KAYSERİ HABER ARŞİVİ
01.09.2015–06.09.2015
Uygulamalı Girişimcilik Kursunu Başarıyla
Tamamlayan 28 Kişi Sertifikasını Aldı
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında yapılan protokol sonucu ‘Uygulamalı
Girişimcilik’ kursuna katılan 28 kişiye sertifikaları verildi.
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Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında yapılan protokol sonucu ‘Uygulamalı
Girişimcilik’ kursuna katılan 28 kişiye sertifikaları verildi.
Kurs hakkında bilgi veren ESDER Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık, “Esnaf ve
Sanatkarlar Derneği (ESDER) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında yapılan protokol gereği 23 Ağustos'ta
başlayan ve bugün biten kursumuzun girişimcilik sertifika töreni yapılmaktadır. Kursumuzda
girişimcilik ve inovasyon programı kursiyerlerimize aktarılmıştır. Kursumuza olan yoğun
ilgiden dolayı 14 Eylül'de ikinci bir kurs daha düzenleyeceğiz. Girişimcileri ESDER çatısı
altında toplanmaya davet ediyoruz” dedi.
KOSGEB İl Müdürü Ahmet Özbektaş ise, "KOSGEB’in kalkınma planındaki önceliklerinden
bir tanesi de girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasıdır.
KOSGEB bu amaçla paydaşlarıyla beraber Kayseri’de de ESDER ile beraber girişimcilik
eğitimleri vermektedir. Bu eğitimlerdeki amaç girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasıdır.
Bu eğitimlere katılan arkadaşlar eğitim sonunda aldıkları sertifikalarla yeni iş yeri açtıkları
taktirde 30 bin TL’ye kadar hibe 70 bin TL’ye kadar da 0 faizli krediden yararlanabiliyorlar”
şeklinde konuştu.
'Bugünde ESDER’le birlikte 30 kişiyi mezun ettik' diyen Özbektaş, “ESDER’e de yoğun bir
talep var. Bu nedenle yeni eğitimler de düzenlenecek. Yeni eğitimlerde 14 Eylülde başlayacak
ve bundan sonrada bu şekilde devam edecektir. Genelde mikro ölçekli işletmeler imalat,
hizmet sektöründe olabilir bunun bir sınırlaması yoktur. Geçen hafta KOSGEB 15 işletmeyi
yeniden destekleme kararı aldı” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14836.html
Erişim Tarihi: 03.09.2015

Türk Kızılayı Genel Başkanı Akar'dan Vali
Düzgün'e Ziyaret
Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, Vali Orhan Düzgün'ü makamında ziyaret etti.
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Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, Vali Orhan Düzgün'ü makamında ziyaret
etti.
Vali Düzgün, Yönetim Kurulu üyeleri ile Kızılay Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüoğlu ve
Kızılay Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Türk Kızılayı
Kayseri Şubesi yeni hizmet binası açılışı için Kayseri’ye gelen Kızılay Heyeti'nin
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Vali Düzgün, Kızılay’ın özellikle afet dönemleri başta olmak üzere Türkiye’nin tarihinde çok
önemli yere sahip olan sivil toplum kuruluşlarının başında yer aldığını belirterek, şunları
kaydetti.
“Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi anlamında da güzel bir binaya sahip olması
çok önemli. Bugünde hizmet binasının açılışı yapılacak. Kayserililer hayırseverlik konusunda
gerçekten Türkiye’de marka. Kayseri Kızılay Şubesi de diğer şubelere göre önde gelenler
arasında yer alıyor. Bunun için ben Kızılay’a destek veren Kayserililere de teşekkür
ediyorum. Sizde Kayseri’ye özel ilgi gösteriyorsunuz sizlere çok teşekkür ediyorum.
Karşılıklı işbirliği içerisinde Kızılay’ın hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha hızlı ve verimli
ulaşmasında da el birliği ile çalışacağız.”
Kızılay Genel Başkanı Akar da kabulden dolayı Vali Düzgün'e teşekkür ederek, "Bizim fahri
başkanımız Cumhurbaşkanımızdır, illerde de Valilerimizdir. Bu bakımdan Kızılay’a sahip
çıktığınız için çok teşekkür ederiz. Gerçekten Kayseri şubemiz temayüz etmiş aktif bir
şubemiz, toplumda kabul görmüş insanlardan meydana gelen bir şubemiz. Biz de sürekli
arkalarında olduğumuzu belirterek sürekli destekliyoruz. Onlarda hayır işlerinde ellerinden
geleni yapıyorlar.” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Düzgün, Kızılay Genel Başkanı Akar’a ziyaret anısına Kayseri
saat kulesinin kristal örneğini hediye ederken Genel Başkan Akar da Vali Düzgün'e Kızılay
kumbarası ve Almanak takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14837.html
Erişim Tarihi: 03.09.2015

Kayserispor'dan Süper Lig'e İyi Başlangıç
Spor Toto süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligde geride kalan 3 hafta sonunda aldığı 5
puanla lige iyi bir başlangıç yaptı.
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Spor Toto süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligde geride kalan 3 hafta sonunda aldığı 5
puanla lige iyi bir başlangıç yaptı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligde en son mücadele ettiği 2013-2014 sezonunun ilk 3
haftasında 3 puan toplayabilmişti. Sezon sonunda bir alt lige düşen Kayserispor, PTT 1.
Lig’de sezonu şampiyon tamamlayarak tekrar Süper Lig’e yükselmeyi başarmıştı. 2015-2016
sezonunda geride kalan 3 haftada 1 galibiyet ve iki beraberlik alan Kayserispor, topladığı 5
puanla en son mücadele ettiği sezondan daha iyi bir başlangıç yaptı. Ayrıca sarı kırmızılılar
bu performansla ilk üç hafta içinde ligde mağlup olmayan 6 takımdan biri olma başarısını
gösterdi.
İLK GALİBİYET DEPLASMANDA
Öte yandan Kayserispor, ligdeki ilk galibiyetini hafta sonu Mersin İdmanyurdu
deplasmanında aldı. 1-0 geriye düşen sarı kırmızılı ekip, maçın son dakikalarında bulduğu
gollerle maçı 2-1 tamamlamayı başararak ligdeki ilk galibiyetini aldı. Geride kalan 3 haftada
Kayserispor topladığı 5 puanla puan cetvelinde 8. sırada kendine yer buldu.
Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Kayserispor evinde Trabzonspor’u konuk edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14838.html
Erişim Tarihi: 03.09.2015

Çiftçiler Organik Tarımla Para Kazanacak
Kayseri'nin Akkışla ilçesinde, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen
'Kayseri'de Organik Meyve ve Sebze Üretiminin Yaygınlaştırılması' Projesi kapsamında
Tarım Tarla Günü düzenlendi.

01 Eylül 2015 Salı 11:33

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen
'Kayseri'de Organik Meyve ve Sebze Üretiminin Yaygınlaştırılması' Projesi kapsamında
Tarım Tarla Günü düzenlendi.
Programa, Akkışla Kaymakamı İbrahim Ethem Kazak, Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül, İl
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, Akkışla Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Mustafa Tokdemir ve çiftçiler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal
Marşı'nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, "Akkışla gibi bir yerde böyle bir Tarım Günü yapmak
bizlere onur veriyor. 3 sene önce bu işe başladığımızda organik tarımı sadece Kayseri’de değil
Türkiye’de çok az insan biliyordu. Bugün yapmış olduğumuz çalışma ile Akkışla’da herkes
bu çalışmayı gördü. Bu çalışma ile beraber inşallah bizim en alttaki çiftçimiz dahi bu işten
para kazanır hale gelecek. 3 sene önce başladığımızda bu bir hayaldi ama bugün hayallerin
gerçekleştiğini hep birlikte görüyoruz" dedi.
Akkışla Kaymakamı İbrahim Ethem Kazak da, "Burada ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğümüzün yapmış olduğu faaliyeti görüyoruz. İnşallah çok daha güzellerini de
göreceğiz. Ürün üretmek ve ürettiğiniz üründen bir gelir elde etmek gerçekten önemlidir ama
bunu akılcı bir şekilde yapmak durumundayız. Bize en çok katma değer katan ürün neyse onu
üretmeliyiz. Hangisi daha çok getiri sağlayacaksa onu yapmak durumundayız. Bu sadece sizin
çabalarınızla olmaz. Bizlerde sizin yanınızdayız" diye konuştu.
Konuşmaların ardından organik tarımın yapıldığı tarlaları gezen protokol üyeleri, çalışmalar
hakkında bilgiler aldı. Programda ayrıca, küçükbaş hayvanlar için 40 adet sıvat muhtarlara
teslim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14839.html
Erişim Tarihi: 03.09.2015

Melikgazi Belediyesi'nden Sağlık Merkezi
İçin Karacaoğlu Mahallesinde Arsa Tahsisi
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Karacaoğlu Mahallesine yaptırılacak
olan Aile Sağlık Merkezi ile 112 Acil Sağlık Yardım İstasyonu için Melikgazi Belediyesince
arsa tahsis edildiğini ve 13 Kasım 2013günü temeli atılan sağlık merkezinin bugün tören ile
hizmete açıldığını söyledi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Karacaoğlu Mahallesine yaptırılacak
olan Aile Sağlık Merkezi ile 112 Acil Sağlık Yardım İstasyonu için Melikgazi Belediyesince
arsa tahsis edildiğini ve 13 Kasım 2013günü temeli atılan sağlık merkezinin bugün tören ile
hizmete açıldığını söyledi.
Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinde Hayırsever Belediye Damgası…

Melikgazi Belediyesince yapılan Sağlık ve Eğitim Tesisleri ile Hayırsever Belediye olarak
anıldığını ve 3 kez HAYIRSEVERLİK ÖDÜLÜ ile ödüllendirildiğini hatırlatan Başkan
Dr.Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak sağlık alanında Hisarcık Bölgesinde yer
alan tesisi Sağlık Müdürlüğü emrine verdik, Mimarsinan Bölgesinde yer alan zabıta merkezi
binasını 112 Acil sağlık Hizmetine verdik. Şimdi de Karacaoğlu Mahallesine Hayırsever
Ulubaş Ailesi tarafından yaptırılan ancak arsası Melikgazi belediyemizce tahsis edilen sağlık
merkezi hizmete açtık. Tüm bu çalışmalar Melikgazi Belediyesinin halk ve çevre sağlığına
verdiği önemin bir ifadesidir. Yapımı tamamlanan Karacaoğlu Mahallesi Aile Sağlık Merkezi
ile 112 Acil Sağlık Yardım İstasyonun arsası Sağlık il Müdürlüğüne devir edildi ve bugün de
halkın hizmetine sunduk.” dedi.
Arsa ve Tesis Hayırseverlerden…
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç Karacaoğlu Mahallesinin planlı bir gelişme ve yapılaşma
gösterdiğini bu mahallede sağlık hizmeti için arsanın belediyeden, tesisin ise hayırseverden
olmak üzere sağlık merkezi kazandırıldığını sözlerine ekledi.
Karacaoğlu Aile Sağlık Merkezi ile 112 Acil Sağlık Yardım İstasyonu açılış törenine Kayseri
Valisi Orhan Düzgün, AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Mahalle muhtarları
iştirak etti ve bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde katılımcılara Melikgazi
Belediyesinin geleneksel aşure ikramı gerçekleştirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14840.html
Erişim Tarihi: 03.09.2015

Yeni zaferlere hazırız!
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan “aziz milletimizin ve Kayserili hemşehrilerimin
Zafer Bayramlarını kutluyor; milletimizin sabrını zorlayanlara yeni destanlar yazmak, yeni
zaferler kazanmak için hazır olduğumuzu ilan ediyorum” dedi.
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“30 Ağustos, kahraman ordumuzun ve tarih sahnesinden silinmek istenen milletimizin
varoluş mücadelesinin en güzel örneklerinden biridir” diyen Doğan yazılı mesajını şöyle
sürdürdü:
“Son zamanlarda yapılan hain terör saldırılarıyla ülkemizin kardeşlik, birlik ve beraberliğini
bozmaya çalışanlar asla emellerine ulaşamayacaktır. Birliğimizi tamamlayan zenginliklerimiz
en büyük farklılıklarımızdır. Bin yıldır bu topraklarda barış içinde yaşayan bir milletiz.
Bundan sonra da kimse bu birlikteliğe zarar veremeyecektir. Yeter ki en büyük gücümüz olan
birlik ve beraberliğimizi koruyalım.
Zaferler ayının son zaferi
Doğan kutlama mesajını şöyle tamamladı;

“Tarihimizde en çok zafer kazandığımız ay olduğu için ‘zaferler ayı’ olarak adlandırılan ve
son zaferimiz ‘Büyük Taarruz’ ile taçlanan Ağustos ayının son günlerindeyiz. Aziz
milletimizin ve Kayserili hemşehrilerimin Zafer Bayramlarını kutluyor, milletimizin sabrını
zorlayanlara yeni destanlar yazmak, yeni zaferler kazanmak için hazır olduğumuzu ilan
ediyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14841.html
Erişim Tarihi: 03.09.2015

Kayseri’den Osman Nuri Topbaş Hoca geçti
Mutasavvıf Osman Nuri Topbaş Hoca, Kayseri’ye gelerek bir dizi açılış ve sohbete katıldı.
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Osman Nuri Topbaş Hoca, Geçtiğimiz Cuma günü Kayseri’ye gelerek bir dizi ziyaret
gerçekleştirdi. Kayseri halkı ile buluşup sohbetler de gerçekleştiren Topbaş Hoca, hayırsever
işadamı Ahmet Bekli’nin katkıları ile yapılan Hisarcık Medine İmam Hatip Ortaokulu’nun
açılışını yaptı. Topbaş Hoca, katkılarından dolayı hayırsever işadamı Ahmet Bekli’ye
teşekkür etti. Topbaş Hoca daha sonra Yüzakı Ögrenci Yurdu’nun temel atma törenine de
katıldı. Törene Hüdayi Vakfı Başkanı Ahmet Topbaş ve Yüzakı Kuran Eğitim Kurumları
Başkanı Muhammed Ali Esmeli de hazır bulundu. Kayseri’yi ziyaretinde çeşitli sivil toplum
kuruluşlarıyla da görüşen Topbaş Hoca, Pazar akşamı Kayseri’den ayrılarak Nevşehir’e geçti.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14842.html
Erişim Tarihi: 03.09.2015

PKK, saldırıları durdurmalı
MAZLUMDER Kayseri Şubesi, PKK’nın saldırıları durdurması gerektiğini söyleyerek kamu
düzeni ve seçim güvenliği sağlanması çağrısında bulundu.
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MAZLUMDER Kayseri Şubesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü münasebetiyle PKK’ya çağrı
yaparak, silahlı mücadeleye son verilmesini istedi. Açıklamayı yazılı olarak yapan
MAZLUMDER Kayseri Şubesi sekreteri Sadi Özmen: “MAZLUMDER Kayseri Şubesi
Temmuz 2015 içinde meydana gelen Suruç katliamı, ardından PKK'nın Ceylanpınarda 2 polis
memurunu yataklarında öldürmesiyle başlayan ve yakma, yıkma, yol kesme, şehirleri,
şantiyeleri, mahalleleri, köyleri her türlü hukuku çiğneyerek işgal etme, insanları yüzlerce
yıldır yaşadıkları şehirlerinden, köylerinden çıkarma şeklinde devam eden PKK saldırıları
ülkemizde endişeli bir ortamın yaşanmasına sebep olmuştur” dedi.
20 Temmuz 2015'ten bu yana PKK saldırılarında hayatını kaybeden asker, polis, korucu,
sağlık görevlisi ve sivil vatandaş sayısının 100'e yaklaştığını belirten Özmen:
“Operasyonlarda ölen PKK mensubu sayısı da 100'lerce olarak basına yansımış bulunuyor.
Sonuçta anaların ağladığı, kadınların dul, çocukların yetim kaldığı, insanların geleceğe endişe
ile baktığı bir ortamı yaşamaya başladık.
MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak! 1 Eylül Dünya Barış Günü münasebetiyle PKK'ya
çağrımız tüm saldırılarını sona erdirerek silahlı mücadeleye son vermesi, daha fazla ülke
insanının ölmesinin sebebi olmaması, hükümete ve TBMM'ye çağrımız saldırılara son verilip
silahlara veda edilmesinin ardından barış ve kardeşlik çalışmalarının yeniden başlatılmasının
yolunu açması. Ülkemizde barışın, kardeşliğin, güvenli bir hayatın ve 1 Kasımda yapılacak
seçimlerde millet iradesinin her türlü baskı, korku ve şiddet ortamından uzak bir şekilde
tecelli etmesi için her türlü hukuki düzenlemeyi yapması ve tedbirleri almasıdır” şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14843.html
Erişim Tarihi: 03.09.2015

