KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
14.05.2012–20.05.2012
Süha Turizm anneleri unutmadı

14 Mayıs 2012, 17:23

Kayseri Güneş

Şehirlerarası yolculukta bir numara olma özelliğini taşıyan Süha Turizm, Anneler Günü&#8217;nde
anneleri unutmadı. Süha Turizm yetkilileri, yolculuk yapmak zorunda tüm annelere birer gül dağıtarak,
Anneler Günü&#8217; nü kutladı.Süha Turizm Genel Müdürü Erdal Doğan, Anneler Günü nedeniyle
tüm sefereler de gün boyunca annelere birer gül dağıtıldığını söyledi. Annelerin baş tacı olduğunu
ifade eden Doğan, “Onları bu gününde unutmak istemedik, Süha Turizm olarak Annelerimiz bir gül
olduğunu düşünerek, onlara gül dağıtmak istedik. Seferlerimizin tamamında annelere ve tüm
bayanlara gül dağıtılıyor. Süha Turizm olarak tüm Annelerin Anneler Gününü kutluyoruz” dedi. Doğan,
gün boyunca bin adet gül dağıtılacağını da sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2229
Erişim Tarihi: 18.06.2012

ERÜ ÖĞRENCĐLERĐ KANSERLĐ HASTALAR ĐÇĐN ETKĐNLĐK
DÜZENLEDĐ

14 Mayıs 2012, 17:24

Kayseri Güneş

Erciyes Üniversitesi öğrencileri kanserli hastalar için Belki De Senin Đçin adlı etkinlik düzenledi.
Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda üniversite öğrencisi,
akademisyen ve AK Parti Milletvekili Pelin Gündeş Bakır katıldı. Burada basın mensuplarının

sorularını yanıtlayan Bakır, Türk geleneğinden annelere babalardan çok değer verildiğini, bunun da
göstergesinin, ‘Cennet annelerin ayağı altındadır’ sözü olduğunu belirtti. Bakır, önümüzdeki hafta
anneler günü kapsamında annelerin cezaevlerinde açık görüş uygulaması ile bir hafta süre ile
çocuklarını rahatça görebileceğini, bu uygulama ile umut bulacaklarını söyledi. Bakır, “Bir anne için en
ağır şey evladının dört duvar arasına hapsedilmesidir. Çok acı bir durum, Allah onlara sabır versin.
Ama bu görüş günleri sayesinde en azından evlatları ile görüşme imkanı bulacaklar, hasret
giderecekler. Sevgilerini iletecekler. Annelik çok kutsal bir duygu. Ben de iki çocuk annesiyim ve bunu
anne olduktan sonra anladım” diye konuştu.
Etkinliği düzenleyen ERÜ Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Uzm. Nimet Susam, bu etkinliği Erciyes
Üniversitesi Hastaneleri’nde tedavi gören kanserli hastalar için, Bilinçli Gençler Kulübü önderliğinde, 5
öğrenci kulübü ile düzenlediklerini belirtti.
Organizasyonda bulunan engelli öğrencilerden Hayriye Can ise, engelinden dolayı üniversiteyi
kazanmak için çok sıkıntı çektiğini ancak Erciyes Üniversitesi’nden rektöründen, dekanına kadar
herkesin kendisiyle ilgilendiğini söyledi. Can, kendisi bir engelli olarak, kanserli hastalarla ilgili böyle bir
organizasyonda bulunmaktan ayriyeten mutlu olduğunu dile getirdi.
Program çerçevesinde resim sergisi, öğrenci konserleri, tiyatro gösterileri gibi etkinlikler düzenlendi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2230
Erişim Tarihi: 18.06.2012

YILIN ANNESĐ OLMAYI EN ÇOK O HAKETTĐ

14 Mayıs 2012, 17:25

Kayseri Güneş

Geçirdiği trafik kazası nedeniyle eşi yoğun bakımda olan, 1 çocuğu engelli olan kanser hastası Safiye
Çevikel e AK Parti Kayseri Teşkilatı tarafından Yılın Annesi ödülü verildi.
AK Parti Kayseri Kadın Kolları tarafından düzenlenen ‘Anneler Günü’ törenine AK Parti Kayseri
milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya, Đsmail Tamer, Pelin Gündeş Bakır, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz,
AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırtaşı ile çok sayıda partili katıldı.
Törende Safiye Çevikel’e ‘Yılın Annesi’ ödülü verildi. Çevikel’e ödülünü AK Parti Kayseri Kadın Kolları
Başkanı Venhar Pakırtaşı takdim etti. Çevikel, “Hepinizin anneler gününü kutluyorum, ayrıca engelli
çocuklarım olduğu için de engelliler haftanızı kutluyorum. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan
arkamızda olduğu için ona teşekkür ediyorum. Bütün engellileri severek, sayarak, engelli
çocuklarımızla her şeyi başaracağımıza inanıyorum. Engellileri engelli olarak görmüyorum. Engelli
çocuklarımıza bizim olmasa da her zaman sevgiyle yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Beni bu
ödüle layık görenlere çok teşekkür ediyorum. Bu kadar zorluğun içinde bu ödül beni çok mutlu etti”
diye konuştu.Pakırtaşı, Çevikle’in, bütün bu zorluklara rağmen annelik görevini yerine getirmeye
çalışmasıyla bu ödülü en çok hak edenlerden olduğunu söyledi. ‘Cennet anaların ayakları altındadır’
sözünü hatırlatan Pakırtaşı, AK Parti hükümetinin, anneleri rahat ettirecek tüm icraatlarda elini taşın
altına koyduğunu söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2231
Erişim Tarihi: 18.06.2012

OKUR VE YAZAR OKULU KURSĐYERLERĐ SERTĐFĐKALARINI ALDI

14 Mayıs 2012, 17:25

Kayseri Güneş

18 hafta süren Okur ve Yazar kursu sona erdi ve kursiyerler sertifikalarını aldı.
Yoğunburç Kültür Evi’nde düzenlenen sertifika törenine Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı
Atilla Đlhan, Kayserili yazarlar ile 40 kursiyer katıldı. Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından
düzenlenen ve 7 Ocak'ta başlayan ‘Okur ve Yazar Okulu’ kursunu tamamlayan kursiyerler sertifika
almaya hak kazandı.Sertifika töreninin açılış konuşmasını yapan Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube
Başkanı Atilla Đlhan, kursun içeriği hakkında bilgi verdi.
Programın 18 hafta sürdüğünü ifade eden Đlhan, “Her hafta iki saat ders yapılmıştır. 15 yazar ve
akademisyen yönlendirme dersi vererek programa katkı sağlamıştır.” dedi.Yazarlığın bir meslek
olmadığını belirten Đlhan, “Sanat, bir okulun duvarlarına sığdırılamaz. Yazar yetiştiren bir okul da
yoktur. Bizim amacımız, kendisinde bir yeteneğin var olduğunu düşünenlere, kendilerini keşfetmeleri
için bir yol açmaktır.” şeklinde konuştu.Nazan Acer isimli kursiyer ise, kursa katılmaktan mutlu
olduğunu söyleyerek, “Kursa katıldığım için çok sevinçliyim. Yazarlığımı geliştirmeme yardımcı oldu.
Çok güzel vakitler geçirdim ve bana yararlı bilgilere eriştim.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından 40 kursiyer sertifikalarını aldı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2232
Erişim Tarihi: 18.06.2012

HEMŞĐRELERE KARANFĐL DAĞITTI

14 Mayıs 2012, 17:26

Kayseri Güneş

AK Parti Kayseri milletvekilleri Đsmail Tamer ve Ahmet Öksüzkaya 12 Mayıs Hemşireler Gününde
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde görev yapan hemşirelere karanfil dağıttı.
12 Mayıs Hemşireler Günü’nde hemşirelerin yanında olduklarını gösteren AK Parti milletvekilleri
Ahmet Öksüzkaya ve Đsmail Tamer, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti. Ziyarette
hemşirelere karanfil dağıtan ve hastalarla yakından ilgilenen vekiller hemşirelerin sorunlarını dinledi.

Vekiller hemşirelere, sağlık sisteminde düzeltmeler yapacakları ve son zamanlarda sağlık
çalışanlarına yönelik olarak artan saldırıları önleyecek düzenlemelerde bulunacakları sözünü verdiler.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2233
Erişim Tarihi: 18.06.2012

GAZETECĐ NAZLI ILICAK OKURLARIYLA BULUŞTU

14 Mayıs 2012, 17:27

Kayseri Güneş

Taşın Altında The Cemaat mi Var kitabının yazarı gazeteci Nazlı Ilıcak özel bir kitabevinin düzenlediği
imza gününde okurlarıyla buluştu.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği imza gününde Ilıcak, “Böyle bir ilgiyi Anadolu’da her zaman
görüyorum. Kayseri çok sevdiğim bir yer. Biliyorsunuz Demokrat Parti tutukluları Yassı Adadan
Kayseri’ye geldi. Ben o zamandan beri bu misafirperverliği ve Kayseri yemeklerinin lezzetini bilirim.
Her şey çok güzel, çok da güzel ağırlanıyoruz.” diye konuştu.
Đmza gününde, Nazlı Ilıcak, kitabevine gelmeden önce masasına oturan minik okur dikkat çekti.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2234
Erişim Tarihi: 18.06.2012

GÜÇLÜ VE KARARLI BĐR ĐL ÖRGÜTÜ OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ

14 Mayıs 2012, 17:28

Kayseri Güneş

Haziran da yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Đl Başkanlığı seçimlerinde Sadık Atila aday
olacağını açıkladı.Atila yaptığı basın açıklamasında, “Statükocu parti anlayışını terk edip, değişimden
ve yenileşmeden yana politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Değişim ve yenileşmeden yana
güçlü
ve
kararlı
bir
il
örgütü
oluşturmak
zorundayız.”dedi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Đl binasında basın açıklaması yapan Sadık Atila, 4+4+4 eğitim sistemini

eleştirdi ve muhalefetin sesinin kısıldığını söyledi. Bunun yanı sıra memur ve işçinin durumunun
yürekler acısı olduğunu belirten Atila, “Yıllardır sadaka gibi yapılan zamlar enflasyonun gerisinde
kaldığı için yaşam standartları devamlı düşmektedir. Küçük ve orta işletme sahibi esnaf iş yapamaz
hale getirilmiştir. Bu nedenle partimiz çok daha güçlü olmak zorundadır. Statükocu parti anlayışını terk
edip, değişimden ve yenileşmeden yana politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Değişim ve
yenileşmeden yana güçlü ve kararlı bir il örgütü oluşturmak zorundayız.” diye konuştu.
Başkan seçilmesi halinde yapacağı işleri anlatan Atila, "1980 öncesindeki mücadele azmini,
heyecanımızı, coşkumuzu ve devrimci ruhumuzu tekrar hayata geçireceğiz. Sosyal demokrasiyi iyi
öğrenmek ve iyi anlatmak için parti okul projemizi hayat geçireceğiz. Birliğimizi, bütünlüğümüzü,
dayanışmamızı en üst seviyelere taşıyacağız. Yönetimlere tüm partililerin etkin katılımını sağlayarak,
katılımcı örgüt içi demokrasiyi gerçekleştireceğiz.Đl hukuk bürosu oluşturacağız. Uzmanlık komisyonları
kurarak, halkımızın sorunlarına çareler arayıp projeler üreteceğiz. Bu projelerimizi hayata geçirmek
için Đl Başkanlığı adaylığımı açıklıyor, söylediklerimi hayata geçirmek için sizlere söz veriyorum.”
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2235
Erişim Tarihi: 18.06.2012

ŞEBNEM FERAH COŞTURDU

14 Mayıs 2012, 17:29

Kayseri Güneş

Erciyes Üniversitesinin düzenlediği 18. Bahar Şenlikleri'nde rock müzik sanatçısı Şebnem Ferah
konser verdi.
Marianne Molu Anfisi'nde Erciyes Üniversitesinin düzenlenen konsere katılım oldukça yoğundu.
vatandaşların ezilme tehlikesi yaşadığı konser, Şebnem Ferah'ın 'Özgürce Yaşa' şarkısıyla başladı.
Ferah, konser boyunca eski ve yeni çok sayıda şarkı seslendirdi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2236
Erişim Tarihi: 18.06.2012

AKIL HASTANESĐNDEN KAÇARKEN DEMĐRLERE SAPLANDI

14 Mayıs 2012, 17:30

Kayseri Güneş

Kaldığı akıl hastanesinden kaçmaya çalışan bir kişinin ayağına demir parmaklık saplandı.Yaralanan
şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri Akıl ve Ruh Sağlığı
Hastanesi’nde kalan 27 yaşındaki M.Ü.’nün öğle saatlerinde kaçmaya çalıştığı öğrenildi. M.Ü.’nün
çıktığı demir parmaklıklarda dengesini kaybettiği ve sol ayağından yaralandığı bildirildi.Demir
parmaklıklara asılı kalan M.Ü.’ye ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapıldı. Olay
yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 15 dakikalık bir müdahalenin ardından asılı kaldığı yerden
çıkarılan M.Ü. ambulansa konularak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Sol ayağından
yaralanan M.Ü.’nün tedavisine başlandığı olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2237
Erişim Tarihi: 18.06.2012

ANNELER GÜNÜNDE ANNE OLDULAR

14 Mayıs 2012, 17:31

Kayseri Güneş

13 Mayıs Anneler Gününde Kayseri Doğum Evi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde doğum yapan
anneler, Anneler Gününde en güzel hediyeyi aldıklarını ifade etti.Anneler Günü’nde çocuk sahibi olan
şanslı anneler, bebeklerinin kendilerine bu özel günde hediye edildiğini söyledi. Doğum Evi ve Çocuk
Hastalıkları Hastanesi’nde doğum yapan anne Fatma Arslan, bebeğinin kendisi için en güzel hediye
olduğunu ifade ederek, “Bebeğimin bugün doğması benim için büyük mutluluk.
Hem anneler gününde anne oldum hem de bebeğim bana çok güzel bir hediye oldu” şeklinde
konuştu.Anneler Günü’nde çocuk sahibi olan bir başka anne Songül Altındağ, “Bebeğim benim için
güzel bir hediye oldu. Hele de bugün anne olmak çok sevindirici ve bugün anne olduğum için

şanslıyım” ifadelerini kullandı.Anneler Günü’nde çocuk sahibi olan annelerin sevinçleri gözlerinden
okunurken, şanslı anneler, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2238
Erişim Tarihi: 18.06.2012

KAYSERĐSPOR TARAFTARI GALATASARAY
TARAFTARINA TEPKĐ GÖSTERDĐ

14 Mayıs 2012, 17:31

Kayseri Güneş

Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.Galatasaray’ın
şampiyonluğunun ardından şehrin farklı bölgelerinde çıkan olaylarda 5 kişi yaralandı. Maç bittikten
sonra sevinen Galatasaray taraftarına, Kayserisporlu taraftarlar tepki gösterdi. Cumhuriyet
Meydanı’nda şampiyonluğu kutlamaya başlayan sarı kırmızılı taraftarlar sloganlar atarak, sevinç
gösterisinde bulundu. Daha sonra Sivas Caddesi boyunca yürüyüşe geçen taraftarlar tramvay
içerisinde bulunan Fenerbahçe taraftarlarına saldırmak istedi. Sevinç gösterisi sırasında park halinde
bulanan bir otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından taş atıldı ve otomobilin ön camı
parçalandı. Şampiyonluk kutlamaları Kayseri’nin çeşitli yerlerinde devam ederken bazı caddeler trafiğe
kapandı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2239
Erişim Tarihi: 18.06.2012

KOCASĐNAN BELEDĐYESĐ 50 BĐN DOMATES FĐDESĐ
DAĞITTI

15 Mayıs 2012, 18:06

Kayseri Güneş

Kocasinan
Belediyesi
50
bin
domates
fidesi
dağıttı.
Kocasinan Belediyesi önünde yapılan dağıtımda, vatandaşların bahçelerine dikmeleri için ücretsiz 50
bin domates fidesi dağıtıldı.Fideleri almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Dağıtımların
başlamasıyla vatandaşlar domates fidesi almak için adeta yarıştı. Vatandaşların hücum ettiği
dağıtımda 50 bin domates fidesi 15 dakikada tükendi. Fidelerini alanlar güzel bir organizasyon
olduğunu
söyleyerek
fide
almakta
zorlanmadıklarını
belirtti.
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, vatandaşlara 50 bin domates fidesi dağıtıldığını belirterek,
“Bu fideler domates yetiştirip yemekten ziyade, bu fideleri alan vatandaşlarımız bu fidelerden yetişecek
domateslerin altından kıymetli çekirdeklerini almaları içindir. Bu çekirdeklerle gelecek yıllar için hibrit
olmayan organik fide yetiştirecekler ve buna katkı sağlayacaklar” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2241
Erişim Tarihi: 18.06.2012

ŞEHĐT ANNESĐNDEN DERBĐ ĐSYANI

15 Mayıs 2012, 18:07

Kayseri Güneş

Anneler Günü nedeniyle şehit aileleri, Kartal Şehitliğinde toprağa verdikleri yavrularının mezarlarını
ziyaret etti.Ziyarette Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin haberlerine isyan eden şehit annesi Gülderen
Türk, “Bir maç oynandı yer yerinden oynuyor, ama bir şehit verilince ‘Başın sağolsun’ denilip gidiliyor”
diye
dert
yandı.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından düzenlenen Anneler Günü
etkinliğinde şehit anneleri, vatan için toprağa verdikleri yavrularının mezarlarını ziyaret etti.
Yavrularının mezarlarına karanfil bırakan şehit anneleri, dua ederek çocuklarına olan hasretlerini
dindirmeye
çalıştı.
Dernek Başkanı Ali Yavuz, “Terörü bitirmek için verdiğimiz şehitlerin en büyük acısını şüphesiz şehit
anneleri, şehit eşi ve şehit aileleri yaşıyor. Hepimizin en yüce anneleri olan onlar bizim başımızın
tacıdır. Ne mutlu onlara ki, şehit anneleri oldu. Bu vatanın bütünlüğü için canını veren şehitlerimizi asla
unutmayacağız”
diye
konuştu.
Şehit Jandarma Er Hakan Türk’ün annesi Gülderen Türk ise, şunları söyledi: “Çocuklarımızın başına
gelip kuru taşları öpüp öpüp gidiyoruz. Bir maç oynandı yer yerinden oynadı. Bizim çocuklarımız şehit
olunca ‘Başın sağolsun’ deyip çekip gidiyorlar. Biz bir yürüyüş yapıyoruz hiç kimse arkamıza
düşmüyor. Ama bir maç oluyor yüzlerce insan sokaklara dökülüyor.”
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2242
Erişim Tarihi: 18.06.2012

Açık dondurma daha besleyici

15 Mayıs 2012, 18:09

Kayseri Güneş

Diyetisyen Duygu Deniz, açıkta satılan dondurmaların daha besleyici olduğunu söyledi.
Diyetisyen Duygu Deniz, paketli dondurmaların içeriğinde süt yerine süt türevleri bulunduğu için, açıkta
satılan ve sütle imal edilmiş güvenilir dondurmaların daha besleyici olduğunu belirtti. Sütten alınan
protein, mineral ve karbonhidrat gibi besinlerin, sütten imal edilen dondurmadan da alınabileceğine
dikkat çeken Deniz, “Ama burada dondurmanın nasıl olduğu, yani paketli mi ya da açıktan aldığımız
güvenilir bir dondurma olup olmadığı da önemli. Şu an çok bilinen büyük bir firmanın paketli ürünlerine
baktığımızda içindekiler kısmında süt değil de süt türevleri yazıyor. Bunlar süt tozu ve peynir altı
suyunu ihtiva eder, bu açıdan baktığımızda sütten aldığımız mineralleri aslında o dondurmadan
almamış oluyoruz” dedi. Doğrudan sütten imal edilmiş ve güvenilir bir yerden alınan sade ve meyveli
dondurmaları tüketme tavsiyesinde bulunan Deniz, şöyle konuştu: “Bu, sütten aldığımız besin kalitesini
bize vermiş olacak, hem protein, hem vitamin, hem de mineral almış olacağız. Diğer paketlenmiş
dondurmalarda da, diğer ürünlerde yapmamız gerektiği gibi etiket okuma alışkanlığımızın gelişmiş
olması gerekiyor. Bazen paketlenmiş dondurmanın kase biçimini ya da çikolata kaplısını alıyoruz ama
etiketinde yağ, glikoz, peynir altı suyu, süt tozu ile hazırlanmış olduğunu görüyoruz. Dondurmayı süt
gibi sağlıklı olduğu için alalım dersek bunu almamış olacağız. Bir diğer dezavantajı da bu tür
dondurmalar porsiyonu kaçırdığımızda bize kilo aldıracak. Çünkü, içerisine süt tozunun, diğer katkı
maddelerinin, yağ ve şekerin fazladan girmesi bu tür dondurmaların kalori değerlerini çok yükseltiyor.”
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2243
Erişim Tarihi: 18.06.2012

