KAYSERİ HABER ARŞİVİ
01.08.2016–07.08.2016
Kayseri, milli irade için yürüdü
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Milli İrade Yürüyüşü Talas Yamaç
Paraşütü İndirme Alanı'nda başladı. Yürüyüşe, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, Enerji ve
Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, çok sayıda
bürokrat, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
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Türk bayraklarıyla birlikte yapılan yürüyüşe havadan yelkenkanatla da destek verildi. Birlik
beraberlik içerisinde gerçekleşen ve Kayserililerin gece-gündüz nöbette olduğunu gösteren
yürüyüş yine Yamaç Paraşütü İndirme Alanı'nda sona erdi. Yürüyüş sonrası kültürfizikle
sabah sporu tamamlandı.
"Bu inancın karşısında hiçbir güç duramaz"
Burada milli iradeye sahip çıkan vatandaşlara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, "Gece boyunca demokrasi nöbeti tutuyorsunuz, buna rağmen sabahın erken
saatinde de kalkıp milli iradeye sahip çıkıyorsunuz. Bu inancın ve bu gücün karşısında vallahi
de hiçbir güç duramaz, billahi de duramaz" ifadelerini kullandı. Milli İradenin, ulusça
kullanılan ve hiçbir gücün etkileyemeyeceği kuvvet olduğunu belirten Başkan Çelik, sözlerini
şöyle sürdürdü: "Bir takım hainler 15 Temmuz'da bu gücümüzü etkileyebileceklerini
zannettiler. İçimizdeki yılanlar, dışarıdaki yılanın başının talimatlarıyla Milli İrademize kast
ettiler. Ulusumuzun gücünü test etme gafletine düştüler. Ve sonunda hiçbir gücün
etkileyemeyeceği kuvveti gördüler. Bu millet gerektiği zaman hainlerin karşısına eteklerinde
bulunduğumuz Ali Dağı gibi, Erciyes Dağı gibi çıkar ve hiçbir haine geçit vermez. Nitekim
vermediniz."
15 Temmuz'da çok büyük bir deprem atlattığımızı ve uçurumun kenarından döndüğümüzü
vurgulayan Başkan Çelik, "Çünkü hesaplar büyüktü. Güzel ülkemizi, tek vatanımızı Irak,
Suriye gibi ülkelerde yaşanan iç savaşın içine sokacaklardı. Bu hesabı aziz milletimizin
kahramanca mücadelesi bozdu. Belki topumuz tüfeğimiz yok. Belki bombamız ve mermimiz
yok. Hatice Teyzemin elinde oklavası, Mehmet Amcamın elinde asası var. Ve en önemlisi
tüm silahlara karşı koyacağımız iman dolu bir göğsümüz var. Millet ve devlet bir oldukça
hiçbir hain amacına ulaşamaz. Bunu dost düşman herkese gösterdik" dedi.
"Ne kadar vahşi oldukları görüldü"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de konuşmasında himmet paralarıyla
büyüyenlerin gerçek yüzünü gösterdiklerini belirterek, "Bize kuzu postuna bürünmüş
vaziyette gözüktüler. Ne kadar vahşi ve ahlaksız olduklarını bir gecede gördük" diye konuştu.
Hala yaptıklarını ve kendilerini saklamaya devam ettiklerini vurgulayan Bakan Özhaseki,

"Bunlarda yiğitlik yok, insanlık yok. 40 yıldır kendilerini saklamışlar ve yalanla dolanla
buraya gelmişler. Bir gün erkek olun da çıkın yiğitçe söyleyin ne yaptığınızı. Ama bunlardan
yiğitlik beklenmez" diye konuştu. Bakan Özhaseki, 40 yıllık planı milletimizin dik duruşuyla
bozduğunu kaydetti.
(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18379.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Halkımız vesayete izin vermedi
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde Atlı okçuluk Türkiye Şampiyonasına katılan Dünya Etno Spor
Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Milletimiz üzerinde vesayet kurmak isteyenlere
kahraman halkımız izin vermedi” dedi.
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Bünyan’da yapılan Türkiye Atlı Okçuluk Şampiyonası'nı izleyen Dünya Etno Spor
Konfederasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, 15
Temmuz gecesi yaşananları anlattı. Bilal Erdoğan, "15 Temmuz gecesi biz kalkışma ve darbe
girişimi olduğunu anladığımız anda bir yandan arkadaşlarımız bizi arayarak ne yapmamız
gerektiğini soruyordu. Bir yandan Cumhurbaşkanımız ile olduğu yerde iletişime geçip onlarla
ne yapmamız gerektiğini istişare ettik" dedi.
Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'a gelmeye karar vermesinin ardından havaalanına ulaşmaya
çalıştıklarını anlatan Bilal Erdoğan, "Trafik tamamen kilitliydi. Bir şekilde havaalanına
ulaştık. Havaalanında bulunduğumuz dönemde güvenlik şartlar çok iyi değildi.
Cumhurbaşkanımız havadayken güvenlik şartları çok iyi değildi. Bütün riskleri
Cumhurbaşkanımız göz önünde bulundurarak, çok yaman bir liderlik örneği gösterdi.
Milletimiz de bu liderliği hak ettiğini gösterdi" diye konuştu.
Bilal Erdoğan, "Kendi hayatını feda etmeyi göze alarak ülkede huzuru ve düzeni temin etmek
için yola çıkan bir lider nasıl varsa Ankara’da, İstanbul’da ve birçok yerde ülkenin düzeni ve
bağımsızlığını korumak için hayatlarını feda ederek tankların üzerlerine çıkanlar da vardı. Biz
gerçekten ülke olarak Çanakkale ruhunu, bu vatan geçilmez, bu namus kimseye verilmez
diyerek her şeyini ortaya koyulabileceğini göstermiş olduk” dedi.
Yitik değerlerin de mücadelesini vermeliyiz
Türkiye’nin dışarıda yeterince düşmanı olduğunu söyleyen Erdoğan, “Bu coğrafya çok büyük
zenginliğe ve önemli stratejik bir konuma sahip. Çanakkale ruhunu nasıl yaşattıysak bütün
yitik değerleri kazanmanın mücadelesini de vermek durumundayız. Bugün burada bulunma
sebebimiz de bununla alakalı. 15 Temmuz ruhu aslında bizim geçmişimizle olan bağımızı
yeniden ortaya çıkarmamız ile alakalı. Nasıl o bilinci şehitlerimizle yaşattıysak hayatımızın
her alanında yeniden bu yitik değerlerimizi anlayışımızı kazanmak durumundayız. Bu bağın
kopmasına neden olanlar yine dış düşmanlardır. Bu güçlü milletin kahramanlığını
unutturarak, bağımsızlığına sahip çıkacak anlayışı kaybettirerek, üzerimizde vesayet kurulsun

istediler. Milletimiz buna dur dedi. Biz geçmişimizdeki değerlerimizi yansıtan ilişkiyi yeniden
tesis etmek durumundayız." ifadesinde bulundu.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18380.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

‘15 Temmuz Şehitleri"nin adı Kayseri’de
yaşatılacak
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden "15 Temmuz Şehitleri"nin adı,
Kayseri'de, FETÖ ile irtibatı tespit edilen ve Milli Eğitim Bakanlığına geçen eğitim
kurumlarında yaşatılacak.
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Kayseri Valiliğinden alınan bilgiye göre, FETÖ darbe girişiminde şehit olan Özel Kuvvetler
Komutanlığı personeli Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in adı Ahi Evran
Mahallesi'nde yer alan ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine geçen Kılıçaslan Eğitim
Kurumlarına verilecek.
Kentteki Aliye Boydak İlk ve Ortaokulunun adı ise FETÖ'nün darbe girişimini engellemeye
çalışırken şehit düşen Özel Harekatçı Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in adı ile
değiştirilecek.
Darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan
saldırıda şehit olan polis memuru Kübra Doğanay'ın adı ise ailesini isteği üzerine Yeşilhisar
ilçesinde yapılan fen lisesinde yaşatılacak.
Öte yandan 10 eğitim kurumuna da darbe girişiminde şehit olan asker ve polislerin adı
verilecek. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18381.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Küçükali’de 517 konutun temeli atıldı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentsel dönüşüm projesi kapsamında
Küçükali Mahallesi’nde başlatılan çalışma için 517 konutun temelinin düzenlenen tören ile
atıldığını söyledi.
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Küçükali Mahallesi’ndeki temel atma törenine; Çevre ve Şehircilik Bakanı Av. Mehmet
Özhaseki, önceki Ekonomi Bakanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, önceki
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti
Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, Vali Süleyman Kamçı,
Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, AK Parti
Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Melikgazi Belediye Meclis üyeleri, belediye birim
müdürleri ile muhtarlar ve çok sayıda semt halkı iştirak etti. İstiklal Marşı’nın okunması ve
dua sonrası başlayan törende; semt halkının ve kentsel dönüşüm istediklerini ve bu projeye
sahip çıktıklarını yine birçok ev sahibinin gecekondularını kendilerinin yıktığını belirten
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç “Bugün aslında ilk etap 13 bloktan oluşan
517 dairenin temelini atıyoruz. 2015 yılı TÜİK verilerine göre emlak değeri açısından en çok
alım satım yapılan 10. İlçe olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmalarımızın en büyük
göstergesidir. Şimdiye kadar 4 bin 228 daire inşa ettik. Yine kentsel dönüşümde kullanmak
üzere TOKİ’den 268, Bel-Sin’den ise 100 daire satın alarak hak sahiplerine verdik. Küçükali
Mahallesi bu kentsel dönüşüm ile sosyal, ekonomik ve toplumsal değişime uğrayacaktır.
Kentsel dönüşüm projesini uygulayarak modern şehirleşmeyi sağlayabilirsiniz. Belediye
olarak yolları açıyoruz. Kentsel dönüşüm için yeni binalar yapıyoruz. Semt pazaryeri inşa
ediyor, çok amaçlı parklar yapıyoruz. Yani Küçükali artık eski Küçükali Mahallesi
olmayacak. Hayırlı olsun. Burada olduğu gibi hizmetler zincirini tamamlayarak, her hafta bir
tesisimizi bölge halkının hizmetine sunuyoruz” dedi.
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ise konuşmasında kentsel dönüşümün önemini vurgulayarak
yapılacak olan bu çalışmanın çok detaylı ve uzman bir kadroya gerek duyulduğunu, çünkü
çalışmanın çok ekonomik, sosyal, toplumsal, çevresel gibi birçok konuyu kapsadığını
kaydetti.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar hep birlikte konutların temel atmasını
gerçekleştirdi. Açılış sonrası tüm katılımcılara dondurma ikramında bulunuldu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18382.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Ziyagökalp’te kentsel dönüşüm başladı
Yollar yapıldı, temeller atıldı ve Kocasinan Bölgesinde Kentsel Dönüşün başladı. Ziyagökalp
Mahallesi kentsel dönüşüm konutlarının temel atma töreni, Çevre ve Şehircilik Bakanı
Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla yapıldı.
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Törende bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel
dönüşüm alanında Türkiye’ye örnek olacak bir proje olduğunu vurgulayarak, “Kocasinan,
kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında yeşil alanları, oyun parkları ve sosyal çevresi ile
Kayseri’nin yeni yüzü olacak.” diye konuştu.
Temel atma törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman
Kamçı, Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, Ak Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Doğan
Ekici, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden,
Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevilay İlkentapar, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan,
Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, AK
Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Kocasinan Belediye Meclis Üyeleri, davetliler
ve bölge sakinleri katıldı.
Törende bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’ye örnek
olacak kentsel dönüşüm için yıllardır mücadele ettiklerini anlattı. Bakan Özhaseki, “20 yıl
önce o dönemde Büyükşehir Belediyesi Şükrü Karatepe, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir
Yıldız ve ben Melikgazi Belediye başkanıyken gecekonduları önlemek için çalıştık. O
dönemde gecekondu önleme bölgeleri, ıslah projeleri ve aynı zamanda da yeni alanlar
açacağımıza dair söz vermiştik. Çünkü bu şehrin yarısı kaçak yapıydı. 50’den fazla
mahallemiz kaçak yapıdan oluşuyordu. Gece yarısı insanlar başını sokacak bir yer bulmak
için briketlerle kapatıp içinde oturuyorlardı. Sonra bunların alt yapısı yoktu. Dere gibi alt
taraftan kirli sular akardı. O günleri hiç unutmadık. O günlerde geri dönüşüm yasaları
yapılmazken bir gayretle yeni binalar yapmaya ve gecekonduları dönüştürmeye başladık. Alt
yapısını yaparak insanların düzgün evlerde oturmasını sağladık. Kayserimizde geride kalan bu
gibi yerlerin biran önce bitirilmesi lazım. Şehircilik açısından Ülkemizde birçok ile örnek
olarak gösterdiğimiz Kayseri’de artık bu yapıların son dönemde bitmesi lazım.” diye konuştu.
Türkiye’de toplam konut sayısının 20 milyon civarında olduğunu belirten Vali Süleyman
Kamçı, “ Konutların yüzde 25’i riskli yapı olarak tahmin edilmektedir. Muhtemel bir afette
deprem sel heyelan gibi içerisinde yaşayanların can güvenliği olmadığı bu riskli yapıları
önümüzdeki 10 yıl içerisinde yenilemek zorundayız. Vatandaşlarımızın modern ve güvenilir
şehirler de huzur içerisinde yaşadığı kentsel dönüşüm projeleriyle ilimize kazandırılması da
oldukça önemlidir. Bu kapsamda Ziyagökalp’te kentsel dönüşüm projesinde emeği geçen
başta Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a
ve değerli çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kentsel dönüşüm projesi şimdiden hayırlı uğurlu
olsun, “ifadelerini kullandı

(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18383.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Vakıf üniversitelerinin yanıltıcı
reklamlarına dikkat!
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin üniversite tercih döneminde, öğrencilere ve
ailelere, vakıf üniversitelerinin yanıltıcı reklamlarına dikkat etmeleri konusunda uyarıda
bulundu.
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Tercih dönemlerinde devlet üniversitelerinin yanı sıra vakıf üniversitelerinin, başarılı
öğrencileri bünyelerine katmak için her türlü reklam aldatmacasını kullandıklarına dikkat
çeken Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Özellikle öğrencilere verilecek
burslar konusunda insanı hayrete düşüren bilgiler görüyoruz. Vakıf Üniversitelerinin vermeyi
taahhüt ettiği burslar konusunda anne ve babaları uyarıyoruz. Öğrenci kapma yarışı adeta
dolmuşçuların müşteri kapma yarışına döndü. Ücretlerini artırıp daha sonra da yüzde 50
civarına indirim yapan üniversiteler olduğunu duyuyoruz. Bu aşamada üniversite yönetiminin
sözlü ifadelerinden ziyade yazılı sözleşmelerin iyi okunması ve ona itibar edilmesi
gerekmektedir.” diye konuştu.
Başkan Mahmut Şahin, “Öğrenciler ve veliler, sözleşme metninde, burs ücreti kaç sene
sürecek, burslar hazırlık dönemini kapsıyor mu, daha sonraki senelerde ek ücret adı altında bir
ödeme istenecek mi, okulun uzaması durumunda burslar da nasıl bir değişiklik olacak,
önümüzdeki senelerde yapılacak zamlar sizi ne kadar etkileyecek sorularının yanıtlarını
aramalıdır.” ifadelerini kullandı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18384.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Yazıcıoğlu suikastında FETÖ ihtimali
güçlendi
Büyük birlik Partisi (BBP) Melikgazi İlçe Başkanı Mansur Türkarslan Muhsin Yazıcıoğlu
suikastında gelinen son durum ile ilgili açıklama yaptı. Yazılı yapılan açıklamada Türkarslan,
“suikast delillerini kararttıkları iddia edilen şüphelilerden, helikopterin radar altimetresini
söken Astsubay Aydın Özsıcak ile kaza kırım ekibinin başındaki Yarbay Davut Uçum’un 15
Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast düzenleyen hainlerin
arasında çıkması Muhsin Yazıcıoğlu’nun FETÖ tarafından öldürüldüğü ihtimalini
güçlendirdi.” dedi.
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Türkaslan, “Son olarak önceki gün "dosyanın üçüncü şüphelisi" FETÖ’cü Emniyet Müdürü
Dursun Özmen’in tutuklanmasının ardından harekete geçen Yazıcıoğlu ailesi, dosyanın
yeniden açılmasını istedi ve yeniden soruşturma başlatıldı. Helikopter kazasının yaşandığı 25
Mart 2009 tarihinden sonra suikast iddiaları yargıya taşındı. Ancak 1 ay önce Kahramanmaraş
kazaya ilişkin 132 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verdi. Tartışmaya yol açan kararın
ardından önemli bir gelişme yaşandı. FETÖ’cü üniformalı teröristlerin darbe girişimi, davanın
seyrini de bir anda değiştirdi.” ifadelerini kullandı.
Davanın şüphelilerinden üçünün hain kalkışma sonrası tutuklandığını hatırlatan Türkaslan,
“Onlardan biri Aviyonik Teknisyeni Astsubay Aydın Özsıcak’tı. Özsıcak, Muhsin
Yazıcıoğlu’nun düşen helikopterindeki irtifa bilgilerinin yer aldığı radar altimetresini söken
isimdi. Darbe girişimi gecesi Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast
düzenleyen hainlerden biriydi. Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin açılan davada şüpheli olan ve
darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikasta giden bir diğer isimse Yarbay Davut
Uçum’du.” bilgisini verdi.
Gözdağı vermişler
Türkaslan sözlerine şöyle devam etti, “Uçum, Yazıcıoğlu’nun düşen helikopterine ilişkin kaza
kırım ekibinin başındaydı. Hain kalkışma sonrası gözaltına alınan Yarbay Uçum ifadesinde,
Yazıcıoğlu’nun ölümüyle hakkında davalar açıldığını ve FETÖ’nün kendisine gözdağı
verdiğini söyledi. Darbe girişiminden sonra tutuklanan 3’üncü isim de geçen ay meslekten
ihraç edilen eski Isparta Asayiş Şube Müdürü Dursun Özmen’di. Özmen, Kahramanmaraş’ta
görev yaptığı 2009 yılında ‘Yazıcıoğlu’nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor’
bilgisini vererek arama-kurtarma çalışmalarının aksamasına neden olmuştu.
'Susturulmadan konuşturun'
Tutuklanan isimlerin öldürüleceğinden endişe ettiklerini anlatan avukat Kemal Yavuz, bu
yöndeki dilekçeyi de savcılığa sundu. Yavuz “Şüphelilerin vereceği ifadeler Yazıcıoğlu’nun
ölümünü aydınlatacak. Onların anlatacakları bize katili söyleyecek. Bu yüzden
öldürülmelerinden endişe ediyoruz. Konuşmadan susturabilirler. Örgütün ne kadar tehlikeli
olduğu ortada. Cezaevlerinde bile adamları var. Acilen gerekli tüm önlemler alınmalı. Özel
koruma altında tutulmalılar. İfadelerini dosyaya hakim oldukları için soruşturmaya bakan
savcılar almalı. Yıllardır aydınlatılamayan bu olay artık gün yüzüne çıkabilir” diye konuştu.

Soruşturma başlatıldı
Kahramanmaraş Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı’na avukatları aracılığıyla suç duyurusunda
bulunan Yazıcıoğlu ailesi soruşturma dosyasının yeniden açılmasını sağladı. Yazıcıoğlu’nun
ölümünde FETÖ’nün parmağı olduğu yönündeki iddialarının güçlendiğini söyleyen ailenin
avukatı Kemal Yavuz, "Dava dosyasındaki şüpheliler darbe teşebbüsünden tutuklandı. Bunlar
çok önemli. Ayrıca Fetullah Gülen’e ait olduğu söylenen bir ses kaydı var. İşte tüm bunların
incelenmesi ve yeniden soruşturulması için dosya tekrar açıldı" dedi. Biz bu suikast
aydınlatılıncaya kadar takibine devam edeceğiz. Şehid liderimizin kanını yerde bırakmamak
için elimizden geleni yapmaya and içtik.” Kayseri gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18393.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

FETÖ’yü toprağa gömeceğiz
Kayseri’ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanlığını
ziyaret etti. Gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan
Özhaseki Bu darbe girişimini gerçekleştirenleri toprağa gömüp çıkmamak üzere mutlaka
sonlandıracağız.” dedi.
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Özhaseki 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili olarak, “Bir Cuma gecesi bu hainliği yaptılar.
Büyük bir bela atlattık. Fakat pazartesi günü yine dükkânlar resmi kurumlar açıktı. Yatırımlar
devam ediyor. Milletimize de teşekkür ederim. Bu darbe girişimini gerçekleştirenleri toprağa
gömüp çıkmamak üzere mutlaka sonlandıracağız ”ifadelerini kullandı.
El konulan okul ve yurt binalarının gizli satışı
Bakan Mehmet Özhaseki, bir gazetecinin FETÖ ile irtibatı tespit edilen okul ve yurtların
binalarının gizlice satışı konusunda tapu müdürlüklerinin uyarılıp uyarılmadığının sorulması
üzerine, şunları söyledi:
"Yazıyla gelen el konulmalar dışında bir de ayrıca şifai olarak tembihler var. Resmiyette
gözden kaçan, aksayan birtakım yerler olabilir. Bu noktada şehirlerdeki tapu müdürlükleri
dikkatli olsunlar. Gözden kaçan ve kaçırılacak mallarla ilgili tapuda işlem yapacakları zaman,
mani olsunlar istedik. 'Elimizde yazı yok, hukuki olmaz, asla böyle bir bahaneyle gelmeyin'
dedim. Herkes herkesi bilir. Kayseri'de bu yapıya kimlerin mensup olduğunu bilen yok mu?
Herkes biliyor. Bu yapının içinde okulun birini kaçırıyorlar ya da yurdun birini kaçırıyorlar.
Tapu müdürlüğüne geldiği zaman, o tapu müdürü iş yapmayacak, bekletecek, durduracak,
haber verecek. Efendim, 'Yazıda bu yok, listede bu yok.' Mazeret kabul etmeyiz. Bunu
söylediğimiz için de doğru işler yapılıyor. Bazı ufak tefek de yanlışlıkla bekletilen,
geciktirilen de oluyor ama onları düzeltiyoruz. Çok önemli değil, o tür itirazlar oluyor. Onlar
da düzeltiliyor."
Torba yasa Mecliste

Özhaseki, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası mecliste partiler arası diyalogun güzelleştiğini
belirtirken torba yasa ile ilgili olarak “Mecliste güzel bir hava var bir günde 25-30 madde
geçiyor. Mecliste ilk kez böyle ılımlı bir hava gördüm. O nedenle Güneydoğu'da teröre
bulaşmış belediye başkanlarıyla ilgili torba yasa önümüzdeki günlerde meclisimize gelerek,
görüşülür" dedi.
Haber: Seda Fırın
Foto: AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18394.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