Osmanlı Ocakları Develi Yönetimine
Coşkulu Karşılama
Osmanlı Ocakları Develi İlçe Başkanı Mahmut Kılınç ve yönetim kurulu üyeleri, 25 kişilik
yönetimi oluşturulan Yeşilyurt Köyü yönetimini ile tanışmak ve Osmanlı Ocakları hakkında
bilgilendirmek için Yeşilyurt köyünde istişare toplantısı yaptı.
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Osmanlı Ocakları Develi İlçe Başkanı Mahmut Kılınç ve yönetim kurulu üyeleri, 25 kişilik
yönetimi oluşturulan Yeşilyurt Köyü yönetimini ile tanışmak ve Osmanlı Ocakları hakkında
bilgilendirmek için Yeşilyurt köyünde istişare toplantısı yaptı.
Osmanlı Ocakları Develi İlçe Yönetimine Yeşilyurt Köyünde coşkulu bir karşılama yapıldı.
Toplantıya Osmanlı Ocakları Develi İlçe Başkanı Mahmut Kılınç, Yardımcıları Özay Gürsoy
ve Aydın Yıldız, Sosyal İşler Başkanı Mehmet Ali Şişli, Mustafa Göker, Gençlik Kolları
Başkanı Yasin Gezer, Osmanlı Ocakları Develi Yeşilyurt Köyü Başkanı Kenan Çetinkaya,

Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Çetinkaya ve 25 kişilik yönetim kurulu üyesi katıldı. Toplantı
Kur'an tilavetiyle başladı. Toplantıda Osmanlı Ocakları Develi İlçe Başkanı Mahmut Kılınç
kısa bir konuşma yaptı.
Osmanlı Ocakları Develi İlçe Başkanı Mahmut Kılınç konuşmasında, "Osmanlının tekrar
dirilmesi, Osmanlı ahlakının, Osmanlı Kültürünün ve Osmanlı adaletinin yaşanmasıyla
mümkün olacaktır. Osmanlı ahlakına ulaşmak ise ancak Allah dostlarına muhabbet besleyerek
sürekli Allah dostlarıyla istişare ederek ve Allah dostlarının hayır duasını almakla
mümkündür" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14844.html
Erişim Tarihi: 03.09.2015

KESOB Başkanı Övüç uyardı
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç,
birliklerine esnaflık yapmak için 3 Suriyeli vatandaşın iş yeri açtığını söyleyerek, "Onların
tamamen esnaflığa yönelmesi ile birlikte bazı meslek kolları zorlaşacak" dedi.
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç,
birliklerine esnaflık yapmak için 3 Suriyeli vatandaşın iş yeri açtığını söyleyerek, "Onların
tamamen esnaflığa yönelmesi ile birlikte bazı meslek kolları zorlaşacak" dedi.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç,
Suriyeli vatandaşların Kayseri’de esnaflığa yönelmesi ile ilgili olarak, “ Suriyeli kardeşlerimiz
genellikle mahalle aralarında ekmek üretimi yapıyor. Ayrıca diğer meslek kollarıyla da iştigal
etmekteler. Şuanda bununla ilgili birliğimize kayıtlı 3 Suriyeli var. Tabi bu bir başlangıç.
İleriki tarihte daha da çoğalacak. Kayseri’deki esnaf ve sanatkarımız zaten zor durumda.
Birde onların tamamen esnaflığa yönelmesi ile birlikte bazı meslek kolları zorlaşacak.
Bununla ilgili şuanda bize müracaat eden 1 bakkal, 1 fırıncı ve 1 tane de lokantacı
bulunmaktadır” diye konuştu.
Övüç ayrıca, “Mahalle aralarında da duyduğuma göre Suriye ekmeği adı altında ekmek yapıp
satanlar var. Bunlar tabi ki kontrollü yapılmadığı için hijyen şartları altında ekmek yapılıp
yapılmadığını bilmiyoruz. Zaten arkadaşlarımız ekmek fiyatlarını rekabetten dolayı aşağı
çekmişlerdir. Biz bunların kontrol edilerek, kalitenin aşağı çekilmemesini istiyoruz” şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14845.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Melikgazi Belediyesi Eğitim Ve Öğretim
Kursları Başlıyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak liseyi
bitirmiş olup üniversitelere kayıt yaptırmayan öğrencilere yönelik YGS kursları açtıklarını ve
bugün bu öğrenciler için seviye tespit sınavı gerçekleştirdiklerini söyledi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak liseyi
bitirmiş olup üniversitelere kayıt yaptırmayan öğrencilere yönelik YGS kursları açtıklarını ve
bugün bu öğrenciler için seviye tespit sınavı gerçekleştirdiklerini söyledi. Lise tahsilini
tamamlayarak herhangi bir yüksek öğretim okuluna kayıt yaptırmayan öğrencilerin okulların
açmış oldukları YGS -LYS kurslarına katılamadıklarını hatırlatan Başkan Dr.Memduh
Büyükkılıç "Melikgazi Belediyesi eğitim ve eğitimcinin dostu, destekleyicisi ve
yatırımcısıdır. Bunu her fırsatta ve her yatırım ve hizmet sergilemektedir. Nitekim lise
tahsilini tamamlayan veya herhangi bir üniversiteye kayıt yaptırmayan öğrencilere yönelik
YGS-LYS kursları açıyoruz. Melikgazi Halk Eğitim Müdürlüğünce ortaklaşa açacağımız bu
Kurslar da 500 öğrenci üniversiteye hazırlık kurslarına katılabileceklerdir. Bu kurslara
beklenenden fazla başvuru olmuştur. Bu da gösteriyor ki verilen hizmet yerinde ve zamanın
da sunulmaktadır. Bu kurslara başvuruda bulunanlar için seviye tespit sınavı bugün
gerçekleştirilmiştir“ dedi.
5 ayrı merkezde sınav yapıldı…
Melikgazi Belediyesine ait Tınaztepe, Danışmentgazi, Yıldırım Beyazıt, Mim-Sin ve İldem
sosyal ve spor tesislerimizde YGS -LYS kurslarına yönelik sınav yapıldığını ifade eden
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, gerçekleştirilen seviye tespit sınavı öğrencilerin sınıf ve
kontenjan belirlemesinin yapılacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14846.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Selda Avcı’nın Mutfağı… Haşhaşlı Kurabiye
Tarifi
Sizden gelenler Öznur Çelebi Erdemir hanıma tarifini bizimle paylaştığı için çok teşekkür
eder, tariflerinin devamını bekleriz.
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Sizlerde tariflerinizi bizlere ulaştırın tarifiniz Kayseri Gündem Gazetemizde yayınlansın.
Malzemeler; •1 paket tereyağı veya margarin (250 gram) •1 çay bardağı sıvı yağ •1 yumurta
•1 su bardağı pudra şekeri •1 paket kabartma tozu (10 gram) •1 paket vanilya (5 gram) •2
yemek kaşığı mavi haşhaş •Aldığı kadar un. Süslemek için; •Bitter çikolata (80 gram)
•Hindistan cevizi Haşhaşlı Kurabiye Yapılışı; Oda ısısında yumuşamış margarin ve kurabiye
için gerekli olan diğer malzemeler, yoğurma kabının içerisinde birleştirilir. Kulak memesi
yumuşaklığında kolay şekil alabilecek bir hamur yoğrulur. Kurabiye hamurundan ceviz
büyüklüğünde parçalar kopartılıp avuç içerisinde yuvarlanır. Hafifçe yassılaştırılır ve çatalla
bir kenarına bastırılıp şekillendirilir. Şekillendirilen haşhaşlı kurabiyeler yağlı kağıt serili fırın
tepsisine dizilir. Önceden ısıtılmış 180° fırında pembeleşmeden beyaz kalacak şekilde
pişirilir. Fırından çıkarılan kurabiyeler tepsinin içerisinde soğumaya bırakılır. Bitter çikolata
benmari usulü eritilir ve soğuyan kurabiyelerin bir ucu çikolataya batırılıp hemen Hindistan
cevizine bulanır. Hazırlanan haşhaşlı kurabiye tepsiye dizilip çikolataların donması için yarım
saat kadar buzdolabında bekletilir. Afiyet Olsun…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14847.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

TÜRGEV yeni döneme hazır
2014 – 2015 eğitim öğretim döneminde 21 yurt 3 misafirhanesiyle kız öğrencilerin eğitimine
destek veren TÜRGEV, 2015-2016 eğitim öğretim dönemi içinde hazırlıklarına hız kesmeden
devam ediyor. 9 üniversite şehrinde kız öğrencilerin eğitimi için hizmetlerine devam eden
TÜRGEV, yeni dönemde açılışını gerçekleştireceği 18 yurdu ile Türkiye genelinde ki hizmet
ağını genişletiyor.

02 Eylül 2015 Çarşamba 12:06

Artvin’den Edirne’ye kadar Türkiye’nin 81 ilinde yurt açmayı hedefleyen Türkiye Gençlik ve
Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), bu uğurda çalışmalarını hızla sürdürüyor. 2015 – 2016
eğitim öğretim yılında 18 yeni yurdun açılışını gerçekleştirecek olan TÜRGEV, 42’ye ulaşan
yurt sayısıyla kız öğrencilerin eğitimine destek vermeye devam ediyor.
Yeni dönemde açılacak olan TÜRGEV yurtları şu şekilde sıralanıyor; Gaziantep’te
Şehitkamil ve Şahinbey’de, Rize, Şırnak, Malatya, Bursa, Aydın-Nazilli, Kayseri, Samsun ve
Diyarbakır illerinde birer tane olacak. Anadolu da ki yurt sayısını da arttırmayı hedefleyen
TÜRGEV, yeni dönemde 18 şehirde hizmetlerine devam ediyor. İstanbul da ki öğrenci
nüfusun yoğun olmasından kaynaklı İstanbul içinde de Avcılar, Beyoğlu, Güngören,
Mecidiyeköy, Zeytinburnu, Esenler, Gaziosmanpaşa ve Üsküdar Küplüce de yeni yurtlar
açıyor.
TÜRGEV, SORUMLULUK ALANI NET BİR VAKIFTIR
Kurulduğu 1996 yılından bu yana, kendini, yükseköğrenimdeki kızların yurt ihtiyacını
karşılamaya, öğrenim hayatlarını kolaylaştırmaya adayan TÜRGEV, Türkiye’de bütün
imkanlarını bu alana seferber edip, uzmanlaşmış hizmet veren tek vakıftır.
TÜRGEV, KIZLARIMIZIN ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİNDEKİ AİLESİDİR
TÜRGEV’i anlamak, biraz da, kendini, kızı başka şehirde öğrenim gören anne baba yerine
koymayı gerektirir. Vakfımız bu duyarlılıkla yurtlar açar, bu özenle hizmet verir, hizmetlerini
bu amaçla yaygınlaştırmak ister. TÜRGEV, uzak şehirlerdeki evlatlara tıpkı anne babalar gibi
kol kanat gerer.
TÜRGEV’İN YURTLARI DA, KIZLARI DA FARKLIDIR
TÜRGEV YENİ DÖNEM BAŞVURULARINI ALMAYA DEVAM EDİYOR
Kız öğrencilerin eğitimine destek olmak için 18 ilde faaliyetlerini sürdüren TÜRGEV,
üniversite tercihlerini yapan kız öğrencilerin başvurularını ön eleme için web sitesinden
alıyor. Web sitesine yapılan başvuruların ardından mülakata davet edilen kız öğrenciler
mülakatın ardından kesin kayıtlarını yapıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14848.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Bünyan'da Yeni Adli Yıl Açıldı
Yargıda toplu tatil anlamına gelen adli tatilin 01 Eylül 2015 tarihi itibariyle bitmesi nedeniyle
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan Baro Temsilcisi Avukat Ali Aygan ile
Avukat Ahmet Karahan Bünyan Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret ederek Bünyan
Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başara'ya hayırlı olsun dileklerini ilettiler.
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Yargıda toplu tatil anlamına gelen adli tatilin 01 Eylül 2015 tarihi itibariyle bitmesi nedeniyle
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan Baro Temsilcisi Avukat Ali Aygan ile

Avukat Ahmet Karahan Bünyan Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret ederek Bünyan
Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başara'ya hayırlı olsun dileklerini ilettiler.
Ziyarette Bünyan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başara yaptığı konuşmada yeni adli yılın ülke,
millet ve yargı camiası için hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek ziyaretten dolayı teşekkür
etti. Söz konusu ziyaret karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından toplu resim çektirilmesi ile
sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14849.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Doğan’dan Numan Kurtulmuş’a tebrik
30 Ağustos resepsiyonu için geldiği Ankara’daki temaslarını sürdüren AK Parti Kayseri
Milletvekili Ahmet Doğan, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’u makamında
ziyaret etti.
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Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda (YTB) gerçekleşen
görüşme oldukça samimi bir ortamda geçti. Numan Kurtulmuş’u hükümet sözcülüğüne
atanmasından dolayı tebrik eden Doğan, yeni kabinedeki çalışmalarında başarılar diledi.
Görüşmede, Kurtulmuş’a bağlı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile
Türkiye-İnsan Hakları Kurumu hizmetlerinden Kayserili gençlerin daha fazla
yararlanabilmelerinin yolları konuşuldu.
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları
Derneği’nce Kayseri’de düzenlenen programlara katıldığını ve gençlere hitap ettiğini belirten
Doğan “bu arkadaşlarımız şimdi de Bolu-Aladağlar-Değirmenözü mevkii Orman İşletme
Müdürlüğü tesislerinde yaz kampı düzenlediler. Başarıyla gerçekleşen kamp geçen hafta sona
erdi. Bu projeye olan desteğiniz için Kayseri adına çok teşekkür ederim” dedi.
Kayseri’ye selam
Numan Kurtulmuş, milletvekili Doğan aracılığıyla Kayseri’ye selam göndererek “1 Kasım’da
başarı haberlerinizi bekliyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14850.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