Engelliler için terlik mause yaptı

15 Mayıs 2012, 18:10

Kayseri Güneş

Bu yıl ilki düzenlenen Yatılı Đlköğretim Bölge Okulu (YĐBO), YĐBO Yıldızları yarışmasında dereceye
giren 6. sınıf öğrencisi Esma Paksoy, yaptığı Terlik Mause projesiyle dikkat çekti.
Đl Kültür Turizm Müdürlüğünde düzenlenen ödül töreninde, Develi ĐMKB Yatılı Đlköğretim Bölge Okulu
6. sınıf öğrencisi Esma Paksoy’un ‘Terlik Mause’ projesi dikkat çekti. Öğrencinin hazırladığı proje
sayesinde eli olmayan vatandaşlar mause’yi ayaklarıyla kullanabilecek. Projesini anlatan Esma
Paksoy, şöyle konuştu: ‘Projemin amacı eli olmayan veya ellini kullanamayan engellilerin bilgisayar
kullanımını sağlamak. Günümüz teknolojisinde elini kullanamayan engellilerin bilgisayar kullanımı
mümkün değildi. Bu yüzden böyle bir proje yapmaya karar verdim. Bu projeyi çalıştırmak için
mause’nin soldaki tuşu ayak altında, sağ tuşu ise terliğin topuk kısmında bulunuyor. Engelliler bu
‘Terlik
Mause’yi’
ayağına
takarak
kullanabilecek”
Yapılan çalışmanın engellilerin hayata bağlanmasında büyük rol oynayacağını düşünen Paksoy,
şunları söyledi: “Yaptığım çalışma daha fazla imkan ve malzeme ile seri üretilirse eli tutmayan
engellilere renk katacak, onların sosyalleşmesi ve hayata bağlanmasında önemli rol oynayacaktır. Eli
tutmayan engellilerin mağduriyetini düşünerek böyle bir proje yapmaya karar verdim.”
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2244
Erişim Tarihi: 18.06.2012

SÜT ZEHĐRLENMESĐ ÇOCUKLARIN PSĐKOLOJĐSĐYLE ALAKALIYDI

15 Mayıs 2012, 18:11

Kayseri Güneş

Kayseri&#8217;de, bu yıl ilki düzenlenen Yatılı Đlköğretim Bölge Okulu (YĐBO) YĐBO Yıldızları ödül
törenine davetli olarak katılan AK Parti Kayseri milletvekili Đsmail Tamer, Süt zehirlenmesi çocukların
yapmış olduğu biraz psikolojik biraz da midelerinin bozulmasıyla o an için olan bir hadiseydi dedi.
Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde bu yıl ilki düzenlenen Yatılı Đlköğretim Bölge Okulu (YĐBO) ‘YĐBO
Yıldızları’ ödül törenine davetli olarak katılan AK Parti Kayseri milletvekili Đsmail Tamer, “Gün ışığından
daha fazla yararlanma adına yıllar öncesinden pek çok girişimler yapıldı. Bunlardan bir tanesi saat
ayarlaması yapmamızdır. Tabi Sayın Bakanım Taner Yıldız saat ayarlamasında önemli bir düşünceye
imza attı. Sabah saatlerinde erken kalkmak gibi saatleri ileri ve geriye almanın sıkıntılı olabileceğini
ifade etmişti. Bununla ilgili çalışmalar var. Bunu Başbakanımızda destekliyor. Bu desteği yakın
zamanda hayat geçirecektir diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.Süt zehirlenmesi iddialarını
yanıtlayan Tamer, “Laboratuarlarda yapılan araştırmada süt zehirlenmesinin olmadığı ispat edilmiş
oldu. Ben doktor olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki bu bir zehirlenme değildir. Bunlar çocukların yapmış
olduğu biraz psikolojik biraz da midelerinin bozulmasıyla o an için olan bir hadiseydi. Yoksa dağıtım ile
ilgili en ufak bir sıkıntı yok.” diye konuştu.Başkanlık sitemine değinen Tamer, “Tabi dünyada yarı
Başkanlık ve Başkanlık sistemleri söz konusu. Bunlar tartışılacaktır. Yapımıza en uygun hangi
sistemse bu rahatlıkla gelebilir veya gelmeyebilir. Bu şu an tartışma konusu. Bir gerçek var doğru olan
ne varsa o yapılacak.” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2245
Erişim Tarihi: 18.06.2012

SURĐYE YANIYOR, DÜNYA UYUYOR FOTOĞRAF SERGĐSĐ AÇILDI

15 Mayıs 2012, 18:13

Kayseri Güneş

Bir gurup genç, Suriye&#8217;de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için &#8220;Suriye
Yanıyor, Dünya Uyuyor&#8221; konulu fotoğraf sergisi açtı.
Cumhuriyet Meydanı Kale Önünde açılan fotoğraf sergisinde yüzden fazla fotoğrafla Suriye’de Beşşar
Esed’in
kendi
halkına
yaptığı
zulüm
ve
işkencelerden
kareler
bulunuyor.
Dün açılan sergi ilk gün vatandaşlardan büyük ilgi görürken, sergiyi açan gençler, (Sizden hanginiz bir
kötülükle karşılaşırsa onu eliyle düzeltsin, gücü yetmezse diliyle düzeltsin, buna da gücü yetmezse
kalbiyle buğz etsin. Buda imanın en zayıf derecesidir) hadisinden yola çıkarak Suriye’de yaşanan
zulme seyirci kalmamak ve yaşananlara dikkat çekmek için böyle bir fotoğraf sergisi açtıklarını
söylediler. Gençler, serginin 18 Mayıs Cuma gününe kadar açık kalacağını ifade ederek, Cuma
gününde Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda saat 11:00-15:00 saatleri arasında iki oturum olarak
bayanlara yönelik “ Suriye” konulu panel düzenleyeceklerini de belirttiler. Panelde Suriye’nin
geçmişten günümüze kısa tarihi, şuan gelinen nokta ve Müslümanların Suriye’de yaşananlar
hakkındaki
tutumunun
değerlendirileceği
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2246
Erişim Tarihi: 18.06.2012

MYK ÜYESĐ MUSTAFA ERASLAN DAN BAŞKAN EKE YE ZĐYARET

15 Mayıs 2012, 18:15

Kayseri Güneş

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Mustafa Eraslan, Đl Başkanı Mete Eke ye hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu.MYK Üyesi Mustafa Eraslan, Đl Başkanı Eke ve Yönetimine görevlerinde başarılar diledi.
Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Mustafa Eraslan Đl Başkanı Mete Eke’ye hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu. Bir süre Đl Başkanı Mete Eke ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile sohbet eden Eraslan, Eke ve

Yönetimini kutlayarak, Çalışmalarında başarılar diledi. Türkiye’nin zor bir virajdan geçtiğini belirten
Eraslan, “Türkiye zor bir dönem yaşamaktadır. Ülke bu stabilize yolda devam ederken, siz ve ekibinizi
bu kutsal ve önemli göreve talip olmanızdan dolayı kutluyorum. Siz ve yol arkadaşlarınızın bu görevde
partimize ve Türk Milletine faydalı görevler yapacağınıza inanıyorum” dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Đl
Başkanı Mete Eke, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek MYK Üyesi Mustafa Eraslan’a
teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2247
Erişim Tarihi: 18.06.2012

ZAM PROTESTOSU

16 Mayıs 2012, 14:23

Kayseri Güneş

Memur - Sen Kayseri Đl Temsilciliği, Kamu Đşveren Kurulunun önerdiği zam teklifini protesto etti.
Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında konuşan Memur - Sen Đl Temsilcisi Aydın
Kalkan, “Kamu görevlileri olarak toplu sözleşme görüşmelerinde kritik bir noktaya gelmiş
bulunmaktayız. 30 Nisan’da başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde hizmet
kollarının teklifleri üzerine yoğun bir çalışma yapılmıştır. Kamu Đşveren Heyeti'nin getirdiği teklif,
hükümetin yeterince sorun çözme ve kamu görevlilerinin haklarını koruma, geliştirme endeksli bir
yaklaşım içinde olmadığını, aksine teklifleri reddetme anlayışı üzerine politika geliştirdiğini
göstermektedir. Memur - Sen olarak hizmet kollarının sorunlarına yönelik tüm teklifleri 21 Mayıs
akşamına kadar masada tutacağımızı kamu görevlilerine yeni hak ve kazanımlar sağlayıncaya kadar
da
mücadele
edeceğiz.”
diye
konuştu.
Kamu görevlilerine önerilen zam teklifinin komik olduğunu belirten Kalkan, "Hükümetin, Kamu Đşveren
Heyeti aracılığıyla 2012 yılı için kamu görevlilerine önerdiği yüzde 3 + yüzde 3, 2013 yılı için yüzde 2 +
yüzde 3 zam teklifi komiktir. Komik olduğu kadar da Türkiye’nin ekonomik gerçeklerini
yansıtmamaktadır. Biz, toplu sözleşme masasında olduğumuzu sanıyorduk. Ancak bu teklifle
karşılaşınca bir an kendimizi Cem Yılmaz’ın gösterisinde gibi hissettik.” ifadelerini kullandı.
Hükümetin maaş zamları geldiği zaman cimri davrandığını söyleyen Kalkan, “Kamu Đşveren Heyeti'nin
masaya getirdiği maaş zammı, Maliye Bakanlığı'nın kendi ekonomik verileriyle de örtüşmemektedir.
Her yılbaşında ceza ve vergilere o yıl için uygulanacak zamları açıklıyor. Vatandaşına kestiği cezaya,
aldığı vergi ve harçlara, pasaport gibi kağıtlara yüzde15’lere varan zam yapan hükümet, kamu
görevlilerinin
maaş
zammına
gelince
cimri
davranıyor.”
şeklinde
konuştu.
Hükümete çağrıda bulunan Kalkan, “Hükümet artık kamu görevlilerinin maaş zamları gündeme
geldiğinde mali disiplin, bütçe disiplini, ekonomik sınırlılık kavramlarını bir kenara atsın. Çünkü bunlar
hükümetin kendi içindeki tutarsızlığından başka bir şeyin göstergesi değildir. Üst düzey sivil
bürokratlara bir kalemde 772 TL, üst rütbeli askeri personele 336 TL veren, sermayeye tek kalemde 2
milyar liralık teşvik hediye eden hükümetten, kamu görevlilerini motive edecek teklifler istiyor ve
bekliyoruz.” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2249
Erişim Tarihi: 18.06.2012