FETÖ kitapları ve uyuşturucu ile yakalandı
Kayseri’de yapılan kontrollerde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait 73 kitap ve 4 adet 1
dolar ele geçirilirken, olay ile ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara Karayolu üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri,
durumundan şüphelendikleri 34 AN 3838 plakalı otomobili durdurarak arama yaptı. Araç
içerisinde yapılan aramalarda 39 adet ekstazy hap, 80 gram esrar maddesi, 6 gram
metamfetamin maddesi ile FETÖ lideri Fetullah Gülen’e ait yasaklama kararı bulunan 73 adet
kitap ve FETÖ’nün sembolü olan 4 adet 1 dolar ele geçirildi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü M. E. K., yapılan işlemlerin ardından
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18395.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Altın alırken dolandırılmayın
Tüketiciler fiyatlardaki yükselişten dolayı "çeyreği" bırakıp gram altına yönelince,
kalpazanlar da bu türün sahtesini üretmeye başladı.
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Fiyatlardaki yükselişle birlikte son dönemde tüketiciler tarafından büyük rağbet gören gram
altın, kalpazanların yeni gelir kapısı oldu.
İngiltere'deki referandumdan çıkan Brexit sonucunun piyasalarda neden olduğu şok etkisi ile
altının gram fiyatının 130 liraya kadar çıkması gerek takı, gerek yatırım için altın alan
vatandaşları "çeyrekten" gram altına yönlendirdi.
Bunu fırsat bilen kalpazanlar da daha önce halkı dolandırmak için ürettikleri bilezik ve çeyrek
altını bırakıp gram altın basmaya başladı. Kalpazanlar artık hastasının olduğunu ve acil ödeme
yapması gerektiğini belirterek, hastane girişlerinde yakınını ziyarete gelen vatandaşlara sahte
gram altın satıyor.
"Gram altının sahtesi teraziye konulduğu zaman 0,75 gram geliyor"
AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki sert yükseliş ve düşüşlerin kalpazanların
vatandaşları dolandırmak için aktif bir şekilde piyasaya girmesini sağladığını söyledi.
Vatandaşların dışarıda tanımadıkları insanlardan aldıkları altınların genelde sahte çıktığını
belirten Memiş, "Altın fiyatları şu sıralar yükseldiği için altına bir talep var. Bunu fırsata
çeviren kalpazanlar artık gram altının da sahtesini yapmaya başladı." dedi.
Memiş, 24 ayar gram altının sahtesine sık sık denk geldiklerine işaret ederek, "Kalpazanlar
gram altının birebir benzerini yapıyorlar. Dışı sarı, normal kabında oluyor. Ama kestiğimiz
zaman içinin gümüş olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.
Kuyumcular ya da vatandaşların şüphelendikleri altını kesmeden, test etmeden sahte olduğunu
anlamalarının çok zor olduğunu vurgulayan Memiş, ağırlığı normalde 1 gram olan gram
altının sahtesinin teraziye konulduğu zaman 0,75 gram civarında geldiğini dile getirdi.
"Vatandaşlar özellikle hastane kapılarında dolandırılıyor"
İslam Memiş, kalpazanların sahte altın satarken bazı taktikler uyguladığını söyledi.
Tüketicilere tanımadıkları insanlardan değil, sadece kuyumculardan altın almaları
tavsiyesinde bulunan Memiş, vatandaşların özellikle hastane kapılarında dolandırıldığını dile
getirdi.
Memiş, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:
"Örneğin hastanede tesadüfen bir yakınınızı ziyarete gittiniz. Hastane kapısında otururken
yanınıza bir kalpazan geliyor ve 'İçeride hastam var, para ödemem lazım. Yanımda param
yok, bunu bozar mısın?' diyerek gram altın veriyor. Tabi siz de yardımcı olmak adına altını
alıp karşılığında para veriyorsunuz. Ama kuyumcuya geldiğinizde sahte olduğunu
anlıyorsunuz."
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18396.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Suriyeli çocuklara AGÜ’den destek
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ve Kocasinan Belediyesi İşbirliğiyle Suriyeli Çocuklara
Fotoğraf Eğitimi Verildi. Çocukların çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ve Kocasinan Belediyesi tarafından, Suriyeli mültecilerin
çocuklarının, çevrelerine uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla sosyal sorumluluk
projesi hayata geçirildi. Projede, Kayseri’de yaşayan çocukların, çevrelerine uyum
sağlamalarına katkı sağlamak ve onların eğitim sorunlarına dikkat çekmek amaçlanıyor.
Proje kapsamında ilk olarak yaklaşık 30 Suriyeli çocuk bir araya getirilerek, fotoğraf eğitimi
düzenlendi. AGÜ Sümer Kampüsü’nde verilen eğitimde çocuklar hem fotoğraf çekti hem de
üniversite öğrencileri ile tanışarak sosyal bir çevre edindi. Eğitimlerin sonunda çocukların
çektiği fotoğraflardan oluşan, ‘Suriyeli Çocukların Gözünden Kayseri’ adlı bir de sergi açıldı.
Sümer Kampüsü Sergi salonunda açılan serginin açılışını Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu
ile Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayradar, Proje Koordinatörü Doç. Dr. Niğmet
Uzal, proje yürütücülerinden Yrd. Doç. Dr. Hatice Sinem Şaş ve öğretim üyeleri ile birlikte
yaptı. Rektör Sabuncuoğlu, açılışta yaptığı konuşmasında üniversite olarak böyle bir projenin
içinde yer almaktan onur ve mutluluk duyduklarını ifade ederken, Başkan Çolakbayrakdar ise
çocukların çevrelerine uyum sağlamalarına destek vermek amacıyla hayata geçirilen proje
çerçevesinde düzenlenecek ortak etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.
Sergi, iki hafta boyunca gezilebilecek.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18397.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Mustafa Boydak serbest bırakıldı
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Boydak
Holding YKB ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak ve Halit Bayhan adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlılar Şükrü Boydak, İlyas Boydak ve Bekir Boydak ise
tutuklandı.
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Kayseri'de, "FETÖ üyesi oldukları ve örgüte finans sağladıkları" iddiasıyla başlatılan
operasyonda, Boydak ailesinden 6 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. FETÖ soruşturması
kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Boydak Holding Yönetim Kurulu
Başkanı ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak ile holding yöneticisi Halit
Bayhan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, holding yöneticileri Şükrü Boydak, İlyas
Boydak ve Bekir Boydak tutuklandı.
Boydak Holding'ten gözaltı operasyonuna dair gelen ilk açıklama şöyleydi;
“Sabah itibariyle basında yer alan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme ve düzeltme
yapma ihtiyacı duymaktayız. 23 Temmuz 2016 tarihinde kapatılan vakıflar arasında yer alan
Boydak Eğitim ve Kültür Vakfının yönetiminde bulunan üyelerinin bilgilerine başvurulmak
üzere kolluk görevlileri tarafından ifadeye çağrılmışlardır. Konunun Boydak Holding ve grup
şirketlerimiz ile hiçbir şekilde alakası yoktur, gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgiler
verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18398.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Oktay Usta: “DARBECİ ABİLER,
MAKLUBENİN HAKKINI VERDİLER”
Samanyolu TV’nin gedikli aşçıbaşı ve maklube yemeği uzmanı Oktay Usta “Abilerimiz
maklubenin gereğini yerine getirdiler, hakkını layıkıyla verdiler” dedi.
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Muhabirimiz Sıdkı Sıyrıldı’nın şaşkın biçimde yönelttiği “nasıl yani?” sorusunu gayet pişkin
bir şekilde cevaplayan Oktay Usta şunları söyledi; “Bak güzel kardeşim. Cemaatimizin en
seçkin yemeği maklubeyi sen de mutlaka tatmışsındır. Maklube Arapça ‘ters dönmüş,
tepetaklak’ anlamına gelir. İşte bizim darbe girişimcisi abiler de maalesef daha ilk saatlerde
tepetaklak olup, severek yedikleri maklubenin hakkını anlamına uygun olarak tam manasıyla
verdiler.”
Arandığını bizden öğrendi
Görüşme esnasında arandığını bizden öğrenen Oktay Usta “yuhh artık! Sırf cezaevinde de
maklube yiyebilmek için beni de mi ihbar ettiniz? Yazıklar olsun! Cemaatinizden istifa
ediyorum ulenn! Zaten bundan sonra maklubeyi de, Makbule’yi de ancak rüyanızda
görürsünüz. Bittiniz oğlum siz!” diye bağırdı. Maklube yemek yasaklandı
Şimdi aldığımız bir habere göre ise, Olağanüstü Hal çerçevesinde maklube yapmak, satmak
ve topluca yemek ikinci bir emre kadar yasaklandı. Rıfat Yörük- Mizahi haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18399.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Sanatçı Coşkun Aydın’dan darbe karşıtı
görseller
Sanatçı Coşkun Aydın’dan darbe karşıtı görseller
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Fotoğraf sanatçısı, grafik tasarımcı, ressam Coşkun Aydın 15 Temmuz darbe girişimi
esnasında önemli çalışmalara imza atarak FETÖ’cüleri ti’ye aldı. Sanatçının sosyal medyada
binlerce kez paylaşılan bu tarihi çalışmalarını bir albümde topladık. Beğenerek ve ibret alarak
izleyeceğinizi umuyoruz. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18400.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Bünyan'da unutulmaz gece
Bünyan Belediyesi ev sahipliğinde yapılan Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonasında gündüz
final müsabakaları ile ata sporu ile buluşan Bünyanlılar, akşam ise Salı pazarında düzenlenen
‘Biz Hep Buradayız Çanakkale Geçilmez’ isimli tiyatro oyunu ve İrfan Gürdal konseri ile
unutulmaz bir gece yaşadı.
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Bünyan Salıpazarı meydanında düzenlene konser ve tiyatro etkinliğine Bünyan Belediye
Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ilçe protokolü, şampiyonaya katılan sporcular ve vatandaşlar
katıldı. Yoğun bir ilginin olduğu etkinlikte Çanakkale ruhuyla duygu dolu anlar yaşayan
vatandaşlar, İrfan Gürdal’ın Türk dünyasından seslendirdiği ezgilere bayraklarla tempo tuttu.
Gecede bir konuşma yapan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, “Gelenekleri
Geleceğe taşıma gayreti içinde olduklarını vurgu yaparak: Atlı Okçuluk Şampiyonasıyla
vatandaşlarımızı ata sporumuzla buluşturduk. Burada sergilenen tiyatro oyunu ile adeta o
şanlı zaferi yerinde yaşadık. Bizi duygulandıran Çanakkale ruhunu yaşatan bütün ekibe
teşekkür ediyorum. İnşallah Bünyan Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri sizlerle daha fazla
buluşturma gayreti içindeyiz. İrfan Gürdal beye teşekkür ediyoruz Orta Asya’dan Kafkaslara
bizleri ezgiler ile yolculuk yaptırdı.” dedi.

Ülke gündemine de değinen Başkan Gülcüoğlu, “Darbeci hainlere geçit vermeyen sizlere siz
necip milletimize teşekkür ediyorum. Cumhurun yanında durarak tankların altın yatarak milli
iradeye sahip çıkıp kalleşlerin uşaklığını yapan postalcılara geçit vermediniz.” şeklinde
konuştu.
Program TRT Avaz ekranlarından canlı yayınlanırken Başkan Gülcüoğlu program sonunda
Ahmet Nedim Kilci ve İrfan Gürdal’a çiçek takdim etti.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18401.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

AGD Kayseri yaz kursu doludizgin
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) 7-15 yaş arası öğrenciler için düzenlediği yaz kursu
eğitimlerine başladı.

01 Ağustos 2016 Pazartesi 15:48

Yaz kursları ile ilgili bilgi veren AGD Kayseri Şube Başkanı Vacit Kip, kurs kapsamında
Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’in hayatı, ilmihal, temel dini bilgiler, İslam coğrafyası
eğitimleri verdiklerini, bunun yanı sıra, öğrencilerin yıl boyu yaşadıklarını yorgunluğu
atmaları için futbol, yüzme, at binme, gezi, piknik gibi etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Öğrencilerin eğlenirken, milli ve ahlaki bilgilerle donanmasını arzu ettiklerini dile getiren
Başkan Vacit Kip, “Kayseri’deki gençlerimizin iyi yetişmesini temele alarak yapmakta
olduğumuz faaliyetlerin bir yenisini daha düzenliyoruz. ‘Sizin en hayırlınız insanlığa faydalı
olandır’ düsturuyla hareket etmeye çalışıyoruz. Okul içerisinde verilecek eğitimle ve özel
öğretim alan eğitmenlerimizin eğitimiyle bu sene daha da iddialıyız. Gençlerimize kaliteli bir
eğitim vermeye gayret ederiz. İnançlı kadrolarımızla bu işi en güzel şekilde tamamlamaya
gayret edeceğiz." diye konuştu.
Eğitimlerin üçüncü haftasında olduklarını ifade eden Başkan Vacit Kip, “Alanında uzman
bireylerin komisyonluğunda hazırladığımız programımızı uygulamaya başladık. Anadolu
Gençlik Derneği Yaz-Et programlarına katılımcı gençler başta Kuran-ı Kerim olmak üzere
İslam inancına teşkil eden değerlerle buluşurken, bunu yanında sosyal etkinliklerle yaz tatilini
en güzel şekilde değerlendiriyorlar. Şu ana kadar Ekrem Adıgüzel hocamız eşliğinde Hat
sanatı, erkeklere ve bayanlara özel yüzme havuzlarında yüzme keyfi, at binme, halı saha,
piknik organizasyonları ve kültür gezileri düzenledik. Bunu genişleterek devam ediyoruz.
Velilerimizin bizden memnuniyetlerini dile getirmeleri derneğimiz için çok önemli.”
ifadelerini kullandı.
Başkan Vacit Kip, beş hafta sürecek olan eğitimlerin sonunda, halka açık bir kapanış
programı düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18402.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Barajda boğulan genç defnedildi
Serinlemek için girdiği Sarımsaklı Barajı'nda boğularak hayatını kaybeden Y. E. son
yolculuğuna uğurlandı.
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Edinilen bilgiye göre Sarımsaklı Barajı’nda boğularak hayatını kaybeden 3 çocuk babası Y.
E’nin. cenazesi öğle namazına müteakip Hunat Cami’nde İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven
tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Gesi Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye Y.
E.’nin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda Y. E., ailesi ile birlikte Sarımsaklı Barajı’na
pikniğe gitmiş, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulmuştu. Olay yerine gelen
jandarma, Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Türkuaz Arama Kurtarma
ekipleri Y. E.’yi aramaya başlamış, Y.E.'nin cansız bedeni Türkuaz ekiplerinin balık adamları
tarafından bulunarak sudan çıkarılmıştı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18403.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Darbecilerin gazisi 'demokrasi nöbeti'
tutmak istiyor
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbeci askerlere
engel olmaya çalışırken karnına isabet eden mermiyle yaralanan Cuma Zor, iyileşip
demokrasi nöbetlerine katılmayı arzuluyor.
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Tedavisine İstanbul'un ardından memleketi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devam edilen
Cuma Zor, darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı.
Televizyonlardan duyduğu darbe girişimine çok şaşırdığını ifade eden Zor, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sokaklara çıkın" çağrısı sonrası hiç düşünmeden arkadaşlarıyla
dışarı çıktıklarını belirtti.

Ülkeyi darbecilere teslim etmemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilere
engel olmaya çalıştıklarını dile getiren Zor, protestolar sırasında askerlerin üstlerine ateş
ettiğini kaydetti.
"Bir can gider bir can gelir"
Bu süreçte geri çekilmeyi hiç düşünmediklerini vurgulayan Zor, şöyle devam etti:
"Askerler ateş açarken 'Vatan elden gidecek' diyorduk. 'Vatansız yaşamaktansa ölelim' dedik.
O esnada yine üzerimize ateş açtılar. Etrafımdaki 5-6 kişinin yere düştüğünü gördüm onun
şokunu yaşarken bir an benim de karnıma kurşun değdiğini fark ettim ve yere yığılıp kaldım.
Arkadaşlar beni bir polis otosuna götürdüler ancak birkaç yaralı daha vardı ve araçta bana yer
kalmamıştı. Arkadaşlarım beni bir halk otobüsüne bindirip hastaneye götürdüler. Yolda
kendimden geçmişim. Gözlerimi açtığımda ameliyat edildiğimi ve dalağımla bağırsağımın bir
bölümünün alındığını duyunca biraz üzüldüm ancak sonra kendi kendime 'Vatan için benim
canım önemli değil, bir can gider bir can gelir' dedim."
Küçük yaştan itibaren vatan sevgisiyle büyüdüğünü, ailesinden de böyle gördüğünü aktaran
Zor, Büyükşehir Belediyesi önüne gitmekten hiç pişman olmadığını ifade etti.
Böyle bir şeyin tekrar olması halinde yine sokaklara çıkarak darbeye engel olmaya
çalışacağını dile getiren Zor, "Vatan için, bayrak için, dinimiz için ve namus için bütün canlar
feda olsun. Şimdi ayağa kalkmaya çalışıyorum ki insanlar hala meydanlardayken onlara
desteğe gideyim. Bundan sonra da elimden geldiğince vatanım ve dinim için savaşacağım.
Asla korkmayacağım. Türklerin korkup kaçmayacağını gördüler." diye konuştu.
"Kendimle gurur duydum"
Hastanede 5 gün süren tedavisinin ardından amcasıyla memleketi Birecik'e geldiğini anlatan
Zor, Gaziantep Havaalanında kendisini Birecik Belediyesine ait özel bir araçla sağlık
personelinin karşıladığını kaydetti.
Birecik girişine geldiklerinde Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ve kalabalık bir topluluğun
kendisini karşıladığını ifade eden Zor, şunları söyledi:
"Belediye Başkanımız Pınarbaşı ve vatandaşlar beni şehrin girişinde çiçeklerle, davullarla
karşıladı. Çok heyecanlandım ve kendimle gurur duydum. Hepsine çok teşekkür ediyorum.
Kaymakam Vekili Mutlu Köksal ve Birecik Devlet Hastanesi Başhekimi Güney Cem
Bülbüloğlu beni ziyaretlerinde tedavimin hastanede daha iyi şartlarda sürdürebilmesi için
hastaneye gitmemi sağladılar. Çok şükür şimdi iyiyim. Psikolojik olarak da kendimi biraz
toparlayabilirsem daha iyi olacağım inşallah."
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18404.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

2010 KPSS'nin "Genel Yetenek ve Genel
Kültür" Kısmı İptal!
Ankara 1. İdare Mahkemesi, usulsüzlük iddiaları nedeniyle daha önce "Eğitim Bilimleri"
bölümü iptal edilen 2010 KPSS'nin "Genel Yetenek ve Genel Kültür" kısmını iptal etti.
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Soruların sınavdan önce dışarıya sızdırıldığı iddiaları üzerine "Eğitim Bilimleri" kısmı iptal
edilen 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) "Genel Yetenek ve Genel Kültür"
bölümü de iptal edildi.
AVUKAT DAVA AÇMIŞTI
Usulsüzlük iddiaları nedeniyle bazı bölümleri iptal edilen 2010'daki KPSS'ye kızı giren
Avukat Cemal Yeşilyurt, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümünün iptal edilmemesi
üzerine, bu bölümdeki sınav soru ve cevaplarının yüzlerce adaya servis edildiğini savunarak,
sınavın bu kısımlarının da iptali istemiyle Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı.
TEMYİZ ETTİ
Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin davayı reddetmesi üzerine, Yeşilyurt kararı temyiz etti.
Temyiz istemini görüşen Danıştay 12. Dairesi, İdare Mahkemesi'nin kararını bozmuştu.
OY BİRLİĞİYLE İPTAL EDİLDİ
Bozma üzerine dosyayı tekrar görüşen Ankara 1. İdare Mahkemesi, 2010 KPSS'nin Genel
Yetenek ve Genel Kültür kısımlarını oy birliğiyle iptal etti.
İdare Mahkemesi'nin kararında, soruların sınavdan günler öncesinde sızdırıldığı, soruları alan
kişilerin ikrar içeren ifadeleri ile teknik incelemeler sonucu düzenlenen bilirkişi raporlarıyla
sabit olduğundan 10 Temmuz 2010'da yapılan KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür
kısımlarında
hukuka
uyanlık
bulunmadığı
sonucuna
varıldığı
kaydedildi.
haberler.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18405.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