90 Yıllık Kağnı Tekerini Koltuk Olarak
Kullandı
Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesinde Veteriner Hekim olarak görev yapan Cahit Atay'ın bürosunda
90 yıllık kağnı tekerini koltuk olarak kullanması dikkat çekiyor.
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Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesinde Veteriner Hekim olarak görev yapan Cahit Atay'ın bürosunda
90 yıllık kağnı tekerini koltuk olarak kullanması dikkat çekiyor.
Kağnı tekerinin dedesinden kaldığını 90 yıllık olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Atay,
“İlçemizin unutulmak üzere olan kültür değerlerini yaşatmak için büromun oturma gurubunu
kullanılmayan eski sandalye ve kağnı tekerinden yaptım.” dedi.
Kağnı tekerinden ve eski sandalyelerden oluşan oturma gurubunun büroya gelen misafirlerin
ilgisini çektiğini belirten Veteriner Hekim Atay, ilçenin gelenek ve göreneklerini bürosunda
sergilediği için mutlu olduğunu söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14851.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Ak Parti Milletvekili Kemal Tekden:
AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, koalisyon görüşmelerinin olumsuz
sonuçlanması ve yeniden seçim kararının alınması hakkında değerlendirmelerde bulunarak,
“Türkeş ve Yazıcıoğlu yaşasaydı AK Parti’ye destek verirdi” dedi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, koalisyon görüşmelerinin olumsuz
sonuçlanması ve yeniden seçim kararının alınması hakkında değerlendirmelerde bulunarak,
“Türkeş ve Yazıcıoğlu yaşasaydı AK Parti’ye destek verirdi” dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın
mensupları temsilcileriyle bir araya geldi. Programda konuşan Milletvekili Tekden,
Türkiye’ye koalisyonun bir faydasının olmadığını söyleyerek, ülkenin tek başına iktidarla

kalkınabileceğini söyledi. Tek başına iktidar ile ülkenin önünün açılacağını kaydeden Tekden,
“Biliyorsunuz MHP’den Tuğrul Türkeş, eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Yalçın
Topçu da hükümete katıldı. Bu devlete karşı sorumluluk gereği olması gereken bir durumdu.
Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yeniden seçim yaklaşıyor. Bu seçimde şunu çok iyi
gördük iki buçuk aylık dönemde. Bu ülkeye koalisyonlar yaramıyor. Biz bunu görmüştük.
Gerek ekonomik, gerek toplumun huzuru bakımından koalisyon hiç fayda getirmedi. Tek
başına iktidar dönemlerinde bu ülke çok büyük hamleler yaptı. Yaklaşık 13 yıldır AK Parti
döneminde de bu hamleler devam etti. Ama bu iki buçuk aylık dönemde şunu gördük ki tek
başına iktidar ile bu ülkenin önü açılabilir ancak. Bu yüzden ben hayal kırıklıkları içerisinde
olan toplumun milliyetçi, mukaddesatçı, ülkücü bütün kesimlerine hitap ediyorum. Bu
önümüzdeki seçimlerde tek başına iktidar olabilmesi için gelin AK Parti’ye destek verin. Bu
ülkemiz adına gereklidir. Bu konuda asla fanatizm, asla siyasi çıkar geçerli olmaması
gerekiyor. Başka bir partinin tek başına iktidarı da mümkün görünmüyor. İktidar istemeyen
partileri de biliyoruz. O halde Türkiye’nin yine büyük Türkiye hedefine yönelebilmesi için,
ülkenin yeniden huzura kavuşabilmesi için tüm milliyetçi, vatanperver, idealist, ülkücü
arkadaşları AK Parti’ye destek vermelerini ülke adına, gelecek adına davet ediyorum” dedi.
“TÜRKEŞ VE YAZICIOĞLU YAŞASAYDI AK PARTİ’YE DESTEK VERİRDİ”
Koalisyon görüşmelerinde olumsuz tutum sergileyen Devlet Bahçeli’ye yüklenen Tekden,
Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatta olmaları takdirde AK Parti’ye destek
vereceğini düşündüğünü söyledi. Tekden sözlerine şöyle devam etti: “Biraz fanatiklikle
alakalı bir sıkıntı var Türkiye’de. Devlet söz konusu olduğunda bir araya gelinseydi, kırmızı
çizgi bunların hepsi görüşülürdü. Ama hiç bu konu gündeme getirilmedi ki. Devlet Bahçeli ile
Ahmet Davutoğlu’nun görüşmesinde Ahmet Bey bu konuyu yeterince açıklamış. Ama
karşılıklı bir müzakere olmuyor. Adam ‘Ben böyle bir duvar koyuyorum’ diyor. Bunun
meydandan kaçmak olduğunu düşünüyorum. Onun bir bahane olduğunu düşünüyorum.
Mesela çözüm süreci. Cumhurbaşkanı söylüyor çözüm sürecinin rafa kaldırıldığını. Türkiye
Cumhuriyeti tarihinde bugünkü kadar PKK’ya darbe vurulmamıştır. Bundan daha güzel
çalışma mı olur? Ben şunu da söyleyeyim, yeterince tanıdığımı düşünüyorum. Alparslan
Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu yaşasaydı geçtiğimiz dönemde AK Parti’ye destek verirlerdi ve
beraber koalisyona giderlerdi. Alparslan Türkeş’in hayatını inceleyin. Sert görünümüne
rağmen o kadar yumuşaktır ki devlet için herkesle işbirliği yapabilir. Hatta Ermenistan ile
işbirliği yapalım diyebilecek kadar ileri giden bir adam. Muhsin Yazıcıoğlu’nu biliyorsunuz.
Kendisinin ortak olmadığı bir Refah Yol hükümetine destek verdi. ‘Ben Müslümanların
iktidarına engel oldu dedirtmem’ diyerek” ifadelerini kullandı.
HDP’li Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Konca’nın ‘Ermeni katliamı yapıldığı çok açık ve
nettir’ açıklamasına ilişkin olarak konuşan Kemal Tekden, “AK Parti ve Başbakanımız ne
kadar karşı olduğunu ifade etti. Ama Anayasa gereği bir şeyler yapılması gerekiyordu. Belki
bunlar burada Türkiye’ye olumsuz yapılarıyla hükümete ortakken bir faydalı olur
düşüncesiyle o alanlar verildi. Avrupa Birliği konusundaki sıkıntılarımız da belli. Onlar almak
istemiyor biz de girelim diyoruz. Aslında ben pek Avrupa Birliği’ne girme taraftarı değilim.
Bizim girdiğimiz zaman herhalde Avrupa Birliği yıkılmış olacak” diye konuştu.
Önümüzdeki seçimlerde tekrar aday olup olmayacağının sorulması üzerine Milletvekili
Kemal Tekden, tekrar aday olacağını ifade ederek milliyetçi, ülkücü, idealist ve
vatanperverlere AK Parti’ye destek çağrısında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14852.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Kayseri Şeker Çalışanlarından Kan Bağışı
Kampanyasına Destek
Kayseri Şeker ile Erciyes Üniversitesi Kan Bağış Merkezi arasında yapılan protokolle belli
aralıklarla Kayseri Şeker Fabrikası ve Boğazlıyan Şeker Fabrikasında kan bağışı toplanıyor.
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Kayseri Şeker ile Erciyes Üniversitesi Kan Bağış Merkezi arasında yapılan protokolle belli
aralıklarla Kayseri Şeker Fabrikası ve Boğazlıyan Şeker Fabrikasında kan bağışı toplanıyor.
Kayseri Şeker Fabrikası işletme binası park alanında 10 ünitede yapılan kan bağışının iki gün,
Boğazlıyan Şeker Fabrikası çalışanları için de iki gün olmak üzere toplamda dört gün kan
bağış kampanyasının devam edeceği belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14853.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Akay'a Adaylık Baskısı
1 Kasım’da yenilenecek olan milletvekili seçimleri öncesinde Kayseri’de gözler Kayseri
Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay’a çevrildi.
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1 Kasım’da yenilenecek olan milletvekili seçimleri öncesinde Kayseri’de gözler Kayseri
Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay’a çevrildi.
Şeker fabrikasında ki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Akay’ın, ‘siyasette bende varım’
deyip demeyeceği siyasi çevreler başta olmak üzere Kayseri kamuoyu tarafından merakla
beklenmeye başlandı. Kayseri Şeker'de ki hizmetiyle çiftçiler başta olmak üzere Kayseri,
Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir’in tüm Orta Anadolu’nun büyük takdirini ve sevgisini
kazanan Başkan Hüseyin Akay’ın 1 Kasım’da yapılacak seçim öncesinde nasıl bir tavır
sergileyeceği merak konusu oldu.
ÇİFTÇİ’DEN BÜYÜK DESTEK

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay’ın kendilerini Meclis’te en iyi
şekilde temsil edeceğine yürekten inandıklarını belirten çiftçiler, Başkan Akay’ın
milletvekilliğine adaylığını açıklaması halinde büyük destek vereceklerini söyledi. Başkan
Akay’ın milletvekili olması halinde kazananın yalnızca çiftçi değil, Kayseri olacağının altını
çizen üreticiler; ‘Hüseyin Akay bizler içinde Kayserimiz içinde büyük kazanç olur’ dedi.
Başkan Akay’ı siyaset arenasında görmek istedikleri, gerek telefonla ve gerekse bizzat ziyaret
ederek ikna turları gerçekleştirdikleri öğrenilen çiftçiler; "Bizi en iyi Başkanımız anlar. Akay
başkanımızın tarımı, çiftçiyi en iyi şekilde temsil edeceğinden zerre kadar şüphemiz yok.
Başkan Akay hangi partiden aday listesinde yer alırsa o parti şimdiden elde var bir desin.
Çünkü Başkan Akay, yalnızca Kayseriliden değil, Kayseri’deki Sivaslılardan, Yozgatlılardan,
Nevşehirli, Kırşehirlilerden de oy alabilecek güce sahip. Kayseri Şeker’i olduğu gibi
Kayseri’yi de şaha kaldıracak, hizmet ve yatırımlara imza atacağına adımız gibi emin
olduğumuz Başkanımıza desteğimiz tamdır’ şeklinde konuştu.
AKAY SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
Öte yandan sessizliğini koruyan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Akay’ın Kayseri merkez ve ilçelerindeki on binlerce çiftçinin desteği ve ısrarı karşısında nasıl
bir tutum sergileyeceği ise merakla bekleniyor. Başkan Akay’ın yakın çevresine; "Hayatımda
hiçbir zaman hizmetten kaçmadım. Çiftçimizin görüşü benim için son derece önemli" diyerek
siyasete yeşil ışık yaktığı ve Çarşamba günü Çiftçi Meclisi ile konuyu istişare ettikten sonra
kararını açıklaması bekleniyor,
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14854.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Şampiyonalarda Türkiye'yi 43 Kayserili Sporcu
Temsil Edecek
25 Eylülde Bosna Hersek’te yapılacak olan Küçükler Balkan Şampiyonası ve Kasım ayında
Tayland'da yapılacak olan Büyükler Dünya Şampiyonasına Kayseri’den Türkiye’yi temsil
etmek üzere 43 sporcu katılacak.
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25 Eylülde Bosna Hersek’te yapılacak olan Küçükler Balkan Şampiyonası ve Kasım ayında
Tayland'da yapılacak olan Büyükler Dünya Şampiyonasına Kayseri’den Türkiye’yi temsil
etmek üzere 43 sporcu katılacak.
Yarışmalar hakkında bilgi veren Kayseri Jiu jitsu ve Brezilya Jiu Jitsu Federasyon Başkanı
Orhan Özaktı, “Jiu Jitsu sporu ülkemizde çok yaygın bir şekilde yapılmaktadır ve aikido,
karate ve judonun karışımından oluşmaktadır. Geçtiğimiz hafta Çankırı’da yaptığımız Türkiye
Şampiyonasında milli takımı seçtik” dedi.
“ Üçüncü kez yaptığımız Türkiye Şampiyonasında başarılı olan sporcularımızla bu sene 25
Eylülde Bosna Hersek’te yapılacak olan Balkan Şampiyonasında ve Kasım ayında Tayland’da

yapılacak olan büyükler Dünya Şampiyonasına katılacağız” diyen Orhan Özaktı, “Balkan
Şampiyonasına 40 sporcu, 10 antrenör, iki idareci ve hakem olmak üzere 52 kişilik bir
kafileyle katılacağız. Tayland’da yapılacak olan Dünya Şampiyonasına ise 3 sporcu,1
antrenör ve 1 idareci olmak üzere 5 kişiyle katılacağız. Takımımız çok iyi durumda. Geçen
sene oldukça başarılı olduk. Bu senede hedefimiz Dünya ve Avrupa şampiyonu çıkarıp
ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. 2017 yılında Polonya’da yapılacak olan World
games yarışmalarında Jiu Jitsu olarak ülkemizi temsil etmek hedefliyoruz. Ülkemizi temsil
etmek için buralardan puan almayı hedefliyoruz. Hedefimiz bu yarışmalara 2017 yılında
ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcular seçmektir” şeklinde konuştu.
Bosna Hersek’te yarışacak sporculardan olan Leyla Naz Demir ise 11 yıldır spor ve 8 aydır da
Jiu Jitsu yaptığını belirterek şunları söyledi:
“Türkiye’de Jiu Jıtsuda ve kick boksta başarılı oldum. Bu sene derece yapan arkadaşlarla
birlikte 25 Eylülde Bosna Hersek’te Türkiye’yi temsil edeceğiz. Çalışmalarımız yoğun bir
şekilde devam ediyor. Haftanın üç günü antrenmanlarımız var ve iki saat çalışıyoruz.
Şampiyonadan bu hırs ve azimle hepimizin derece yapacağına inanıyorum. Türkiye’yi en
güzel şekilde temsil edeceğiz. Ailelerimiz bizi her zaman destekliyor. Benim spora başlama
sebebim ailemdir. Onların desteğiyle başladım.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14855.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Şüpheli Paketi Gördüler, Cep Telefonlarına
Sarıldılar
Kayseri'de orduevinin önüne bırakılan 'şüpheli poşet' ihbarı sonrasında polis ekipleri çevrede
geniş güvenlik önlemi alırken, uyarılara aldırış etmeyen onlarca vatandaş poşetin patlatılma
anını görüntüleyebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
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Kayseri'de orduevinin önüne bırakılan 'şüpheli poşet' ihbarı sonrasında polis ekipleri çevrede
geniş güvenlik önlemi alırken, uyarılara aldırış etmeyen onlarca vatandaş poşetin patlatılma
anını görüntüleyebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
Edinilen bilgiye göre, bir kadının Sivas Caddesi üzerinde bulunan orduevinin önüne poşet
bırakarak gittiği ihbarını alan polis ekipleri, alarma geçti. Kısa süre içerisinde orduevine gelen
ekipler, kentin en işlek caddelerinden biri olan Sivas Caddesi'ni çift taraflı yaya ve araç
trafiğine kapattı. Tramvay güzergahında da önlem alan polis ekipleri, tramvayların da geçişine
izin vermedi.
Şüpheli poşetin bulunduğu alanı şerit ile kapatan ekipler, vatandaşları da uyararak
uzaklaşmasını istedi. Bazı vatandaşlar polisin uyarılarını dikkate alarak hızla uzaklaşırken,
bazı vatandaşlar ise bulundukları yerden cep telefonları ile görüntü almaya çalıştı.