ULUSAL AĐLE SEMPOZYUMU

16 Mayıs 2012, 14:25

Kayseri Güneş

Erciyes Üniversitesinde düzenlenen Ulusal Aile Sempozyumu düzenlendi.
Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen Ulusal Aile Sempozyumu'na Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Müsteşarı Kenan Bozgeyik, Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fahrettin
Keleştemur,
Đl
Müftüsü
Ali
Maraşlıgil
ve
çok
sayıda
vatandaş
katıldı.
Sempozyumda açılış konuşmasını yapan Erciyes Üniversitesi Rektörü Fahrettin Keleştemur,
“Gerçekten bugün aile kavramı bize uzun yıllardır tartıştığımızda üzerinde kafa yorduğumuz kitaplar
yazdığımız derin düşünceler daldığımız bir konu. Biliyorsunuz büyük medeniyetler tarafından kurulmuş
bir milletin çocuklarıyız. Fakat en az 200 yıldır bir yenilmişlik topraklarını kaybetmiş oma medeniyetin
önemli unsurlarından uzaklaşmış olma gibi problemlerle karşı karşıya kaldık. Tekrar toparlanabilmek,
tekrar hem kendi içimizde hem dünyaya nizam verebilmek için en az 200 senedir uğraştığımız,
düşündüğümüz, tartıştığımız konuların başında gelişmek, batılılaşmak, modernleşmek, çağdaşlaşmak,
sanayileşmek ve teknoloji üretmek gibi konularla uğraşıp boğuşuyoruz.” diye konuştu.
Türkiye'nin Sanayi Devrimi'ni kaçırdığını belirten Keleştemur, “Onun getirdiği sıkıntıları sanayileşmenin
oluşturduğu dünyadaki sıkıntıları bin ne yazık ki çok daha halletmek zorunda kaldık. Hala bunun
problemleriyle, sanayileşmenin oluşturduğu problemlerle uğraşıyoruz. Đç göçler ve sosyal hareketlilik
devam ediyor. Henüz böyle tam yerleşik toplum hayatına da en azından tam olarak genel anlamda
kavuşabilmiş
değiliz”
şeklinde
konuştu.
Temel Etkileşim Birimi ve Toplumsal Kurum Olarak Aile, Modernleşme ve Küreselleşme Sürecinde
Aile, Göç, Kentleşme ve Aile, Medya ve Aile, Din, Aile ve Ailevî Değerler, Aile Đçi Đlişkiler ve Đletişim,
Ailede Cinsiyet Rolleri ve Güç Đlişkisi, Erkeğin Eş-Baba Rolleri ve Aile Đçi Etkileşim, Kadının Eş-Ana
Rolleri ve Aile Đçi Konumu, Çocuklar ve Gençler ile Đletişim, Evlilik, Boşanma, Şiddet, Yaşlılık ve Aile,
Bir Hukuk Öznesi Olarak Aile, Türk Edebiyatında Aile, Türkiye’de Aile Politikaları konularının kritize
edileceği Ulusal Aile Sempozyumu 16 Mayıs tarihinde de devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2250
Erişim Tarihi: 18.06.2012

HAYALLERĐ DÜNYAYI DEĞĐŞTĐRECEK

16 Mayıs 2012, 14:29

Kayseri Güneş

Avrupa Birliği Projesi kapsamında Türkiye, Đspanya, Đtalya ve Polonya devletlerinin ortaklığında
&#8220; Hayallerim Dünyayı Değiştirecek&#8221; isimli proje kapsamında, ilköğretim 2. Kademe
öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan 21 kişilik bir heyet Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç ı makamında ziyaret ederek, proje konusu ve çalışmalar hakkında bilgi verdiler.
Burhan Dinçbal Đ.Ö.Okulu Müdür Yardımcısı Ahmet Đkinci ile heyette yer alan Öğretmenler Pınar
Türkmen, Fatih Çoksağır ile Ayhan Özdemir bu proje ile 6.7. ve 8. Sınıfta okuyan öğrencilerin gelecek
hakkında fikir ve düşüncelerini belirterek, daha sağlıklı ve daha güzel bir dünya için proje üretmelerinin
hedeflendiğini söyledi.
Projeye katılan ülke temsilcilerine Başkan Memduh Büyükkılıç birer katılım belgesi vererek şunları
söyledi:“ Melikgazi Belediyesi olarak eğitime ve öğretime önem veriyoruz. Konu gelecek olunca, tüm
imkânları seferber ediyoruz. Örnek ve referans olmamızda yatırım ve hizmetlerimizin gerçekçi ve
geleceğe dönük olmasıdır. Belediye olarak biz de ‘2023 ‘de Nasıl Bir Melikgazi’ isimli bir proje
yarışması düzenlemiştik. Bu yarışmaya 344 kişi müracaat etmiş ve değerlendirme sonucu 10 proje
ödüllendirilmiştir.”Projeye katılan öğrencileri temsilen Belediyemizi ziyaret eden öğrenci ve
öğretmenlere Erciyesspor takımının birer forma ve atkısı hediye eden Başkan Memduh Büyükkılıç,
öğrencilere belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek projeleri arasında belediye hizmeti olan olursa,
memnuniyetle gerçekleştirebileceklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2251
Erişim Tarihi: 18.06.2012

Festivalde ilk olarak Azerbaycan Bakü Türk Anadolu Lisesi sahne
aldı
16 Mayıs 2012, 14:31

Kayseri Güneş

Büyükşehir Belediyesi Uluslararası 7. Liselerarası Tiyatro Festivalinde perde, Azerbaycan Bakü Türk
Anadolu Lisesi'nin sahneye koyduğu "Yarası Olana" adlı 2 perdelik komedi oyunuyla açıldı.
Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunu Büyükşehir Belediyesi'nden yöneticiler, festivale katılan
okulların öğrencileri ve tiyatro severler beğeniyle izledi.
Oyunun ardından Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Đşler Dairesi Başkanı Oktay Durukan,
festivalin önceki gün Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladığını ve
festivale katılan öğrencilerin daha sonra kortej eşliğinde Büyükşehir Belediyesi'ne gelerek Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile bir araya geldiklerini hatırlatarak bugün ise Azerbaycan Bakü
Türk Anadolu Lisesi'nin sahnelediği oyunla festival heyecanının başladığını kaydetti. Durukan,
konuşmasını şöyle sürdürdü: "Festival heyecanı, 1 Haziran'a kadar devam edecek. Şehir dışından
Ankara'dan, Đstanbul'dan, Đzmir'den, Adana'dan ve Samsun'dan gelen misafirlerimiz olacak. Bugün
Azerbaycan burada. Önümüzdeki günlerde Alman'dan öğrenciler gelecek. Hem Kayseri'den hem de
yurtdışı ve şehirdışından öğrenciler biararaya gelerek sanatsal faaliyelerini gerçekleştirecekler.

Kayseri'de 15 gün boyunca tiyatro festivali rüzgarı esecek. Yaklaşık 25 bin kişinin bu festivali
izlemesini bekliyoruz ve tüm Kayserilileri festivalimize davet ediyoruz."
"KAYSERĐ'DE GÜZELLĐK GÖRDÜK"
Azerbaycan Bakü Türk Anadolu Lisesi'nden gelen öğretmen Sadi Gafarov ise Uluslararası 7.
Liselerarası Tiyatro Festivali'ne Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin okullarını da davet ettiğini ve bu
festivale katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek "Büyükşehir Belediye Başkanının
Kayseri'de çok güzel işler yaptığını, Kayseri'nin gelişmesini büyük katkı sağladığını gördüm. Bu
şehirde yaşayan insanların mutluluğuna şahit oldum. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik
ediyorum" dedi.
Kayseri'nin tarihi ve turistik yerlerini gezme imkanı bulduklarını kaydeden Gafarov, Kayseri'de hep
güzellik gördüklerini sözlerine ekledi.
Tiyatroyu hiç bu kadar derinden yaşamadıklarını ve bu kadar büyük bir organizasyonun içinde daha
önce yer almadıklarını ifade eden Azerbaycan'dan gelen öğrencilerden Meryem Ramazanova, "Bu
festival bizim tiyatro konusunda kendimizi geliştirmemiz açısından oldukça önemli. Burada olmaktan
çok mutluyuz" dedi.
Festivale sıkı bir tempo ile çalıştıklarını ifade eden Ramazanova, profesyonele yakın olmak ve
başarılı bir oyun sahnelemek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.
Kayseri'yi gezme imkanı bulduklarını da ifade eden Ramazanova, "Kayseri çok güzel bir şehir. Biz
bu kadar güzel bir şehirle karşılaşacağımız beklemiyorduk. Sokaklarda bisikletlerin olması bizim çok
hoşumuza gitti. Kayseri, Avrupa kentlerine yakın bir gelişmişlik düzeyinde. Tarihi yerlerini de gezdik ve
çok etkilendik. Erciyes'e çıktık. Gerçekten çok güzeldi. Kayseri'de olmaktan çok mutluyuz" diye
konuştu.
Nuray Gurbanova ise festivale hazırlanma süreçlerini anlatarak Büyükşehir Belediyesi'nin organize
ettiği Uluslararası 7. Liselerarası Tiyatro Festivali'nin kendileri için büyük bir şans olduğunu söyledi.
Festival sayesinde Azerbayca'ı Türkiye'de temsil etme imkanı bulduklarını ve tiyatro konusunda
bilgilerinin arttığını kaydeden Gurbanova, "Kayseri'ye ilk defa geliyorum. Çok güzel bir şehir. Eski bir
şehir. Gezdikçe daha iyi tanıyoruz. Đnsanları çok sıcak kanlı, bizi çok güzel karşıladılar" dedi.
Gurbanova, konuşmasının sonunda bu festivalin ülkeler arası ilişkilerin gelişmesi adına çok güzel bir
adım olduğunu da sözlerine ekledi.
1 Haziran tarihine kadar hergün Şehir Tiyatrosu'nda 14.00 ve 20.00 saatlerinde iki farklı oyunun
sahneleneceği festivalde bu akşam saat 20.00'de Baki-Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi, "Salaklar
Sofrası" isimli oyunla tiyatroseverlerin karşısında olacak.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2252
Erişim Tarihi: 18.06.2012