ASKERİ ALANLAR ŞEHİR DIŞINA
TAŞINIYOR
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 15 Temmuz sonrası şehirlerin merkezinde kalan
askeri alanların şehir dışına çıkarılması için Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yapmış oldukları
açıklamalar doğrultusunda detaylı bir çalışma yaptıklarını söyledi. Başkan Çelik, Kayseri'de
bu konuda yapılan çalışmaların tüm Türkiye'ye model olabileceğini kaydetti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehir merkezindeki askeri alanların merkez
dışına çıkarılmasının ülke gündemine geldiğini ve bu konuda Cumhurbaşkanı ile Başbakanın
kararlı açıklamalar yaptığını hatırlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Hava İkmal Şehir
Parkı projesiyle bu konuda yürüyen bir çalışması olduğunu belirten ve konuyla ilgili deneyim
kazandıklarını dile getiren Başkan Çelik, "Hava İkmal Şehir Parkı projesi ile ilgili Hava
Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığımızla bir takım
çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaların sonuna yaklaştık. Dolayısıyla askeri bir tesisin şehir
dışına taşınmasıyla ilgili izlenecek yol haritası konusunda mesafeler kat ettik ve deneyim
sahibi olduk. Tüm askeri alanların şehir dışına taşınması ülkemiz gündemine girince Hava
İkmal Projesi tüm Türkiye'ye model olacak bir çalışma haline geldi" dedi.
"Kayseri model olacak"
Kayseri olarak bu konuda en hazırlıklı il olduğumuzu ifade eden Başkan Mustafa Çelik,
askeri alanların şehir dışına taşınmasının gündeme gelmesiyle birlikte ilgili birimlere talimat
verdiğini ve detaylı bir çalışma yaptıklarını belirtti. Şehir merkezindeki askeri alanların
tamamının envanterini çıkardıklarını dile getiren Başkan Çelik, "Ankara'dan bir talep
geldiğinde dosyamız hazır olsun ve hemen ilgili mercilere bunları sunalım istiyoruz. Şehir
merkezinde 24 askeri alan tespit ettik. Bu alanların hangilerinin, hangi usullerle taşınacağı
kararı tabii ki Milli Savunma Bakanlığımızdadır ve tabi ki hükümetimizin vereceği bir
karardır. Ancak biz de Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin gerçeklerini, imar durumunu
en iyi bilen bir konumda olarak gerekli çalışmaları yapacağız" diye konuştu.
Hazırız
Şehir merkezindeki askeri alanların tümüyle ilgili tek tek değerlendirmelerde bulunan
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, "Askeri alanların durumuyla ilgili görüşlerimizi ilgili
kurumlara ve ilgili bakanlıklara ileteceğiz. Hangi askeri alan nereye taşınabilir, hangi amaçla
değerlendirilebilir, taşınması hangi usulle yapılır gibi konularda çalışmalarımızı tamamladık.
Hava İkmal Şehir Parkı projemiz zaten yürütülen bir proje. Buradaki 3,5 milyon metrekare
alanın 2 milyon metrekarelik kısmının yeşil alan olarak değerlendirilmesi, belli kısmının
imara açılması ve oradan elde edilecek gelirle Hava İkmal'in taşınması projesine devam
ediyoruz. Hava İkmal'in karşısında bulunan 1 milyon 600 bin metrekarelik Köşk Kışla olarak
bilinen bölge Erciyes Üniversitesi'nin yanı başında. Üniversite rektörümüzün hastane
yapılması için buradan bir alan talebi var. Bunun dışında kalan bölümün bir kısmını yeşil alan
bir kısmını da imara açılması suretiyle Köşk Kışla'yı bağlı olduğu Zincidere Komando
Tugayı'na taşıyabiliriz. Ana Tamir de şehir merkezinde kalan endüstriyel bir tesis. Bu tesisin

de şehir dışına çıkarılması gerekiyor. İncesu'daki Taksan fabrikası bugünlerde satışta.
Büyükşehir olarak teklifimiz Ana Tamir'in İncesu OSB'ye taşınması. Bu yönde tavsiyede
bulunacağız. Hatta böylece İncesu OSB savunma sanayine yönelik bir kümelenme merkezi de
olabilir. Ana Tamir'in yeri de yeşil alan, sosyal donatı ve kısmen de imara açılmasıyla
değerlendirilebilir. Talas Jandarma yeşil alanı çok olan bir bölge. Büyük bir çoğunluğu yeşil
alan olarak kullanılabilir. Esenyurt'ta, Hava İkmalin karşısında 330 dönümlük bir yer var.
Eskiden cephanelikti, şimdi ise depo maksatlı kullanılıyor. Buranın da Hava İkmal Projesiyle
taşınması söz konusu. Burada da büyük bir yeşil alan çıkar. Havaalanı üst kısmındaki
Sancaktepe-Boztepe Mahallelerinin içindeki 180 dönümlük cephanelik arazisi de üzerinde
çalıştığımız bir yer. Taşınmasıyla ilgili çalışmamız devam ediyor. Hem Kara, hem de Hava
Kuvvetlerinin tesislerini istedikleri yere taşıyarak burayı kentsel dönüşüm için rezerv alan
olarak kullanmak istiyoruz. Havaalanı, Askerlik Şubesi, Orduevi ve lojmanların askeri birlik
hüviyeti yok. Dolayısıyla şehir içinde kalmalarının bizim açımızdan mahsuru da yok; ama
ilgili bakanlıkların bakışı önemli. Forum AVM yanında da Jandarmaya ait bir yer var.
Burasının kamu düzenliği ve otopark ihtiyacını sağlamak için sosyal donatı alanı olarak
kullanılmasının uygun olduğunu düşünüyoruz. OSB yanındaki askeri alan ise paraşütçülerin
eğitim alanı olarak kullanılıyor. Aynı şekilde devam edebilir. Tüm bunlar bizim tespit
ettiğimiz alanlar. Büyükşehir olarak elimizi taşın altına sokarak bir an önce çalışmalar
yapmaya şimdiden hazırız. Büyükşehir Belediyesi her işinde öncü ve model oluyor. Bu
konuda da tüm Türkiye'ye model olacak çalışmalara başladığımızın bilinmesini istiyorum"
dedi.
Rant çevrelerine uyarı!
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik şehir merkezindeki askeri alanların şehir dışına
çıkarılmasıyla ilgili bir de uyarıda bulundu. Kentsel dönüşüm çalışmalarına başlarken
söyledikleri bir sözü hatırlatan Başkan Çelik, "Kentsel dönüşüm rantsal dönüşüm haline
gelmesin diyoruz. Bu konuya burada da dikkat ediyoruz. Şehir merkezinde kalmış bu alanlar
bir takım rant çevrelerinin iştahını kabartıyor. Bu alanların kesinlikle rant kaynağı haline
gelmesini, askeri alanların rant haline, haksız kazanç haline getirilmesini istemiyoruz. Bunun
da önüne geçeriz. Buralardan rant elde etmeye hevesliler varsa Büyükşehir Belediyesi'ni
karşılarında bulacaklarını bilsinler" diye konuştu.
(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18406.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

FETÖ'nün kasasından darbe karşıtı mesaj
(!)
Fetullahçı Terör Örgütü'nün Kayseri'deki kasası suçlamasıyla tutuklanan, Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Mehmet Fındık’ın kendi internet sitesinde yayınladığı
mesaj ‘yok artık’ dedirten cinsten. Fındık’ın kendi ismi ile açılan resmi internet sitesinde
‘Milli İradeye Saygı Lütfen’ başlıklı darbe karşıtı bir mesaj yayınladığı görüldü.
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Daha önce de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve sorgusunun ardından
salıverilen Fındık’ın ‘Milli İradeye Saygı Lütfen’ başlıklı yazısı şöyle;
“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım.
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım, Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.”
diyen milli şairimizin dediği gibi diyorum güzel ülkemize yönelik dahilde ve hariçte tüm hain
plan ve komplo kuranları Rabbimize havale ediyorum.
Devletimizin birlik ve beraberliğine,
Yüce Milletimizin huzuruna,
Milli iradenin sarsılmasına yönelik,
şer şebekelerinin hain planlarına Rabbim asla fırsat vermesin. Amin.
MEHMET FINDIK” Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18407.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

FETÖ’nün askeriye kumpası
Yozgat merkezli 11 ilde "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na
(FETÖ/PDY)" yönelik operasyon kapsamında, askeri liselere giriş sınavında usulsüzlük
yaptıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, çalınan askeri lise sınav sorularına "kul
hakkı" endişesiyle yaklaşan öğrencilerin, "Siz oraları çok karıştırmayın. Bu soruları Fetullah
Gülen'in yanında bulunan büyük abiler gece yattıkları istiharede görüyor'' diye ikna edildiği
ve askeri okullara yerleşmelerinin sağlandığı ortaya çıktı.
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Yozgat Valiliği OHAL Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin askeri liselere giriş
sınavındaki usulsüzlük soruşturmasını 4 aydır sürdürdüğü belirtildi.
Askeri lise sınavlarına giren öğrenciler, velileri, bilgi sahibi şahıs ve şüphelilerden alınan
ifadeler, bilgi ve belgeler neticesinde, soruşturma kapsamında FETÖ/PDY bağlı
dershanelerde eğitim görenlerden özellikle itaatkâr ve "cemaate" gönülden bağlı olanların
seçildikleri ifade edildi. Açıklamada, çocukların ailelerine ulaşılarak, ''evlerimizde
çocuğunuza ders çalıştıracağız, ileride onları büyük yerlere getireceğiz, çocuklarınızı bizim
cemaat evlerine gönderin'' telkininde bulunulduğu bildirildi.
Ailelerin kabul etmesi üzerine öğrencilerin belirlenen evlere yerleştirildiğine
değinilen açıklamada, öğrencilere sözde ev imamları tarafından FETÖ elebaşı Fetullah
Gülen'e ait çeşitli kitapların okutturulup, videoların izlettirildiği ve sürekli FETÖ'ye övgüler
dizildiğinin tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, öğrencilere askeriye ve askerliği anlatan çeşitli filmlerin izlettirilerek,
"Arkadaşlar siz de bu filmdeki gibi bir komutan olabilir, ülkenize, vatanınıza, milletinize
faydalı bireyler olabilirsiniz. Şu anda askeriye dinsizlerin ve yobazların elinde, biz onların
yerine sizleri oralarda görmek istiyoruz. Bugünden sonra ders çalışmalarımız askeri lise
ağırlıklı olacak, artık evlerimizde daha sık kalın." dendiği aktarıldı.
Öğrencilerin sınava yakın aylarda dörderli gruplar halinde örgüte bağlı öğrenci evlerinde
kampa alınarak toplumdan soyutlandıkları ve gizlendikleri belirtilen açıklamada, her bir
öğrenciye 4 büyük İslam halifesi olan Ebubekir, Ömer, Osman, Ali isimlerinin verildiği, kod
isimlerle hitap edilen öğrencilerin bu şekilde motive edildiğinin ortaya çıktığı bildirildi.
''Abiler soruları rüyalarında gördüler''
Askeri Lise Sınavı'nı kazanan öğrencilerin, sınavdan önce kendilerine çözdürülen deneme
sorularının, sınavdaki sorularla birebir aynı olduğunu görmesi ve bu olayın "kul hakkına"
girdiği için rahatsız olduklarını belirtmesi üzerine FETÖ/PDY mensuplarının, "Siz, oraları
çok karıştırmayın, bu soruları Fetullah Gülen'in yanında bulunan büyük abiler gece yattıkları
istihare rüyalarında görüyor. Askeriyedeki dinsizleri temizlemek için bu konu caiz"
dediklerinin tespit edildiği aktarıldı.
Buna rağmen askeri liseye kayıt yaptırmak istemeyen öğrencilerin, "Sizin için yapılan
uğraşlar boşa mı gitsin, sen seçilmiş kişilerdensin, sen bu okulu okuyarak hizmet akımına
büyük katkılarda bulunacaksın. Askeri liseye gitmediğin takdirde 'şefkat tokadı' yiyeceksin.
Bir daha devlet kurumlarında hiçbir işe giremeyeceksin" şeklinde tehdit edildiği vurgulanan
açıklamada, sınavı kazanan öğrencilere mülakat sorularının ezberletildiği bildirildi.
Sınavı kazanan çocuklara okullarda yapmaları gerekenlerin de öğretildiğine işaret
edilen açıklamada, "Cemaatçi olduğunu belli etme, arkadaşların arasında cemaat muhabbetleri
olursa sen o konulara hiç girme, bizimle irtibat kuracağın zaman kendi cep telefonunu
kullanma, bizi ankesörlü telefondan arayarak bizim sana söyleyeceğimiz yerlere gel, kendini
gizle" şeklinde telkinlerde bulunulduğu kaydedildi.
Açıklamada, öğrencilerin hafta sonu izinlerinde "ev abileri"nin belirledikleri adreslerdeki
cemaat evlerinde buluştukları ve böylelikle cemaatten kopmalarının engellendiği de
vurgulandı.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18408.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Organik pazar bugün açılıyor
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin yerel yönetimlerle kurduğu yüzde 100
Organik (Ekolojik) pazarlardan Talas Yenidoğan bugün açılıyor. Kocasinan Erciyesevler ise 7
Ağustos Pazar günü açılacak.
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İstanbul ve İzmir’den sonra en çok organik pazarı olan üçüncü il olma özelliğine sahip
Kayseri, sezonluk olarak açılan iki organik pazar ile öncü il olma misyonunu sürdürüyor.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Organik Tarımın
Yaygınlaştırılması ve Kontrolü” projesi kapsamında üreticilerin ürünlerinin pazarlanması için
açılan Kocasinan ve Talas yüzde 100 Organik Pazarları sezonluk olarak hizmet
veriyor. Kayseri’de şu anda ilgili proje kapsamında 70 üretici ile 2 bin 500 dekara çıkarılan
alanda üretim yapılırken, pazarlara katılacak 40’dan fazla üretici, ürünlerini tezgahlarında
tüketicilerle buluşturacak.
Amaç organik tarımın yaygınlaştırılması
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, organik tarımın
yaygınlaştırılması amacıyla kentte iki ayrı noktada pazar açıldığını söyledi.
“Organik tarımın, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen, üretimden tüketime kadar her
aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimi” olduğunu belirten Kayacan şunları
söyledi:
“Yeşilhisar, İncesu, Felahiye, Bünyan, Pınarbaşı ilçeleri ile Tuzhisar ve Sarıoğlan Çiftlik
Kasabası’nda ( sebze, kayısı, kiraz, elma, bağ, nohut vb) organik tarım üretimi yapılmaktadır.
İl Müdürlüğümüz, Talas Belediyesi, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve
Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği işbirliği ile açılan Organik Pazarlar bu
kurumların koordinasyonunda denetlenecek. Dolayısıyla Organik Tarım Pazarları
hemşerilerimizin organik ürünlere güvenli bir şekilde ulaşmasına katkı sağlayacak” diye
konuştu.
Neden yüzde 100 Organik Pazar?
Organik (ekolojik ) ürün; tohumdan hasada, hasattan son kullanıcıya ulaşıncaya kadar tüm
aşamalarında insana ve ekosisteme zararlı hiçbir kimyasal girdi, katkı maddesi ve yöntem
kullanılmadan üretilen kontrollü ve sertifikalı ürünlerdir. Organik tarım ise kanun ve
yönetmeliklerce tanımlı şartlar dahilinde tüm süreçte izlenebilirliğin sağlandığı, her bir
verinin kayıt altına alındığı bir tarım metodudur.
Yüzde 100 ekolojik pazarlara gelen ürünlerin sertifikaları ve ekleri, ürün sertifikaları,
faturaları, miktarları ve etiketlerinin kontrolü, haftalık sertifika kuruluşu iletişimleri, kayıt,
veri paylaşımının yanı sıra düzenli olarak da zirai ilaç kalıntı analizleri yapılmaktadır.
Organik pazarlar kasım ayına kadar üretici ile tüketiciyi buluşturmaya devam edecek.
Organik Pazar yerleri:

Talas yüzde 100 Organik Pazar; Çarşamba günleri, Yenidoğan Mahallesi semt pazarı, TalasKayseri
Kocasinan yüzde 100 Organik Pazar; Pazar günleri, Erciyesevler semt pazarı, KocasinanKayseri
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18409.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Müftü Güven, Meydan’ı bırakmıyor
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, 15 Temmuz akşamı başlayan demokrasi nöbetinin
onyedinci gününde de yine Cumhuriyet Meydanı'ndaydı. Yatsı namazının hemen ardından
milli iradenin yılmayan neferleri olan milletimizin toplandığı Cumhuriyet Meydanı'nda halka
hitap etti.
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İl Müftüsü Güven, “Kıymetli kardeşlerim bugün 15 Temmuz’un üzerinden tam 17 gün geçti.
Sizlere birkaç hususu hatırlatmak istiyorum. 15 Temmuz akşamı darbe teşebbüsünü duyar
duymaz meydanları dolduran, tankların önüne yatan ve aynı zamanda o kahramanlık destanını
yazan asil milletimiz arasında o gece ülke olarak, millet olarak, halk olarak şehitler verdik.
Öncelikle 15 Temmuz gecesi şahadet şerbetini içen kardeşlerimize Allah’tan rahmet
diliyorum. Daha sonra vatan topraklarının şehit kanlarıyla sulanmasının anlam ve önemi
üzerinde duran Güven, millet olarak birlik olmanın nasıl hayırlı sonuçlar doğurduğunu
anlattı.” dedi.
İl Müftüsü Güven, konuşması sonrası dua etti. 17 gündür Cumhuriyet Meydanı’nı boş
bırakmayan Kayserililer, İl Müftüsünün ettiği duaya hep bir ağızdan “Amin” dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18410.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Bayramda zorunlu kamu hizmetlerine tatil
yok
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramında zorunlu kamu
hizmetinde bulunanların izin hakkı olmadığını hatırlattı ve Kurban Bayramı öncesinde nöbetçi
birimler ile vardiya usulü çalışacak ekiplerin koordinasyonunun sağlandığını söyledi.
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Kurban Bayramı öncesinde Başkan Yardımcıları ve ilgili birim müdürleri ile istişare toplantısı
gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, belediye olarak da ilçenin her
bölgelerinde tüm tedbirlerin alındığını ve halkın rahat, temiz ve huzur içerisinde kurbanlarını
kesebilecekleri ortamlar oluşturduklarını ifade etti.
Kurban satış kurban kesim yerleri tespit edildiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç,
özellikle bahçeli evi olanların bahçelerinde, apartman sakinlerinin bina bahçesinde, bağı
olanların bağ evlerinde kurban kesebileceklerini ancak ana cadde ve sokaklarda kurban
kesilemeyeceği kararının alındığının altını çizdi.
Bayram tatili süresince hemşerilerin rahat ve huzur içerisinde bir bayram yapabilmeleri için
gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve belediye olarak zorunlu hizmetlerin tatil süresince yerine
getirileceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, kurbanlık satış noktalarında ayrıca sivil
zabıta ekiplerin görev alacağını ve her türlü dilek ve şikayetleri anında değerlendireceklerini
sözlerine ekledi.Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18411.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Çuvaldız
Şaban Ok'un kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18412.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

5 rütbeli hakim karşısında
15 Temmuz’daki darbe girişiminde 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan 7 askeri
uçağın kaldırılması ile ilgili olarak yapılan FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde gözaltına
alınan 5 rütbeli asker mahkemeye çıkarıldı.
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FETÖ/PDY terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe teşebbüsü
ile ilgili olarak 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri
tarafından gerçekleştirilen operasyonda 55 askeri personel polis ekipleri tarafından
yakalanarak gözaltına alınmıştı.
FETÖ/PDY operasyonlarının devamında İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü
tarafından E.Y., M.G., S.Ş., S.A. ve Y.K. isimli rütbeli askeri personeller de yakalanarak
gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar, bugün yapılan işlemlerin ardından mahkemeye
çıkarıldı. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital
materyallere el konulmuştu.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18413.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

MELİKGAZİ VE KOCASİNAN
MECLİSLERİNDEN ÖRNEK KARAR
İlçe belediyelerinin Ağustos ayı olağan meclis toplantılarının birinci oturumu yapıldı. Meclis
toplantılarında Melikgazi ve Kocasinan Belediye Meclis Üyeleri Başbakanlık tarafından
başlatılan Demokrasi Şehitleri Bağış Kampanyasına toplu halde bağışta bulunuldu. Kocasinan
Belediyesi Meclis üyeleri Ziraat Bankasına giderek bireysel bağışta bulunurken, Melikgazi
Belediyesi Meclis üyeleri meclis kararıyla Ağustos ayı huzur haklarını Demokrasi şehitleri
yardım kampanyası fonuna bağışladı.
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Kayseri’de 16 ilçe belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısının birinci oturumunu yaptı.
Toplantıda gündem maddelerini değerlendiren belediye meclisleri toplantılarında 15 Temmuz
kalkışmasını kınayan bildiri ve konuşmalar yapıldı. Melikgazi ve Kocasinan Belediye Meclis
üyeleri de örnek bir karar alarak Başbakanlık tarafından 15 Temmuz Darbe girişiminde
vatanlarını korumak için hayatlarını ortaya koyan 284 demokrasi şehidinin aileleri ve gaziler
için başlatılan bağış kampanyasına destek verdi.
Huzur hakları şehit ailelerine
Melikgazi Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan genel toplantısını yaptı. Toplantıda meclis
üyeleri adına okunan ortak bildiri ile 15 Temmuz darbe girişimi kınandı. Belediye meclisi
gündemindeki 10’u ek toplam 23 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Mecliste 12
madde oy birliği ile kabul edilirken, 11 gündem maddesi de yine oybirliği ile ilgili
komisyonlara havale edildi.
Melikgazi Belediyesi meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülürken Ak Parti Meclis
Üyesi Av. Mehmet Savruk ‘un Ağustos ayı Meclis Toplantısı Huzur hakları ve yine Ak Parti
Meclis Üyesi Mustafa Hashalıcı’nın komisyon ve Encümen toplantı huzur haklarının 15
Temmuz şehit aile yakınları ile gazilerimize bağışlanması önerileri kabul edildi.
Toplantıda gündem dışı konuşulan demokrasi şehitlerinin ailelerine ve gazilere Başbakanlık
tarafından başlatılan yardım kampanyasına meclis üyelerinin bağışı konusu oy birliği ile kabul
edildi. Kararda Melikgazi Belediyesi Meclis üyelerinin Ağustos ayı içerisinde meclis ve
komisyon toplantılarında almaya hak kazanacakları ödenekler de demokrasi şehitlerinin
aileleri ve gazilere aktarılacak.
15 Temmuz şehitlerine vefa
Kocasinan Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı. Meclis toplantısı öncesi grup
toplantılarında bir değişiklik yapıldı ve Ak Parti ile MHP’li meclis üyeleri grup toplantısını
birlikte gerçekleştirdi. Grup toplantısının ardından gündemindeki konuları görüşüp karara
bağlamak üzere, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde
gerçekleştirilen meclis toplantısında, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ve gazilere yönelik
yardım kampanyasına destek kararı alındı. Toplantı sonrasında ise Başkan Çolakbayrakdar ve
meclis üyeleri Ziraat Bankası Gevher Nesibe Şubesi’ne geçerek yardım kampanyasına destek
sağladı.
Toplantı öncesinde Ak Parti grubu adına Başkan Çolakbayrakdar, MHP grubu adına Kazım
Yücel söz alarak 15 Temmuz kalkışmasını kınayan konuşmalar yaptılar. Daha sonra meclis
gündeminde bulunan toplam 14 madde görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında,
Hacısaki, Erkilet Dere, Ziyagökalp, Şeker, Erkilet, Beyazşehir, Mithatpaşa, Sümer ve
Uğurevler mahallelerinde imar plan maddeleri karara bağlandı. Toplantıda Kocasinan
ilçesinde yer alan parklardan birine 15 Temmuz’da halkın direnişini anlatan bir isim verilmesi
kararlaştırıldı. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18414.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Boydaklar'a 3 tutuklama
Kayseri'de paralel yapı soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Boydak ve Halit Bayhan
adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken İlyas Şükrü ve Bekir Boydak tutuklandı. Hakkında
yakalama kararı bulunan Hacı Boydak’ın ise İstanbul’da özel bir hastanede tedavi altında
olduğu öğrenildi.
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FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Boydak
Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak ile
holding yöneticisi Halit Bayhan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, holding yöneticileri
Şükrü Boydak, İlyas Boydak ve Bekir Boydak tutuklandı.
"FETÖ üyesi oldukları ve örgüte finans sağladıkları" iddiasıyla Boydak Eğitim ve Kültür
Vakfı yöneticilerine yönelik operasyon kapsamında gözaltına 5 zanlı emniyetteki işlemlerin
ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkeme çıkarılan
Mustafa Boydak ve Halit Bayhan, haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol
şartıyla serbest kaldılar. İkilinin her akşam en yakın polis merkezine gelerek imza vermesi
gerekiyor. Mahkeme diğer şüpheliler Şükrü, İlyas ve Bekir Boydak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da bir hastanede ameliyat olduğu belirtilen holdingin eski yönetim kurulu başkanı
Hacı Boydak hakkında da yakalama kararı bulunuyor. İstanbul'da bir hastanede geçirdiği
Mide ameliyatı nedeniyle tedavi gören holdingin eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı
Boydak’ın ise, taburcu olduktan sonra Kayseri Cumhuriyet Savcılığı’na gelerek ifade vereceği
ardından hâkim karşısına çıkacağı bildirildi.
Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Mustafa Boydak, hukuki sürecin devam
ettiğini belirterek "Maalesef üç arkadaşımız tutuklandı. Türk adaletine güveniyoruz. İçeride
olan kardeşlerimizin bir an önce aramıza katılmaları için var gücümüzle gayret edeceğiz. Türk
adaletine güvenimiz sonsuz, ne biliyorsak söyleyeceğiz, anlatacağız. Biz de bildiklerimizi
söyledik. İnşallah hayırlı olur." diye konuştu.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18415.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Polis memuru nöbet kulübesinde intihar etti
Kayseri’de ailevi sorunları olduğu öğrenilen bir polis memuru, nöbet tuttuğu sırada beylik
silahıyla intihar etti.
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Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunları olduğu öğrenilen H.K. (41) isimli polis memuru,
Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde saat 01.30
sıralarında nöbet kulübesindeyken beylik tabancasıyla intihar etti.
Silah sesini duyan mesai arkadaşları tarafından olayın fark edilmesinin ardından çağrılan 112
ekipleri, H.K.’yi ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. H.K.,
burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk babası
olduğu öğrenilen H.K.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayın
ardından polisler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayın meydana geldiği kulübede çok
sayıda polis inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18416.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