Bomba imha uzmanının incelemesi üzerine şüpheli poşet kontrollü olarak patlatıldı. Patlatılan
poşetin içerisinden kadın ayakkabısı ve kıyafetler çıktı. Poşetin patlatılmasının ardından
trafiğe kapatılan cadde yeniden açılırken, vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14856.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Kayseri Serbest Bölgesi İç Anadolu’nun
Parlayan Yıldızı
Kayseri Serbest Bölgesinde özel bir firmanın devir törenine iştirak eden Kayseri Serbest
Bölgesi Aş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Kayseri Serbest Bölgesinin
Mersin limanına 320 km, Devlet Demir Yolları yükleme rampasına 900 metre, uluslararası
karayoluna 600 metre, Hava limanına ise 15 km uzaklıkta bulunduğunu söyledi.
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Kayseri Serbest Bölgesinde özel bir firmanın devir törenine iştirak eden Kayseri Serbest
Bölgesi Aş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Kayseri Serbest Bölgesinin
Mersin limanına 320 km, Devlet Demir Yolları yükleme rampasına 900 metre, uluslararası
karayoluna 600 metre, Hava limanına ise 15 km uzaklıkta bulunduğunu söyledi.
96 firma ve 268 milyon $ yatırımı ile Kayseri Serbest Bölgesi’nin gerek kapsadığı alan gerek
ise yatırımcılara sağladığı kolaylık ve alt yapı yatırımları açısından son derece cazip bir yer
olduğunu belirten Kayseri Serbest Bölgesi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Memduh
Büyükkılıç, 80 yerli sermaye,6 firmanın yabancı sermaye ve 8 firmanın ise ortak sermayeli
olduğunu arsaların diğer bölgelere kıyas ile daha ucuza satışa sunulduğunu kaydetti.
Kayseri Serbest Bölgesi 7 milyon m2 alan üzerinde kurulu 96 firmadan 63 firmanın üretim,
28 firmanın dış ticaret, diğer firmaların ise depo ve kiralayıcı olarak iş yaptığını ifade eden
Serbest Bölgesi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç “ Kayseri Serbest
Bölgesi artık kendini aşan bir üretim merkezi olmuştur. Çünkü hem dünya teknolojileri ile
yarışacak olan üretim tesisleri birer birer hizmete açıldığı gibi bu tesisler bir dünya markası
olma yolundadır. Teknolojiye yatırım yapılmaktadır. 115 firma tarafından 216 milyon$ ‘lık
yatırım yapılmıştır. 2014 yılında 806.459 $ ile, Kayseri ihracatın % 16 Serbest Bölge
şirketlerince
gerçekleştirilmiştir.
Bu
çok
büyük
bir
orandır.
“
dedi.
Bölgenin bir dünya merkezi olması yönünde çalışmalar yaptığını Serbest Bölge alanı
içerisinde Gümrük Vergi muaflığının bulunduğu belirten Serbest Bölge Yönetim Başkanı Dr.
Memduh Büyükkılıç, şu anda 6 yabancı sermayeli firmanın bölge de faaliyet gösterdiğini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14857.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Kaçak Doğalgaz Kullanmanın Faturası
Oldukça Ağır
Temiz hava ve daha yeşil bir Kayseri için çalışan Kayserigaz kaçak doğalgaz kullanımları için
uygulanan ağır cezalar ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.
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Temiz hava ve daha yeşil bir Kayseri için çalışan Kayserigaz kaçak doğalgaz kullanımları için
uygulanan ağır cezalar ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.
Doğalgaz sektörünün öncü şirketlerinden Kayserigaz; “Aboneler doğalgaz sayaçlarına
kesinlikle müdahale etmemelidir” şeklinde bir açıklama yaptı.
Kayserigaz Tahakkuk Birim Sorumlusu Kemalettin KOYUNCU yaptığı açıklamada;
abonelerin kaçak doğalgaz kullanım amacıyla sayaçlara yapmış oldukları müdahalelerin,
yapılan rutin denetimlerde kolayca tespit edildiğini belirtti. Ayrıca; kaçak doğalgaz
kullanımının cezai yaptırım bedeli; tesisatta kaçak kullanımın ilk defa tespit edilmesi
durumunda EPDK Doğalgaz Piyasası Mevzuatının 4. maddesine göre, hesaplanan tüketim
bedelinin iki katı olarak abonelere yansıtıldığını ve kaçak doğalgaz kullanımının tespit
edilmesi durumunda ise yasal işlem başlatıldığını bildirdi.
Otuz kişilik ekibiyle her ay düzenli denetim yapıldığının altını çizen tahakkuk birimi
sorumlusu Kemalettin KOYUNCU; bugüne kadar ilginç yöntemlerle karşılaştıklarını ancak
bu yöntemleri tespit etmenin kendileri için çok kolay olduğunu sözlerine ekledi. Koyuncu,
doğalgaz sayaçlarına yapılan müdahalelerin güvenlik açısından risk teşkil ettiğini, abonelerin
hizmet alımında kesintiye uğramaması ve cezai yaptırım ile karşılaşmaması için bu tür
müdahalelerden kaçınması gerektiğini bildirdi.
Güvenli ve konforlu yakıtın profesyonel tedarikçisi Kayserigaz, Kayseri halkına hizmet için
ara vermeden çalışmaya devam edileceğinin altını çizdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14858.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Çolakbayrakdar'dan Görme Engellilere Beyaz
Baston
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, engellilerin hayatını kolaylaştırmak,
onlar için farkındalık oluşturmak amacıyla toplumun elbirliğiyle gayret göstermesi gerektiğini
söyledi.
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, engellilerin hayatını kolaylaştırmak,
onlar için farkındalık oluşturmak amacıyla toplumun elbirliğiyle gayret göstermesi gerektiğini
söyledi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Görbir Şube Başkanı Mustafa Çeker'in
de katıldığı programda 100 görme engelli vatandaşa beyaz baston hediye etti.
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, "Bize düşen toplum içerisinde engelli kardeşlerimizin de
olduğunun farkındalığını oluşturacak, onların hayatlarını kolaylaştıracak, yollarda,
kaldırımlarda, parklarda toplumun her kesiminde daha rahat hareket edebileceği mekanlar
oluşturmaktır. Biz de şu anda birçok parkımızda, bahçemizde engelli kardeşlerimiz için
onların rahat hareket edebileceği mekanlar oluşturuyoruz, hazırlıyoruz" dedi.
Bazı parkların içerisinde bedensel fiziki engelliler için eğitim alanları, oyun alanları gibi
yerler yaptıklarının altını çizen Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, "Birçok noktada görme
engellilerimiz için yürüme yollarını oluşturuyoruz. Onların rahatlıkla yürüyebileceği izlerin
olduğu kaldırımları döşüyoruz. Bunu daha fazla hale getirip bu kardeşlerimizin daha rahat
yaşayabilecekleri
mekanları
oluşturmamız
gerekir"
diye
konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar konuşmasına şöyle devam etti, "Sadece mekanları oluşturmakla
yetmeyecek nitelikte işin farkındalığını da ortaya koyacak, beyaz bastondaki 'beyaz' esprisinin
üçüncü şahıslar tarafından hissedilir, görünür, engelli kardeşimizin fark edilir olmasını
sağlamamız da gerekmektedir. Biz de toplumsal olarak en azından bu bilinci ortaya çıkartıp,
bu farkındalığı ortaya koymak adına gerek Kocasinan Belediyesi olarak biz gerek diğer
belediyeler, toplumun bütün katmanları olarak bu işin öncülüğünü yapmamız gerekiyor.
İnşallah sağlıklı, sıhhatli günlerde sizlerin de rahatlıkla kullanabileceği bir çevre oluşturmak
bizim görevimizdir. Hayata tutunmak adına hayatın içerisinde olmaları adına yapılan gayretler
önemlidir. Bizim insanımız yardımseverdir, gönlü açıktır, birinin elinden tutmak, yardım
etmek huzur bulur, mutlu olur. Bu farkındalık, bu bilinç biraz daha yüksek olsa eminim
herkes yardım noktasında elinden gelenden daha fazla gayret ve çaba gösterecektir. Görme
engelli kardeşlerimize bir nebze de olsun yardımcı olabilmek için bizlere de vesile oldunuz"
şeklinde konuşmasını bitirdi.

1998 yılında beri Kayseri'de hizmet verdiklerini belirterek dernekleri hakkında bilgi veren
Mustafa Çeken de,"Derneğimizin kamu yararına çalışma belgesi vardır. Eğitimci bir derneğiz,
şimdiye kadar 41 projeye imza attık.Bin 300 civarı engelli kardeşimizi kamuda ve diğer
kurumlarda istihdam ettik. Nazik düşüncenizden dolayı üyelerim adına teşekkür ediyorum"
şeklinde duygularını dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14859.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Doğan yeniden adaylık için başvurdu
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan, 1 Kasım’da yapılacak “tekrar seçim” için
adaylık başvurusunda bulundu.
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Gerekli evrakları tamamlayarak Söğütözü’ndeki AK Parti Genel Merkezi’ne giden Doğan 26.
dönem için kaydını yaptırdı.
Parti çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ahmet Doğan şunları söyledi:
“Kayserimize, milletimize ve gönül coğrafyamıza hizmet etmek için yeniden adayım. Allah
hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Partimizden aday adayı olan bütün arkadaşlarımıza
başarılar diliyor, 1 Kasım’da yeniden tek başına iktidara gelerek hayırlı hizmetler yapabilmeyi
Rabbimizden niyaz ediyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14860.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Öldürülen Diyarbakır Eski Gençlik Kolları
Başkanı İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları tarafından dün uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden
Diyarbakır eski İl Gençlik Kolları Başkanı Yunus Koca için gıyabi cenaze namazı kılındı.
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AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları tarafından dün uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden
Diyarbakır eski İl Gençlik Kolları Başkanı Yunus Koca için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır eski İl Gençlik Kolları
Başkanı Yunus Koca için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cami Kebir’de öğle namazına
müteakip kılınan gıyabi cenaze namazına AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden de
katıldı. Gıyabi cenaze namazının ardından konuşan AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları
Başkanı Mustafa Tevfik Kürtüncü, “Hainlere, kalleşlere ve bu vatanı satan şerefsizlere
sesleniyoruz. Vicdanı rahat uyuyan var mı aranızda? Hadi yüreğiniz yetiyorsa mezara
Türklüğünüzü, Kürtlüğünüzü götürün. Rabbim bize senin o büyük hayallerini
gerçekleştirmeyi, memleketimizin her yerine barışı, huzuru ve kardeşliği hakim kılarak sana
ve bu millete hainlik ve kalleşlik yapanları kahretmeyi nasip eylesin” dedi. AK Parti Kayseri
Milletvekili Kemal Tekden ise, PKK ile mücadeleye devam edileceğini söyleyerek,
“Başkanımızın bu hassasiyetine teşekkür ediyorum. Diyarbakır İl Gençlik Kolları eski
Başkanımız Yunus Koca’yı rahmetle anıyoruz. O bir şehit. Bütün şehitlerimiz gibi o da bize
hüzün verdi. O da bir başka hüzün verdi bize. Orada ne silahı vardı ne bir düşmanlığı sadece
Kürt, Türk ve bütün Türkiye’de ki milletimizin birliği beraberliği arzusuydu hedefiydi. Bunun
için yazdı, bunun için mücadele etti, bunun için gayret gösterdi. Yiğit bir insandı. Allah
mekanını cennet, makamını peygamber efendimize komşu eylesin. İşi siyasi boyuttan alınca
orada mücadele eden tek parti AK Parti’dir, AK Partililerdir. Bu yine devam edecek.
Türkiye’ye olduğu gibi Güneydoğu’da da hatta Türkiye’nin dışına kadar kalkınma hamlesi
devam edecek. İnanıyoruz arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14861.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Yeni eğitim-öğretim yılına hazırız!
Kayseri’de 283 bin öğrenciye 16 bin 400 eğitimci ile hizmet verdiklerini söyleyen İl Milli
Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu: “ Yeni eğitim-öğretim yılına hazırız. TEOG ve LYS
başarılarında hedefimiz önümüzdeki yıl ilk beşe girmek” dedi.
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İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, 2015-2016 eğitim öğretim yılı için
gerçekleştirilen hazırlıkları ve yenilikleri gazetemize anlattı.
Okullarımız hem öğretmen ve derslikler bakımından hem de bakım-onarım işleri bakımından
ne durumda? Yeni eğitim-öğretim yılına hazır mı?
Biz bu güne kadar bakanlığımızın bize intikal ettirdiği bakım ve onarım ödeneklerinin
tamamını harcamış durumdayız. Hürriyet Endüstri Meslek Lisemizde özel bir durum var.
Orası biraz gecikecek gibi gözüküyor. Onun haricinde il genelinde yaklaşık 126 tane
okulumuza bir şekilde bakım ve onarım gerçekleştirdik. Bunların hepsi de yeni eğitimöğretim yılına yetişecek gibi gözüküyor. İlave ödenek de istedik. İnşallah gelirse bu yeni bir iş

demek. Yani yeniden de bu süreç başlayabilir. 40-45 okulumuz için de bu süreçten
bahsedebiliriz.
Öğretmeni daha aktif bir şekilde sürece katıyoruz
Yeni eğitim-öğretim yılında yapmayı düşündüğünüz değişiklikler ve yeniliklerden bahseder
misiniz?
Dershanelerin hayatımızdan çıkması ile birlikte biz okullarımızdaki kurslarımıza ciddi
manada devam edeceğiz. Bizim öncelikli konularımızdan biri bu olacak. Tam öğrenme
projemiz var. Geçen sene 14 pilot okulumuzda, özellikle de ortaokullarımızda uygulamasını
yaptık. Bu okulları seçerken de şehir ortalamasının altındaki okulları seçtik. Mesela sene
başında yaptığımız ilk değerlendirme toplantısında bu okullardaki başarı oranı
%25’lerdeyken, il başarı oranı %50’lerdeydi. Makas aralığı bu kadar yüksek olan okulları
seçtik. En son yaptığımız değerlendirmede il başarı oranı %57’ye gelmiş. Bunlar %25’ten
%65’leri gördüler. Bu doğru bir uygulama yaptığımızı gösteriyor. Bu proje, öğretmeni daha
aktif bir şekilde sürece katıyor. Eğer eğitimden bahsediyorsanız bu işin temelinde öğretmen
var. Öğretmeni ne derece sürece aktif olarak katarsanız oradan başarı gelmemesi mümkün
değil.
Veli ziyaretleri bizim özellikle üzerinde durduğumuz ve hiçbir zaman vazgeçmeyi
düşünmediğimiz projeler. Yaklaşık 25 tane projemiz var. ‘Geçmiş-geleceğim’ projesi
çerçevesinde tarihi mekânlarda derslerin işlenmesi gibi. Çocuğun lisedeki dersi, medreseler
tarihi ise gelsin bizim Hunat Medresesi’nde bu dersi işlesin. Tıp dersi ise bizim Gevher
Nesibe’de bu dersi görsün. Eğer din dersi ise bunu gelsin Camii Kebir’imizde ya da Hunat
Camii’mizde işlesin.
Bu projede özellikle kız öğrenciler ile ilgili çok iyi dönüşler aldık. İlk defa camiye girmiş kız
çocuklarımız vardı. Bunun gibi sayacağımız birçok projemiz var. Bunun gibi birçok projeyi
hiçbir zafiyete düşmeden sürdüreceğiz.
Hedef Türkiye’de il beşe girmek
Kayseri’nin bu yılki TEOG ve LYS başarıları ne durumda?
Bakanlığımız bize iller arası bir kıyas vermiyor. Yani daha önceki yıllarda, 4 yıl öncesinde
illere göre başarı sıralaması verilirdi. Fakat 2011 yılından bu yana sıralamayı bakanlığımız
bizimle paylaşmıyor. Kendi içimizdeki oranı bizimle paylaşıyor. Yani 1 yıl önce Kayseri’nin
başarı durumu ne imiş, kendine göre ve Türkiye ortalamasına göre bu gün hangi noktaya
gelmiş, bunu paylaşıyor. 2012 yılından bu tarafa da Kayserimiz Türkiye ortalamasının epeyce
üzerinde olan bir ilimiz. Her yıl yukarıya doğru devam eden bir ivmemiz var. Bu sene de hem
TEOG sınavında, hem de Üniversiteye giriş sınavlarımızda da bu makasın olumlu yönde
yukarıya doğru açıldığını görüyoruz. Yani bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ama veri
paylaşılmadığı için bunu deklare etmekte güçlük çekiyoruz. Kayseri olarak hem TEOG’ da
hem de üniversiteye giriş sınavlarında ilk onun içerisinde olduğumuzu çok rahat bir şekilde
söyleyebiliriz. Bu ivme ile gidersek önümüzdeki yıl ilk beşten de belki bahsederiz.
Kayıt parası tarihe karıştı
Okulların bazılarında karne parası, kayıt parası vs. gibi paralar isteniyor. Böyle bir şey var
mı?
Kayıt parası artık tarihe gömüldü. Zinhar böyle bir durum söz konusu değil. Zaten bu süreç ile
alakalı eğer bir durum tespiti yapılır ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bakanlığımızın
talimatları doğrultusunda üzerlerine gidiyoruz. Gerekli ceza-i işlem süreci ne ise onu sonuna
kadar da takip ediyoruz. Böyle bir süreç ilimizde mümkün yâ da makul değil diye
düşünüyorum. Eğer öyle bir durum var ise de bilgimiz, görgümüz olursa bu konu ile alakalı
bunu karşılıksız bırakmayız.
TEOG sınavları sonrasında yerleştirmelerden kimse hoşnut değil, ilk tercihlerde hiç kimsenin
tercih yerleri değiştirilmedi. Şimdi ikinci tercihler yapıldı. Ama veliler bu yapılan tercihlerden
de ümitsiz. Siz bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz?