Bu kez örgütten istiyorum

16 Mayıs 2012, 14:32

Kayseri Güneş

3 Haziran Pazar günü yapılacak olan Đl Kongresinde aday olduğunu açıklayan Ayhan Gülsoy,
&#8220;Genel Merkezimizin bana verdiği görevi, bu kez örgütlerimizden istiyorum&#8221; diye
konuştu.
Düzenlenen basın toplantısında AKP yönetimini eleştiren Gülsoy, “Bir hükümet asılsız söylentiler ile
ana muhalefet partisine çatıyorsa; yalan ve yanlış bilgilere itibar ediyorsa orada herkesin Sayın
Başbakanı uyarması gerekir. Bu uyarıyı her zaman yerine getiren Sayın Genel Başkanımızı
selamlıyorum. Milletvekillerimizin parlamentoda sürdürdüğü mücadeleyi alkışlıyorum. Zulme karşı
koyan, direnen, teslim olmayan -başta partili kardeşlerim olmak üzere- kim varsa, bir yurttaş olarak
onlara teşekkür ediyorum” dedi.
Gülsoy, “3 Haziran 2012 Pazar günü yapacağımız olağan Đl Kongremizde Đl Başkanı adayı olacağımı
buradan duyuruyorum. Sizlerden görev istiyorum. Geçen yıl şubat ayında Merkez Yönetim Kurulumuz
tarafından verilen Đl Başkanlığı görevini bu kez örgütlerimizden, partililerimizden destek alarak
sürdürmek dileğindeyim. Seçimle göreve gelmiş bir Đl Başkanının heyecanı ve coşkusu ile, sizlerle
omuz omuza çalışmak, sizlerle birlikte başarmak istiyorum. Gücümü sizlerden almak istiyorum.
Bilirim ki en büyük güç sizin gücünüzdür, halkın gücüdür. Sizin gücünüzü kim arkasına alırsa onun
aşamayacağı engel yoktur.” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2253
Erişim Tarihi: 18.06.2012

3 çocuk babası 72 yaşındaki Saffet Tanıştan 11 gündür haber
alınamıyor

16 Mayıs 2012, 14:34

Kayseri Güneş

Kayseri merkezde bulunan evinden, 1 Mayıs 2012 tarihinde ayrılan Saffet Tanış, küçük oğlunun
bulunduğu Yozgat Boğazlıyan ilçesine bağlı Yazıkışla köyüne gitti.Burada tarlalarda ilaçlama yapan ve
2 gün kalan işçi emeklisi Tanış, garaj kapısı ölçüsü aldırdığı demircilerle birlikte, Kayseri'ye dönmek
üzere hareket etti. Tanış'tan, 3 Mayıs 2012 akşam saat 17.00 civarından itibaren bir daha haber
alınamadı.Tanış'ın Ankara'da yaşayan oğlu Tamer Tanış ve diğer iki oğlu jandarmaya, 11 gündür
kayıp olan babaları için kayıp başvurusunda bulundu. Bugüne kadar alınan telefon kayıtları incelemesi
ve aramalardan bir sonuç çıkmadı. Tanış'ın köyden ayrıldıktan sonra bir daha cep telefonuna
ulaşılamadığı ve kendisinin de herhangi bir arama yapmadığı yapılan incelemede ortaya çıktı.Tanış'ın
ortanca oğlu Tamer Tanış, 3 yıl önce annesinin vefat ettiğini ve babasının bugünlerde evlilik planları
yaptığını belirtti. Tamer Tanış, babasının bir an önce bulunmasını talep ettiklerini söyledi. Babasının
evlenme vaadiyle kandırılmış olabileceğini belirten Tanış, yapılan araştırmalarda köyden birlikte
ayrıldıkları demircilerle ilgili bir ize rastlamadıklarını söyledi.Tanış, "Babam herhangi bir kronik
hastalığı olmayan, sağlıklı birisiydi. Telefon kayıtlarından ve aramalardan şu ana kadar bir sonuç
çıkmadı. Bu konuda gören ya da duyum alanların jandarmayla irtibata geçmelerini istiyoruz." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2254
Erişim Tarihi: 18.06.2012

Emlak Vergisi Uyarısı

16 Mayıs 2012, 14:36

Kayseri Güneş

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Emlak Vergisi 1. taksit ödemelerinde son günlere girildiğini
söyledi.Başkan Bekir Yıldız, 2012 Yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemelerinde ilk taksit son
ödeme tarihinin 31 Mayıs 2012 olduğunu hatırlatarak son günlerin kalabalığına kalmaması için erken
davranmaları konusunda vatandaşları uyardı.Kocasinan Belediyesi’nde bilgisayar otomasyon
sistemiyle Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemelerinin 1 dakikada yapılabildiğini vurgulayan Başkan
Bekir Yıldız, ”Konutlarda emlak vergisini mülk sahipleri belediyemize, Çevre Temizlik Vergisi’ni de
konutta kim oturuyorsa su faturasıyla Kaski’ye ödüyor. Đşyerleri ise Çevre Temizlik Vergisi’ni
belediyelere ödüyor” dedi.Başkan Bekir Yıldız, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek hayatı
kolaylaştırmak, yaşanabilir bir şehir sunmak için çalıştıklarına dikkat çekerek “Kocasinan Belediyesi’ne
emlak vergisi ödeyen 125 bin vatandaş, 1 dakika gibi kısa sürede ödeme yapabilmektedir.
Vatandaşlarımıza e-belediye uygulamaları, internetten vergi ödemesi, kredi kartıyla ödeme gibi
kolaylıklar sunuyoruz. Kayseri’de belediyelerin dürüst ve gayretli çalışmalarını beğenen
vatandaşlarımız vergi ödemelerini daha düzenli biçimde ve severek yapıyor. Bu vergileri
vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak için kullanacağız. Vergisini
ödeyerek bize desteğini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde sözlerini bitirdi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2255
Erişim Tarihi: 18.06.2012

ALPARSLAN TÜRKEŞ OKUMA VE SOHBET SALONU AÇILDI

16 Mayıs 2012, 14:38

Kayseri Güneş

Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan Đlçe Teşkilatı ve Yemliha Belde Teşkilatı tarafından Yemliha
Beldesine, Alparslan Türkeş Okuma ve Sohbet Salonu açıldı.Serkan Tok burada yaptığı
açıklamasında, eğitim ve öğretimin önemine değinerek Merhum Lideri Alparslan Türkeş’in isminin
okuma salonunda yaşatılmasından gurur duyduğunu söyledi.
Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan Đlçe Teşkilatı tarafından Milliyetçi Hareket Partisi Merhum Lideri
Alparslan Türeş’in anısına Yemliha Beldesinde Alparslan Türkeş Okuma ve Sohbet Salonu açıldı.
Düzenlenen açılış törenine Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Mehmet Özdemir, Kocasinan Đlçe Başkanı Serkan Tok, Milliyetçi Hareket Partisi Đl ve Đlçe Yöneticileri
ile çok sayıda davetli katıldı.Açılışta bir konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi Đlçe Başkanı Serkan
Tok, Türk Dünyasının Merhum Lideri Alparslan Türkeş’in isminin yaşatılmasından dolayı mutlu
olduğunu belirterek ilçe başkanı olarak böyle bir eğitim salonun açılmasından dolayı gururlu olduğunu
söyledi. Salonun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Tok, “biz teşkilat olarak eğitim ve
öğretime önem veren bir teşkilatız. Bu okuma salonunda üzerimize düşün ne varsa elimizden gelen
imkânları kullanarak yapacağız” dedi.Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Đl Başkan
Yardımcısı Mehmet Özdemir’de salonun açılışında emeği geçen Belde teşkilatı ve Kocasinan
Teşkilatına teşekkür etti. Açılış konuşmasının ardından edilen dua ile Alparslan Türkeş Okuma ve
Sohbet Salonunun açılışı yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2256
Erişim Tarihi: 18.06.2012

AYŞE AHMET ĐNCĐ ĐLKÖĞRETĐM OKULUNA ANAOKULU
16 Mayıs 2012, 19:27

Kayseri Güneş

Kayseri Đl Özel Đdaresi Sağlık Eğitim ve Sosyal Đşler Daire Başkanlığı
Ayşe Ahmet Đnci Đlköğretim Okuluna Anaokulu yapım işi 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır

Đhale Kayıt Numarası

: 2012/61650

1-Đdarenin
a) Adresi

: Kayseri Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterliği, Sağlık Eğitim ve
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Teknik Hizmetler Birimi,
Mevlana Mah. Kocasinan Bulvarı, No:157 Kocasinan /
KAYSERĐ

b) Telefon ve faks numarası

: 3522226973 - 3522229247

c) Elektronik Posta Adresi

: info@kayseriozelidare.gov.tr

ç) Đhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-Đhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Đhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta
(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

: Melikgazi - Kayseri

c) Đşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) Đşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3- Đhalenin
a) Yapılacağı yer

: Kayseri Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterliği, Sağlık Eğitim ve
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Teknik Hizmetler Birimi,
Yemekhane (Düğün Salonu) 2. kat işçi lokali. Mevlana Mah.
Kocasinan Bulvarı, No:157 Kocasinan / KAYSERĐ

b) Tarihi ve saati

: 06.06.2012 - 10:00

4. Đhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Đhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası
veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve
sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Đmza Beyannamesi veya Đmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği Đdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği Đdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5Đhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Đdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Đş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel:
1 Adet Şantiye Şefi (Đnşaat Mühendisi) - En az 5 yıl deneyimli *
1 Adet Đnşaat Mühendisi (en az 5 yıl deneyimli)
1 Adet Makina Mühendisi (en az 5 yıl deneyimli)
1 Adet Elektrik Mühendisi (en az 5 yıl deneyimli)
1 Adet Mimar (en az 5 yıl deneyimli)
* Diğer Teknik Personellerden ayrı olacaktır.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı,17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı resmi gazetede yayınlanan yapım

işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer iş tebliğindeki benzer iş grupları listesindeki B-III
grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Benzer işe denk sayılacak Mühendislik ve Mimarlık bölümleri; Đnşaat Mühendisi ve Mimardır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Đhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. Đhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Đhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kayseri Đl Özel
Đdaresi Genel Sekreterliği, Sağlık Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Teknik Hizmetler
Birimi, Mevlana Mah. Kocasinan Bulvarı, No:157 Kocasinan / KAYSERĐ adresinden satın alınabilir.
7.2. Đhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterliği, Sağlık Eğitim ve
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Teknik Hizmetler Birimi, Mevlana Mah. Kocasinan Bulvarı, No:157
Kocasinan / KAYSERĐ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. Đstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Đhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için
teklif verilecektir.
10. Đstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Đhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2257
Erişim Tarihi: 18.06.2012

BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐNDEN ĐHALE

17 Mayıs 2012, 18:42

Kayseri Güneş

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Erciyes Dağı Kabaktepe Mevkiinde bulunan 1 adet konaklama
tesisi arsası ile Hisarcık Tekir Göleti ve Kabaktepe Mevkii&#8217;nde bulunan 20 adet konaklama
tesisi arsası düzenlenecek ihale ile satılacak.Encümen Salonu'nda 13 Haziran 2012 Çarşamba günü
gerçekleştirilecek ihalelerden ilki, saat 14.00'de Erciyes Dağı Kabaktepe Mevkii’nde bulunan 1 adet
konaklama tesisi arsasının satışı için yapılacak.Kapalı teklif usulü ile satılacak 250 odalı, 550 yatak
kapasiteli ve 3 katlı konaklama tesisi arsasının yaklaşık maliyeti 1 milyon 650 bin TL olarak belirlendi.
Geçici Teminat ise 49 bin 500 TL olacak.Đhaleye katılmak isteyenler en geç 13 Haziran 2012
Çarşamba günü saat 11.00'e kadar Kararlar Şube Müdürlüğü'ne başvuru yapabilecek.Günün ikinci
ihalesi ise saat 14.30'da Hisarcık Tekir Göleti ve Kabaktepe mevkiinde bulunan 20 adet konaklama

tesis arsası satışı için düzenlenecek açık teklif usulü ihale olacak.Đhaleye katılmak isteyenler ise 12
Haziran 2012 Salı günü saat 16.00'ya kadar Gelir Müdürlüğü'ne başvurabilecek.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2259
Erişim Tarihi: 18.06.2012

EN BÜYÜK PAZAR YERĐ

17 Mayıs 2012, 18:43

Kayseri Güneş

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde yer alan eski Pazar
yerinde onarım yapılarak çok amaçlı üstü kapalı yeni bir Pazar yeri inşa edildiğini söyledi.
Yıldırım Beyazıt Mahallesinde önceden mevcut üstü kapalı olan Pazar yerinin kapladığı alan ve
kapasite yönünden yetersiz kaldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Pazar yerinin eski halindeki
mevcut yüksekliği yetersiz kaldığı için öncelikle üstü sökülerek yüksekliği artırıldı. Şimdi hem yükseklik
artırıldı hem de alan olarak genişletildi. Şu anda kapalı alanı 7.300 m2 dir. Üstü uzay kafes sistemi ile
son derece modern bir hale getirildi. Bu çalışma ile hem tavan yükseltildi, hem alan büyüdü hem de
çocuklar için basketbol ve spor alanı kazandırıldı. Belediyemizin üstü kapalı Semt Pazar Yerleri
bilindiği üzere pazaryeri, basketbol alanı, kapalı semt otoparkı, kurban kesim yeri gibi çok amaçlı
olarak hizmet vermektedir “ dedi.
Yıldırım Beyazıt Mahallesinde Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alan kapalı semt pazarımızın
yanında büyük ölçekli ve çok amaçlı parkın inşa edileceğini de ifade eden Memduh Büyükkılıç, Pazar
yeri’nin bulunduğu alanın yanında ise çok amaçlı ve büyük ölçekli sosyal ve spor tesisinin bu yıl
içerisinde temelinin atılacağını kaydetti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, bu çalışmanın mahalle halkı ve muhtar ile Pazar esnafı tarafından talep
edildiğini ve önümüzdeki ay bölge halkının hizmetine sunulmasının planlandığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2260
Erişim Tarihi: 18.06.2012

BÜNYAN GÜLVEREN DERNEĞĐ KERMES DÜZENLEDĐ

17 Mayıs 2012, 18:45

Kayseri Güneş

Bünyan Gülveren Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Bünyan Çarşı
Meydanındaki Adnan Türköz Parkında eğitime destek ve sosyal yardıma muhtaç vatandaşlar yararına
kermes düzenledi.
Çok sayıda davetlinin katıldığı kermesin açılışına Dernek Başkanı Bünyan Belediye Başkanı Mehmet
Özmen
ve
Bünyan
Đlçe
Emniyet
Müdürü
Zeki
Karslı
katıldı.
17 Mayıs’ta sona erecek olan kermesin geliri eğitim alanında ve yardıma muhtaç vatandaşlar için
vakfedilecek.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2261
Erişim Tarihi: 18.06.2012

14 MĐLYONA BAĞLANTI YOLU

17 Mayıs 2012, 18:46

Kayseri Güneş

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 14 milyon liraya açılacak yeni bir bağlantı yolunun
çalışmalarına başladıklarını söyledi.Başkan Bekir Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Fazilet
Sokağı’nı Fazilet Caddesi yapacak nitelikte kamulaştırma çalışmalarına başladıklarının altını çizerek
“Burada 18. madde uygulaması yaptık. Yol için gerekli arsalar bize geçti. Sadece 10 milyon 500 bin
lira istimlak karşılığı arsa kullandık. 1,2 km uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki Fazilet Caddesi
çok pratik bir cadde olacak” dedi.
Fazilet Caddesi için çok sayıda eski ev yıktıklarını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, “Bir iki ev kaldı
onun da istimlakını bitiriyoruz. Sonra burayı üst yapı için Fen Đşleri Müdürlüğümüze teslim edeceğiz.
Fen Đşleri de 3 milyon lira harcayacak. Fazilet Caddesi, Argıncık Semtini Hoca Ahmet Yesevi ve
Zümrüt Mahalleleriyle Mustafa Kemal Paşa ve Erkilet Bulvarı’na bağlayacak. Argıncık Bölgesi’ni
açmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Argıncık Semtini 25 milyon lira harcamayla Ihlamur
Caddesi’nin 2. etabıyla Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’na bağladık. 16 milyon liraya 16.Caddeyi açtık. 8
milyon lira harcama yaparak Argıncık 15. Cadde çalışmalarına başladık. Şimdi Fazilet Caddesi’yle
devam
ediyoruz”
dedi.
Đmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Everekli Fazilet Caddesi’ndeki çalışmalar hakkında Başkan Bekir
Yıldız’a da bir brifing verdi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2262
Erişim Tarihi: 18.06.2012

MĐNĐKLER YILSONU RESĐM SERGĐSĐ AÇILDI
17 Mayıs 2012, 18:48

Kayseri Güneş

Şehit Aziz Özkan Đlköğretim Okulu öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı çok kapsamlı yılsonu sergisi
açıldı.Sergiye Melikgazi Đlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikmen, Şube Müdürü Fatih Eroğlu, EğitimBir-Sen Şube başkanı Aydın Kalkan, şube sekreterleri Mustafa Kurban, Abudder Elbey eğitim bölgesi
okul müdürleri, öğretmenler ve çök sayıda davetli katıldı..Sergide 120 adet resim, 80 adet ebru
çalışması, 200 den fazla anasınıfı proje çalışması ve çok sayıda teknoloji ve tasarım eseri yer
aldı.Okul müdürü Mahmut Tatlı serginin hazırlanmasında emeği geçen bütün öğretmen ve öğrencileri
tebrik etti.Davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2263
Erişim Tarihi: 18.06.2012

SARRAFLAR VE KUYUMCULAR ODASI MHP YĐ ZĐYARET ETTĐ

17 Mayıs 2012, 18:50

Kayseri Güneş

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı
Mete Eke ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Hayırlı olsun ziyaretleri devam eden Milliyetçi Hareket
Partisi Đl Başkanı Mete Eke’nin bugün ki konukları Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı
Ömer Gülsoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri oldu.
Đl Başkanı Mete Eke Sarraflar ve Kuyumcular Odası ile her zaman uyum içerisinde çalıştıklarının altını
çizerek, ziyaretten dolayı Gülsoy ve yönetimine teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2264
Erişim Tarihi: 18.06.2012

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYE BAŞKANLIĞINDAN
17 Mayıs 2012, 21:57

Kayseri Güneş

Mülkiyeti Belediyemize ait, Hisarcık Tekir Göleti ve Kabaktepe mevkii, 11424 ada, 19 parsel, 6780
parsel, Develi ilçesi 29 ada, 27
parsel no'lu taşınmazların ifrazından sonra oluşacak Erciyes T2(K-2,K-3,K-4) ve T3(l-al, 1-b-, 1-c-, 2-a, 2-b-, 2-c-, 3-a-, 3-b-, 3-c-, 3-d-, 3-e-, 4a-, 4-b-, 4-c-, 4-d-, 4-e-, 4-f) Turizm gelişim bölgesinde (ÖPA) bulunan 20 adet Konaklama Tesis
Arsası, 2886 sayılı Devlet Đhale Kanununun
45. maddesi gereğince yapılacak "Açık Teklif Usulü" ihale ile satılacaktır.