By tonino lamborghini yatakları Kayseri’de
Dünyaca ünlü yatak markası By Tonino Lamborghini, İtalya’daki tesislerde vakum
teknolojisiyle el değmeden üretilen yeni nesil yatak modellerini, Türkiye’de Yatcop
güvencesiyle satışa sunuyor. Markanın ürünleri Kayseri’de İzzi Mobilya showroomunda
müşterileriyle buluşuyor.
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Giyim ve aksesuardan mobilyaya kadar farklı pek çok özel ürüne adını veren By Tonino
Lamborghini, Türkiye’ye 2013 yılının son çeyreğinde, Kayserili iş adamı Davut Altunbaş’ın
kurduğu Yatcop ile giriş yaptı.
Şu anda ülke genelinde 120 ayrı satış noktasına sahip By Tonino Lamborghini, yeni nesil lüks
yataklarını Kayseri’de İzzi Mobilya showroomunda sergiliyor. Memory Foam özelliğe sahip

hafızalı yataklar, uyku sırasında bedenin her noktasını sarıp, bütün vücut kıvrımlarını
doldurarak kullanıcılarına rahat ve huzurlu bir uyku sağlıyor. Vücutta basınç alanı
oluşturmadığı için, havada yatıyormuş hissi uyandıran yaysız yataklar, manyetiklenmeyi
engelleyen kumaş ve dolgu malzemeleri sayesinde de stresin önüne geçiyor. Ürünlerin, nefes
alabilen yapısı ise, özellikle sıcak yaz gecelerinde serin rüyalar vaad ediyor.
“Ülkemizde yılda yaklaşık 4 milyon adet yatak üretiliyor. Temsilciliğini yaptığımız markada
ise bu rakam yıllık 3.2 milyon adet” diyen Yatcop Yönetim Kurulu Başkanı Davut Altunbaş,
Türkiye’de yatak sektörünün büyüyen bir pazar olduğunu söyledi.
Yerli üretimin emeklerine olağanüstü saygı duyduklarının altını çizen Altunbaş, “By Tonino
Lamborghini markası ile iç pazardan daha fazla pay almayı değil, sektöre katkı sağlayarak
Türk yatak pazarının büyümesine destek olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Kayseri’deki
satış noktalarımızı, yeni bayi anlaşmalarıyla birlikte artırmak istiyoruz” dedi.
Hedef, Dünyanın en büyük distribütörü olmak
İtalyanlarla yaptığı anlaşmaya göre opsiyonlu olarak 2031 yılına kadar By Tonino
Lamborghini yataklarının Türkiye ile birlikte Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetleri’ni de içine
alan 17 ülkede satış haklarını elinde bulunduran Yatcop, henüz 3 yıl dolmadan elde ettiği satış
başarısını sürdürüp, markanın dünyadaki en büyük distribütörü olmayı hedefliyor. Firma, bu
amaç doğrultusunda Kayseri’deki bayi sayısını da artırmayı planlıyor.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18417.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

En çok kira ve konuta harcadık
Hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalarda, geçen yıl en yüksek payı konut ve kira
harcamaları aldı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılına ilişkin "Hanehalkı Tüketim Harcaması"
istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en
yüksek payı yüzde 26 ile konut ve kira harcamaları aldı, harcamaların yüzde 20,2'sini gıda ve
alkolsüz içeceklere yapılanlar oluşturdu.
Hanehalkları, toplam harcamalarının yüzde 2'sini sağlık, yüzde 2,2'sini ise eğitim hizmetlerine
yaptı.
Aylık ortalama tüketim harcaması
Hanehalkı başına aylık ortalama tüketim harcaması 2014'te 2 bin 848 lira iken, 2015 yılında 3
bin 43 lira olarak tahmin edildi. Harcama türlerinin payında ise 2014 yılına göre önemli
ölçüde değişiklik olmadı.
Harcama kalıpları değişti

Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan hanehalkları gıda ve alkolsüz içecekler
harcamasına yüzde 18,5 pay ayırırken, emeklilik geliri olan hanehalklarının ayırdığı pay
yüzde 24,5 oldu. Konut ve kira harcamalarına ayrılan payın en yüksek olduğu grup yüzde
38,3 ile temel gelir kaynağı diğer karşılıksız transfer geliri (dul, yetim, yaşlılık maaşı, yardım
gibi) olan hanehalkları iken, en düşük olduğu grup ise yüzde 22,3 ile temel gelir kaynağı
müteşebbis geliri olan hanehalkları oldu.
Temel gelir kaynağı müteşebbis geliri olan hanehalklarının toplam harcamasının yüzde
19,3'ünü ulaştırma harcaması oluşturdu. Temel gelir kaynağı diğer karşılıksız transfer gelirleri
olan hanehalklarında bu oran yüzde 6,3'ü buldu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18418.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Gözlerinizi yaz güneşinden koruyun
Yaz aylarında ultraviyole ışınları kış mevsiminden 3 kat daha fazla olduğunu, bu sebeple
ultraviyole ışınlarından korunmak bu mevsimde çok daha önemli bir hale geldiğini ifade eden
Acıbadem Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Nilgün İlgün Özali, gözleri zararlı
ışınlardan korumanın yollarını anlattı.
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Ultraviyole ışınların zararlı etkilerinin yıllar içerisinde kaybolmaksızın birikme özelliğine
sahip olduğunu, dolayısıyla ultraviyole ışınlarından korunmaya erken yaşlardan itibaren özen
göstermek gerektiğini kaydeden Özali, “Çeşitli dalga boyundaki ışınlar nedeniyle göz için
zararlı olan güneş ve ultraviyole ışınlarından UV-A,UV-B ve UV-C, çoğunlukla kornea ve
lens tarafından tutuluyor. Saydam tabaka lens, gözün sinir tabakası ve makulada oluşan UV
hasarı, kişinin yaşına, bulunduğu ortama ve maruz kalınan ışının miktarına göre değişebiliyor.
UV ışınlarının miktarını ise, günün saatleri, bulunulan ülkenin ekvatora olan uzaklığı ve deniz
seviyesinden yükseklik faktörleri etkiliyor. Öncelikle gün içerisinde güneş ışınlarının en dik
geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında büyük oranda UV-A ve UV-B ışınlarına maruz kalınıyor.
Bu saatler uygun bir koruma olmaksızın dışarı çıkmak için tehlikeli bir zaman dilimini
oluşturuyor. Bunun yanı sıra ekvatora yakın olan ülkeler, uzak ülkelere göre daha fazla risk
altında bulunuyor. Çünkü atmosferin içini kat etmek için daha kısa mesafeye sahip olan UV
ışınları, ekvatora ulaşmadan önce atmosfer tarafından daha az filtrasyondan geçiyor. Son
olarak ise deniz seviyesinden yukarıya çıkıldıkça her bin metrede UV ışınları yüzde 8
oranında artış gösteriyor. Bu sebeple bulunulan konum ne kadar yüksekse ışınlara maruz
kalma miktarı o kadar artıyor” ifadelerini kullandı.
Özellikle yaz aylarında güneş gözlüğü takmadan güneşe çıkılmaması ve çocuklara daha fazla
özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Nilgün İlgün Özali, güneş ışınlarının, göz
kuruluğu, kaşıntının yanı sıra katarakt, kalıcı körlük gibi ciddi tablolara dahi neden
olabileceğini dile getirdi. Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmanın gözdeki kısa vadedeki

olumsuz etkilerinin deride oluşan güneş yanıklarına benzediğini belirten Dr. Özali, “Korneada
kuruluk, kaşıntı, batma, yanma, ağrı, kanlanma gibi ortaya çıkan şikayetler ilaç tedavisiyle
birkaç günde düzelebiliyor. Orta vadede ise konjonktivada kalınlaşma ve göz eti oluşabiliyor.
Uzun vadede ortaya çıkan olumsuz etkiler arasında ise makula dejenerasyonu ve katarakt gibi
körlükle sonuçlanan iki önemli hastalık bulunuyor. UV ışınları, göz merceğinin içindeki
proteinlerde bozulmaya yaparak daha erken yaşta katarakt gelişmesine neden olabiliyor. Aynı
şekilde keskin görmeyi sağlayan makuladaki görme hücrelerinde hasara yol açarak
dejenerasyona ve kalıcı görme azalmasına yol açabiliyor” diyor. Bu olumsuz etkiler uzun
vadede ortaya çıktığından birçok kişi günlük önlem almayı ihmal edebiliyor. Ancak bu
hasarlar geliştiğinde kalıcı oldukları ve körlükle sonuçlanabildiklerinin unutulmaması
gerekiyor” dedi.
“En etkili iki yöntem şapka ve gözlük”
Zararlı ışınlardan korunmanın en etkili yönteminin şapka ve gözlük olduğunun altını çizen
Acıbadem Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Nilgün İlgün Özali, “Gözleri güneş
ışınlarının zararlı etkilerinden korumak için şapka takmak ve kaliteli güneş gözlüğü
kullanmak en etkili iki yöntem olarak görülüyor. Ultraviyole koruyucu özellikli gözlük
camlarının renginin koyuluğunun ışınları süzme yeteneği ile bir ilgisi bulunmuyor. Bu sebeple
gözlük camında, rengin açık veya koyu olmasına bakılmaksızın ultraviyole ışınlardan
koruyucu özellik taşıması yeterli oluyor. Bunun yanı sıra numaralı saydam gözlük camlarının
çoğunda da ultraviyole ışınları süzme özelliği bulunuyor. Polarize camlı güneş gözlükleri ise
ultraviyole ışınlardan korumanın yanı sıra ışık parlamalarını da süzerek daha kaliteli bir görüş
sağlıyor. Ancak polarize camlarla LCD ekranlara belli bir açıdan bakıldığında ekran
görüntüsünün kaybolabileceği, aracında bu tür göstergeleri olan sürücüler tarafından
unutulmaması gerekiyor. Ancak lensler sadece kapladıkları kornea tabakası ve gözün iç
yapılarını korurken, konjonktiva ve göz kapaklarının ışınlardan etkilenmesine engel olamıyor.
Bu sebeple kontakt lens kullanıcılarının da güneş gözlüğü kullanması önem taşıyor” şeklinde
konuştu.
Özali vatandaşları gözlük tercihleri hakkında da uyararak, güneş gözlüğü alırken yeterli
koruma için en az yüzde 70-80 miktarında UV ışınları süzen camların seçilmesi gerektiğini,
polarize camların rahatsız edici parlama ve yansımaları yüzde 99 oranında ortadan
kaldırdığını, yüzde 100 UV korumalı polarize güneş gözlükleri ise gözleri zararlı ışınlardan
koruyarak aynı zamanda daha net ve rahat bir görüş sağlayabildiğini de sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18419.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Külliye'den atılan füzeyle darbeci
helikopteri böyle vuruldu
Darbe girişiminden yeni görüntüler ortaya çıktı. Darbecilerin helikopterle saldırdığı anlarda
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden füzeli savunma geliyor. Görüntülerde helikopterin
vurulduğu görülüyor.
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18420.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

15 Temmuz: Türk solunun cenaze töreni
ALĞAN’DAN ÇARPICI ANALİZ: Serbestiyet.com'da yazan gazeteci-yazar Cengiz Alğan,
"15 Temmuz: Türk solunun cenaze töreni" başlıklı yazısında, darbe girişimi sürecinde Türk
solunun nasıl bir tavır sergilediğini analiz etti. Alğan, FETÖ'nün askeri darbe girişimini
durduran gerçek devrimcilerin Türk solunu tarihe gömdüğünü yazdı.
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İSLAMOFOBİK NEFRET: “Bombardıman ve ağır makineli tüfek seslerini değil, “Allahu
Ekber” seslerini duyabildiler. 81 şehirde iki haftadır sokakta sabahlayan, darbeyi durdurarak
onların da geleceğini kurtaran milyonlar arasında, başörtülü kadın, sakallı erkek fotoğraflarını
paylaşıp ‘İşte IŞİD’çi zihniyet!’ diye bağırarak, İslamofobik nefretlerini kustular.
HALK DESTAN YAZARKEN: “15 Temmuz başarısız darbe girişimi, gözlerimizin önünde
bir halk devrimine dönüşürken çekirdek çitleyip sosyal medyada kakara kikiri yaptılar. Geniş
halk yığınlarıyla zaten hiçbir zaman kuramadıkları bağ, böylece 15 Temmuz’da sonsuza kadar
koptu. Toplumla aralarındaki zaten çok açık olan mesafe artık kapatılması olanaksız bir
uçuruma dönüştü.”
GEZİ PRESTİJİ UÇUP GİTTİ: “Gezi ile elde ettiklerini sandıkları prestij de uçup gitti.
Boyner’le pankart açıp, polis su sıkınca Koç’un oteline kaçan gardrop devrimcileri, 250
devrim şehidi, 2.200 yaralı vermek pahasına, çıplak elle tank durduran gerçek devrimcilerin
destanı karşısında tarihe gömüldüler. Tank sesiyle bile uyanamadılar yani.”

15 TEMMUZ MİLAT: “Şimdi Türkiye’nin tarihi yeniden yazılıyor. 15 Temmuz bir milat
olacak. Büyük bir sivilleşme hamlesiyle çok daha özgürlükçü bir rejime kavuşmanın
eşiğindeyiz. Türkiye bütün ayak bağlarından kurtulacak. Kafasını kumdan çıkaramayan
arkaiklerden, işte kurtuldu bile. Yolumuz açık olsun.”
Serbestiyet.com'da yazan gazeteci-yazar Cengiz Alğan, "15 Temmuz: Türk solunun cenaze
töreni" başlıklı yazısında, darbe girişimi sürecinde Türk solunun nasıl bir tavır sergilediğini
analiz etti. Alğan, FETÖ'nün askeri darbe girişimini durduran gerçek devrimcilerin Türk
solunu tarihe gömdüğünü yazdı. Alğan’ın çarpıcı tespitlerle dolu yazısının tamamı şöyle;
Onlar ki toprakta karınca,
suda balık, havada kuş kadar çokturlar;
…
…sürülmüş toprağın ve şehirlerin bahtı
bir şafak vakti değişmiş olur,
bir şafak vakti karanlığın kenarından
onlar ağır ellerini toprağa basıp
doğruldukları zaman.
Nazım Hikmet
Kuvâyi Milliye Destanı
İrili ufaklı bütün örgütleriyle Türk solu yıllar yılı, Nazım’ın girişteki şiirinde söz ettiği işçi
sınıfının, ezilenlerin, halkın “ağır ellerini toprağa basıp doğrulacağı” bir devrime öncülük
etme hayaliyle yaşadı. Örgütler kuruldu, ittifaklar yapıldı, çatışmalar yaşandı. Okullarda,
fabrikalarda, sendikalarda, mahallelerde örgütlenme çalışmaları yapıldı. Sayısız gazete, dergi,
broşür, bildiri çıkarıldı, dağıtıldı. Milyon kez basın açıklamaları, mitingler, yürüyüşler
düzenlendi. Silahlananlar oldu, devletle ve birbirleriyle çatıştılar. Hapislere düşüldü,
işkencelerden, infazlardan geçildi. Şiirler, romanlar, öyküler, marşlar, şarkılar yazıldı, filmler
çekildi. Bunların hepsi de “o büyük güne” hazırlık içindi. Kalabalıkların “doğrulacağı”
devrim gününe…
Ve 15 Temmuz’da “o büyük gün” geldi çattı. Savaş uçakları, ağır silahlı helikopterler,
tanklar, savaş gemileri, zırhlı araçlarla, halk düşmanı darbeciler halka ölüm kusmaya başladı.
Peki, bütün bir ömrü “alnında yıldızlı bereler”, mavzerler, Keleşler, Che’ler, Mahir’ler,
Deniz’ler, gerillalar, işçi sınıfı ve devrimler edebiyatıyla tüketmiş sol ne yaptı? HİÇ! Evet,
hiçbir şey yapmadı. Gözüne fener tutulmuş tavşan gibi kalakaldı. Paralize oldu.
İlk şoklarını atlattıktan hemen sonra, daha uçaklar tepemizdeyken, yaptıkları ilk iş bunun
sahte bir darbe olduğunu ilan etmek oldu. Olan biten her şey tiyatroydu. Erdoğan’ın başkanlık
için organize ettiği bir senaryo sahneye konuluyordu. Sonra darbeye karşı sokağa dökülen
“makarnacıları” aşağılamaya başladılar. Tabii darbeyi evde oturup TV’den izleyince tiyatro
demek daha kolay olmuştur. İlginçtir, darbeci örgüt FETÖ lideri Gülen ve Batı basını da aynı
iddiaları, aynı sözlerle dile getiriyorlar.
Daha darbenin ilk saatlerinde darbeci askerlere “kötü muamele” yapıldığından şikâyete
başladılar. Yalan da söylediler. Bir askerin kafasının kesildiği haberini BirGün, Cumhuriyet,
Sözcü gibi gazeteler ve Eren Keskin gibi insan hakları aktivistleri yaydı. Adli Tıp “kafası
kesilerek gelen ölü yok” açıklaması yaptıktan sonra bile bu yalanı yaymaya devam ettiler.
Hatta “o asker Kürtmüş” diye bir de etnik kaşıma işine giriştiler.
Suriye iç savaşında onbinlerce insan ölür, rejimin hapishanelerinde işkencelerde can verirken,
ilk bir yıl rapor çıkarmayan Uluslararası Af Örgütü, darbenin ilk günlerinde gözaltına alınan
askerlere işkence yapıldığını, hatta tecavüz edildiğini ‘raporladı’. Bu yalan da Ukrayna’dan
alınmış bazı fotoğraflar eşliğinde servis edildi.

Akla ziyan bu değerlendirmeleri, Türkiye’deki solun temsilcileri, meslek odaları, siyasi
partileri filan da bildiri yayınlayarak tekrarladı. Bence solun kendi cenaze ilanı anlamına
gelen bazı alıntıları aşağıda derledim. Buyurun:
Kürt haklarını savunmak iddiasıyla yola çıkıp tamamen Türk solu güdümlü bir örgüte
dönüşen HDP’nin eşbaşkanı Demirtaş:
“Sivil darbecilere karşı başka bir grup darbe girişiminde bulunmuştur… İlericiler, aydınlıktan
yana olanlar kendi geleceğimizi birlikte yaratamazsak IŞİD zihniyeti darbeci girişimi fırsat
bilecek adımlara girişebilir”. “IŞİD’çi bir kafa, bir güruh, Hüda-Parlısıyla, AKP’lisiyle bütün
dinci, gerici gruplar, meydanlarda güç gösterisi yapıyor ve demokrasiden ne anladıklarını da
gösteriyorlar. Hiç kimseyi bu ülkede yurttaş olarak bile görmek istemiyorlar. Özellikle darbe
girişimi sırasında suçu günahı olmayan zavallı erlere bile neler yaptıklarını görüyorsunuz”
(Darbenin ilk günü yaptığı açıklamada, ‘Saray’ın ırkçı, milliyetçi politikalarla bir “savaş
bloğu” kurduğunu ve darbenin bu yüzden geldiğini ekliyor çok demokrat eşbaşkan. Fakat bir
şeyi eklemeyi unutuyor: HDP tabanını darbeye karşı aktif olarak sokağa çağırmayı). Diğer
eşbaşkan Yüksekdağ:
“Erdoğan muhalefete darbe yaptı. İç savaşa her zamankinden yakınız”. “Darbeye karşı
mücadele adı altında sokağa çıkan linç grupları, sokaklarda gördükleri kadınları hedef haline
getirdi”. “Halk darbeye karşı sokağa çıksın diye devletin tüm olanaklarını kullandılar”
(Burada kahkaha atabilirsiniz).
HDP’nin darbeye karşı direniş için ilk aklına gelen ve uygulamaya koyduğu kampanya ne
oldu dersiniz? Öcalan’a özgürlük. Ne diyelim, alıştık artık.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na göre, darbeye karşı canı pahasına direnen
muhafazakâr kadınlar, aslında “evlere kapatılmalarına karşı” sokağa çıkmışlardı.
ODTÜ Öğrencileri (darbeden 12 gün sonra):
“Açıktır ki camilerden selalar eşliğinde bildiriler okuyanlar bunu demokrasi için yapmıyor”,
“Açıktır ki tekbirlerle sokağa çıkıp yirmili yaşlardaki erlerin kafasını kesecek boyuttaki
vahşeti sergileyenler bunu demokrasi için yapmıyor. Açıktır ki meydanlarda tekbir seslerinin
arkasında erilliğin en iğrenç boyutlarını, tacizin her türlüsünü sergileyenler bunu demokrasi
için yapmıyor”, "Gün darbeciler ve Tayyip Erdoğan arasında şekillenen bu saflaşmanın
dışında üçüncü bir sesi, “Ne darbe, ne diktatörlük!" söylemini yükseltmenin günüdür”.
Direnişi itibarsızlaştırma çabalarında başı çekenlerden Halkevleri yayın organı SendikaOrg:
“Çağrılar nafile, Taksim’de bin kişi bile toplanamadı”.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası:
“Çatışmanın tarafları demokrasi dışı yollarda mutabıktırlar. Bu güçler şu anki rejimi birlikte
inşa ettiler ve ülkemizi mahvettiler”, “Yaşanan kavga ezilen, sömürülen halkımızın ve bizim
kavgamız değildir” “Darbe girişiminin ardından camilerden okutturulan ve medyadan
gönderilen mesajlarla adeta cihat çağrıları yapılmaktadır.”
Meclis’i bombalayanlar ile devrilmek istenen hükümet ‘çatışan taraflar’ yani! Biz
karışmayalım!
Makine Mühendisleri Odası:
“Askeri darbe girişiminin, camilerden okunan ve halk üzerinde daha ağır bir diktatörlüğe
varacak olan cihat çağrılarına dönüşmesi ile yeni bir kaotik ortama giriyoruz.
Bu sürecin görünen sonucu, eğer mücadele etmezsek açık bir diktatörlük, açık bir faşizm ve
başkanlık rejimi olacaktır.”
DİSK (Darbenin 9. Günü, “her türlü darbeye karşıyız” klişesini tekrarladıktan sonra):
“AKP iktidarı ise “darbe ile mücadele” gerekçesiyle 20 Temmuz Çarşamba günü tüm ülkeyi
kapsayan OHAL ilan ederek toplumu susturmaya, kendisinden olmayan herkesi sindirmeye
çalışmaktadır. Demokrasi talebiyle sokağa çağrılan kitlelerin önüne şeriat söylemi ve
kışkırtmalarıyla geçilerek, halkın üzerinde tahakküm kurulmak istendiğini ve bunda ısrar
edildiğini görüyoruz”.

