatan Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, Bel-Sin Bölgesi Tınaztepe mahallesine...
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Melikgazi Belediyesi olarak ilköğretim ve ortaokulları inşa ederek mahalle halkının hizmetine
sunduğunu ve Hayırsever belediye olarak ödül ve madalya aldıklarını hatırlatan Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, Bel-Sin Bölgesi Tınaztepe mahallesine okul öncesi için Anaokulu binası
inşa ettiklerini bildirdi.
1200 metrekare oturma alanına Anaokulunun zemin+1 kat olmak üzere inşa edildiğini ifade
eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, okul öncesi eğitime önem verdiklerini ve daha önce
Ambar Mahallesinde Anaokulu inşa ederek bölge halkının hizmetine sunduklarını şimdi de
Tınaztepe bahçesi ile bütünlük sağlayan bir anaokulu inşa ettiklerini belirtti.
Tınaztepe Mahallesinin Anaokulu ihtiyacı olduğunu mahalle halkının ve muhtarın talep
ettiğini ve bu talebin haklı olduğunu tespit ederek öncelikle proje hazırlayıp inşaatı ihale
ettiklerini kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
''Eğitimin ve eğitimcinin dostu bir belediye olarak yine bir çalışmayı daha başlattık. Şu anda
Bel-Sin Tınaztepe Mahallesinde zemin artı 1 kat olmak üzere inşaat alanı 1200 metrekare olan
anaokulu inşaatına başladık. 40 metrekarelik 5 derslik, 80 metrekarelik mutfak, 40
metrekarelik 7 ayrı eğitim sınıfı ile oyun odası ve yemekhanesi olan okul inşaatı devam
etmektedir. 2014 Eylül ayı hizmete başlayacaktır. İnşaat bütün hızı ile devam etmekte olup
şimdiden bölge halkına ve çocuklarımıza hayırlı olsun.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7037.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

Göz Hastalıkları Doktoru Şen'den Güneş
Gözlüğü Kullanacaklara Uyarı
Özel Memorial Hastanesinde görev yapan göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Varol Şen, güneş
gözlüğü kullanacak olan vatandaşlara ucuz gözlük almamaları uyarısında bulundu.Göz
Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Varol Şen, özellikle yaz aylarında...
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Özel Memorial Hastanesinde görev yapan göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Varol Şen, güneş
gözlüğü kullanacak olan vatandaşlara ucuz gözlük almamaları uyarısında bulundu.
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Varol Şen, özellikle yaz aylarında güneş gözlüğü
kullanımının arttığını belirterek, "Yaz döneminde güneş dünyamıza daha dik gelmeye
başlıyor. Dolayısıyla o ışınların getirdiği zararlar artıyor. Korunmadığımız zaman bunun tabi
göze olumsuz etkileri oluyor. Bundan korunmanın en uygun yolu güneş gözlüğü kullanmaktır.
Güneş gözlüğü koruyucu etki yapabiliyor. Ultraviole ışınların gözde değişik etkileri
olabiliyor. Örneğin katarakt gelişimini hızlandırabiliyor. Bu yaşa bağlı olarak sarı nokta
hastalığı diye bilinen rahatsızlıkta artış olabiliyor. Onunla birlikte göz yüzeyinde de alerjik
reaksiyonlara neden olabiliyor. Göz yüzeyinde et yürümesi diye nitelendirilen hastalığa da
etkisi olabiliyor. Onun için gözü korumak önemli" diye konuştu.
Gözlük seçerken dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Şen, "Her gördüğümüz koyu cam
iyi sonuç verecektir diye düşünmemek gerekir. Güneş gözlüğünü güvendiğiniz bir yerden
almakta yarar var. Mümkün olduğu kadar iyi marka tercih etme de fayda var. Uygun olmayan
ortamlarda üretilen camlar problem oluşturabiliyor. Güneş gözlüğü göze iyi oturmalı. Ayrıca
son zamanlarda ayrıca gözlüklerin çerçevesinde de problemler olabiliyor. Bunlara dikkat
etmek önemli" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7038.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

Kayseri Bedensel Engelliler Derneği’nin Defilesi
Büyük İlgi Gördü
Engelliler Haftası nedeniyle Kayseri Bedensel Engelliler derneği Genel Merkezi tarafından
‘Moda Engel Tanımaz’ adı altında düzenlenen, yabancıların da katıldığı defile büyük ilgi
gördü.Bir alışveriş merkezinde düzenlenen defilede...
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Engelliler Haftası nedeniyle Kayseri Bedensel Engelliler derneği Genel Merkezi tarafından
‘Moda Engel Tanımaz’ adı altında düzenlenen, yabancıların da katıldığı defile büyük ilgi
gördü.
Bir alışveriş merkezinde düzenlenen defilede 15 engelli ile Kayseri’deki üniversitelerde
öğrenim gören yabancı öğrencilerin de aralarında bulunduğu 15 genç kız da podyuma çıktı.
Defile vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, Kayseri Bedensel Engelliler Derneği
Başkanı Fatma Oytun, “Engelin dili, dini, ırkı yoktur. Düzenlediğimiz defilenin asıl amacı da
bu mesajı verebilmektir. Engellilerin toplum içerisinde eşit yaşamaları ve onuruna uygun
saygı görmeleri için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.
Oytun, düzenlenen defilede derneklerine destek olan Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi’ne teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7039.html
Erişim Tarihi: 20.05.2014