Adı üstünde bir sınav sonucuna göre yerleştirmeden bahsediyoruz. Bu sınavlar okulları
kategorize etmek için yapılıyor. Okulları belirlemek için ortada yapılan bir sınav var ve bu
sınavda öğrencilerimizin almış olduğu puanlar var. Yani buradaki okullara yerleştirmede tek
kriter puan. Kimin puanı nereye yetiyorsa, nereye isabet ediyorsa öğrencimiz de o okula
yerleşiyor. Ama mesela bizim Fen Lisemiz 491 puanla kapattı. 430 alan bir öğrenci de ne
olursa olsun fen lisesine yerleşmesi çokta kabil gözükmüyor. Dolayısı ile bu bizim isteğimizle
yürüyecek bir süreç değil. Tamamen puanla ilgili yürüyecek bir süreç.
Bakanlığımız 3 defa ek yerleştirme takvimi açıkladı. Bunlardan ikincisi sonuçlanmak üzere,
üçüncüsü de önümüzdeki hafta başlayacak. 3 Eylül’de başlayıp 10 Eylül’de sonuçlanacak.
Buradaki mantık süreç nasıl işliyor? Eğer okulda boş kontenjan oluşmuş ise siz müracaat
ediyorsunuz. Atıyorum okulda 2 tane boş kontenjan oluştu. Buraya da 10 kişi müracaat etti. O
10 kişinin içerisinden en yüksek olan iki puan yerleşiyor. Yani okula yerleşmenin tek bir
kriteri var. O da puanla oluyor. İlimizde yaklaşık olarak 21.000 öğrencimiz TEOG sınavına
girdi. Biz ise ilimizde 22.000 kontenjan oluşturduk. Bütün lise kısımlarımızda ve şu gün
itibari ile listeye baktığımda ilk yerleşme sonuçlarına göre yaklaşık 4424 adet boş
kontenjanımız vardı.
Bizim bunların içerisinde tabi tercih yapmayıp açık liselere yönlendirilen öğrencilerimiz de
var. Onlarla ilgili süreç şu şeklide yürüyecek: Bu üçüncü yerleştirmeler de bittikten sonra
çocuk açık liseye yerleşmiş ise yâ da herhangi bir özrü varsa, özrünü de ilgili kurumlar
aracılığı ile belgelendirmiş ise bizim ilimizde oluşturacağımız sınav yerleştirme
komisyonlarına müracaat edilecek.
Orada adreslerine dayalı olarak tabi yine puana dikkat ederek boş kontenjan olması kaydı ile
bu yerleştirmeleri yapacağız. Bu şu demek değil yani açık liseden bir öğrenci geldi. 350 puan
almış ben Sami Yangın Anadolu Lisesi’ne kayıt olmak istiyorum. Sami Yangın kaç ile
kapatmış. 460 ile kapatmış. yok onu da oraya yerleştiremeyiz. Puanına ve adresine göre açık
olan ağırlıklı bu yerleştirmeler şu listeye bakıldığında meslek liselerine yapılacak gibi
gözüküyor. Fen lisesinin sıfır yani herkes yerleşmiş oraya boş kontenjan kalmamış. Sosyal
bilimler lisesinde boş kontenjan kalmamış. İlimizin tamamında bütün Anadolu Liselerinde ki
bunlar ağırlıklı ilçelerdedir, Anadolu Liseleri’nde 85 tane boşluk gözüküyor. İlk yerleştirme
sonuçlarında, çok programlı liselerde de 1932 tane boş kontenjan var. Mesleki Teknik
Anadolu Liselerimizde 1241, İmam hatip Liselerimizde de 1166 tane boş kontenjan var. Bu şu
demek; açık öğretimden gelip de bizi liseye yerleştir diyenleri bu okul türlerinden birine
yerleştireceğiz.
İmam hatiplerde geçmişten gelen bir güç kaybı var
TEOG’da hiçbir yere yerleşemeyenler imam hatibe yönlendiriliyor. Bu da imam hatiplerin
kalitesinin düşmesine neden oluyor. Bunun önüne geçmek için çalışma yapıyor musunuz?
Talas’ta Fatma Zehra Dülgeroğlu İmam Hatip Lisesi’ni yeni açtık. Malum ortaokuldu. Oraya
bir hayırseverimiz İmam hatip ortaokulu yaptı. Ortaokulu oraya taşıdık. Eski ortaokulun
yerine de lise açtık. Taban puanı yanılmıyor isem 360. Ondan sonra Şerafettin Elmastaş
abimizin yaptırdığı Uğurevler’in karşı tarafında büyük bir İmam Hatip Lisesi var. Oranın ki
363 taban puanlarından bahsediyorum. Uluslararası Germirli’ye bu sene Türk öğrenciler de
alınabildi. Yine 360’larda falan oranın da öyle bir taban puanı var. Ali Rıza Özderici Kız
İmam Hatip Lisemiz ve Merkez Kız İmam Hatip Lisemiz de aynı şekilde… Tabandan gelen
bir güç kaybından bahsediyoruz. Ama Kayseri ile ilgili bu yerleştirme puanlarına baktığımız
zaman ki burada şu da var: ‘Bizim İmam Hatip Ortaokullarımız ciddi anlamda bu sene mezun
verecekler. Mesela bir Dedeman bu sene ilk mezunlarını verecek. Dolayısı ile bu okullardan
gelen yapı da önümüzdeki yıl İmam Hatip Liselerine giriş puanlarını biraz daha yukarıya
taşıyacak diye düşünüyorum. Çünkü planladığımız yani il bazında düşündüğümüz
uyguladığımız sistemin sonucu da bunu getirecek. Bu seneki yerleştirme puanları da çok kötü
değil. İmam Hatipte boş kontenjan gözüküyor. Ama bunun büyük bir kısmı Ahmet İnci ve

Eskişehir Bağları’ndan geliyor. Yaklaşık 400 küsur oradan yani. Şehir merkezi ile alakalı
ciddi bir ivme vardı. Geçen sene bu puanlar daha düşüktü.
Sanırım imam hatipleri tercih sayısında da düşüş var!
Kontenjan barajında makası fazla açmamamızın bir sonucu oldu bu. Biz vatandaşımıza
bulunduğu yerde imkan sağlamak adına okullarımızdaki kontenjan sayısını en üst düzeyde
kullandık. Bunu geçen sene de yaptık. Gördük ki, kendimizi bu kadar zorlamamızın bir alemi
yok. Önümüzdeki yıllarda yerleştirme ile ilgili makası biraz daha daralttığımız zaman,
yerleşme ile alakalı puanlar özellikle de imam hatiplerle ilgili biraz daha yukarıya doğru
çıkacaktır.
4+4+4 sistemine geçtikten sona bir anda Kur’an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi derslerinin
yaygınlaşması branş hocası bulunmasında problemler oluşturdu mu?
Geçen sene bu makas açıktı. Ama bu yıl makas biraz daha daraldı. Allah’a şükürler olsun çok
fazla problem yok. O konuda da sayısal olarak çok büyük destek aldık.
Emekliliği yaklaşmış öğretmenler, eğitim ve öğretime fazla önem vermiyorlar. Bu nedenle de
birçok öğrenci de mağduriyet yaşıyor. Siz bu tip olumsuz durumlar için ne gibi önlemler
alıyorsunuz?
‘Bu dünyanın ahireti de var.’ Bir vatandaş ve bir Müslüman olarak eğer böyle yapanlar varsa
bunlara söyleyeceğim ilk söz bu. Ben, il milli eğitim müdürü olarak elimden geldiğince okul
ziyaretleri yapıp öğretmen arkadaşlarımla birlikte olmaya gayret ediyorum. Ancak bizim
ziyaretlerimiz daha çok motivasyonu artırmak amacıyla oluyor. Denetim işin içine girdiğinde
bunu birinci derecede denetleyecek olan okuldur. Okul müdürlerinin denetimleri yerine
getirmeleri lazım ki son süreçte bakanlığımızın kurumsal olarak yapmış olduğu değişikliklerle
aslında bu işi okul müdürlerine daha fazla tevdi etti. Eğer böyle bir şikayet ve problem varsa
bunun için de gereken yapılıyor.
Kayseri’de haziran dönemindeki seminer de Türkiye’de yapılmayan bir eğitim takvimi
yapıldı. Türkiye’de alanında ne kadar eğitim almış kişi varsa bunları öğretmen
arkadaşlarımızla bir şekilde yüzleştirdik.
Daha önce kuşaklar arası geçiş için 30 yıldan bahsedilirken günümüzde bu geçiş 3 yıla düştü.
Bu da kendimizi her alanda yenilememiz ve geliştirmemiz gerektiği sonucunu ortaya
koyuyor. Öğretmen arkadaşlarımızın donanımlarını zenginleştirmek açısından bu seminer
zamanını bu şekilde geçiştirmeyi düşünüyoruz.
Eğitim, duygusal bir süreçtir
Okullarda öğrencilerin ahlaki yozlaşmasının önüne geçmek için çalışmalar yürütüyor
musunuz?
Bunlar bizim sürekli güncel tuttuğumuz konular. Olayın iki tarafı var. Birincisi mevzuat
tarafı. İkincisi de insani bir tarafı var. Mevzuat tarafı bu konuda bizim elimizi zayıflatıyor.
Doğru muydu? Değil miydi? Bu bir tartışma konusu: ‘Eti senin kemiği benim’ anlayışı vardı.
Bu gün çok farklı bir noktaya geldik. Biz ifrat ve tefrit noktalarını ayarlamakta biraz güçlük
çekiyoruz. Benim şahsi görüşüm, o da yanlış bu da yanlış. Bununla birlikte ben sevginin
açamayacağı kapının olmadığına inanıyorum. Belki biraz daha fazla emek ister. Belki
öğretmen arkadaşlarının sırtına daha fazla yük bindirir. Hangi ilişki ağı olursa olsun bunun
yolu sevgiden geçer. Alemlerin yaratılış sebebi budur zaten.
Dünyada eğitim ile ilgili kalem oynatan bilim adamlarının ortak bir kanaati oluşmaya başladı.
Eğitim duygusal bir süreçtir. Bizim bildiğimiz matematiksel bir süreç değildir. Anlatırım
anlarlar değil, severse anlarlar sürecine evirildiğini bilim adamları da kabul etmeye başladı.
Lisede taş yerinden oynasa beni çağırırlardı
Öğrencilerin sevdiği hocanın, dersini sevmesi de bunun kanıtıdır sanırım!
Kesinlikle… Belki konu uzayacak ama o, bahsettiğiniz öğrencilerden biri de bendim. Benim
öğrencilik yıllarım bu şekilde geçti. Ben Bünyan Lisesi mezunuyum. Lisede taş yerinden
oynasa beni çağırırlardı ve o taşın altından çıkardım. Halen Bünyan İmam Hatip Lisesi’nde

çalışan Kadir hocam bizim kimya hocamızdı. Kadir Hoca belki hepsinden daha fazla dayak
attı bana. Ama Kadir Hoca’nın yaptığı hiçbir şey bana batmadı. Çünkü biliyordum ki Kadir
Hoca beni seviyordu. Bizim de öğretmen arkadaşlara bir araya gelişimizde âcizane tavsiyemiz
bu oluyor. Yani seversen sevilirsin. Eğer sevilirsen de ona bir katkı olur. Bu işin başka da
yolu yok. Eğitimciler olarak sevgi yolu ile etkileme gücümüzü yeniden keşfetmemiz lazım.
Milli eğitimdeki en ufak bir değişim köklü bir değişim olarak mı algılanıyor?
Köklü değişim Ömer Dinçer Bakanımız zamanında 4+4+4 ile birlikte yapıldı ve bitti.
Bununla ilgili olumlu ve olumsuz süreçlerin tamamını yaşadık. Hepsinin hesabını gördük ve
biz o defteri kapattık. Mevlana hazretlerinin güzel bir sözü var: ‘Geçmişte ne kadar güzel şey
varsa geçmişte kaldı cancağızım. Artık yeni bir gün ve yeni şeyler söylemek lazım.’ Biz o
yeni şeyleri söylemeye çoktan başladık.
Tamamen normal eğitime geçmeyi planlıyoruz
Bugün Kayserimizde imam hatipler hariç çocuklarımız % 55’ler civarında Kur’an-ı Kerim ve
Siyer-i Nebi’yi seçmeli ders olarak seçmişler. 4+4+4 olmasaydı bu gün bunlardan
bahsedemeyecektik. Bunun da olması gerekiyordu zaten… Bu millettin gönlünde olan ihtiyacı
bu noktada gidermiş oluyoruz.
Öbür taraftan da baktığımız zaman ben göreve başladığımdan bu yana Kayseri’de 172 tane
okul inşaatı başlatmışız. Son 20 yılda yapılan devlet yatırımına denk bir sayı bu. Devlet son
20 yılda Kayseri’ye ne kadar yatırım yaptıysa, 2012’den günümüze kadar da o kadarını da
yapmış, programa almış, ihalesini yapmış. Bu yıl 23 okulun teslimatını alacağız. Bu aslında
çok ciddi bir yatırım. Biz önümüzdeki iki yılda eğer nasip olursa Kayseri’de tamamen normal
eğitime geçmeyi planlıyoruz. Bu çok iddialı bir söz.
Dershaneler bizim %1’imiz bile değil
Söyleşimiz sonlandırırken söylemek veya dile getirmek istediğiniz hususlar var mı?
Konu milli eğitim olunca bu herkesi ilgilendiriyor. Hiç işim olmaz diyen ‘Amca’nın torunu
bizde. Bu gün Kayseri’de açık öğretim öğrencileri hariç sabah çantasını alıp bizim
okullarımıza gelen yaklaşık olarak 283 bin öğrencimiz var. Biz elimizden geldiği kadar 16 bin
400 arkadaşımız ile birlikte bu öğrencilerimize katkı sağlamaya çalışıyoruz.
Velilerimizin, yapılan işlerden bir endişesi olmaması lazım. Milli Eğitim çok gündemde
kalan bir kurum. Ama temel itibariyle baktığınız zaman köklü bir değişiklik yok. Bizim
öğrencilerimiz ilkokul 4 müfredatını kaç seneden beri görüyor. Sınıf aynı, sınıfta ders gören
öğrenciler aynı…
Esasında baktığınız zaman Milli Eğitim köklü bir kurum. Gelenekleri olan bir kurum.
Kendine ait refleksleri olan bir kurum. Memleketimizin de en kurumsal kurumlarından biri
milli eğitim. Bu gün dershaneler kapatıldı. Bununla ilgili çok yazılıp-çizildi. Milli eğitimin
yaptığı genel işlere baktığınız zaman bu bizim %1’imiz bile değil. %1 üzerinden %99
değerlendirildiği zaman biz üzülüyoruz.
Söyleşi: Bünyamin Gültekin/Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14862.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Doğan, TBMM Başkanı Yılmaz’ı ziyaret etti
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan Ankara’daki temaslarını sürdürüyor.
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Daha önce Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’u ziyaret
eden Doğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Yılmaz’a da makamında bir ziyaret
gerçekleştirdi.
Aslen Sivas Gürün’lü olan Meclis Başkanı Yılmaz görüşme esnasında Kayseri’yi çok
sevdiğini ve memleketine giderken mutlaka uğramaya çalıştığını kaydetti.
Ahmet Doğan da, Kayseri’ye yapılacak yeni yatırımlar özellikle de gençlik projeleri
konusunda kendisinden destek istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14863.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Açıkgöz Ailesinin Mutlu Günü
Gazeteci Kürşat Açıkgöz baba oldu.
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Gazeteci Kürşat Açıkgöz baba oldu.
Gazeteci Kürşat Açıkgöz'ün eşi Esma Açıkgöz, 2 kilo 900 gram ağırlığında bir kız çocuğu
dünyaya getirdi. Büyük mutluluk yaşayan Kürşat Açıkgöz ile eşi Esma Açıkgöz, çocuklarına
Suna adını verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14864.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Ak Parti Kayseri Milletvekili Çalış 26. Dönem
Milletvekili Seçimlerinde Aday Olacak
İhlas Haber Ajansı Kayseri Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden AK Parti Kayseri Milletvekili
Havva Talay Çalış, seçim hükümeti ile ilgili olarak, “Bu seçim hükümetinde sadece AK Parti
ile HDP olsaydı Alparslan Türkeş’in kemikleri sızlayacaktı.
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İhlas Haber Ajansı Kayseri Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden AK Parti Kayseri Milletvekili
Havva Talay Çalış, seçim hükümeti ile ilgili olarak, “Bu seçim hükümetinde sadece AK Parti
ile HDP olsaydı Alparslan Türkeş’in kemikleri sızlayacaktı. Tuğrul Türkeş bey sağolsun
bakanlık teklifini kabul etti ve hükümete girerek bizi biraz rahatlattı” dedi.
İhlas Haber Ajansı Kayseri Bölge Müdürlüğüne yaptığı ziyarette konuşan AK Parti Kayseri
Milletvekili Havva Talay Çalış, “Kayseri için elimizden gelen herşeyi yaptık ama ilk önce
Kayseri’nin problemlerini tespit etmeye çalıştık. Gerekli İl Müdürlüklerinden
milletvekillerimiz brifing alarak bir araya geldi. Onlarla birlikte Kayseri’nin sorunlarını tespit
ettik. Çözebildiklerimiz oldu, çözemediklerimiz de oldu. Tabi hükümetin kurulamaması bize
engel oldu. Bizler her türlü sorunu gerekli makamlara ilettik ve onların yapılması için
takibindeyiz. Bundan sonra inşallah hükümetimiz kurulursa daha fazla hizmet etmeye
çalışacağız” diye konuştu.
26. dönem milletvekili adayı olduğunu belirten Talay, “Biz davamızın peşindeyiz, asla
bırakmayız. Partimiz bize vekil olarak görev verirse vekilliğimizi yaparız, başka yerlerde
görev verirse ona devam ederiz. Biz AK Partinin ruhuna saygımızı devam ettiriyoruz. Bu
davanın peşinden ölene kadar devam edeceğiz. Onun için vekil adayıyız. Müracaatımızı
henüz yapamadık. Evrakları tamamlayamadık. En geç yarın müracaatımızı yapmış olacağız”
şeklinde konuştu.
‘Kayseri’de AK Partinin oy oran hedefi inşallah yüzde 60-70 olacak’ diyen Talay,
“Milletvekili sayısı olarak da herzaman ki gibi 9’da 9 diyoruz. Bu açıdan vatandaşımız bize
sahip çıkacaktır diye düşünüyoruz. Suruç’ta başlayan olaylarla ülkemiz bir kaosa
sürüklenmeye çalışılmıştır. Ülkemizin üzerinde yabancı güçler ve yerli güçler çeşitli oyunlar
oynamıştır. Bunları biz vatandaşlarımıza çok net anlatmaya çalıştık. Bildiğiniz gibi koalisyon
çalışmaları CHP ile devam etti, sağlanamadı ama ‘MHP bizimle yürü’ derken maalesef
yerinden bile kalkmadı. Bir adım bile atmadı ve maalesef seçim hükümetinde HDP’li
vekillere bakanlık teklif edildi. Bunun vebalini ben MHP’lilere yüklüyorum. Bu seçim
hükümetinde sadece AK Parti ile HDP olsaydı Alparslan Türkeş’in kemikleri sızlayacaktı.
Tuğrul Türkeş sağolsun bakanlık teklifini kabul etti ve hükümete girerek bizi biraz rahatlattı.
Ben buradan özellikle MHP’li kardeşlerime sesleniyorum; millete ve devlete güvenimizin tam
olması gerekiyor ve bunu destekleyecek partiye de desteklerini rica ediyorum” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14865.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Suriyeli Öğrenci
Toplantısı
Kayseri'de ikamet eden Suriyeli öğrencileri kayıt yaparak okullarında okutacak okul
müdürleriyle İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu bir araya geldi.
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Kayseri'de ikamet eden Suriyeli öğrencileri kayıt yaparak okullarında okutacak okul
müdürleriyle İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu bir araya geldi.
Melikgazi Rehberlik Araştırma Merkezi toplantı salonunda yapılan toplantıya yaklaşık 100
okul müdürü katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ,Suriye deki iç savaştan kaçarak Kayseri'ye
sığınan ailelerin yaklaşık 5 bin 850 okuma çağında çocuklarının olduğunu, bunun bin 840
öğrencinin okullarına devam ettiğini belirtti.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, ”Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığımızın
talimatıyla okuma çağına gelmiş Suriyeli öğrencilerin devlet okullarına kayıtlarının olacak, bu
öğrencilerin Türkçeyi daha sağlıklı öğrenmeleri kurslarla sağlanacaktır. Bizim Osmanlı'dan
gelen bir misyonumuz var. Ümmet noktasında Müslümanların son kalesi Türkiye’dir. Suriyeli
öğrencileri ötekileştirmenin bir anlamı yok. Eğitim yalnızca fen ve matematikten ibaret
değildir, eğitim duygusal bir süreçtir. Öğretenle öğrenen arasında duygusal bir bağ oluşmalı,
daha doğrusu kucaklamadığın her fert öteki taraftadır, kolaya kaçmamalıyız bundan ötürü
kucaklamak hizmetse zehir olsa da ,bal eylemeliyiz. ”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14866.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Mıntıka Temizliği Yapan Mahkum Gölette
Boğuldu
Kayseri'de göl çevresinde mıntıka temizliği yapan ve serinlemek için gölete giren 10
mahkumdan birisi boğularak hayatını kaybetti.
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Kayseri'de göl çevresinde mıntıka temizliği yapan ve serinlemek için gölete giren 10
mahkumdan birisi boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri yarı açık cezaevinde kalan 10 mahkumun Melikgazi ilçesine
bağlı Gesi Mahallesi'nde bulunan göletin çevresinde mıntıka temizliği yaptığı öğrenildi.
Güneşin altında yapılan mıntıka temizliği sonrasında mahkumların serinlemek amacıyla
gölete girdiği bildirildi.
Gölete giren mahkumlardan 25 yaşındaki Rasim Y.'nin gözden kaybolması üzerine, uzun süre
su yüzüne çıkmayan Rasim Y.'yi göremeyen arkadaşlarının görevlilere haber verdiği
bildirildi. Görevlilerin de haber vermesiyle olay yerine gelen AKUT ekiplerinin yaptığı
çalışma sonrasında Rasim Y.'nin cesedi göletten çıkarıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14867.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