Gezi’den çıkan arkaik militan laikçilerin oluşumu Birleşik Haziran Hareketi (Darbeden bir
hafta sonra ve CHP’nin Taksim mitingine çağrı yaparken):
“Bu gösterilere demokrasi sloganları değil, idam ve şeriat çağrıları damga vurmuştur. Emekçi
halkımız, ‘demokrasi şöleni’ adı altında düzenlenen bu şeriat çağrılarına ve AKP’nin kendi
karşı-darbesini örgütleme girişimine iltifat etmemiştir. Ulaşımın bedava yapılmasına, yiyecekiçecek ikramlarına, TC Devleti ve Tayyip Erdoğan imzalı çağrılara rağmen gösterilere
beklenenin çok altında bir kitle katılmıştır. Nihayet AKP ipleri tamamen eline almak üzere
OHAL uygulaması kararı almıştır”, “Meydanı darbe ve diktatörlük heveslilerine
bırakmayacağız”.
Bu hareketin önde gelenleri, CHP’nin Taksim mitingi sonrası, fotoğraflar da ekleyerek
“AKP’li IŞİD çetelerini meydana sokmadık!” paylaşımları yaptılar. Zaten mitinge giriş
görüntülerinde de “Kahrolsun AKP Diktatörlüğü”, “Katil AKP!” gibi sloganlar atıyorlardı.
Murat Belge:
“Darbe başarısız oldu, başarısız olduğu anlaşıldı; halk bundan sonra sokağa döküldü”, “Halk
demokrasiyi değil, AKP'nin ve Tayyip Erdoğan'ın iktidarının devam etmesini istediği için
meydanlarda toplandı. Tayyip Erdoğan'ın iktidarı ise "demokratik" falan değil”, “(Erdoğan)
Meydanları terk etmeyin" direktifleriyle, saldıracak hedef arayan bir kitleyi ayakta tutuyor.”.
Aydın Engin:
“O yurttaşları Boğaziçi Köprüsü’ne, alanlara, sokaklara çıkaran sebebi sorgulamıyorum.
Belki “Siyasal İslam’ın iktidarı tehlikede, kalkın ey cemaat-ı müslimin” diye din gayretiyle;
belki bu iktidarda işleri tıkırındaydı da “Aman musluk tıkanmasın” kaygısıyla sokağa
çıktılar.”
(Yine de hakkını yemeyelim; sokağa çıkanların hakkını teslim ediyor ve kendi mahallesini
“O gece ve ertesi günlerde bizim mahalle ne yaptı?” diye de sorguluyor Aydın Engin).
En fantastik açıklama, 12 Mart muhtırasını Dev-Genç adına selamlamış olan Ertuğrul
Kürkçü’den geldi:
"İnsanların kendilerini tankların altına atması için maddi olmayan sebepler gerekir. Ancak
öte yandan, AKP’nin bir darbe bastırma sürecini başından beri planlamış olduğu doğruysa,
önceden bunun simülasyonunun yapılmış olduğunu da söyleyebiliriz.
Tayyip Erdoğan’ın alelacele, mutlaka bir kanal bularak sokaklara çıkılması yönündeki telkini
yapmak için çırpınmış olması, bizzat darbe simülasyonunun parçasıdır. “Böyle bir durumda
başkan bizzat davet yapmadıkça sokaklara dökülünmeyecektir” veya “Bizzat başkan davet
yaptığında sokağa çıkılacaktır” gibi bir geri planının olması gerekir ki, karşı koyma hareketi
zaten o noktadan sonra başlamıştı. AKP’nin darbe karşıtı bir hazırlığı yoksa kitlenin bu kadar
hızlı organize olabileceğini düşünmek için ben bir sebep göremiyorum."
Allah akıl fikir versin diyeceğim ama Kürkçü “Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç”
aşamasını bile çoktan atlamış.
Darbeye karşı nispeten net bir tutum takınan tek sol grup DSİP oldu. Geriye kalan solun
küçümsediği ve aşağıladığı sokağa çıkan kitleleri savundu. Önceliğin darbeye karşı durmak
olduğunu ilan ettiler. Ancak darbenin ana aktörünün FETÖ olduğunu inkâra varan yorumlar
da yaptılar. Hükümetin darbeyi “hemen cemaate bağlamasının hiçbir inandırıcılığı yok”tu
onlara göre. Kimi yazarları darbeyi yıllar önce “Genç Subaylar Rahatsız” diyenlerin,
“cumhuriyeti koruma” görevlilerinin yaptığını ileri sürdü. Ergenekoncu tayfayı tasfiye edip
yerine kendileri yerleşen, dünya çapında örgütlenmiş, CIA destekli istihbarat şebekesi
FETÖ’yü hala göremiyorlar. 17-25 Aralık yargı darbesi girişiminde gözlerine inen perde
kalkmamış daha. Bu darbede bile kalkmadıysa bundan sonra da umutsuz vakadır artık.
Birkaç yazarları da darbe karşıtlığının yanına “OHAL’e de karşıyız”ı ekledi. Darbenin
gelişini Erdoğan’ın otoriterleşmesine ve Kürtlerle çözümü bitirmesine bağladı. Yine de zihni
Erdoğan düşmanlığından pelteye dönüşmüş, duyar duymaz sokağa dökülen yoksul halk

kitlelerini küçümseyen, İslamofobik ve tükenmiş solun tamamından daha iyi durumda
sayılırlar.
***
Özetle Türk solunu (HDP ve CHP dâhil) 28 Şubat’ta felç eden “Ne Şeriat, Ne Darbe”, “Ne
Cami, Ne Kışla/Okul, Fabrika” aymazlığı sürüyor. Aradan geçen 20 senede ancak “Ne darbe,
ne diktatörlük” sloganına varabildiler. Bombardıman ve ağır makineli tüfek seslerini değil,
“Allahu Ekber” seslerini duyabildiler. 81 şehirde iki haftadır sokakta sabahlayan, darbeyi
durdurarak onların da geleceğini kurtaran milyonlar arasında, başörtülü kadın, sakallı erkek
fotoğraflarını paylaşıp “İşte IŞİD’çi zihniyet!” diye bağırarak, İslamofobik nefretlerini
kustular.
15 Temmuz başarısız darbe girişimi, gözlerimizin önünde bir halk devrimine dönüşürken
çekirdek çitleyip sosyal medyada kakara kikiri yaptılar. Geniş halk yığınlarıyla zaten hiçbir
zaman kuramadıkları bağ, böylece 15 Temmuz’da sonsuza kadar koptu. Toplumla
aralarındaki zaten çok açık olan mesafe artık kapatılması olanaksız bir uçuruma dönüştü.
Üstelik Gezi ile elde ettiklerini sandıkları prestij de uçup gitti. Boyner’le pankart açıp, polis
su sıkınca Koç’un oteline kaçan gardrop devrimcileri, 250 devrim şehidi, 2.200 yaralı vermek
pahasına, çıplak elle tank durduran gerçek devrimcilerin destanı karşısında tarihe gömüldüler.
Tank sesiyle bile uyanamadılar yani.
Şimdi Türkiye’nin tarihi yeniden yazılıyor. 15 Temmuz bir milat olacak. Büyük bir
sivilleşme hamlesiyle çok daha özgürlükçü bir rejime kavuşmanın eşiğindeyiz. Türkiye bütün
ayak bağlarından kurtulacak. Kafasını kumdan çıkaramayan arkaiklerden, işte kurtuldu bile.
Yolumuz açık olsun.
OHAL notu:
Direnişi “neresinden tutsam da kötülesem” diyenlerin ya da “darbeye karşı çıkayım ama
AKP’ye de çok yanaşmış görünmeyeyim” diyen sterillerin can havliyle tutunduğu
argümanlardan en önemlisi OHAL ilanı. Güya ‘ilkesel olarak’ OHAL’e karşı çıkıyorlar ama
yine bir gerçeği ıskalıyorlar.
Bu OHAL (hükümet yetkililerinin de vurguladığı gibi) halka karşı değil. Sokakta halk
ayaklanmaları var da hükümet bunları bastırmak için mi sokağa askeri polisi sürüyor? Öyle
olsa Gezi’de ilan edilirdi ki o zaman bile yapılmadı.
Aksine, tehdit ordunun içinden geldi. Ortada istihbarat zaaflarının yanı sıra henüz
açıklanamamış boşluklar var. Tehdidin devam edip etmediği, başka askerlerin de sırada olup
olmadığı bilinmiyordu. Çapı ve ulaştığı ağlar daha tam çözülememiş bir örgüte karşı hızlı
hareket yeteneği sağlamanın en kestirme yolu OHAL ilanıydı.
Nitekim OHAL’in ilk üç kararnamesinde de görülebileceği gibi, alınan tedbirler tamamen bu
örgüte ve askerin içinden çıkabilecek tehditlere karşı oldu. Üçüncü kararnamede ise orduyu
tamamen sivillere bağlayan, devrim niteliğinde kararlar alındı. Başına sonuna bakmadan her
şeye karşı çıkmak da solun bir başka hastalığı.
(www.serbestiyet.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18421.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR “MİLLİ
İRADE” İÇİN YÜRÜDÜ
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Üyeleri 15 Temmuz 2016 Kanlı darbeye karşı gelmek ve
Milli İradeye sahip çıkmak için Kartal şehitliğinden Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdüler.

02 Ağustos 2016 Salı 15:35

Gönüllü Kuruluşlara bağlı kuruluş üyelerinden oluşan kadın, erkek, yaşlı. genç yüzlerce
vatandaş büyük bir Türk bayrağını başları üstünde taşıyarak ve “Reis Dik dur eğilme bu
Millet seninle, Reise selam direnişe devam, Kayseri’den Ankara’ya binlerce selam” sloganları
eşliğinde Cumhuriyet meydanındaki Milli İrade standına kadar yürüdüler.
Burada bir konuşma yapan Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı Ahmet Taş, 15 Temmuz
2016 kanlı darbe girişimini yapan FETÖ’nün batılı haçlı dünyasının maşası olduğunu söyledi.
Taş, Türkiye ve İslam düşmanlarının daha önce 1960, 1971, 1980 ve 1997 darbelerinde
olduğu gibi yine Türk Silahlı Kuvvetlerinden kandırılmış bir grubu kullanarak kanlı darbe
kalkışmasında bulunduğunu bildirdi.
15 Temmuz 2016 Darbe kalkışmasının milletin yiğit bir duruşla iradesine sahip çıkması
sonucu hüsrana uğratıldığını söyleyen Taş, bu yiğit duruşun tüm dünyaya örnek olduğunu dile
getirdi
Taş’ın konuşmasından sonra kanlı darbede hayatını kaybedenler için Kur’an tilavetinde
bulunuldu. Kayseri İl Müftülüğünden İbrahim Halil Erdoğan’ın ümmet için yaptığı duanın
ardından Gönüllü Kuruluşların Milli İradeye Saygı yürüyüşü sona erdi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18422.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Açık Hava Sinemasına ilgi büyük
Forum Kayseri, nostaljik bir atmosferde gerçekleşen açık hava sineması etkinliğine tüm
Kayserilileri bekliyor.
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Kayserililerin ve kenti ziyaret edenlerin buluşma noktası Forum Kayseri, uzun yıllardır
süregelen açık hava sineması geleneğini Kayseri'de canlandırıyor. Yaz akşamlarını nostaljik
bir havada geçirmek isteyenler, Forum Kayseri'de buluşuyor.
Forum Kayseri'de 22 Temmuz – 13 Ağustos tarihleri arasında her Cuma ve Cumartesi akşamı
saat 20.30’da başlayan açık hava sinemasında film gösterimleri gerçekleşiyor. Tamamen
ücretsiz olan etkinlikte seyircilere patlamış mısır ikramı da yapılıyor. Eski ve yeni Türk
filmlerinden oluşan programda Türk sinemasında iz bırakan birçok film yer alıyor.
Her zaman ziyaretçilerine en kaliteli ve en keyifli etkinlikleri sunmayı ilke edinen Forum
Kayseri'de gösterilecek filmler ve gösterim tarihleri aşağıdaki gibi olacak;
Cuma
Düğün Dernek 2 // 05 Ağustos
Kocan Kadar Konuş // 12 Ağustos
Cumartesi:
Tosun Paşa // 06 Ağustos
Köyden İndim Şehre // 13 Ağustos
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18423.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Zurna
02 Ağustos 2016 Salı 16:28

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18424.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

ERÜ’DE AÇIĞA ALINAN PERSONEL
SAYISI 179’A ÇIKTI
Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) paralel yapı ile mücadele kapsamında açığa alınan personel
sayısı 179’a çıktı.
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15 Temmuz darbe girişiminin ardından tüm kamu kurumlarında olduğu gibi Erciyes
Üniversitesi’nde de paralel yapı ile mücadele kapsamında bugün 16’sı akademik ve 3’ü idari
olmak üzere 19 personel daha açığa alındı. Böylelikle 21 Temmuz’dan bu yana üniversitede
açığa alınan toplam personel sayısı 160’dan 179’a yükselmiş oldu.
Erciyes Üniversitesi’nde bu yönde çalışmalar sürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18425.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Kürtçe şarkıya bozkurt işaretleri eşlik etti
02 Ağustos 2016 Salı 18:59
Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda demokrasi nöbetleri sürüyor. Önceki gün akşam saatlerinde
meydanda kurulan platformun önüne gelen bir grup ülkücü, Grup Tillo’nun seslendirdiği ve
içerisinde Kürtçe sözlerin de yer aldığı ‘Ortağız bir namusa’ şarkısına bozkurt işaretleri ile
eşlik etti.
Bu güzel görüntü 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde pekişen milli birlik ve beraberliğin bir
nişanesi olarak hafızalara kazındı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18426.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Talas organik pazarına kavuştu
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün Talas Belediyesi, Kocasinan Belediyesi ve
Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) işbirliği ile gerçekleştirdiği
“Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi” kapsamında, Talas Yenidoğan
Organik Tarım Pazarı açıldı. Üreticinin tüketici ile buluştuğu pazarda meyve-sebzeden bala,
yumurtadan, baharata her şey bulmak mümkün.

03 Ağustos 2016 Çarşamba 09:38

Kentimizde 2014 yılında Kocasinan bölgesindeki Erciyesevler semtinde, bir yıl sonra ise
Talas’ta açılan Ekolojik (organik) pazarlar, önceki yıllardaki gibi bu yıl da damak tadına ve
sağlığına düşkün kişilerin uğrak yeri olmaya devam edeceğe benziyor.
Ankara, İzmir ve İstanbul’dan sonra birden fazla ekolojik pazara sahip olan Kayseri’de Talas
Yenidoğan yüzde 100 Ekolojik (organik) pazarı dün açıldı.
Sağlıklı bireyler için sağlıklı ürün şart
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, 2012’de 7 üretici ile 70 dekar alanda
başlanan organik üretiminin bugün 75 civarında üretici ile 2 bin 500 dekardan fazla alanda
devam ettiğini belirterek; “Bu ülkede sağlıklı bireyler yetiştirmek için sağlıklı ürünler
tüketmek lazım.” dedi.
“Organik pazar bizler için önemli. Şehrimizde 2 tane organik pazarımız var. Birisi Talas’ta
diğeri de Kocasinan’da bulunuyor.” diyen Kayacan şunları söyledi:
“İlimizde önce Kocasinan’da daha sonra ise Talas’ta devam ettirdiğimiz bir uygulamamız var.
Bu sene bu uygulamanın startını Talas’ta verdik. Şu an 12 ilçede üretim yapıyoruz. Bu
üretimin büyük çoğunluğu Bünyan Karahıdır’da gerçekleştiriliyor. Hemen hemen her ürün
var. Kış şartları ağır geçmesine rağmen iki tane organik Pazar açıyoruz. Tüketicilerimizi
özellikle davet ediyorum. Fiyatlar yüksek değil. Normal ürünler için geçerli olan fiyatlar bu
ürünlerimiz için de geçerli. Bu ürünlerin hiç birisinde kimyasal ilaç yok. Hepsinde organik
ilaç ve gübre kullanılıyor. Hatta birçoğunda ilaç bile kullanılmıyor. Bunların denetimini
teknik elemanlarımız yaptığı gibi, Uluslararası sertifikasyon ücretleri firmaları olan ve
tamamen bağımsız çalışan denetçiler tarafından yapılıyor. Üretim yerlerine giderek
ürünlerden numune alıyorlar ve bağımsız laboratuvarlardan göndermiş oldukları sonuçla
ortaya çıkan sonuçları ona göre değerlendiriyorlar. Eğer her hangi bir kimyasal ilaç var ise bu
ürün organik sertifikası alamıyor. Pazarımızda ürünlerin hepsinin yanı başında sertifikaları
mevcut. Üreticilerimize teşekkür ediyorum. Yaptıkları iş küçük bir şey değil. Bunu da çok
güzel başarıyorlar. Kayseri olarak büyük bir başarıya imza attığımızı düşünüyorum.”
Üreticiler de memnun
Organik pazarların açılmasıyla ellerindeki ürünleri doğrudan tüketiciye ulaştırarak hem ülke,
hem aile ekonomisine katkı sağlama imkanı bulan üreticilerde bu pazarlardan oldukça
memnun olduklarını belirttiler.
Ölene kadar üretime devam

Sarıoğlan İlçesi Palas bölgesinde organik ürünler yetiştiren Mehmet ve Fatma Öztürk çifti
yaptıkları işten ne kadar memnun olduklarını “Ölene kadar üreteceğiz” sözleriyle dile
getirdiler.
8 yıl önce DSİ’den emekli olduğunu ve o gün bugündür kendi bahçelerinde ürün yetiştirmeye
başladıklarını belirten Mehmet Öztürk, “Tuz gölü çevresinde yetiştirilen ürünlerin aroması
çok farlı oluyor. Bizim için bu iş çok keyifli. 750 m2 alanda ekip, biçiyoruz. İstedik ki
üretilen sebze-meyvelerden vatandaşımız da tüketsin. En büyük mutluluk bir şeyler üretip
insanlara sunmak. Bunun tarifi mümkün olmayan bir durum.” şeklinde konuştu.
Severek yapıyoruz
Bünyan Karahıdır bölgesinde eşi Kadir Aydemir ile birlikte üretim yapan Kadriye Aydemir
ise zor bir süreç olmasına rağmen bu işi severek yaptıklarını belirterek, “Organik ürün 1
günde, 1 yılda olan bir iş değil. Özellikle bahçe sektöründe 3 yılı aşan bir süreç. Burada zor
bir süreci atlatarak organik ürünlerini piyasaya sürüyoruz. Bu sene biraz doludan dolayı
özellikle domateslerimiz zarar gördü. İkinci filtrelemeleri gerçekleştirdik ama ham
ürünlerimizi yetiştirdik” diye konuştu.
Organik balın adı Balkayası
Organik ürün pazarında Kayseri’nin ilk organik balı olan “Balkayası Erciyes yayla balı”
bulmak da mümkün. Üreticiden tüketiciye ulaşırken oldukça zorlu ve zahmetli bir aşamadan
geçen organik balın tadını bir kere tadanlar bir daha vaz geçemiyorlar.
Üretici Bekir Polat, yılda iki tona yakın üretim olduğunu dile getirerek, vatandaşların organik
ballara rağbet etmelerini istedi.
Talas Yenidoğan, her hafta Salı günü, Kocasinan Erciyes evler organik pazarı ise her Pazar
tüketicinin hizmetinde olacak.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18427.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Tek başına 12 bin imza topladı
Kayseri’de Emekli Öğretim Görevlisi Burhan Karamustafaoğlu bireysel olarak başlattığı
‘vatan hainlerine idam’ kampanyasında 12 bin kişiden imza topladı. Karamustafaoğlu
topladığı imzaları TBMM Başkanlığına posta yolu ile göndererek 15 Temmuz
kalkışmacılarının idam ile yargılanması
talebini iletti.