1- Đhale 13/06/2012 Çarşamba günü saat 14.30'da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.
2- Đhale katılımcılarından istenecek belgeler:
a) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuzun veya Banka Teminat mektubunun verilmesi
zorunludur.
b) Gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri ve diğer adres belgesi, tüzel kişilerde
ise bağlı bulundukları oda kaydı.
c) Noter tasdikli imza sirküleri.
d) Şartname bedeli 100,00.TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.
e) 2886 Sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
Đstenilen belgelerin Son müracaat tarihi 12.06.2012 tarih, Salı günü saat 16.00'a kadar olup, Gelir
Müdürlüğüne teslim edilmesi
gerekmektedir. Verilen bu süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.
3- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube
Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
4- Erciyes Dağında satışa sunulacak 20 adet Konaklama Tesisi Arsanın mevkii, cinsi ve diğer
özellikleri tablo halinde aşağıda
sunulmuştur.
Keyfiyet ilanen duyurulur.
KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYE BAŞKANLIĞI
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2265
Erişim Tarihi: 18.06.2012

KAYSERĐ ASKERĐ HASTANESĐ ISLAK ZEMĐN PVC PENCERE
DOĞRAMA ĐMALATI
17 Mayıs 2012, 21:59

Kayseri Güneş

MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
1.Komando Tugay Komutanlığı
KAYSERĐ ASKERĐ HASTANESĐ ISLAK ZEMĐN PVC PENCERE DOĞRAMA ĐMALATI yapım işi 4734
sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası

: 2012/61332

1-İdarenin
a) Adresi

: Asker Hastanesi Baştabipliği Melikgazi/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası

: 3524242990 - 3524243082

c) Elektronik Posta Adresi

: birkomdtugik@mynet.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik
Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

: Asker Hastanesi Baştabipliği Melikgazi/KAYSERİ

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: 1’inci Komd.Tug.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı- KAYSERİ

b) Tarihi ve saati

: 30.05.2012 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası
Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az
olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel:
Adet
1

Pozisyonu
ŞANTİYE ŞEFİ

Mesleki Ünvanı
İNŞAAT MÜHENDİSİ

Mesleki Özellikleri
5 YILLIK MEZUN

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
B-II İLE C-I GRUBU İŞLER
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı 1’inci Komd.Tug.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı
/KAYSERİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 1’inci Komd.Tug.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı- KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle
anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2266
Erişim Tarihi: 18.06.2012

Türkçe Olimpiyatları, Türkçe yi Bir Dünya Dili Haline Getirdi
18 Mayıs 2012, 12:23

Kayseri Güneş

Bu sene Đnsanlık Đçin El Ele sloganıyla düzenlenecek Türkçe Olimpiyatlarının Kayseri ayağı, 1 Haziran
da gerçekleştirilecek.
Dünya insanlık ailesinin Türk insanına ihtiyacı olduğunu belirten Tertip Komitesi Başkanı Đlhan
Miraboğlu, bu anlamda Türkçe Olimpiyatları'nın, Türkçe'nin bir dünya dili olduğunun göstergesi haline
geldiğini söyledi.
Türkiye'yi, ülkeye beşinci mevsimi yaşatan Türkçe Olimpiyatları heyecanı sardı. 135 ülkenin katılacağı
10. Türkçe Olimpiyatları bu yıl 41 ilde 65 sahneye çıkacak. Bu illerden biri olan Kayseri'de de Türkçe
Olimpiyat Şöleni gerçekleştirilecek. Organizenin duyurulması amacıyla dün bir basın toplantısı yapıldı.
Kayseri Hilton Otel'de gerçekleştirilen toplantıda, gazetecilere olimpiyat tanıtım filmi izlettirildi. Türkçe
Olimpiyatları'nın bu sene 'Đnsanlık Đçin El Ele' sloganıyla huzura çıkacağını belirten Tertip Komitesi
Başkanı Đlhan Miraboğlu, "Bu sloganı, siyasi çekişmelerin, bir takım etnik ve suni çatışmaların
körüklendiği bir ortamda, insanlığın ihmal edildiği düşünülerek öne çıkarılmasının anlamlı olduğunu
düşünüyorum." dedi.
Dünya küreselleşerek küçüldükçe, Türk insanının değerlerine dünya insanlık ailesinin ihtiyacı
olduğunun anlaşıldığını belirten Miraboğlu, bu anlamda Türkçe Olimpiyatları'nın, Türkçe'nin bir dünya
dili olduğunun göstergesi haline geldiğini söyledi.
Miraboğlu, "Artık dünyada Türkçe öğrenen, Türkçe konuşan ve bu dilde iletişim kuran ve belki de
Türkçe yaşayan bir nesil yetişiyor. Asya, Avrupa, Afrika, Amerika ve Avustralya'da on binlerce öğrenci
ülkesindeki Türk okullarında sevgi dili Türkçemizi öğreniyor ve Türkiye sevgisiyle yetişiyor. Bize ve
ülkemize, geleceğe dair inanılmaz mutluluklar yaşatan bütün dünyadaki Türk okullarına,
öğretmenlerine ve yaşatma idealiyle özveriyle kendini bu misyona adamış bütün emeği geçenlere
teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Türkçe Olimpiyatları'nın Kayseri şöleni, 1 Haziran 2012 Cuma günü Kadir Has Kongre Merkezi'nde
gerçekleştirilecek. Şölene, 20 bin civarında kişinin katılması bekleniyor. Tanıtım toplantısında
Miraboğlu'nun yanı sıra sponsor firma temsilcileri de hazır bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2268
Erişim Tarihi: 18.06.2012

Köyü yollarında 15 bin ton asfalt kullanılacak

18 Mayıs 2012, 12:24

Kayseri Güneş

Kayseri Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterliği, Üçkuyu köy yoluna yapılan asfaltlama çalışmasını denetledi.

Kayseri Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterliği vatandaşlara daha iyi hizmet vermek adına Đl Özel Đdare
Genel Sekreteri Mustafa Atsız önderliğinde Üçkuyu’da yapılan asfaltlama çalışmasını denetledi. Đl Özel
Đdaresi Genel Sekreterliği yolların güvenliği için 15 bin ton asfaltı köy yollarının bakımında kullanacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Đl Özel Đdaresi Genel Sekreteri Mustafa Atsız, “2012 sezonu Đl Özel
Đdaresi asfalt yama ve yol çalışması fiilen başladı. Biliyorsunuz bu sene iklim soğuk gittiği için
çalışmalarımıza geç başladık. Bu çalışmalarımızı hem yerinde kontrol edelim, hem de bu sene ilk defa
uygulamaya koyduğumuz ihale yöntemiyle işin yaptırılması sistemini yerinde görmek istedik.” diye
konuştu.
Önceki yıllarda asfalt yama işlerini kendi işçileriyle yaptıklarını belirten Atsız, “Kendi ekipmanlarımızla
1970’li yıllardan kalma sistemle devam ederken hem yoğun iş gücü kullanıyorduk hem de yüksek
maliyetlere mal oluyordu. Bu yıl itibariyle 15 bin ton asfalt bin 500 kilometre yola aplike etmek üzere
ihaleye çıktık” şeklinde konuştu.
Bu işlemlerin yüklenici firma tarafından gerçekleştiğini belirten Atsız, “Bunun bize yaklaşık maliyeti 3
milyon TL civarında mal olacak ve 15 bin ton asfalt yeni uygulanmış olacak. Burada Đl Özel Đdare
olarak bizim ağırlıklı olarak yapacağımız iş buraların kontrolünü sağlıklı bir şekilde yapmak.” dedi.
Yüklenici firmanın ekipmanları sayesinde asfalt yamalarının daha iyi olacağını söyleyen Atsız, “Artık
eskiden olduğu gibi yamalar göz kararıyla doldurma değil de, otomatik makine ile kesilip ve çıkartılıp
yerine yine kısmi iş gücünü de kullanarak aplike ediliyor. Bu şekilde daha az yamayla daha fazla iş ve
daha sağlıklı bir üretim sistemi gerçekleştiriliyor. Đnşallah bu sene Kayseri’nin yollarında yama sıkıntısı
yaşamadan iyi bir sezon atlatacağımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2269
Erişim Tarihi: 18.06.2012