55 Yaşındaki Adam Ceviz Çırparken 10
Yaşındaki Kızın Üzerine Düştü
Kayseri'de, 55 yaşındaki adam, ceviz çırparken dengesini kaybederek 10 yaşındaki kız
çocuğunun üzerine düştü.

03 Eylül 2015 Perşembe 13:20

Kayseri'de, 55 yaşındaki adam, ceviz çırparken dengesini kaybederek 10 yaşındaki kız
çocuğunun üzerine düştü. Yaralanan adam ve küçük kız hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Güllübahçe Caddesi'nde
meydana gelen olayda 55 yaşındaki D.G.'nin ceviz çırpmak için ağaca çıktığı öğrenildi.
Cevizleri çırptığı sırada dengesini kaybeden D.G.'nin yerdeki cevizleri toplayan 10
yaşındaki
H.G.'nin
üzerine
düştüğü
bildirildi.
Yaralanan küçük kız H.G. ve 55 yaşındaki D.G. ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14868.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Başkan Çelik Yatırımları İnceliyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas'taki iki önemli mekanda incelemelerde
bulundu. Önce eski Amerikan Koleji binasını gezen ve restorasyon çalışmalarının son durumu
hakkında bilgi alan Başkan Çelik, daha sonra Talas Öğretmenevi'nde ki çevre düzenlemesi
çalışmalarını yerinde gördü.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas'taki iki önemli mekanda incelemelerde
bulundu. Önce eski Amerikan Koleji binasını gezen ve restorasyon çalışmalarının son durumu
hakkında bilgi alan Başkan Çelik, daha sonra Talas Öğretmenevi'nde ki çevre düzenlemesi
çalışmalarını yerinde gördü.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nden 25
yıllığına Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Eski Amerikan Koleji'ni gezdi. Binanın orijinal hale
getirilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan restorasyon çalışmalarının son
durumunu gören Başkan Çelik, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı
Çelik, daha sonra İl Özel İdaresi'nin Büyükşehir'e devrolmasıyla mülkiyeti belediyeye geçen
Talas Öğretmenevi'nde de incelemelerde bulundu.
Başkan Çelik, Eski Talas Öğretmenevi'nin çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra gerek peyzaj,
gerekse yeme içme mekanları ile nezih bir şekilde halkın hizmetine sunulacağını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14869.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Suriyeli ‘Tırnakçılar’ Polisten Kaçamadı
Kayseri’de tırnakçılık yaparak vatandaşları dolandıran Suriye uyruklu 7 kişi yakalandı.
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Kayseri’de tırnakçılık yaparak vatandaşları dolandıran Suriye uyruklu 7 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde polis ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile vatandaşları
dolandırdığı iddia edilen Suriye uyruklu 7 kişinin peşine düştü. Şahısların Kayseri’de olduğu
ihbarını alan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şahısların peşine düşen polis,
kovalamaca sonucu kaçan 7 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan F. O, N. B., Z.
C., E. C., E. B. S., A. C. ve B. C. adli tıpa getirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan
şahısların üzerinden 7 bin dolar ile 200 Euro para çıktığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14870.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Selda Avcı’nın Mutfağı… Tavuk Ciğer Sote
Bu güzel tarifini bizlerle paylaştığı için Talip Özer beye teşekkürler…
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Malzemeler:
350-400 gr tavuk ciğeri ve yüreği (kuzu ciğeri de kullanabilirsiniz)
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet orta boy kuru soğan
2-3 adet yeşil çarliston biber
2 adet orta boy domates
1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber
Yapılışı:
Tavuk ciğerlerinin (kuzu ciğeri de kullanabilirsiniz) sinir ve yağlarını temizleyin. Yıkayıp
süzün ve büyük olanlarını dilimleyin. Tavla zarı formunda küp küp doğramanız yeterli
olacaktır. Yürekleri ortadan ikiye yarıp içlerindeki kanlı kısımları akan suyun altında yıkayın
ve süzün.
Diğer taraftan, soğanı soyup yemeklik incecik doğrayın. Yeşil biberlerin saplarını kesip
tohumlarını temizleyin. Uzunlamasına ikiye bölüp incecik dilimleyin. Domatesleri soyduktan
sonra tavla zarı formunda doğrayın.
Zeytinyağını orta boy bir tavada kızdırın. Doğranmış soğanları ekleyip orta ısılı ateşte, tahta
bir kaşıkla sürekli karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun. Hemen biberleri katıp 2-3 dakika
daha kavurduktan sonra ciğerleri ilave edin. Yine tahta kaşıkla sürekli karıştırarak 5-6 dakika
daha kavurun. Tuz, karabiber ve pul biberi serpiştirip dilimlenmiş domatesleri ilave edin.
Orta ısılı ateşte, arada sırada karıştırarak 7-8 dakika daha pişirdiğiniz tavuk ciğerlerini ocaktan
alın. Sıcak sıcak servise sunun. Arzu ederseniz acı baharat miktarını daha da arttırabilir ya da
kuru kekik serpiştirebilirsiniz…. Afiyet olsun.
Sizden gelenler Talip Özer beye teşekkürler…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14871.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

İşte AK Parti'nin Kayseri aday adayları
İşte merak edilen AK Parti Kayseri Milletvekili aday adaylarının tam listesi!
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14872.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Develi'de Çocuk İstismarı Toplantısı
Kayseri'nin Develi ilçesinde Develi Kaymakamı Harun Başıbüyük başkanlığında Çocuk
İstismarı Toplantısı düzenlendi.

04 Eylül 2015 Cuma 11:23

Kayseri'nin Develi ilçesinde Develi Kaymakamı Harun Başıbüyük başkanlığında Çocuk
İstismarı Toplantısı düzenlendi.
Toplantıya, Develi Kaymakamı Harun Başıbüyük, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar,
Develi İlçe Müftüsü Cafer Kılıç, Develi Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan ve kurum müdürleri
katıldı. Toplantıda çocuk istismarı, madde bağımlılığı ve suça sürüklenen çocuklar, aile içi
şiddet gören çocuklar ve çocukların bulunduğu sağlıksız ve riskli ortamların tespiti ve bu
ortamlardan çocukların uzak tutulmasına yönelik çalışmaların yapılmasına yönelik istişare
yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14873.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Başkan Palancıoğlu’ndan Çocuklara Yeni Nesil
Oyun Grubu Hediyesi
Talas Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünün 8 ayrı noktada hazırladığı yeni nesil oyun
gruplarını çocuklarla birlikte kullanıma açan başkan Palancıoğlu, çocukların eğlenirken aynı
zamanda sportif faaliyetler yapabileceği parkları imal ettiklerini söyledi.
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Talas Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünün 8 ayrı noktada hazırladığı yeni nesil oyun
gruplarını çocuklarla birlikte kullanıma açan başkan Palancıoğlu, çocukların eğlenirken aynı
zamanda sportif faaliyetler yapabileceği parkları imal ettiklerini söyledi.
Bahçelievler Mahallesi Yaman Dede Parkında ilk olarak uygulanan yeni nesil çocuk oyun
gruplarını çocuklarla birlikte hizmete açarak incelemelerde bulunan Talas Belediye Başkanı
Mustafa Palancıoğlu, geleneksel oyun gruplarının çocukların sadece eğlenmesi amacında
olduğunu belirterek, yenilerinin ise eğlenceyle birlikte sportif faaliyetleri de kapsadığını
söyledi. Başkan Palancıoğlu, yeni nesil oyun gruplarında yer alan oyuncaklarla ilgili, "Halat
salıncak, ip karusel, güneş saati, döner kase, ahşap tırmanma gibi oyuncaklar çocuklarımızın
spor yaparak sağlıklı yaşamalarına yardımcı olacak. Alt zeminlerini de çocukların düştüğünde
yaralanmalarını önlemek için özel yumuşak bir malzeme ile kapladık. Çocuklarımız günün
her saatinde burada yoğun bir şekilde vakit geçirmektedirler. Yeni parklardaki amacımız
çocuklarımızın düşünsel zekalarını arttıracak biraz daha mücadele etmelerini sağlayarak
enerjilerini atmalarına yardımcı olmak. Oldukça nitelikli oyun grubu ortaya çıktı. İnşallah
diğer mahallelerimizdeki parkları da zamanla yeni nesil oyun gruplarıyla donatarak
çocuklarımıza hizmet vereceğiz. Çocuklarımıza hayırlı olsun. " dedi.
Başkan Palancıoğlu, Bahçelievler Mahallesi Yaman Dede Parkı'yla birlikte bu yıl 8 ayrı
noktada yeni nesil oyun grubunun kurulacağını anlatarak, "Yenidoğan Mahallesi Kılıç Sitesi
yanındaki yeni park alanına, Mevlana Mahallemizin Rasim Özen Ören Parkı'na, Esma Biltacı
Parkı'na, Hakan Türk Parkı'na, Metehan Doğan Parkı'na, İzzet Bayraktar Camii yanındaki
yeni park alanına ve Garanti Konut yanındaki yeni park alanına kurulmaya başlandı." şeklinde
konuştu.
Başkan Palancıoğlu, "Yeni nesil oyun grupları çocuklarımızın hem eğleneceği, hem de spor
yaparak fiziksel aktivitelerine yardımcı olacak oyuncakları içeriyor. Böylece yarının
büyükleri çocuklar, sağlıklı yaşama bu yaşlarda başlangıç yapmış olacak" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14874.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Bekar Evine Uyuşturucu Baskını: 10 Gözaltı
Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir bekar
evine yapılan baskında 18 paket halinde metamfetamin, 3 adet ecstasy hap ele getirilirken 10
kişi gözaltına alındı.
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Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir bekar
evine yapılan baskında 18 paket halinde metamfetamin, 3 adet ecstasy hap ele getirilirken 10
kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ihbarın değerlendirildiği öğrenildi. İhbara konu bekar
evine yapılan baskında uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen S.T., M.G., İ.G., M.A. ile
Ö.S., H.A., S.C., Y.E., E.M. ve N.S. isimli şahısların yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Şahısların üstlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 18 paket halinde 4.55 gram
gelen metamfetamin ile 3 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan ÖS, HA, SC, YE, EM ve NŞ isimli şahıslar hakkında “Uyuşturucu Madde
Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan işlem yapılarak KOM Şube Müdürlüğünden
salıverildiği, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan haklarında işlem yapılan S.T. ve
M.G.'nin tutuklandığı, İ.G. ve S.A.'nın ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14875.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Şehit Müsellim Ünal'ın Ailesine Daire
Bağışlandı
Adıyaman'da arazi taramasında hain bir saldırı sonucunda şehit olan J.Uzm.Onb Müsellim
Ünal'ın ailesine Develi merkezinde, İstanbul Develi ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği
tarafından daire bağışlandı.