03 Ağustos 2016 Çarşamba 09:40

15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı idam cezasının yeniden yasallaşması için bireysel olarak
düzenlediği imza kampanyasına 12 bin duyarlı vatandaş katıldı.
Hayatı boyunca 4 darbe gören 75 yaşındaki Emekli Öğretim Görevlisi Burhan
Karamustafaoğlu, darbe sonucunda ülkenin yaşadığı olumsuz tecrübelere yakından tanık oldu.
Geçmişteki acı tecrübelerin yaşanmaması için bireysel olarak vatan hainlerine idam cezası

getirilmesi için imza kampanyası başlattı. Cumhuriyet Meydanı’nda stant açarak vatandaştan
destek arayan Karamustafaoğlu, 12 bin kişiden imza aldı.
Geçmişte ülke insanının çok acı çektiğini belirten Karamustafaoğlu, “1960 ihtilalinden
bugüne kadar darbelerin, ülkemize neler kaybettirdiğini fiilen yaşayan bir vatandaşım. İstedim
ki bundan sonra hiç bir güç devletimize, istiklalimize, milli irademize ihanet ve tecavüz etme
cesareti bulamasın. Bunu sağlamanın bir yolu olarak da idam cezasının yeniden yasallaşması
ve bu vesile ile kurulacak idam sehpalarının gölgesi hainlerin teşebbüslerine engel olabilsin
diye bu kampanyayı başlattım. 15 Temmuz darbenin de ötesinde vatandaşımızı istila
hareketidir. Bu hareketi önleyen vatandaşlarımıza hepimiz minnet borçluyuz. Kampanyayı
imzalayan 12 bin vatandaşımıza teşekkür ediyorum, şehit olanlara Allah’tan rahmet,
gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyorum.” dedi.
Karamustafaoğlu topladığı imzaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Kayseri
Merkez Postanesinden posta yolu ile gönderdi. Karamustafaoğlu TBMM’deki
milletvekillerinin vatandaşın idam talebine kayıtsız kalmayacaklarını ümit ettiğini dile getirdi.
Haber: Merve Yüksel /Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18428.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Kayseri’deki hipnozla işkence davasına
tutuklama
Emekli Albay ve Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok'un Kayseri'de 2009'da Türk Silahlı
Kuvvetlerdeki (TSK) Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) ilgili yürüttüğü soruşturmada 3
astsubaya hipnozla işkence yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada rapor veren, dönemin
İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi üyesi 8 kişiden 1'i tutuklandı.
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Üçok'un FETÖ ilgili yürüttüğü soruşturmada 3 astsubaya hipnozla işkence yaptığı iddiasıyla
yargılandığı davada, 8 Haziran 2010'da rapor veren dönemin İstanbul Adli Tıp Kurumu 2.
İhtisas Dairesinin 8 üyesi hakkında "terör örgütü üyeliği", "adli makamları yanıltmak" ve
"gerçeğe aykırı bilirkişi raporu verme" suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına
yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına
alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye gönderilen Prof. Dr. Hamdi Tutkun, tutuklanması istemiyle
mahkemeye sevk edildi. Bir şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması istendi.
Gözaltındaki 6 şüpheli ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak savcılıkça serbest
bırakıldı.
Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, Tutkun'un tutuklanmasına karar vererek, 1 kişi
hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
Adli Tıp Kurumu raporundan

Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Dairesince hazırlanan, 8 haziran 2010 tarihli raporda, "Kişide
tanımlanan 'atipik psikotik' reaksiyon tablosunun, psikolojik teknik olarak kullanıldığı iddia
edilen hipnoz uygulaması ya da uygulanacağı tehdidi arasında uyumluluk bulunduğu oy
çokluğu ile mütalaa olunur." ifadeleri kullanılmıştı.
Davanın geçmişi
Ahmet Zeki Üçok, 2009'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı askeri savcısı olduğu dönemde
Kayseri'de "Fetullah Gülen grubu" olarak bilinen oluşumla ilgili soruşturma yürüttü. Hava
Kuvvetleri Komutanlığının elektronik yazışma sistemine girdikleri ve bazı Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK) personelini "Ergenekon" örgütü üyesi göstermek amacıyla sahte emirler
ürettikleri iddiasıyla 3 astsubay hakkında soruşturma açmıştı.
Anayasa Mahkemesi, Üçok'un adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verilmişti. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18429.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Kayseri her zaman kalbimde olacak
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kayseri'de Garnizon Komutanlığını vekaleten yürüten
ve emekliye ayrılan Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Uğur Özcan, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik'e ziyarette bulunarak veda etti. Başkan Çelik, emekli olan Tuğgeneral
Özcan'a özellikle 15 Temmuz ve sonrasındaki sağlam duruşu nedeniyle teşekkür etti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, emekliye ayrılan Jandarma Bölge Komutanı
Tuğgeneral Uğur Özcan ile uyum içinde çalıştıklarını belirtti. Kurumların kalıcı, kişilerin
geçici olduğunu dile getiren Başkan Çelik, "İnsanlar görevleri bitince kendi özel hayatlarına
devam ediyorlar. İnşallah Rabbim bundan sonra da önünüzü açık eder" diye konuştu.
15 Temmuz'da yaşananların Silahlı Kuvvetler mensuplarını da derinden üzdüğünü ifade eden
Emekli Tuğgeneral Uğur Özcan da, bu süreçte tüm ordu mensuplarının darbeci hainler gibi
görülmemesi nedeniyle Başkan Çelik'e teşekkür etti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18430.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Böyle olur okçunun evlenme teklifi
Bünyan’da yapılan “Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası” ödül törenine katılanlar romantik bir
evlilik teklifine tanık oldu. Madalyasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’dan
alan Cizre Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzman Dr. Ahmet Turan Durak ödülü aldıktan
sonra kendisi gibi doktor olan Dahiliye Uzmanı Dr. Emine Özay’a “Gönlünün birincisi olmak
istiyorum” diyerek protokolün önünde evlenme teklifi etti. “Benim gönlümün birincisi sensin”
cevabı alan Durak, gelin adayının başparmağına alyans olarak okçu yüzüğü “Zihgir” taktı.
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Cizre Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ahmet Turan
Durak, memleketi Kayseri’de katıldığı “Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası”nda aynı
hastanede görev yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Emine Özay’a evlenme teklifi yaptı.
Okçunun evlenme teklifi
Bünyan ilçesinde üç gün süren “Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonasında” yarışmacılar madalya
için ter döktüler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve Okçular Vakfı Mütevelli
Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan şampiyonada dereceye girenlere ödüllerini verdi. Ödül töreni,
madalya kazanan bir yarışmacının evlenme teklifiyle romantik görüntülere sahne oldu.
Şampiyonada genel klasman ve Memluk dallarında 2.’lik, Kabak stilinde ise 3.’lük elde eden
Dr. Ahmet Turan Durak ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada kendisine destek olmak
için Cizre’den beraber geldiği Dr. Emine Özay’a “Ben senin gönlünün birincisi olmak
istiyorum” diyerek evlenme teklifinde bulundu. Sürpriz teklif karşısında şaşkınlığını
üzerinden atmaya çalışan Özay, “Evet… Gönlümün birincisi sensin” diye bağırarak evlenme
teklifini kabul etti.
Bilal Erdoğan destek verdi
Ülkenin içinde bulunduğu durumdan dolayı evlenme teklifi yapıp yapmama konusunda
tereddüt eden Durak’a Bilal Erdoğan “Sen bu işi bana bırak” diyerek cesaret verdi.
Şampiyonadaki ödül töreninin sonunda hatıra fotoğrafı çekilmesi esnasında Bilal Erdoğan,
sporculardan Ahmet Turan Durak'ın söyleyecek bir şeyi olduğunu belirterek mikrofonu verdi.
İlk kez böyle bir teklife şahit olduğunu dile getiren Erdoğan, "Allah tamamına erdirsin. Allah
bu milletin yüzünü ak edecek evlatlar yetiştirmek için sizi vesile etsin. Aile kurumu bizim
kültürümüzün, inancımızın merkezinde. Maalesef aile kurumu da tehlike altında. Aile
kurumunu kurtarmamız, değerlerimize sahip çıkmamızla mümkün." dedi.
“İlk kez başıma geldi”
Ödül törenindeki evlenme teklifi öncesinde Bilal Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu
anlatan Ahmet Turan Durak, “Konuyu yavaşça Bilal Erdoğan’a bahsettiğimde, ilk kez başıma
geliyor. Sen konuşmaya başla gerisini bana bırak” diyerek bana cesaret verdi. Aslında benim
de ilk kez başıma gelen bir olaydı. Saygı çerçevesinde ödül töreninde bulunan değerli
büyüklerimizle birlikte olmanın öneminden bahsederek başladığım konuşmamda kardeşlik ve
birliktelik duygusunun keyif verici olduğunu anlattım. ‘Şampiyonada üç kupa birden aldım.
Ancak bir kişinin gönlünün birinci olmak istiyorum’ diyerek Emine Hanımın ismini söyledim

ve evlenme teklifinde bulundum. Teklifimin anlamlı ve onurlandırıcı şekilde kabul edilmesi
de ayrıca mutlu etti” şeklinde konuştu.
Alyans yerine “Zihgir”
Ödül töreninde ki sürprizler bununla kalmadı. Evlilik teklifinin kabul edilmesiyle müstakbel
gelin adayına yüzük takılması gerekiyordu. Ahmet Turan Durak’tan “işte böyle olur
okçuların evlenme teklifi” dedirten bir hareket geldi. Durak, nişan ve söz merasimlerinde
yüzük parmağına takılması gereken alyans yerine Emine Özay’ın başparmağına okçuların
kullandığı okçu yüzüğü “Zihgir” takarak protokol üyelerinin bulunduğu ödül töreninde
otantik bir duruma imza attı. Durak’ın yüzüğü takmasıyla alanda bulunanlar çifti alkışladı.
Çiçeği burnunda çift sürpriz evlenme teklifinin ardından düğün tarihlerini henüz
belirlemediklerini söyledi.
Haber: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18431.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Şeker, ipoteklerden kurtuldu
Kayseri Şeker’in mal varlıkları üzerine 6 yıl önce konulan ipoteklerden kurtulduğu belirtildi.
Bu olumlu gelişme, cirosu milyar bandına ulaşarak devler ligine girmeye çalışan Kayseri
Şeker’in finans ve ekonomi çevrelerindeki kredi puanını artırması bekleniyor.
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2011 yılı öncesinde, Kayseri Şeker’in pancar çiftçisine, fabrika çalışanlarına, nakliyeciye,
sanayiciye, hizmet aldığı sektörlere, bankalara olan icra ve haciz borçlarından dolayı tüm mal
varlıklarının üzerine ipotek konulmuştu.
Daha önceki Kayseri Şeker yöneticilerinin fabrikanın kapısına kilit vurulmasına zemin
hazırlamasının sonunda Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yönetimden el
çektirilerek Hüseyin Akay, Faruk Fıratoğlu, Av. Fevzi Konaç ve Hurşit Dede Kayseri Şeker’e
Kayyum olarak atandı.
Kayyum heyetinin uygulamalarından memnun kalan çiftçiler, fabrikasına sahip çıkarak
yapılan Genel Kurulda Hüseyin Akay ve ekibini seçimle iş başına getirerek uygulanan mali
disiplinin devam etmesini sağladılar.
2011 yılında 35 milyon zararla devralınan Kayseri Şeker’in biriken 650 Milyon ağır borç
yükünü ödemek için Hüseyin Akay ve ekibi ilk olarak bankalarla bir kredi sözleşmesi
imzalayarak sorunu çözmeye başladı.
Bu sayede Milli bir kuruluş olan Kayseri Şeker’in yeniden üretime katkı sağlaması ve bölge
çiftçilerinin umudu olmaya devam etmesi, beş yıl içerisinde ise Türkiye’de ilk yüzlere
girmesinin yanında Kayseri’de vergi rekortmeni olması sağlandı.
7 eylül 2010 tarihinde Kayseri Şeker’in tüm mal varlığı üzerine konulan ipotek işlemi;
Türkiye İş Bankası, Türkiye Halk Bankası, Garanti Bank ve Şekerbank’tan oluşan bankalar
arası konsorsiyum tarafından Kayseri Şeker’in 61. Genel Kurulunun yapıldığı tarihte
kaldırıldı.

Kayseri Şeker Fabrikası ile Boğazlıyan Şeker Fabrikalarına ait menkul, gayrimenkul mal
varlıkları ve teçhizatları üzerine konulan tüm ipoteklerin 28 Temmuz 2016 tarihinde
kaldırıldığını bildiren tarihi karar, finans ve ekonomi çevreleri ile Kayseri Şeker camiası
tarafından büyük sevinçle karşılanmış olup, bu kararın Kayseri Şeker de yeni bir dönemin ve
yeni yatırımların müjdecisi olması bekleniyor.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18432.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

FETÖ-PDY operasyonunda 18 avukat
gözaltına alındı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 18
avukat gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan FETÖ/PDY
operasyonunda faaliyetine son verilen Anadolu Hukuk Derneği (AHUDER)yöneticisi toplam
18 avukat hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Verilen karar sonrasında yakalama
işlemleri, ev ve iş yerlerindeki arama işlemleri devam ettiği bildirildi.
Gözaltına alınanların doktor kontrolünden sonra Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin
alınacağı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18433.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

İngiliz işi
ZAMANLAMASI MANİDAR ZİYARET: TOBB Başkanı Kayserili Rifat Hisarcıklıoğlu
geçtiğimiz cumartesi günü İngiltere Büyükelçisi Richard Moore’u Kayseri’ye davet etti.
Ancak milletin meydanlarda demokrasi nöbeti tuttuğu bir dönemde İngiltere Büyükelçisi’nin
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun davetiyle Kayseri’ye gelmesi kafalarda soru işaretleri bıraktı.
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CAN DÜNDAR SELFİESİ: İngiltere’nin İstanbul Büyükelçisi Leigh Turner geçtiğimiz mart
ayında MİT Tırları Davası’nda yargılanan Can Dündar’a mahkemede destek ziyaretine gitmiş,
duruşmayı izlemiş ve Dündar’la selfie çekinerek kamuoyuna duyurmuştu. Kamuoyunda
“mahkemeyi etkilemeye dönük” olarak yapılan bu faaliyet sonrası Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan; “Siz kimsiniz?” diye tepki göstermişti. Erdoğan’dan büyükelçilere: “Siz
kimsiniz ya?” Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere’nin İstanbul Büyükelçisi ile beraber
duruşmayı izleyen diplomatlara tepki göstermiş; “Siz kimsiniz ya? Burası Türkiye!
Konsolosluk binası veya konsolosluk sınırları çerçevesinde hareket edebilirsin, diğerleri izne
tabi” demişti. Erdoğan: “Diplomasinin de bir adabı var”Yaşananları bir plan, oyun olarak
değerlendiren Erdoğan; “İşte dün malum bir gazetecinin (Can Dündar davası) mahkemesi
vardı. Bu yargılamaya katılanların durumu çok önemli. İstanbul’daki konsoloslar mahkemeye
geliyor. Siz kimsiniz ya? Sizin ne işiniz var orada? Yani diplomasinin de bir edebi var, adabı
var. Burası senin ülken değil. Burası Türkiye. Sen konsolosluk binası veya konsolosluk
sınırları çevresinde hareket edebilirsin, diğerleri izne tabi. Bunlar kalkıp bu ülkenin içerisinde
bir gövde gösterisini yapabilecek kadar haddi tecavüz edebiliyor. Değerli arkadaşlar, oynanan
oyunun tarzını göstermesi bakımından bu çok önemli.” diye konuşmuştu.
Hisarcıklıoğlu davet etti Rifat Hisarcıklıoğlu’nun büyükelçiyi çok önceden davet ettiği ve
davetin bu günlere denk geldiği söyleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı’nın tepkisine ve darbe
kalkışmasında nöbetlerin tutulmaya devam edilmesine rağmen Hisarcıklıoğlu’nun programı
iptal etmeyip Büyükelçiyi neden Kayseri’ye getirdiği konusu gizemini koruyor.
Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı’nın tepkisine rağmen niçin İngiltere Büyükelçisini bir
Anadolu şehri olan Kayseri’ye, üstelik darbe girişiminin ardından getirdiği sorusunun cevabı
kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. Hisarcıklıoğlu’na soruyoruz:
1)İngiltere Büyükelçisini böyle bir darbe kalkışması döneminde Kayseri’ye sadece iş
adamlarıyla buluşturmak için mi getirdiniz?
2) Kayseri’de başka kimlerle görüştürdünüz?
3) Cumhurbaşkanı’nın tepkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?
4) İngiltere Büyükelçisi’ni getirdiğiniz gün Kayseri Cumhuriyet Meydanı’ndaki milletin nöbet
alanını ziyaret ettiniz mi etmediniz mi?
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18434.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Zurna
KAYSO ve Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, kardeşi Memduh
Boydak’ın çok sevdiği “Çanak” isimli mekandan bir fotoğraf paylaşmış. Anlamlı olmuş
doğrusu. Yapılan yanlışlıklar yüzünden çanak-çömleğin patladığını çok güzel özetlemiş.
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18435.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Tramvaylar da nöbette
Türkiye’nin dört bir yanında ’15 Temmuz Darbe Girişimi’ne karşı demokrasi nöbetleri devam
ediyor. Kayseri’de devam eden nöbetlerde ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunulan
tramvaylarda ‘Nöbete Devam’ yazısı dikkat çekti.
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15 Temmuz Darbe Girişim sonrasında meydanlara akın eden vatandaşlar milli iradeye sahip
çıkmak için ‘Demokrasi Nöbetleri’ni sürdürüyor. Bu nöbetlerde objektife ilginç görüntüler de
yansıyor. Bu görüntülerden biri de Kayseri’de toplu taşıma hizmeti veren tramvaylarda yer
aldı. Tramvaylarda ‘Nöbete Devam’ yazıları ile meydanlarda bulunan halka destek olundu.
Demokrasi nöbetleri 7 Ağustos’ta taçlandırılacak
Demokrasi nöbetlerinin 7 Ağustos’ta sona ermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan katıldığı bir televizyon programında konu ile ilgili sorulan soru üzerine,"Biz bu
demokrasi nöbetini önümüzdeki hafta pazar günü (7 Ağustos 2016) Yenikapı'da farklı bir
şekilde ele alalım. Taçlandıralım. Silahlı kuvvetlerimiz, komuta kadememiz, sanatçılarımız,
siyasi partilerin lider kadrolarını da davet edelim. Böylece tüm Türkiye'ye mesajımızı hep
birlikte verelim. Normalleşme sürecini de başlatalım." ifadelerini kullanmıştı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18436.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

15 TEMMUZ - Demokrasi Marşı
03 Ağustos 2016 Çarşamba 13:10
Milli iradeye sahip çıkan aziz milletimiz tarafından bertaraf edilen '15 Temmuz Darbe
Girişimi' sanatçılara da ilham oldu. Yapımını 'Fikirevim'in üstlendiği sözleri Hanefi
Söztutan'a ait '15 Temmuz Gecesi'ni anlatan, 'Demokrasi Marşı' büyük beğeni topladı.
Demokrasi marşından bir dörtlük:
Başkomutan emir verdi: İnin meydana!
Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana!
Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına.
Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18438.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Kasım Özkan’ın kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18439.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Gençler Büyükşehir yaz kurslarında sanat
öğreniyor
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın yaz kursları 8 dalda devam ediyor. 11 Temmuz'da
başlayan kurslara bin 200 öğrenci katılıyor.
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27 Ağustos'a kadar sürecek olan kurslarda, öğrencilere ud, bağlama, gitar, keman, yan flüt,
bateri, ney ve piyano olmak üzere sekiz branşta eğitim veriliyor. 10-15 yaş grubu öğrenciler
bu kurslarda önce nota eğitimi alıyor, ardından da müzik aletlerini çalmayı öğreniyor.
Büyükşehir Belediyesi'nin her branşta haftanın üç günü yapılan yaz kurslarına toplam 1200
öğrenci katılıyor. Kursların tamamlanmasının ardından öğrencilere sertifika verilecek.
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın güz kursları ise ekim ayının ilk haftası başlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18440.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Uyuşturucu satanların kavgasında 1 ölü
Kayseri'de bir kişi, uzun namlulu silahla vurularak öldürüldü.
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Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Battalgazi Bulvarı Gürpınar Sokak üzerinde
meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen T.G. (26) ile G.K. (22)
tartışmaya başladı.
AV TÜFEĞİYLE VURDU
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tugay Güneş, kafasından av tüfeğiyle vuruldu. Yere
yığılan Güneş, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince, Erciyes Üniversitesi
(ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis’e kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Güneş, tüm
müdahalelere karşın kurtarılmadı. Olaydan sonra kaçan şüphelilerden biri yakalanarak
gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, diğer şüphelileri yakalaması için çalışma
başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18441.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

TÜRKİYE TİME’A KAPAK YAPTI!
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Ortadoğu Uzmanı
Doç. Dr. Gökhan Bolat, 15 Temmuz Darbe Kalkışması ile ilgili ilginç bir iddiada bulundu.
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Bolat, “Ortadoğu’da darbe olan ülkelerin liderleri önce Amerika’nın prestijli dergilerinden
“Time Dergisi”ne kapak yapılarak ‘yılın adamı’ seçiliyor, birkaç yıl içinde Batı ülkeleri
tarafından diktatör ilan ediliyor, sonra da o liderlerin ülkelerinde darbe yapılıyor” dedi. Ancak
Türkiye tek yürek olarak ’15 Temmuz’da gösterdiği direniş ile Time’a kapak yapmış oldu.
Ortadoğu’da darbelerin iç meselelerden kaynaklanmadığını belirten Doç. Dr. Gökhan Bolat,
2. Dünya Savaşından sonra yeni dünyanın yeni hakimi olarak ortaya çıkan Amerika’nın,
çıkarı olduğu bölgelerde hakimiyet kurmak için en sık başvurduğu yöntemin ‘darbe’
gerçekleştirmek olduğunu ifade etti. Darbeyi gerçekleştiren aktörlerden olan Amerika’nın,
Ortadoğu’daki tüm darbelerde benzer yöntemler uyguladığını belirten Doç. Dr. Gökhan Bolat,
“1950’lerden itibaren Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerinde Amerika Birleşik
Devletlerinin bilgi ve onayı ile gerçekleştirilen darbelere baktığımızda bu darbeler arasında
esasında birçok benzerlikler olduğunu da görebiliriz. Bunlardan en göze çarpanı, darbe
yapılan ülkelerin liderlerinin, darbeden birkaç yıl önce Time dergisine kapak olmaları,
çoğunun ’yılın adamı’ ya da Ortadoğu’nun lideri’ seçilmeleri, daha sonraki birkaç yıl içinde
diktatör ilan edilmeleri, sonra da bu ülkelerde darbe gerçekleştirilmesidir” dedi.
Dergi kapağı mesaj mı?
Bu şekildeki yapılan ilk operasyonun 1952 yılında İran Başbakanı Muhammed Musaddık’a
karşı gerçekleştirilen Ajax Operasyonu olduğunu belirten Doç. Dr. Gökhan Bolat, “Bağdat
Paktı’nın kurulmasında öncü rolü olan Türkiye’nin o dönemki başbakanı olan Adnan
Menderes 1958 yılında Time dergisine kapak oldu. İki sene sonra darbeyle devrildi.
Muhammed Musaddık aynı şekilde ondan hemen önce 1951 yılında Time dergisine kapak
olmuş ve yılın adamı seçildikten iki sene sonra yine bir darbeyle devrildi. Daha sonraki
süreçlere baktığımızda yine Saddam Hüseyin birçok kez Time’a kapak olmuş, 2003’ten sonra
tutuklanmış ve 2006 yılında da idam edildi. Muhammed Mursi’de 2012 yılında Time
dergisine kapak olmuştur ve Orta Doğu’nun en güçlü adamı ilan edildi. Fakat ne hazindir ki
daha öncekilerde olduğu gibi bir yıl sonra batı destekli bir darbeyle görevden
uzaklaştırılmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da yine 2011 yılında Time’a
kapak oldu ve hatta internette düzenlenen anketlerde yılın en etkili insanlarından biri olarak
seçildi fakat daha sonraki süreçte 2013’te 17 -25 Aralık ile ilk darbe girişimi yapıldı. Bunda
başarılı olunamadı. Daha sonra hem yerel hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti
ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın seçtirilmemesi yönünde yoğun
kampanyalar yapıldı. Bunda da başarılı olunamadı ve en son ve en çılgınca hareketle, ordu
içindeki FETÖ mensuplarınca 15 Temmuz akşamı bu milletin tarihine kara bir leke olarak
geçecek olan bu darbe girişimi yapıldı. Ama bu girişim kahraman milletin ani tepkisiyle
püskürtüldü ve şimdi çok şükür ülkemizin en az 30 yıl geriye gitmesinden bir şekilde
kurtulmuş olduk.” dedi.