KĐMSE EVHAMLANMASIN

18 Mayıs 2012, 12:26

Kayseri Güneş

Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaretinde 4+4+4 eğitim sistemi ile ilgili olarak konuşan Đl Milli Eğitim
Müdürü Đbrahim Ceylan, &#8220;Kimse evhamlanmasın. Biz çocuklarımızın kılına bile zarar gelmesini
istemeyiz. Herkesin yaptığı doğruyu biz şimdi yapıyoruz&#8221; dedi.
Kayseri’de uygulanan ve yapım aşamasında olan çelik konsüllü anaokullarının Đl Özel Đdaresi
tarafından ihale edildiğini bildiren Ceylan, “Erken ihale edilenlerin inşaatına başlandı. 15 civarında bu
özellikte anaokulu yapılacak. Yaklaşık 6 bin öğrenciye derslik sağlamış olacağız” diye konuştu.
Okul öncesi eğitim alanında Kayseri’de büyük bir atılım olacağını bildiren Ceylan, “6-7 bin öğrenciye
bir anda derslik sağlamış olacağız. Bu derslikler 90 gün içinde teslim edilecek ve önümüzdeki eğitim
ve öğretim yılına yetişecek” ifadesinde bulundu.4+4+4 sistemi sonrasında bazı okulların ortaokula
dönüştürülmesi
konusunda
ise
Ceylan
şu
şekilde
konuştu:
“Bu konu ile ilgili olarak çalışmalarımız başladı. Asıl olan ilk ve ortaöğretimin birbirinden ayrılmasıdır.
Kanunun çıkarılmasının arkasında yatan gerçek de budur. Aralarında ciddi yaş farkı olan çocuklar
birbirine
şiddet
gösteriyor.
Büyüklerinden
şiddet
görmeyen
çocuk
yok
gibidir.
Dünyanın yaptığı doğru şey buydu. Almanya, Japonya ve ABD’de eğitim öğretim bu şekilde

sürdürülüyor. Dünyanın yaptığı doğruyu biz şimdi yapıyoruz. Bu sistem son derece esnek ve
çocukların kabiliyetini ortaya çıkaran bir sistemdir.Bu sistemde okullar varsa buralar mecburen
ortaokul olacak. Komisyonlarımız şu anda bu konu ile ilgili olarak çalışmaya başladı. Nihai anlamda
valilikten onay aldıktan sonra yürürlüğe konulacak. Okullarda bu ayrışma olacak. Ancak okullardaki
öğrenciler ve öğretmen dağıtılmayacak. Öğretmenler öğrencileri ile birlikte ayrıştırılan okullara
gidecek. Çocuklar aynı tuvaleti ve aynı bahçeyi kullanmayacak.Kimse bu konuda evhamlanmasın.
Çocuklarımızın kılana, saçının teline bile zarar gelmesini istemeyiz. Geçişler her zaman sıkıntılı olur
ama bu gerçekleşecek.”
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2270
Erişim Tarihi: 18.06.2012

TAD, AĐLE VE SOSYAL POLĐTĐKALAR ĐL MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZĐYARET
ETTĐ
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Kayseri Güneş

Türk Anneler Derneği Kayseri Şube Başkanı Fikriye Merdan ve yönetim kurulu üyeleri Aile haftası
nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü&#8217;nü ziyaret etti.Đl Müdürü Süleyman Karadeli
çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve ziyaretten dolayı teşekkür etti.Merdan ziyaretle ilgili şunları
söyledi:“Bilindiği gibi yeni kanun hiçbir mazeret olmaksızın sadece beyan esas alınarak şiddet gören
kadınlarımızı ve çocuklarımızı koruma altına alıyor.Koruyucu ve önleyici tedbirler olarak yeni
düzenlemelere gidilmiş, koruma açısından barınma ve ekonomik destek veriliyor,Meslek sahibi ve
çalışmak isteyenlere kreş temin ediliyor, meslek sahibi olmak isteyenler de meslek edinme kurslarına
gönderilerek ayakta durmaları sağlanıyor. Türk Anneler Derneği Kayseri Şubesi olarak bu kanunu
insanlarımızın suistimal etmemesi, ettiği takdirde sadece kendine değil tüm kadınlara zarar verecektir.
Ayrıca yalan beyan suç teşkil ettiği için, tespit edildiği takdirde bu durumdaki kadınlarımız ceza kanunu
karşısında suçlu duruma düşecektir.”
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2271
Erişim Tarihi: 18.06.2012

ULUDERE DEKĐLER KADAR KIYMETĐMĐZ YOK

18 Mayıs 2012, 12:31

Kayseri Güneş

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, şehit ailelerine
Uluderede ölenlerin yakınları kadar değer verilmediğini söyledi.
Hatay Dörtyol’daki acı haberi aldıklarını ve bu haberin şehit ailelerinin yaralarına tuz bastığını söyleyen
Yavuz, “”Bu gün acı bir haberle uyandık. Anneler evlatsız, eşler kocasız, körpe yavrular ise babasız
kaldı.
Ateş
düştüğü
yeri
yaktı,
acımız
çok
büyük”
diye
konuştu.
Terör örgütünün bitirilmesi için ülkedeki bütün kurumların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi
gerektiğinin altını çizen Yavuz, “Bütün siyasi kaygılar bir yana bırakılmalı. Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde bulunan terörün sözcüleri de Meclis’ten atılarak, Meclis temizlenmeli. Đdam yasası
getirilerek
terör
örgütünün
elebaşı
idam
edilmeli”
ifadesinde
bulundu.
Yavuz, Anneler Günü’nde siyasi parti liderlerinin Uludere’de öldürülen kaçakçıların aileleri ile
görüştüğünü ve sıkıntılarını dinlediğini söyleyerek, “Siyasi liderlerin eşleri ve kendileri giderek
Uludere’de öldürülen kaçakçıların yakınları ile görüştü ve üzüntülerini paylaştı. Bu siyasi liderler hangi
şehit ailesini ziyaret ettiler? Hangi şehit annesinin acısını paylaştılar? Onlara bunu sormak lazım. Şehit
ailelerinin Uludere’dekiler kadar kıymeti, değeri yok mu?” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2272
Erişim Tarihi: 18.06.2012

Rektörler Cıvıklı Pişirdi
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Kayseri Güneş

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Musa Hakan Asyalı ve Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reşit Özkanca, Develi ziyareti
sırasında fırıncı küreğini eline alarak cıvıklı pişirdi. Rektörler, pişirdikleri cıvıklının tadına bakarak not

verdi.Develi ilçesini ziyaret eden rektörler, girdikleri pide salonunda cıvıklının hazırlanması ve
pişirilmesi konusunda ustadan bilgi aldı. Sonra taş fırının başına rektörler geçti. Erciyes Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, daha önce aynı pide salonunda cıvıklı pişirerek ustalardan tam
not almıştı. Cıvıklı pişirmede kürek kavrama, fırından cıvıklıyı kürek üzerinde çıkartma gibi konularda
yapılan değerlendirme dikkate alınıyor. Ustalar, bu kriterlere göre yaptığı değerlendirmede Melikşah
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reşit Özkanca'ya en yüksek puanı verdi. Prof. Dr. Musa Hakan Asyalı,
kriterlere göre daha az puan aldı. Rektör Prof. Dr. Özkanca, cıvıklı pişirmenin kolay olmadığını
belirterek ustalara teşekkür etti. Prof. Dr. Asyalı, pişirdiği cıvıklıyı herkese ikram etti.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2273
Erişim Tarihi: 18.06.2012

SULTAN SAZLIĞINDA GÖRKEMLĐ UÇURTMA ŞENLĐĞĐ
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Yeşilhisar Kaymakamlığı tarafından gençlik haftası kapsamında Bahar ve Uçurtma Şenliği düzenlendi.
Yeşilhisar ilçesine bağlı Ovaçiftlik köyünde bulunan Sultansazlığı çevresinde düzenlenen şenliğe,
öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra öğrenci velileride yoğun ilgi gösterdi.Çeşitli büyüklük ve tiplerdeki
rengarenk uçurtmaları gökyüzünde uçuran öğrenciler, okul ve sınav stresini bir günlüğüne de olsa
üzerlerinden atarak uçurtma uçurmanın keyfini yaşadı.
Küçük çocuklar ise ailelerinin yardımı ile uçurtmalarını uçurmaya çalıştığı şenlikte, rüzgarın kuvvetli
esmesiyle birlikte uçurtmalarını en yükseğe çıkarmak için kıyasıya yarışan öğrenciler şenlik
kapsamında, uçurtma alanında piknik yaptı.Şenliğe katılanlar, mahalli sanatçı Armağan Kaya’nın
verdiği konser ile müzik eşliğinde halay çekip, doyasıya eğlendi.Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar
yaptığı açıklamada, “Bu faaliyetlerimizle hem öğrencilere ve velilerimize keyifli bir gün yaşatmayı, hem
de Sultan Sazlığı bölgesinin doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçladık” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2274
Erişim Tarihi: 18.06.2012

15 EV HANIMI SERGĐ AÇTI
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Kayseri Güneş

Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören 15 ev hanımı yaptıkları çeyizlik eşyalarla sergi açtı.
Halk Eğitim Merkezinde kurs gören 15 ev hanımı 6 ay uğraş verdikleri çeyiz eşyalarıyla, Osman Zeki
Yücesan Đlköğretim Okulunda sergi açtı. Sergiye Kocasinan Đlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gazi Özgişi,
Halk Eğitim Ev Tekstili Usta Öğreticisi Songül Özer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kocasinan Đlçe Milli
Eğitim Şube Müdürü Gazi Özgişi, “Biz gerçekten Türk milleti olarak sanata çok düşkün bir milletiz. Bu
bizim içimize ve ruhumuza işlemiş. Bu ruhu kumaş parçalarıyla sergilemişiz. Gördüğünüz gibi
kumaşlarımızda duygu ve düşüncelerimizin hepsi mevcuttur. Hepsi ayrı ayrı anlam ifade ediyor. Genç
kızlarımız kendi iç dünyalarına göre o çiçekleri desenleri sergilemişlerdir. Ben burada emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Halk Eğitim Ev Tekstili Usta Öğreticisi Songül Özer ise, “6 aylık bir süre içerisinde bugünü yakalamak
için çok uğraş verdik. Amacımız hanımlarımızı daha çok bilinçlendirme, el becerilerini arttırmak ve ev
ekonomisini katkıda bulunmasını sağlamak. 15 kursiyerimiz bulunuyor. Ben evde oturan bayanlara
oturmayın diyorum. Böyle yerlere gelip gezin ve görün. Bu eserleri yapanlarda sizler gibi hanımlar.
Hanımlarımız ev ekonomisine katkıda bulunmak istiyorsa kurslarımıza bekleriz” şeklinde konuştu.
Sergiyi gezmeye gelen vatandaşların bazıları kendisine çeyizlik baktığını ifade ederken, ev hanımları
da çeyizlik modellere bakmak için geldiklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2275
Erişim Tarihi: 18.06.2012