04 Eylül 2015 Cuma 11:36

Adıyaman'da arazi taramasında hain bir saldırı sonucunda şehit olan J.Uzm.Onb Müsellim
Ünal'ın ailesine Develi merkezinde, İstanbul Develi ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği
tarafından daire bağışlandı.
Develi Kaymakamlığında tapu teslim töreni yapıldı. Törene Develi Kaymakamı Harun
Başıbüyük, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İstanbul Develi ve Yöresi Kültür ve
Dayanışma Derneği Başkanı Sami Dedoğlu, Develi İlçe Müftüsü Cafer Kılıç, Milli Eğitim
Müdürü Ali Arslan, Şehit Müsellim Ünal'ın ailesi ve kurum müdürleri katıldı.
Törende konuşan Develi Kaymakamı Harun Başıbüyük, "Allah (c.c.) vatanımıza milletimize
ve hiçbir anne babaya bu acıyı bir daha yaşatmasın. Şehit ailesine daire bağışlayarak
Türkiye'ye örnek olacak bir davranış sergileyen en başta İstanbul Develi ve Yöresi Kültür ve
Dayanışma Derneği Başkanı Sami Dedoğlu beye yönetim kurulu üyelerine Develi Belediye
Başkanı Mehmet Cabbar beye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "Hiç bir şey bir evladın yerine konamaz ama
biz istedik ki vatan uğruna canını feda etmiş, ailesine bir nebze olsun, onları acılarını
hafifletme adına bir katma değer yapalım arzusundaydık. İnşallah bundan sonrada bizlerde
kendilerinin bir evladıyız. Şehit Müsellim Ünal'ın ailesi bizim ailemiz anne babası bizim anne
babamız kardeşleri de bizim kardeşlerimiz" dedi.
İstanbul Develi ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sami Dedoğlu da, "Kendi
düşüncelerimizle Ankara'daki dernekle istibata geçtik. Tabiki evlat acısı çok zor. En azından
Şehit Müsellim Ünal'ın ailesinin bu zor dönemde yanında bulunma babından sırf Allah'ın
rızasını kazanmak için bu işi yaptık" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14876.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Görebilmek İçin Birbirleriyle Yarıştılar
Kayseri’de halkın yoğun olduğu noktaya bırakılan sahipsiz bavul polisi alarma geçirirken,
vatandaşlar bavula yapılan müdahaleyi izlemek için birbiriyle yarıştı.
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Kayseri’de halkın yoğun olduğu noktaya bırakılan sahipsiz bavul polisi alarma geçirirken,
vatandaşlar bavula yapılan müdahaleyi izlemek için birbiriyle yarıştı. Bir bilet satıcısının da
olanlara aldırış etmeden bilet satması dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Bürüngüz Cami yanında tramvay
durağına yakın bir yerde bulunan sahipsiz bavulu görenler durumu polise bildirdi. İhbar
üzerine bavulun bulunduğu yere gelen polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Alanı
güvenlik şeridi ile koruma altına alan polis, meraklı vatandaşları uzaklaştırmakta güçlük çekti.
Vatandaşlar olayı cep telefonlarıyla görüntüleyebilmek için birbiriyle yarıştı. Bir bilet
satıcısının da olanlara aldırış etmeden bilet satması dikkat çekti. Alınan güvenlik önleminin

ardından olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı bavula yerleştirdiği fünye ile
uzaktan kontrollü şekilde patlattı.
GÖREBİLMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR
Patlamanın ardından çevrede toplanan vatandaşlar bomba imha uzmanını uzun süre alkışladı.
Yapılan kontrollerin ardından bavulun içinden kıyafet çıkarken, çıkanları görmek isteyen
vatandaşlar izdihama neden oldu. Olumsuz bir durumun olmadığı belirlenmesiyle yaya trafiği
normale döndü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14877.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Seçmen Listeleri Muhtarlıklara Asıldı
1 Kasım’da yapılacak olan milletvekili seçimleri için seçmen askı listeleri muhtarlıklara
asıldı.
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1 Kasım’da yapılacak olan milletvekili seçimleri için seçmen askı listeleri muhtarlıklara
asıldı.
7 Haziran seçimlerinin ardından hükümetin kurulamaması nedeniyle erken seçime gidilmesi
sonrası 1 Kasım’da yapılacak milletvekili seçimleri için ilk seçmen askı listeleri muhtarlıklara
asıldı. Sahabiye Mahallesi Muhtarı Alim Gerçel, listelerin 10 Eylül’e kadar askıda kalacağını
söyleyerek, “1 Kasımda yapılacak olan 26. Dönem milletvekili seçimleri için ilk seçmen askı
listeleri muhtarlıklara tarafından askıya çıkarılmıştır. Listeler 10 Eylül tarihine kadar askıda
kalacak ve 10 Eylülde inecektir. Bu süre içerisinde vatandaşlarımızın muhtarlıklardan askı
listelerini kontrol etmeleri kendi menfaatlerinedir” dedi.
Adres değişikliği yapan vatandaşların Nüfus Müdürlüğü’ne müracaat etmelerinin ardından
İlçe Seçim Kurulularına gitmeleri takdirde yeni adreslerinde oy kullanabileceklerini dile
getiren Gerçel, “Adres değişikliği yapanlar İlçe Nüfus Müdürlüklerine müracaat ederek
oradan alacakları seçim kurulu için de olan evrakları İlçe Seçim Kurullarına teslim ederek 1
Kasımda yapılacak seçimlerde yeni adreslerinde oylarını kullanacaklardır” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14879.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Erciyesspor Son Transferlerden Umutlu
PTT 1. Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Alaaddin Demirözü, "Son gün yapılan transferler ile
takımımıza güç kattık" dedi.
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PTT 1. Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Alaaddin Demirözü, "Son gün yapılan transferler ile
takımımıza güç kattık" dedi.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Alaaddin Demirözü yönetimindeki antrenmanda
futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Koordinasyon çalışmaları ile
devam
eden
antrenmanda,
futbolcuların
hırslı
olduğu
gözlendi.
Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayseri Erciyesspor Teknik
Direktörü Alaaddin Demirözü, transfer dönemini değerlendirdi. Demirözü, "Bizim için ilk
geldiğimizden 1 Eylül’e kadar olan önemli bir süreç vardı ama içerisinde çok soru işareti olan
bir süreçti. Gelen oyuncular oldu. Giden oyuncular oldu. Belirsiz durumlar vardı. Bundan
dolayı oynadığımız 3 maça o şekilde baktık. 3 maçın içerisinden ne kadar çok puan alırsak
bizim için o kadar iyidir diye düşündük. 3 maçtan 2 puan çıkarabildik. 1 Eylül itibariyle
transfer bitti. Takımların durumları netleşti ve bizim takımımızın durumu da netleşti. Şu anda
baya kalabalık bir kadroya sahibiz. Kadromuzun kalabalık olmasından dolayı bir sorun
olabilir ama biz bundan güç alacağımızı düşünüyoruz" dedi.
"SON TRANSFERLER İLE TAKIMIMIZA GÜÇ KATTIK"
Demirözü, milli takım arasının kendilerine faydalı olacağını söyleyerek, "Önümüzdeki milli
takım arasının bize çok faydası oldu. Bu arayı çok iyi değerlendirip Alanyaspor maçına ve
sonraki maçlara çok iyi hazırlanmak istiyoruz. Her takım için lig yeniden başladı. Her takım 3
maçta kendini gördü ve rakibini tanıdı. 3 maçtan sonra işin ciddiyeti daha çok ortaya çıktı. Biz
de bu ciddiyetin farkındayız. Son gün yapılan transferler ile takımımıza güç kattık diye
düşünüyorum. Sezon bizim için yeni başladı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14880.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

Bem-Bir-Sen'den Zabıta Haftası Etkinliği
Belediye Ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Kayseri Şubesi
tarafından 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla verilen yemekte, sendika üyesi zabıtalar bir
araya geldi.
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Belediye Ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Kayseri Şubesi
tarafından 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla verilen yemekte, sendika üyesi zabıtalar bir
araya geldi.
Mehmet Yücel Sosyal Tesisleri'nde verilen yemekte konuşan BEM-BİR-SEN Kayseri Şube
Başkanı Mehmet Karakaş, "1-7 Eylül arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla
sendikamıza üye olan ve Kayseri’de ki bütün belediyelerimizde görev alan zabıtalarımız için
düzenlediğimiz bir etkinliktir. Bu sene zabıtamızın kuruluşunun 189. Yıldönümüdür.
Zabıtalar, yerel yönetimlerin toplum nazarındaki vitrini ve görünen yüzüdür. Zabıtalar,
toplumun güvenliği, sağlığı ve emniyeti açısından birçok görevler üstleniyorlar. Topluma
faydalı olma noktasında ki çalışmaları 24 saat süren bir çalışmadır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14881.html
Erişim Tarihi: 04.09.2015

KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'a Ziyaretler
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri’deki görevlerine
yeni atanan ORAN Genel Sekreteri Kamil Taşçı ve KOSGEB Kayseri Merkez Müdürü
Ahmet Özbekleri kabul ederek bir süre görüştü.
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri’deki görevlerine
yeni atanan ORAN Genel Sekreteri Kamil Taşçı ve KOSGEB Kayseri Merkez Müdürü
Ahmet Özbekleri kabul ederek bir süre görüştü.
ORAN Genel Sekreteri Kamil Taşçı ve ORAN Genel Sekreter Yrd. Fatih Gavgacı’nın yer
aldığı ilk ziyarette Başkan Hiçyılmaz’a, KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal

Hasnalçacı eşlik etti. Ziyarette konuşan Başkan Hiçyılmaz, ORAN ile uyumlu bir çalışma
içinde olduklarını belirterek, böylesine önemli bir kuruluşta göreve atanmasından dolayı
Genel Sekreter Taşçı’yı tebrik etti.
ORAN Genel Sekreteri Kamil Taşçı ise Kayseri Ticaret Odası’nın üye sayısıyla şehirdeki en
büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu vurguladı ve ortak çalışmalara önem vereceklerini
kaydetti.
Günün önemli bir diğer ziyareti ise KOSGEB Kayseri Merkez Müdürü Ahmet Özbekler
tarafından gerçekleştirildi. Özbekler’i makamında kabul eden Başkan Hiçyılmaz,
KOSGEB’in sağladığı proje desteklerinin çok önemli olduğunu ve Oda olarak bu kurumla
ortak çalışmalara büyük önem verdiklerini belirtti.
Göreve yeni atanan KOSGEB Müdürü Özbekler de, Kayseri Ticaret Odası üyelerinin, kurum
olarak sağladıkları desteklerden yararlanmaları için işbirliği içinde olacaklarını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14882.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

CHP Eski İl Başkanı Sümer Erol Milletvekili
Aday Adayı Oldu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski İl Başkanı Sümer Erol, yaptığı basın toplantısında 1
Kasım'da yapılacak milletvekili seçimlerinde aday aday olduğunu açıkladı.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski İl Başkanı Sümer Erol, yaptığı basın toplantısında 1
Kasım'da yapılacak milletvekili seçimlerinde aday aday olduğunu açıkladı. Yapılan basın
açıklamasında konuşan CHP İl Başkanı Mustafa Ayan, 1 Kasım'da yapılacak milletvekili
seçimlerinin önemine değindi.
Parti il binasında düzenlenen basın açıklamasına CHP İl Başkanı Mustafa Ayan, CHP eski İl
Başkanı Sümer Erol ve CHP üyeleri katıldı. Yapılan basın açıklamasında konuşan CHP İl
Başkanı Mustafa Ayan, "Cumhuriyetimiz kurulurken büyük Atatürk'ümüzün, onun silah
arkadaşlarının, Çanakkale’de, Dumlupınar’da emperyalizme mücadele ederken şehit olmuş
dedelerimizin o yüce duygularını, birlik ve beraberlik olma duygusunu 93 yıl sonra yeniden
yaşamaya başladık. Bu vatanın bize ihtiyacı var. Bizim de birbirimize ihtiyacımız var. Artık
kim olursa olsun demokrasiyi özümsemiş, insan sevgisini yüreğinde taşıyan insanlarımızın
bizimle birlikte olması çok önemli. Kuva-yi Milliye ruhu yeniden oluşuyor" diye konuştu.
Ayan ayrıca, "Şuanda insanlarımızın öldürüldüğü bir dönem yaşıyoruz. Bu nedenle bu
seçimler çok önemli. Kayseri gibi bir yerde geçen dönemde oyumuzu binde 4 oranında
arttırdık. Bu hepinizin çabası ile oldu. Bu dönem 1’i 2, 2’yi 4 yapmak demek Türkiye
Cumhuriyetinin kurtuluşu demektir. Yeniden Misak-ı Milli sınırları içinde yaşayan halkların
kardeşçe yaşamaya devam etmesi anlaşması ile oluşturduğu konsensüs demektir. Bu açıdan
çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

CHP'den milletvekili aday adayı olan eski il başkanı Sümer Erol ise, "Ben zor günlerin
insanıyım. Bunu dava arkadaşlarımın hepsi bilir. Siyaseti amaç değil araç olarak gördüm.
Şuanda ülkemiz gerçekten zor günler geçiriyor. Burada ülkemin bu zor günlerinde ben
susarak köşemde oturamazdım. Kendime olan saygıyı yitiremezdim. 'Neden daha
oturuyorsun' denilmesine tahammül edemezdim. Bu sonuçla Cumhuriyet Halk Partisinden
aday oldum. Bana destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu sorumluluk sadece bana ait
bir sorumluluk değil, hepimize ait bir sorumluluk. Bu yükü, bu sorumluluğu, bu mücadeleyi
hep birlikte vereceğiz. Birbirimizi sevip, sayacağız. Bu partide karanlıkları aydınlatan çoban
ateşi olmak istiyorum. Bana destek verirseniz bunu başarmak istiyorum. Ben bu gerekçelerle
aday oldum. Sizler tarafından seçilmiş arkadaşımın yerine oturmak gibi bir amacın içerisinde
değilim" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14883.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Talas’ta Camilere Asansör Uygulaması
Fiziksel çevrenin engelliler ve yaşlılar için ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınması için kentsel,
sosyal ve teknik altyapı alanlarında gerekli düzenlemelere giden Talas Belediyesi Anayurt
Merkez Cami’ye asansör yaptı.
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Fiziksel çevrenin engelliler ve yaşlılar için ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınması için kentsel,
sosyal ve teknik altyapı alanlarında gerekli düzenlemelere giden Talas Belediyesi Anayurt
Merkez Cami’ye asansör yaptı.
Talas’ta yapılan camilerin düzayak olmasına özen gösteren Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu, “Anayurt’ta daha önce seçim çalışmalarında gezerken Anayurt Merkez Cami’nin
özellikle yaşlılar ve engelliler için çok zor olduğunu görmüştüm. Çok fazla merdiven var.
Buraya ya yürüyen merdiven ya da asansör yaptıralım diye düşünmüştük. Asansör olması
hem engellilerimiz hem yaşlılarımız için daha uygun oldu. Önceden engellilerimiz ya dışarda
ya da aşağıda namaz kılıyormuş. Bu uygulama hem yaşlı hem engelliler için çok yararlı oldu.
Hacı Kılıç Cami örneğinde olduğu gibi hep düzayak camilere sahip oluruz inşallah.
İnsanlarımızın camileri faydalı kullanımı açısından merdiven ve girişleri çok önemli. Biz de
Talas’ta yaptırdığımız camilerin düzayak olmasına özen gösteriyoruz. Ama mevcutta da
yüksek merdivenlerin olduğu camilere böyle asansör yaptırarak vatandaşlarımızın
kullanımına sunacağız. Bu yeni uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Engelli vatandaş Numan Yıldız ise asansör uygulaması için Başkan Palancıoğlu’na teşekkür
ederek, “Yalnız benim gibi engelliler için değil yaşlılar için de çok güzel oldu.