“Kaygı değil çıkarlar”
Amerika başta olma üzere Batı dünyasının, bir lideri ‘yılın adamı’ ya da ‘Ortadoğu’nun lideri’
şeklinde tanımlarken birden diktatör ilan etmesinin nedenini; Batı’nın devletlerarası ilişkilerde
çıkar odaklı davranmasına bağlayan Doç. Dr. Gökhan Bolat, “Şimdi burada herkesin çok iyi
düşünmesi gerekir. Batı’nın gerçek kaygısı bu ülkelerde özellikle İslam ülkelerinde demokrasi
ve insan haklarının yaygınlaştırılması mı yoksa kendi çıkarları mı? Bunun da cevabı çok
nettir; Batı için çıkarlar birinci sıradadır. Eğer bir lider Batı’nın çıkarlarını tehlikeye atmışsa o
lider Batılılar açısından kamuoyu önünde diktatör gibi bir takım yaftalamalarla
itibarsızlaştırılmak daha sonra o ülke ya da hükümet bir şekilde ekonomik baskılarla
yıpratılmak ve en sonunda askeri bir müdahale ile devrilmek istenmiştir” ifadelerini kullandı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18442.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Sanatçı Coşkun Aydın’dan darbe karşıtı
görseller-2
Fotoğraf sanatçısı, grafik tasarımcı, ressam Coşkun Aydın’ın 15 Temmuz darbe girişimi
sürecinde hazırlayıp paylaştığı çalışmaların ikinci bölümünü yayınlıyoruz.
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Fotoğraf sanatçısı, grafik tasarımcı, ressam Coşkun Aydın’ın 15 Temmuz darbe girişimi
sürecinde hazırlayıp paylaştığı çalışmaların ikinci bölümünü yayınlıyoruz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18443.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Şehit Astsubay, Darbeci Generali Böyle
Vurdu
03 Ağustos 2016 Çarşamba 19:11
Darbenin Kaderini Değiştiren Olay! Astsubay... paylaşan: haberler
15 Temmuz 2016 gecesi, darbe girişiminin 'girişim' olarak kalmasında en kritik rolü oynayan
Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda (Bordo Bereliler) neler yaşandığının görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi

arkadan iki el başına ateş ederek öldürüyor. Daha sonra kaçan Halishasdemir, bir binbaşının
kendisini silahla taraması sonucu şehit düşüyor.
O GECE NELER YAŞANDI
Özel Kuvvetler Komutanlığı operasyonel bir birim olması nedeniyle darbeciler için çok
önemli bir yerdi. Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, Silopi'deki Birinci Tugay
Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi'nin yanına aldığı 20 askerle birlikte Ankara'ya geldiğini ve
komutanlığı ele geçirmek istediğini öğrendi.
Gölbaşı'ndaki ÖKK Karargahı'nda nöbetçi olan Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'i arayan
Aksakallı, "Sana vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum. Tuğgeneral Semih
Terzi vatan hainidir, isyancıdır. Terzi oraya geldiğinde karargaha girmeden öldür. Bunun
sonunda şehadet var. Biliyorsun seninle 20 yıldır beraberliğimiz var, hakkını helal et." emrini
verdi.
Halisdemir'in yanıtı sadece iki kelimeden oluştu: "Emredersiniz komutanım!"
BAŞINDAN VURDU
Halisdemir, Semih Terzi'nin komutanlık binasına giriş yapacağı sırada hiç tereddüt etmeden
arkadan yaklaşarak iki el başına ateş ederek öldürdü. Daha sonra kaçmaya çalışan Halisdemir,
darbeci gruptaki bir binbaşının otomatik tüfekle taraması sonucu olay yerinde şehit düştü.
Komutanlığın güvenlik kameraları olay anını an be an kaydetti.
Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir, darbe girişiminin kaderini değiştiren kişi olarak adını
tarihe yazdırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18444.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Dededen toruna aksamayan hizmet
"Benim kısmetim çay bardağındaymış " sözlerinin sahibi Kaplan Uzun, yeni nesil gençlere
de, dedelerine de çay satarak hizmette kusur etmemiş, hep saygı görmüş. Kayseri’nin
Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Vakıf Pasajı’nda 9 yaşında başlayarak, yarım asırdır
sürdürdüğü çaycılık mesleğini, sigaraya getirdiği yasakları, güzel çayın sırrını ve bu işi nasıl
severek yaptığını anlattı. İş ve aile hayatındaki başarısının arkasında her zaman bir kadın
durduğunu inkâr etmeyen yürekli erkeklerden biri o. Sezar’ın hakkını Sezar’a veren Kaplan
Uzun eşi Zerrin Uzun’a olan minnettarlığını her fırsatta dile getiriyor.

04 Ağustos 2016 Perşembe 09:38

"Müşterilerime asla arkamı dönüp oturmam" diyerek işine ve müşterilerine olan saygısını
gösteren Uzun, "Bu işe başladığımda çok küçüktüm, çalışmadan bir şey olunamayacağını,
hangi meslekten olursanız olun, işinizi severek yapmazsanız başarının kazanılmayacağını
anladım ve işimi büyük bir aşkla yaptım. Hem çalışanlarıma hem müşterilerime her zaman
sevgiyle yaklaştım. İnsanların buraya gülerek gelmesi benim en büyük mutluluğum." dedi.
Kaplan’la kaliteli çaylar eşliğinde yaptığımız tatlı muhabbet şöyle;
ZAMANIN YETMEDİĞİ ÇOCUKLUK

Bu mesleğe nasıl başladınız?
1960 yılında ailemle birlikte köyden Kayseri’ye geldik. 9 yaşında çalışmaya başladım. 7
kardeşiz, durumumuz da çok iyi değil, çalışmak zorundaydım. Sabah saat 4’te kalkıp çay
ocağına giderdim, ‘Dostlar çay ocağı’ vardı o zaman, burada çırak olarak çalışmaya başladım.
Çay ocağında işim bittikten sonra okula giderdim 12'de okuldan çıkar, dersimi yapar, daha
sonra da boyacılık yapardım. Akşam yemek yedikten sonra gece 11'e kadar da kahvede mısır
patlağı satardım. O zaman ‘bir gün neden 24 saat, bir hafta neden 7 gün?’ diye çok
kızıyordum. Zaman yetmiyordu çünkü, iki yıl sonra çalıştığım yeri devraldık. O zamandan
beri burada bu işi yapıyorum.
Daha sonra üniversite sınavına girdim Erzurum Atatürk Üniversitesi kimya bölümünü
kazandım. Fakat maddi sıkıntılardan dolayı gidemedim. Kayseri'de Meslek Yüksek Okuluna
yazıldım. Okul bittikten sonra birkaç kez devlet memurluğu yapma fırsatı geçti elime. Ama
gitmedim. Herhalde bizim kısmetimiz çay bardağındaymış.
56 yıldır burada çaycılık yapıyorsunuz. Müşterilerinizle, çalışanlarınızla ilişkiniz nasıl?
Buraya gelen müşterilerin hepsi seçkin insanlar. Ben müşterilerimin kaç bardak çay
içtiklerini saymam, parasını vermeden kalkıp gitseler bile bir şey söylemem. Çünkü bilirim o
an sohbete dalmıştır. Unutmuştur. Sonra hatırlayınca mutlaka getirir. Bütün esnaf bizden çay
içiyor. İlk önce dedelerine çay verdim, şimdi torunlarına çay içiriyorum. Komşularımızla
esnaf arkadaşlarla hep güzel diyalog içinde olduk. Kimseyle kavgamız olmadı. Buradaki
bütün arkadaşlarım paraya sıkışsam ya da bir ihtiyacım olsa bana yardım ederler, ben de
aldığım şeyi geri veririm. Randevuma, bir de borcuma sadığımdır.
“ÇIRAKLARI KARNELERİNE GÖRE ALIYORUM”
Yaz tatilinde çalışmak için yanıma gelen çocukların karnelerine bakıyorum, eğer karnesi
iyiyse işe alıyorum değilse ‘sen kendin için bir şey yapmamışsın ki bizim için yapasın’
diyorum. İşim bittikten sonra vaktim olursa elemanlarımı İngilizce, matematik, tarih
derslerine çalıştırıyorum, sınavları varsa kendimden fedakarlık yapıp onlara yardımcı
oluyorum. Şu anda onların arasından hakim var, doktor var, öğretmen var, ziyaretime
geliyorlar, mesaj atıyorlar, bu benim için büyük mutluluk.
Çocuklara sevgiyle yaklaşıp onları kazanmak lazım, onların psikolojilerini iyi anlamak lazım.
Buraya gelen hiç bir müşteri benim çalışanlarıma ‘çaycı lan’ diyemez. Ben de dedirtmem,
çünkü o çocuk bizden gördüğü şeyi yapacak. Çocuğu yönlendiren toplum olmalı.
“DEVLETTEN 5 YIL ÖNCE SİGARAYI YASAKLADIM”
Sigarayı nasıl bıraktınız? Çay ocağında sigara yasağı koyma fikri nasıl gelişti? Aldığınız
ödülden bahseder misiniz?
Askere gittiğimde evliydim. Bir gün askerde bir ağacın altında sigara içerken kendi kendime
‘benim evim yok, arabam yok, buna rağmen sigara içiyorum, bu çok yanlış bir hareket’
dedim. Benimle aynı işi yapan adam sigara içmiyor, evi var, arabası var. Ben sıkıntı
çekiyorum, o zaman karar verdim sigarayı bırakmaya… O günden beri içmiyorum.
Ailem ve çevremdekileri uyarıyorum, sokakta sigara içenleri gördüğümde güzel bir dille
yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Sigara yasağından 5 yıl önce sigarayı çay ocağında
yasakladım. Kendi kendime şunu dedim; "eğer benim kısmetim sigara dumanına bağlıysa
açlıktan ölsem daha iyi." ‘Sigarayı bırakana bir yıl çay bedava’ diye gazeteye de ilan verdim.
Yaptığımız bu çalışmalar internet ortamına düşünce Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Genel
Sekreteri beni aradı. Ankara’ya davet etti. Bana ödül verdiler. Dönemin Meclis Başkanı
Köksal Toptan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Genel Başkanı
Elif Dağlı ile tanıştık. ‘Ülkemizde sigarayı bıraktırmak için neler yaparız?’ onları konuştuk.
Benim çalışmalarım sürerken bazı firmalar, sigarayı bıraktırma ilaçları getirdiler. ‘Bunları sat,
sana şu kadar para verelim’ dediler. Ben yaptığım işin manevi değeri bozulur diye kabul
etmedim.
"AĞACIN ÖNÜMDE EĞİLDİĞİNİ GÖRDÜM"

İnsanlara ‘sigarayı bırakın, onun yerine Türkiye'nin herhangi bir yerine fidan dikin’ mesajını
ilettik. Daha sonra bu fikirden yola çıkıp, Orman Bölge Müdürlüğü’ne müracaat ederek,
köyümüze 300.000 adet çam fidanı diktirdik.
Daha sonra fidanları diktiğimiz bölgeye gittiğimde ağaç dallarından birinin bana doğru
eğildiğini gördüm. Etrafta rüzgar da esmiyordu. O dal bana ‘hoş geldin!’ der gibi eğildi,
eğildi. Bu olay beni çok duygulandırdı.
SEVGİNİN OLMADIĞI YERDE BAŞARI DA, HUZUR DA OLMAZ!
Çayı güzel demlemenin sırrı nedir? Bu meslek sırrınızı bizimle paylaşır mısınız?
Bildiğin iyi şeyi paylaşınca değer kazanır. Bunu saklayıp seninle mezara gittikten sonra bir
anlamı kalmaz. Bana gelip çayı nasıl yaptığımı soruyorlar açıklıyorum. Benim ekmeğime
mani olacak diye düşünmem. O insanın bir iş yeri açıp da ekmek yemesi beni mutlu eder ve
görüştüğümüz zaman ilk sorduğum soru ‘işlerin nasıl?’ olur.
Biz çayı demlerken en çok temizliğe önem veriyoruz. Kötü bir çayı telafi edebilirim ama pis
bir bardağın telafisini yapamam bunu müşterimin kafasından silemem. İyi çay demlemeye
gelirsek… Çaya kaynayan suyu dökmektense, kaynamış ve beklemiş suyun üzerine çayı
koymak daha iyi demlenmesini sağlar. Vaktimiz varsa bu şekilde yapıyoruz. Çayı Altınbaş,
Tekelin Filiz’i, Akfa markalarını kullanarak demliyoruz. Bunların dışında bir şey daha var ki,
her insanda olan yerine göre kullandığımızda herkesin mutlu olduğu sevgidir. Sevginin
olmadığı hiçbir yerde başarı da olmaz, huzur da... Yaptığım işi severek yapıyorum, bu işi
bırakamam. Ramazan gelince vakit geçiremiyorum. İnsanların buraya gülerek gelmesi,
yaptığım işten memnun olması, beni mutlu ediyor.
EN BÜYÜK DESTEKÇİM EŞİM
Nereden geliyor bu sevginin kaynağı? Eşinizden mi?
Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır derler ya, gerçekten öyle. Benim eşim Zerrin
hanım da dört dörtlüktür. Ben zaman içinde hastalandım; eşim sağ olsun gelip çay ocağını
açtı. Her zaman arkamda durdu, beni destekledi. Ondan Allah razı olsun.
Eşinizle nasıl tanıştınız?
1978 yılında kaçarak evlendik. Biz Çerkes kökenli olduğumuz için bizde bir kız babasından
istenmez. Amcasından, dayısından istenir. Benim o dönemde kimsem yok, kimi gönderip
isteyeceğim, eşime haber gönderip ‘nüfus kâğıdını al gel’ dedim 10 dakika sonra çıktı geldi.
Ondan sonra düğünümüz oldu. Mutlu bir hayatımız var. Hasta bile olsa beni uğurlamadan,
kapıya kadar geçirmeden bırakmaz. Kahvaltımı yapmadan işe gitmeme izin vermez. Eşim, her
zaman en büyük destekçim.
Sizden sonra çay ocağını kime bırakırsınız?
Bu işi layıkıyla yapacağına inandığım beni aratmayacak birisine bırakırım.
HABER: Tuba Köksal (stajyer)
FOTOĞRAF: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18445.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Demokrasi nöbetinde Dombıra sürprizi
Öz Ağaç İş Sendikası, Cumhuriyet Meydanı’nda Demokrasi Nöbeti tutan hemşehrilerimiz
için Dombıra’yı Kazakistan’dan özel izin alarak Kayseri’ye getirdi.
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Öz Ağaç İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Adnan Kıyak, Genel Başkan Vekili Tuncay
Dolu, Genel Başkan Yardımcısı Rıfat Ülger ve Genel Sekreteri Mert Bozkır Dombıra
konserinin verildiği stantta halkı selamladı ve birer konuşma yaptı.
Öz Ağaç İş Sendikası Genel Sekreteri Mert Bozkır, “Tankınız, topunuz, uçağınız bu milletin
iradesi karşısında duramaz. Bugün burada kalkışma hareketine direnen ve yaralanarak gazi
olan Genel Başkan Yardımcılarımız ile karşınızdayız. Öz Ağaç İş Sendikası Başkomutan
Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında daha kalkışma hareketinin başladığı ilk saatlerden itibaren
dimdik durmuş ve kalkışmaya direnmiştir. Direnmeye de her zaman devam edecektir” diye
konuştu.
Genel Başkan Vekili Tuncay Dolu ise, “O anları gören bir kardeşiniz olarak diyorum ki, bu
kalkışma başarılı olsaydı katliam yapacaklardı. Üzerimize PKK’ya sıkamadıkları kurşunları
adeta yağdırdılar. Ancak, kimseyi yıldıramadılar, yıldıramayacaklar” diye konuştu.
Dolu, tarihten de örnek vererek, “Biz bir avuç ordusuyla Çin’i dize getiren, (Hakan’ım ne
düşünüyorsunuz, geri mi çekileceğiz) dendiğinde “Bu kadar Çinliyi nereye gömerim onu
düşünüyorum diyen komutanların torunlarıyız. Yılmayız” diye konuştu.
Genel Başkan Yardımcısı Adnan Kıyak ise, “Kurtuluş Savaşı ruhuyla bu kalkışmaya gereken
dersi veren sizlerden Allah Razı Olsun. Kayseri’nin yiğit ve kahraman evlatları hepinizi
saygıyla selamlıyorum” dedi.
Genel Başkan Yardımcılarından Rıfat Ülger’in kısa selamlama konuşmasının ardından
Dombıra ile gönüllerde taht kuran Öz Ağaç İş Sendikası’nın Kazakistan’dan özel izin alarak
getirdiği Aslanbeg Sultanbekov Cumhuriyet Meydanı’nda konser verdi.
Konsere vatandaşlar ve Öz Ağaç İş Sendikası üyeleri büyük ilgi gösterdi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18447.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Halkımız Nobel Barış Ödülü’nü hak etti
İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın'ın, 2017 yılı
Nobel Barış Ödülü'nün Türk halkına verilmesi için başvuruda bulunacaklarını açıklamasının
yankıları sürüyor.
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İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, 15 Temmuz Darbe Girişimi ile başlayan
süreçte Türk halkı din, dil, renk, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın el ele vererek bütün
farklılıkları bir kenara bırakarak dünyaya demokrasi dersi verdiğini vurguladı.
Batı’nın ikiyüzlülüğü
Özellikle Batı'nın iki yüzlü davranarak Türk halkının demokrasiden yana koyduğu net tavrı
farklı bir biçimde yansıtmaya çalıştığının altını çizen Dr. Aydın, "Türk halkının yapmış
olduğu bu fedakarlık, o tertemiz saf insanların havalimanının etrafında saman yakıp uçakların
kalkışını engelleme düşüncesi, diğer bir vatandaşımızın tankın önüne yatması, başka bir
vatandaşımızın üzerinden tankın geçmesi, diğer bir vatandaşımızın yanına komşusunu alarak
büyük bir kamyonu Cihangir'den Taksim Meydanı'na çıkarması ve bu duruşa devam
etmelerinin tek bir amacı vardı. Demokratik duruşlarını, özgürlüklerini korumak, bu vatanın
bölünmez bütünlüğünü dünyaya haykırmak için. Dünyanın ve Batı'nın kirli yüzü, bu halka her
zaman iki yüzlü davranan Ebu Cehillik yapan insanların artık bu olayı gerçek minvalinden
uzaklaştırarak başka yönlere kaydırmaya başladığını, halkın bu duruşunu kirli bilgilerle
dünyaya farklı yansıttığını gördük. Konuyla alakalı olarak artık bizim bir şey yapmamız
gerektiğine kanaat getirdik. Bunu devletten beklemiyoruz. Bunu üniversitelerin, STK'ların,
kamu kuruluşlarının yapması gerektiğine inanıyoruz. İAÜ olarak bir karar aldık. Dünyada
Nobel Ödülü almış, gerek kurullara gerekse kişilere baktığımız zaman böyle bir duruşu hak
eden çok az kişi ve kuruluşun olduğunu fark ettik. Peki, Türk halkı neden bu duruşuyla Nobel
Ödülü'nü hak etmesin?" dedi.
“Müracaat edeceğiz”
Nobel Barış Ödülü'nün Türk halkının milli iradeden yana tavır almasına artı bir değer
katmayacağına, bu olayın dünyaya duyurulması açısından araç olacağına dikkat çeken İAÜ
Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Nobel Barış Ödülü'nü alınca Türk halkının ortaya koymuş olduğu irade daha saygın hale
gelmeyecek. Amaç, Türk halkının yapmış olduğu bu fedakarlığın, özverinin, demokratik
duruşun dünyaya duyurulması düşüncesidir. Bu amacı gerçekleştirmek için de Nobel Barış
Ödülü'nün bir araç olduğunu düşündük. Nobel Barış Ödülü'ne müracaat ederek Türk halkının
yapmış olduğu bu çalışmaları dünyaya duyurmaya ve bunları bir akademik çalışma
titizliğinde, bir plan program içerisinde bütün dünyaya duyurmaya karar verdik. İAÜ'de
bununla ilgili bir komisyon oluşturuldu. Kimisi bilgi topluyor, kimisi belge topluyor, kimisi
görsel topluyor, kimisi sahaya çıkıp röportaj yapıyor. Konuyla ilgili bir web sitesi de
oluşturduk. Biz bunu sadece İAÜ ile sınırlı tutmuyoruz. Bütün üniversitelerimizi buraya davet
ediyoruz. Bütün sivil toplum kuruluşlarını, tüm kamu ve özel kuruluşları hepsini bir araya
getireceğiz. Ardından da Eylül ayında müracaatımızı yapacağız. Bunun bir süreci var, önce
bir uzun listeye girmemiz gerekiyor. Daha sonra uzun liste, kısa listeye dönüşüyor. Son olarak