Daha önce yukarı çıkamadığım için bazen yağmur yağdığında dışarda kalıyordum ya da aşağı
girişte namaz kılıyordum. Şimdi ise asansörümüze binip caminin istediğimiz yerine
geçiyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Kendisinden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14884.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Bünyan Belediyesi Şehitlerin Adını Yaşatmaya
Devam Ediyor
Bünyan Belediyesi şehitlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Kısa süre önce yapımı
tamamlanan spor alanı ve çocuk parkına Şehit Ayhan Işık’ın ismini veren Bünyan Belediyesi,
Yeni Süksün Mahallesinde açılışı gerçekleşen yeni parkada Yeni Süksünlü Şehit Mustafa
Durna’nın adını verdi.
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Bünyan Belediyesi şehitlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Kısa süre önce yapımı
tamamlanan spor alanı ve çocuk parkına Şehit Ayhan Işık’ın ismini veren Bünyan Belediyesi,
Yeni Süksün Mahallesinde açılışı gerçekleşen yeni parkada Yeni Süksünlü Şehit Mustafa
Durna’nın adını verdi.
Her hafta bir açılış parolasıyla dev hizmetleri bir bir Bünyanlılarla buluşturan Bünyan
Belediyesi Yeni Süksün Mahallesinde yapımı kısa süre önce başlayan Şehit Mustafa Durna
parkını mahalle sakinlerinin hizmetine açtı. Yoğun bir katılım ile gerçekleşen açılışa Bünyan
Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, AK Parti Bünyan İlçe Teşkilat Başkanı Savaş Gökçe,
Belediye Meclis Üyeleri, Şehit Mustafa Durna’nın yakınları, belediye personeli ve çok sayıda
vatandaş katıldı.
Düzenlenen açılış töreninde konuşan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, geç
kalınmış hizmetlerin ivedilikle vatandaşlarla buluşturulması için gayret ettiklerini ve bu
gayretlerin sonucunda hizmetlerin bir bir Bünyanlılarla buluştuğunu söyledi.
Başkan Gülcüoğlu son zamanlarda yaşana terör olaylarına değinerek; ”Değerli hemşehrilerim
malumunuz yeni bir seçim yapıldı ve seçimin hemen akabinde üzerimizde karanlık oyunlar
oynayan dış güçler ülkeyi yeniden kan gölüne çevirmeye başladılar. İstikrarı bozmaya
başladılar, ülkeyi kaos ortamına sokmaya başladılar. İnanıyorum bu karanlık odaklar
istediklerini alamayacaklar, ben biliyorum ki Süksünlü kardeşlerim buna izin
vermeyeceklerdir” dedi.
Malumunuz yeni yasayla birlikte beldelerimiz ilçe belediyelerine bağlandı. Bu yasayla birlikte
hizmetlerin birer birer arttığını hepimiz biliyor ve görüyoruz. İnşallah bu hizmetler ilerde daha
fazlasıyla, sizin arzu ettiğiniz istediğiniz şekliyle sizlere gelecek. Bu çerçevede bizlere destek
verdiniz Allah razı olsun diyorum. Burada Şehit kardeşimiz evladı vatanımız Mustafa
kardeşimizin adını verdiğimiz bir parkı sizlere hediye edeceğiz. Bu vesileyle buradan tüm
şehitlerimizi, bütün vatan evlatlarımızı minnet ve rahmetle yeniden anıyoruz. Açtığımız bu

tesisin Süksünlü kardeşlerimize, sevgili çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyor hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Yapılan konuşmaların ardından Şehit Mustafa Durna parkı dualarla hizmete açılırken
vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Şinasi Gülcüoğlu katılımcılarla tek tek
yakından ilgilenerek isteklerini dinledi. Vatandaşlar ise yapılan hizmetlerin kendilerini
memnun ettiğini ifade ederek, başta başkan Şinasi Gülcüoğlu olmak üzere emeği geçen
herkese teşekkür ettiklerini bildirdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14885.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

MA-SU-PA Kültür Festivali Başladı
Kayseri Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından organize edilen Mantı, Sucuk,
Pastırma (MA-SU-PA) Kültür Festivali'nin 2'incisi açıldı.
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Kayseri Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından organize edilen Mantı, Sucuk,
Pastırma (MA-SU-PA) Kültür Festivali'nin 2'incisi açıldı.
Kent meydanında düzenlenen açılış törenine, Vali Yardımcısı Gökhan Azcan, İl Kültür ve
Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Kayseri Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı
Bekir Akbulut ve davetliler katıldı. Programda konuşan Vali Yardımcısı Gökhan Azcan,
"Kayseri’de bin 200 tescilli kültür varlığı var. 400’e yakında sit alanı mevcuttur. Derinliğine
indiğimizde 5 bin yıla giden bir tarihi süzmeden geçirip bugünlere ulaştıran bir somut
mirastır. Bunun yanında birde soyut miras var. Mekanlar insan içindir. İnsanın huzuruna katkı
sunmayan bir şeyin bir kıymeti yoktur. Bu organizasyonda insanın mutluluğu içindir. Kültürel
değerler o mutluluğu sunan bir reçetedir" dedi.
Konuşmanın ardından protokol üyeleri, festival kapsamında açılan stantları gezdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14886.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Çolakbayrakdar Pazarda Esnaf Ve Vatandaşı
Dinledi
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Başkan Sizi Dinliyor' adlı mahalle
toplantılarından sonra semt pazarında vatandaş ve esnafı da dinlemeye başladı.
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Başkan Sizi Dinliyor' adlı mahalle
toplantılarından sonra semt pazarında vatandaş ve esnafı da dinlemeye başladı.
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Esnaf Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Zabıta
Müdürü Şaban Yakupoğlu, Meyve ve Sebzeciler Odası Başkanı Zekeriya Kaya ile birlikte
Erciyesevler Kapalı Semt Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Esnaflara hayırlı işler,
bol kazançlar dileyen, alış-veriş yapan vatandaşlara da pazardan memnun olup olmadıklarını
soran Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, "Belediye olarak esnafımız iyi mekanlarda ve şartlarda
kaliteli ürünler satarak, bereketli ticaret yapsın; vatandaşımız da bütçesine uygun, kaliteli
ürünleri alsın, tüketsin istiyoruz. En iyi alış-veriş şartlarında esnaf ve vatandaşı buluşturmak
için gayret gösteriyoruz. Semt pazarlarında vermek istediğimiz hizmetin amacı budur" dedi.
Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan, her hafta düzenlenen ziyaretlerle de esnafın
sorunlarını dinleyen Başkan Çolakbayrakdar,"Esnafı sık sık ziyaret ederek istek, beklenti ve
sorunlarını dinliyoruz. Her fırsatta işyerlerinde ziyaret ederek, esnafa yardımcı olmak için
sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz" diye konuştu.
Hem vatandaşla hem de esnafla sohbet edip, taleplerini dinleyen; genç, yaşlı herkesin yoğun
ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, “Hizmetlerimize halkımızın desteğiyle hız
kesmeden devam ediyoruz. Esnafımızın ve vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak istiyoruz.
Bunun için de yeni ve farklı projeler hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.
Esnaf ve Sanatkar Odaları Başkanı Ahmet Övüç ve Meyve ve Sebzeciler Odası Başkanı
Zekeriya Kaya da, "Esnaf olarak pazarlardan memnunuz. Sizin semt pazarlarıyla ilgili yeni
projeleriniz ve çalışmalarınız var. Yazın sıcak ve kışın soğuk konusunda iyileştirmeler de
yapılırsa daha da memnun olacağız. Hizmetleriniz için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.
Vatandaşlar da pazardan memnun olduklarını, bütçelerine göre daha kaliteli ürünü daha ucuza
tedarik ettiklerini belirterek Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.
Başkan Çolakbayrakdar okul harçlıklarını çıkarmak için babasının yanında destek olan minik
çırakların da gönlünü aldı. Onlarla sohbet ederek derslerine çok çalışıp başarılı ve çevresine
faydalı birer insan olmalarını tavsiye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14887.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Oto Hırsızları Kaçamadı
Nevşehir ve Kayseri’de farklı tarihlerde meydana gelen 19 otodan hırsızlık olayları ile ilgili 1
kişi tutuklanırken çok sayıda malzeme ele geçirildi.
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Nevşehir ve Kayseri’de farklı tarihlerde meydana gelen 19 otodan hırsızlık olayları ile ilgili 1
kişi tutuklanırken çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı
sorumluluk bölgelerinde farklı tarihlerde meydana gelen cam kırmak suretiyle otodan hırsızlık
olaylarının aydınlatılması kapsamında 2 Eylül tarihinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü
sorumluluk bölgesinde 38 AT 080 plakalı P. G.’ye ait araç, 38 PL 368 plakalı B. A.’ya ait
araç sahipleri ile 38 GM 439 plakalı Y. Ö’ye ait araç sahibi ile otodan hırsızlık şüphelisi K. B.
yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada K. B.’nin 11 ayrı suçtan arandığı tespit
edildi. Yakalanan şahısların araç ve ikametgahlarında yapılan aramada hırsızlık olaylarında
kullanıldığı değerlendirilen 4 adet buji, 1 adet bıçak, 3 adet tornavida, 2 adet iş eldiveni, 2
adet pense, 4 adet tornavida, 1 adet kablolu araç lambası, 1 adet ıspatula ve 1 adet çekme
halatı ile muhtemelen hırsızlık malı olduğu değerlendirilen 7 adet flash bellek, 1 adet fotoğraf
makinesi, 6 adet fotoğraf makinesi aksesuarı, 1 adet CD, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.
Şahısların Kayseri ve Nevşehir illerinde 19 otodan hırsızlık olayının failleri oldukları tespit
edildi.
Şüpheli olarak yakalanan şahıslar mevcutlu olarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk
edildi. Şüphelilerden K. B.’nin tutuklanarak Kayseri kapalı cezaevine konulduğu bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14888.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Şehidin evinden feryatlar yükseldi
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde teröristlerin saldırısında şehit düşen Muzaffer Can Ersoy’un baba
evinde acı haber sonrası feryatlar yükseldi.
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Özel harekat polisi Muzaffer Can Ersoy’un acı haberi Kayseri’deki baba evine çabuk ulaştı.
Ersoy’un Bünyan ilçesinde bulunan baba evinin bulunduğu apartmana iki Türk bayrağı asıldı.
Acı haberi alanlar baba Paşa ve anne Ayşegül Ersoy’a taziye ziyaretine gelirken, özel
harekatçı polisler de aileyi yalnız bırakmadı.
Şehidin eşi Esra Ersoy ve altı aylık kızı Zeynep’in baba evine gelmesiyle feryatlar daha da
yükseldi. İlk şark görevi Diyarbakır olan şehit polis Ersoy'un ağabeyinin de Yozgat'ta polis
memuru olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14889.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Ak Parti’ye 48 Kişi Aday Adaylığı
Başvurusunda Bulundu
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, 48 kişinin milletvekili aday adayı olarak
kendilerine başvuruda bulunduğunu bunlardan 7’sinin engelli 7’sinin de kadın olduğunu
söyledi.
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, 48 kişinin milletvekili aday adayı olarak
kendilerine başvuruda bulunduğunu bunlardan 7’sinin engelli 7’sinin de kadın olduğunu
söyledi.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, 1 Kasım’da yapılacak olan seçimler için
kendilerine milletvekili aday adayı olarak başvuruda bulunanlar hakkında bilgi verdi. 7
engelli, 7 kadın ve 41 de erkek adayın şuana kadar milletvekili aday adaylığı için başvuruda
bulunduğunu söyleyerek, “Aday adaylığı sürecimizde şuana kadar elimize ulaşan 48 belgemiz
var. Her an yeni adaylar gelebilir. Bunlardan 7 tane engelli, 7 tane bayan ve 41 de erkek
arkadaşımız var. En genç arkadaşımız Bilal adında 25 yaşında olan aday adayımızdır. En yaşlı
adayımız ise Niyazi Özay’dır. Ayrıca Mustafa Ağca, Cemil Görücü, Yaşar Karayel, Ali
Erdem, Bilal Coşkun, Adem Yüksel Güngör, Hüseyin Zengin, Hülya Nergis, Ramazan Taş,
Tuğba Yörük Öztürk, Şaban Topalcumaoğlu, Ali Adanalı, Mehmet Adıgüzel, Tuğba
Muhtaroğlu, Sadık Yakut, Necati Kiriş, Taner Yıldız, Ahmet Çetin, Adil Karabörklü, Hüseyin
Akay, Niyazi Özcan, Havva Talay Çalış, Zeki Kıyak, Mehmet Özhaseki, Ahmet Yasin
Buhari, Şener Güngör, Ahmet Doğan, Faruk Hasetçi, Ayhan Oğan, Ali Ekşi, Ali Çamlı, Sami
Dedeoğlu, Ferhat Akmermer, Kemal Tekden, Efser Çelik, Yunus Emre Turan, Mustafa
Yavuz, Tolga Karaca şuanda bize evrakları ulaşmış kişilerdir. Bugün de evrakların girişi
devam etmektedir. İnşallah birkaç gün içerisinde neticelenir diye tahmin ediyoruz. İnşallah
Kayseri’mize yakışır bir liste yapacağız” dedi.
Aday adaylığı sürecinin ardından yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi veren Özden, “Şuan
temayül yoklamamız yok ve aday tanıtımı da yapmayacağız. Temayül listelerimizi de
vermeyeceğiz. Bu arkadaşlarımız arasından daha önce müracaat eden arkadaşlarımız da

müracaata gitmeyecekler. Yeni müracaat eden arkadaşlarımız varsa bu arkadaşlarımız
mülakata göndereceğiz. Bunun dışında herhangi bir şey yapmadan ayın 18’inde de inşallah
listelerimizi açıklayacağız” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14890.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesinden Valiliğe
Ziyaret
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi yönetim kurulu üyeleri Kayseri Valiliğine nezaket ziyaretinde
bulundu.
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Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi yönetim kurulu üyeleri Kayseri Valiliğine nezaket ziyaretinde
bulundu.
Kayseri'deki görevine yeni başlayan Vali Yardımcısı Gökhan Azcan'ı makamında ziyaret
eden Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi yönetim kurulu üyeleri eğitim camiasının problemleri ve
beklentileri hususunda Vali Yardımcısı Gökhan Azcan'a bilgi verdi. Şube Başkanı Aydın
Kalkan Vali Yardımcısı Gökhan Azcan'a eğitim çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür
etti.
Vali Yardımcısı Gökhan Azcan da eğitim çalışanlarının eğitim öğretim yılının hayırlı olması
dileklerini dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14891.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Hac Ve Umre Malzemeleri Satan Esnaf
Memnun
Hac ve Umre Malzemeleri satıcısı Serkan Çağlı Atalay, “Hacca gidecek kişiler kıyafetler için
ortalama 500 TL ile bin 500 TL arasında harcama yapıyor” dedi.
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Hac ve Umre Malzemeleri satıcısı Serkan Çağlı Atalay, “Hacca gidecek kişiler kıyafetler için
ortalama 500 TL ile bin 500 TL arasında harcama yapıyor” dedi.
İhram kıyafetleri hakkında bilgi veren Serkan Çağlı Atalay, “İhramlar 3 çeşit olmaktadır.
Gramajına göre değişiyor. Ayrıca katı ve sıvı olmak üzere ihram sabunları oluyor. Çocuklar
içinde ihram bulunuyor. İhram eşyaları içinde para kemeri, tavaf patiği, fermuarlı atlet oluyor.
İhramlar 20 TL’den başlayıp 30 TL’ye kadar çıkıyor. Hacca gidecek kişiler ortalama 500 ile
bin 500 TL arasında harcama yapıyorlar” ifadelerini kullandı.
Satışların iyi olduğunu belirten bir diğer esnaf Gülsüm Kaya ise, “İlk kafileler yola çıktı. Hac
kıyafeti alırken içi göstermemesi için bayanlara özellikle koyu renkleri tercih etmelerini
söylüyoruz. En çok sattığımız ürünlerden bir tanesi de feracelerdir. Fakat pantolonlu takım
alacaklarsa vücudu belli etmemesi için daha bol almalarını öneriyoruz. Pamuklu ve keten
olması da önemlidir. Erkeklerde de yine aynı şekilde şalvar, pamuklu, keten gömleklerimiz
var. İhramlar zaten pamuklu oluyor. Hacca gideceklerin yanlarına kıyafetten başka kuruyemiş
ve kayısı gibi yiyecekler almalarını öneriyoruz. Çünkü oranın yemeklerine alışamıyorlar.
Fiyatlar 50 TL’den başlayıp 90 TL’ye kadar çıkmaktadır” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14892.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

Vatandaşlar 4,5 G’yi Merakla Bekliyor
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 26
Ağustosta ihalesi yapılan ve mobil internet hızını 14 kata kadar artıracak olan 4,5 G
teknolojisi tam anlamıyla bilinmiyor.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 26
Ağustosta ihalesi yapılan ve mobil internet hızını 14 kata kadar artıracak olan 4,5 G
teknolojisi tam anlamıyla bilinmiyor.
Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan ve mobil internet hızını 14 kata kadar artıracak olan 4,5 G
teknolojisi vatandaş ve esnaflar tarafından bilinmezliğini koruyor. 4,5 G’nin hayatımıza
yerleşecek olmasına rağmen telefon satıcıları da telefon alacak vatandaşlar da ne gibi
değişiklik olacağından habersiz. Tam olarak kendilerinin de bir şey bilmediğini ifade eden
İletişim Yetkilisi Murat Ersungur, “Şuanda 4,5 G’de tam olarak bir etki görünmüyor. Çünkü
3G bile Türkiye’de tam olarak yerleşmedi. Yeraltı Çarşısı’nda bile 3G tam olarak çekmiyor.
Şehrin çoğu bölgesinde bile 3G tam olarak çekmiyor. Türkiye’de 4G’ye geçilmemişken 4,5
G’ye geçilmesi biraz zaman alacaktır. Şuanda 4G uyumlu elimizde bir markanın telefonu var.
Bu telefonu almak için geliyorlar. Ama tam olarak bilgi sahibi olup da gelip alan kişi yok”
dedi.
Genelde vatandaşların 4 G’yi internet olarak gördüklerini kaydeden Ersungur, “4 G
teknolojisi için telefon sattık. 4 G’yi insanlar genelde internet amaçlı görüyorlar. Bu yüzden
telefonunu değiştirecek kişi sayısı azdır. 4,5G’de internetin çok hızlı olacağını biliyoruz. Tam
olarak biz de bir şey göremedik ve biz de merakla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14893.html
Erişim Tarihi: 10.09.2015