da seçici kurul tarafından hangi aday bu ödüle uygun görülmüşse ilan ediliyor. 2016 yılının
Eylül ayında başlayacak süreç, 2017 yılı Aralık ayına kadar devam edecek."
Dr. Mustafa Aydın, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde de girişimlerini
başlattıklarının altını çizerek devletin yetkili organlarıyla da alakalı çalışmalarının devam
ettiğini belirtti. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18448.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Milli İrade Yürüyüşü
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi tarafından organize edilen ‘Milli İrade Yürüyüşü’ 1000
metrelik dev bayrakla gerçekleştirilecek. Yürüyüş, 7 Ağustos Pazar günü Saat 19.00’da
gerçekleştirilecek.
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15 Temmuz darbe girişimi sonrası milli iradeye sahip çıkmak adına 7 Ağustos Pazar günü
Saat 19.00’da İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi öncülüğünde bir yürüyüş
gerçekleştirilecek. 1000 metrelik dev bayrakla yapılacak yürüyüş İpeksaray önünden başlayıp
meydanda son bulacak. Yürüyüşe çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18449.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Kuyumcular yüksek fiyatlardan dertli
Gerek küresel piyasalardaki dalgalanma gerekse iç piyasalarda yaşanan olaylardan dolayı
yukarıya doğru hızlı bir ivme kazanan altın, son günlerde kuyumculara sıkıntı yaşatıyor.
Yüksek fiyatlar nedeniyle ellerindeki ürünleri satamamaktan yakınan esnaf, fiyatların
düşeceği günü dört gözle bekliyor. Uzunoğlu Kuyumculuk Sahibi Recep Uzunoğlu, daha önce
bu denli bir sıkıntı ile karşı karşıya kalınmadığını söyledi.
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Uzun yıllardan beri insanoğlunun güvenli yatırım aracı olarak gördüğü altın, son
dönemlerdeki yükselişiyle yatırımcının yüzünü güldürürken, esnafın ise canını sıktı.
Müşterilerin yüksek rakamlar yüzünden yanına yanaşmaya çekindiği altında satışlar bir hayli
düştü.
Dükkanlar boşalıyor
Kuyumcuların daha önce böyle bir sıkıntı ile karşı karşıya kalmadığını belirten Uzunoğlu
Kuyumculuk Sahibi Recep Uzunoğlu, “Esnaf tarihte görülmeyen bir olay ile karşı
karşıya. Halihazırda çarşımızın en gözde yerlerinde 16 sarraf dükkan boşaltıldı ve işin
durağanlığı nedeniyle kiraya verilemiyor. Bu olay içerisinde bulunduğumuz durumu
özetlemeye yeter diye düşünüyorum” dedi.
Altında yükseliş sürebilir
2016 yılında altının genel seyrinin yılbaşından bu yana ons bazında yüzde 27 oranında artış
kaydettiğini dile getiren Uzunoğlu, orta ve uzun vadede yükselişin devam edeceğini
beklediklerini söyledi.
“Altının yıl sonuna kadar takip edeceği trend çok küçük düşüşler veya durağan olsa da
özellikle Avrupa ülkeleri ve Amerika'daki verilerin arzu edilen boyutta olmayacağı nedeniyle
yukarı olacaktır” diyen Uzunoğlu, “Dünya çapında devam eden finansal kargaşa bunun en
büyük nedenidir. Hangi fiyattan alınırsa alınsın, altın orta ve uzun vadede diğer yatırım
araçlarından daha fazla getiri sağlayacaktır. Ülke para birimlerine olan güven azaldıkça doğal
olarak emtialara (ticari mallar) yatırım artmakta, bu durum da altının yükselişini kesinlikle
desteklemektedir. Dünya piyasalarında genel olarak 2016 yılında altının ons bazında
yükselişinin devam edeceği kanaati hakim.” şeklinde konuştu.
İmitasyonları gerçekmiş gibi satmaya çalışıyorlar
Recep Uzunoğlu, bazılarının imitasyon olarak piyasada dolaşan takıları gerçekmiş gibi
satmaya çalıştıklarını dile getirerek “Özellikle fiyatların yüksek seyrettiği günümüzde birçok
yanlış düşünceye sahip insanlar çarşıda altın kaplama adı altında satılan imitasyon takılardan
alıp sanki anlaşılmayacakmış gibi bizlere satmanın gayreti içerisindedirler. Defalarca kez
uyarmamıza ve yasal olarak suç olmasına rağmen ısrarla bu hatalı düşüncelerine devam
etmektedirler.“ dedi.
Yatırımcıya tavsiyeler
Yatırımcılara bazı tavsiyelerde bulunan Uzunoğlu şunları söyledi:
“Düğünü olan vatandaşlarımızın da altın alırken mutlaka bildikleri kuyumcudan alışveriş
etmelerinde çok büyük fayda var. Her işin bir inceliği vardır, tanıdık esnaf ile çalışmak
kazandırır. Yükselen altın fiyatları, müşteriyi tedirgin etmiş, altın alımını
zorlaştırmıştır. Benim en büyük tavsiyem herkesin kendi bütçesinden artırmaya çalışarak her
ay en azından bir çeyrek altın alıp biriktirmesidir. Sonucunda biriktirmeye başladıktan sonra
kendince küçük bir servet sahibi olabilir. Tasarruflu olmak cimrilikle değil mantıklı biriktirme
ile olur.”
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18450.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Esnafa gurbetçi de ilaç olamadı
Darbe girişiminin sekteye uğrattığı alış-veriş sektörüne gurbetçi sezonu da yaramadı. Esnaf
umduğunu bulamazken, yaz döneminin son ayında kara kara düşünmeye başladı.
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Hiç şüphesiz yaşanan gelişmelerin ardından en çok etkilenenlerin başında esnaflar yer alıyor.
Öyle ki Kapalı Çarşı’da görüştüğümüz esnaflardan bir dokunup bin ah işittik. Kimisi siftah
edemeden dükkanı kapattığından yakındı, kimisi yüksek dükkan kiralarından... Birçoğu ise
gelecek kaygısı yaşıyor.
Dönüş başladığında belki…
Valiz satışı yapan Ahmet Özbaş esnafın kirasını ödeyemez hale geldiğini aktararak,
“Maalesef gurbetçilerden umduğumuz şeyi bulamadık. Yerli halkımız daha fazla alış-veriş
yapıyor. Dolayısıyla bu yıl gurbetçi etkisi pek olmadı.” dedi.
Maalesef beklentimiz gerçekleşmedi
Ayakkabıcı Adem Türkmen ise bayram arifesinde kısa süreli bir hareketlenme olduğunu
bunun dışında işlerinin sönük geçtiğini belirterek, “Esnafın umudu gurbetçilerdi. Ancak
görünen o ki bundan da nasibimizi alamadık. Yaklaşık 15-20 gün sonra kışlıklar piyasaya
çıkmaya başlayacak. Yaz dönemi şu ana kadar beklenileni veremedi. Sonbahar ve kış dönemi
esnaf için daha sıkıntılı dönemlerdir. Açıkçası ne yapacağımızı bilmiyorum” şeklinde
konuştu.
Önceki yıllardaki gibi çıkmadı
Pastırmacı Emrullah Çalışkan da, bu yıl ki pastırma ve sucuk satışlarının şu ana kadar
beklenilenin çok altında gerçekleştiğini belirterek; “Önümüzde az bir zaman kaldı. Tekrar
dönüş yapacakları zaman az da olsa bir satış yoğunluğu yaşanabileceğini umuyoruz. İnşallah
bu umudumuz da boşa çıkmaz” dedi.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18451.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

HİÇYILMAZ’A İNGİLİZ KALKANI MI?
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun İngiltere Büyükelçisi Richard Moore ile birlikte
Kayseri’de işadamlarıyla bir araya gelmesinin yankıları sürüyor. Kamuoyunda ‘şaibeli’ olarak
anılan ziyarette Büyükelçi Moore’un Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz’ın bağ evinde 3 gün kalması ve Hiçyılmaz’a İngiliz Fahri konsolosluğu
verilmesinin gündeme gelmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.
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Diplomatik dokunulmazlık sağlanacak
Haber Merkezimizin edindiği bilgiye göre KTO Başkanı Hiçyılmaz İngiliz Fahri
Konsolosluğu için başvuru yaptı ve başvurusunun Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanlığı’nın
onayından geçmesini bekliyor. Ancak milli iradeye sahip çıkmak için Kayserililer meydanlara
çıkarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı büyükelçilerle ilgili sarf ettikleri sözler
hafızalardaki yerlerini korurken böyle bir çabanın içine girilmesi şaşkınlıkla karşılandı.
Daha önce Ticaret Odası’ndan pek çok isim FETÖ’den gözaltına alınmış, tutuklanmış veya
yurtdışına kaçmışken ve Hiçyılmaz için de benzer söylemler ayyuka çıkmışken böyle bir
ziyaret akıllardaki soru işaretlerinin artmasına neden oluyor. ‘Hiçyılmaz, kendisine verilmek
istenen fahri konsoloslukla acaba korumaya mı alınıyor?’ sorusu da cevap bekliyor.
Darbe başarılı olsaydı İngiliz işgali mi başlayacaktı?
İngiliz Büyükelçi’nin Kayseri ziyaretini gazetemize değerlendiren KTO eski başkanvekili,
Ensar Vakfı Kayseri Şube Başkanı Ahmet Erkan, “Bu İngiliz, darbe başarılı olsaydı hainlerin
ekmeğine yağ sürmek için, Kuzey Kıbrıs’tan Türkiye’mize müdahale hesabı yapan, yüzyıl
önce İstanbul’u işgal edip ümmetin halifesini esir alan, Çanakkale’de boğaza gömdüğümüz
düşmanların başı değil mi?” ifadelerini kullandı.
15 Temmuz ruhuna saygısızlık
Kayseri’nin küçük düşürüldüğünü ve 15 Temmuz ruhuna saygısızlık yapıldığını kaydeden
Erkan, “Kayseri önemli bir şehirdir. Cumhuriyet Meydanı’nda insanlar milli iradeye sahip
çıkarken böyle bir ziyaret beni çok üzdü. Merak ediyorum Rifat Hisarcıklıoğlu Meydan’da
bulunan halka niye seslenmedi?
Tanzimat’tan bu yana hangi taşı kaldırsanız altından İngilizler çıkar. Bu nedenle böyle bir
dönemde İngiliz Büyükelçi’nin Kayseri’de ağırlanması zoruma gitti.
Fahri konsolosluk diplomatik dokunulmazlık demek. Bu yapılırken Ticaret Odası’nın
meydanlarda ‘Ölene kadar başkomutanımızın yanındayız’ pankartı asması ne kadar
inandırıcıdır.” şeklinde konuştu.
Fahri konsolos nasıl olunur?
Fahri konsolosluk için bir kişinin karar vermesi ve başvurusu yetmiyor. Ülkeler, Türkiye`de
ilişkilerini genişletmek ve ilişkilerini sıcak tutmak amacıyla toplumun tanıdığı isimlere teklif
götürüyorlar. Genelde ilk akla gelen ise işadamları oluyor. Ülkeler fahri konsolosluk için bir
işadamına teklif götürürken de genellikle o işadamının temsil ettiği kurumun kendi ülkeleri ile
ticari bir ilişkisinin olup olmadığını ön planda tutuyor. Fahri konsolos olarak seçilen kişi için
ilk önce kendisine o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından davet mektubu iletiliyor. Eğer kişi

o daveti kabul ederse hakkında özellikle sicil dahil birçok konuda derin bir araştırma
yapılıyor. Ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçiliyor ve Türk Dışişleri
Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı`nın da bulunduğu ortak berat ile kişiye `yetki belgesi` veriliyor
ve o kişi artık fahri konsolos oluyor.
Yeşil plaka alıyorlar VIP`ten geçiyorlar
Genellikle işadamlarının yürüttüğü fahri konsolosluk görevi için işadamının o ülke ile ticari
bağlarının olması tercih ediliyor. İşadamları her ne kadar fahri konsolosluk için bir ücret
almasalar da, fahri konsolos olmanın parayla ölçülmeyecek avantajları var. İşte fahri
konsoloslara tanınan ayrıcalıklar:
* Bir fahri konsolos Türkiye`nin de imzasının bulunduğu Viyana Sözleşmesi`ne göre yarı
diplomat olarak görev yapıyor.
* Fahri konsoloslar şayet askerlik yapmadan bu görevi almışlarsa, askerlikten muaf oluyorlar.
* Fahri konsolosların devletten koruma talep etme hakkı bulunuyor.
* Bulunduğu kentte A sınıfı protokolde yer alabiliyor.
* Ülkelerin ikili görüşmelerinde resmi olarak yer alabiliyor.
* Konsolosluk araçlarına verilen yeşil plaka sahibi olabiliyor.
* Havaalanlarındaki VIP bölümünü kullanabiliyorlar.
* İsterlerse kırmızı pasaport alabiliyorlar.
* İkamet ettiği gayrimenkule konsolosu olduğu ülkenin bayrağını asarsa, orası için de koruma
talep edebiliyor.
* Fahri konsolosluk olarak adres gösterilen yer ikametgah adresi de olsa tüm evrak ve
dokümanların dokunulmazlığı bulunuyor.
Boydakların fahri konsoloslukları iptal edilmişti
Bilindiği gibi fahri konsolosluk avantajlarından en çok yararlanan gruplardan olan
Boydakların sahip olduğu tüm fahri konsolosluk unvanları da iptal edilmişti.
Kayseri'deki diplomatik ilişkilerin neredeyse tamamı, son dönemde hükümet cephesiyle
yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Boydaklar tarafından yürütülüyordu.
Son operasyonla birlikte Boydak ailesinden Şükrü Boydak (Etiyopya), Hacı Boydak
(Kazakistan-Kayseri), Memduh Boydak (Japonya-Kayseri) ile Sami Boydak'ın (Gana) fahri
konsolosluk unvanlarına son verilmişti.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18452.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Hacı Boydak gözaltına alındı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında
hakkında gözaltı kararı bulunan ünlü iş adamı Hacı Boydak gözaltına alındı.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, FETÖ üyesi oldukları ve örgüte
finans sağladıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı bulunan ve aranan Boydak Holding eski
yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak gözaltına alındı. Doktor kontrolünden geçirilen Hacı
Boydak, ifadesinin alınması için Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde
geçtiğimiz hafta Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Şükrü Boydak, üyeler İlyas Boydak ve Bekir Boydak ile Halit Bayhan
yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Soruşturma sonrasında adliyeye sevk edilenlerden Mustafa Boydak ve Halit Bayhan adli
kontrol kararı ile serbest bırakılmış, Şükrü Boydak, İlyas Boydak ve Bekir Boydak
tutuklanmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18453.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

“FETÖ, İngiliz projesidir”
Gazeteci yazar Yusuf Kaplan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde gerçekleşen tercih
tanıtım günlerinde öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik sonrası gündemi değerlendiren
Kaplan, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü’nün bir İngiliz
projesi olduğunu, Amerika’nın bu projede sadece bir sopa olduğunu, projenin asıl beyninin
İngiltere olduğunu söyledi.
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Sadece bir örgüt üzerinden meseleyi anlamaya çalışmanın körlük olacağını belirten Yeni
Şafak Gazetesi Yazarı Yusuf Kaplan, “Yüz sene önce Osmanlı hangi gerekçelerle
durdurulduysa şimdi de Türkiye aynı gerekçelerle durduruluyor. Osmanlı Devleti; adaleti,
hakkaniyeti, barışı temsil ediyordu. 6 asır boyunca 3 kıtanın kesişme noktasında barış yurdu
kurdu, Avrupa ise bu yurdu 1 asırda cehenneme çevirdi. FETÖ bir İngiliz projesidir. Amerika
hikâyesi tam bir karartma operasyonudur. Amerika küresel sistemin sopasıdır, İngiltere ise
beynidir. 2 yüzyıldır dünyanın jeopolitik stratejilerini belirleyenler, sistemi kuran aktörler,
Osmanlıyı durduranlar, Hindistan’ı parçalayanlar, IŞİD üzerinden İslam’ı terörle
özdeşleştirecek örgütleri çıkaranlar İngilizlerdir” açıklamalarında bulundu.
“Paralel devlet değil, paralel din”
Fetullahçı Terör Örgütü’nün paralel devlet tehlikesi olarak adlandırılmasını doğru
bulmadığını belirten Kaplan, açıklamalarına şöyle devam etti: “Bunlara paralel devlet demek
çok saçma. Bunlar ‘paralel devlet’ değil ‘paralel din’dir. İngilizler bunu çok güzel uyguluyor.
Önce İslamiyet’i terörle özdeşleştirmeye çalışıyorlar. Müslümanları İslam’dan
uzaklaştırıyorlar. Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar. Ölüm terördür, bunun panzehiri,
çıkış yolu olarak da paralel din ve FETÖ üzerinden ılımlı, protestanlaştırılmış İslam’ı
sunuyorlar. Bu İslam’ın bitirilmesi projesidir. İslam’ın yeniden tarih yapacak aktör olarak
tarih sahnesine çıkmasının önüne geçilmesi demek. Bu yolla Çin’i, Japonya’yı, Hindistan’ı ve

İslam dünyasını da bitirdiler. Ama İslam’ı dönüştüremediler. İşte bu yüzden FETÖ toplumu
İslamlaştırma çabası değil tam tersine İslam’ı dönüştürme projesidir. Önümüzdeki yüz yıllık
süreçte dünya tarihini şekillendirecek aktör Batı değil, bunu onlar çok iyi biliyor. Bir taraftan
insan hakları demokrasi derken bir taraftan her yeri işgal ediyorlar. Batı uygarlığı hiçbir
zaman umutlar üzerinden var olmamıştır. Sürekli korkular üzerinden var olmuş, varlığını
korumaya çalışmıştır. İslam ise her zaman umutlar üzerinden var olmuştur. Korkunun umudu
yendiğini tarih bugüne dek yazmadı. Bu yüzden bizden çok korkuyorlar. Bir öteki icat
edilmeli, bir canavar icat edilmeli ve kitleler İslam’dan soğutulmalı. İslam’ı dize getirmek için
de sulandırılmış, bozulmuş, diz çöktürülmüş, protestanlaştırılmış, sekülerleştirilmiş ve ılımlı
bir İslam algısını yaymak istiyorlar. Burada böyle bir şeyi başardıkları zaman Ortadoğu’daki,
Balkanlardaki ve Kafkaslardaki hegamonyalarını devam ettirebilirler, çünkü o zaman kimse
itiraz etmeyecek. Ama Türkiye, Türkiye’den daha fazladır, bunun kabul edilmesi lazım.
Türkiye’de yaprak kıpırdasa Balkanlarda fırtına gibi hissedilir. Türkiye mazlumların kabul
edilmiş duasıdır, bir çınardır. Biz bu sayede hain girişimi püskürttük.”
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18454.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Zımpara
Ömer İhsan İpek'in kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18455.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Yahyalı'da yılmak yok nöbete devam
Yahyalı’da Demokrasi ve Milli İrade nöbeti Cumhuriyet Meydanında düzenlenen on
dokuzuncu gün programıyla devam etti.
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Vatandaşların ilk günden beri yoğun ilgiyle katılım sağladıkları Demokrasi ve Milli İrade
Nöbetinin on dokuzuncu gün programına Yahyalı Kaymakamı Metin Esen, Yahyalı Belediye
Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı İlçe Müftüsü Bahri Çam Ak Parti Kayseri İl Teşkilatı
Yöneticileri, Ak Parti Yahyalı İlçe Başkanı Ahmet Büber katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İlçe Müftüsü Bahri Çam vatandaşlara hitap
etti. Müftü Çam; ‘’On dokuz gündür bu meydanı bırakmayan Yahyalılı kardeşlerim, Allah’ın
selamı üzerinize olsun. Bir hadisi şerifle başlamak istiyorum. Peygamber Efendimiz Mescidi
Nebevi ’de sahabeye şöyle buyuruyor; yakın bir zamanda yeryüzündeki bütün milletler vahşi
hayvanların aç kalıpta bir çanağa saldırdığı gibi size saldıracaklar. Bunun üzerine sahabe
sordu, Ya Resulallah bunlar kimdir? Allah’ın elçisi, Hristiyanlar ve Yahudilerdir buyurdu.
Sahabe tekrar sordu, Ya Resulallah bizim sayımız az mı olacak? Peygamber Efendimiz şöyle
cevap verdi; hayır sayınız az olmayacak. Yeryüzündeki milletler, dünyaya olan ilginizden,
sevginizden dolayı imanınızın azaldığını sezerek size saldıracaklar. Peygamber
Efendimiz(s.a.v) aslında burada bizi bilinçlendiriyor. Ahir zamanda yeryüzündeki milletlerin
bize saldıracağını vurguluyor. Diyeceksiniz ki, peki hocam şu anda saldıranlar içimizdeki
beyinsizler. Bu hadis-i şerifin şerhinde âlimlerimiz şöyle diyorlar. Onlar sizi asla dışardan
yenemezler. Onlar yerli köleler bulmak suretiyle sizi tahrip edecekler. Ayrıca Kur’an-ı Kerim
bizlere bu münafıkları, bu hainleri açıkça anlatıyor. Bizim bu meydanlarda beraber olmamız,
birlik ve dayanışma içerisinde olmamız Vallahi yeryüzündeki milletleri çıldırtıyor.
Cumhurbaşkanımızda ifade ettiler. Batılı devletlerin bir tanesi çıkıp da bizimle birlikte
hareket etmedi. Geçmiş olsun demedi. Neden? Çünkü Cenabı Allah onları bize tanıtıyor.
Yahudi ve Hristiyanlar sizden asla razı olmazlar. Bunun bilincinde olmalıyız kardeşlerim.
Müslüman Türk milletinin ezilmemesi, bozulmaması, üzülmemesi için birliğimizi çok iyi
muhafaza etmemiz lazım. Şuurla hareket etmemiz lazım. Ne kadar mükemmel bir
Cumhurbaşkanımız var biliyor musun? Geçenlerde konuşmasında Nurlu mağarada
Peygamber Efendimizi saklayan Allah beni de sakladı dedi. Bu ne güzel iman ki, yeryüzünü
korkutuyor. Yeryüzündeki kâfirlerin çıldırmasının sebebi budur. Ne kadar çıldırdıklarını
düşününki hale mistik hezeyanlar peşinde o hain. Herkes Cumhurbaşkanımıza, bu milletin
liderine saldırıyor. Çünkü bu milletin lideri çok önemli. Allah bize ikram etti. Bizlerde
Allah’ın bu ikramını birlik ve beraberlik içerisinde koruyacağız.’’ şeklinde konuştu.
Müftü Çam’ın ardından Başkan Esat Öztürk vatandaşlara hitap etti. Vatandaşları selamlayan
Başkan Öztürk; ‘’Cenab-ı Allah, bu bayrağın altından, bu minarenin gölgesinden, ezan
ülkesinden bizleri ayırmasın. Allah razı olsun sizlerden biz Yahyalılı kardeşlerimize
minnettarız. Tüm Türkiye’ye minnettarız.’’ diye konuştu.
Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Büber ‘de konuşmasında ; ‘’On dokuzuncu günde de birlikte
olduğumuz kardeşlerim, Allah sizlerden razı olsun. Özellikle hanım kardeşlerime çok
teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki bu milletin kadınları bir eliyle beşik sallarken diğer elleriyle
dünyayı sallarlar. Değerli kardeşlerim 15 Temmuz’da sizlerin gayretiyle çok ciddi bir sıkıntıyı
atlattık. Şu anda bir dedikodu dolaşıyor, ikinci bir darbe girişimi olacağına dair. Bizde millet
olarak diyoruz ki, gelsin. Zaten biz ilk dalgada bir acemilik yaşadık. Tankınızı, tüfeğinizi
elinizden aldık ve birazcık da kulağınızı çektik. Eğer yüreğiniz varsa ikinci dalganız gelsin,
bizde sizin ciğerinizi sökelim. Bu hainler 15 Temmuz’da bu ülkeye çektirdikleri sıkıntının
hesabını verecekler.’’ ifadelerini kullandı.
Yahyalı Kaymakamı Metin Esen’ de Yahyalı halkına teşekkür ederek ‘’On dokuz gündür
meydanlarda Milli İrademize sahip çıktıkça birileri de dünyanın öbür ucunda çatlıyorlar. Bu
milletin liderine sahip çıkmasına bir türlü anlam veremiyorlar. Bizler meydanlar da Milli
İrademize sahip çıkmaya devam edeceğiz.’’ İfadelerine yer verdi.Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18456.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
Kayseri’de Hacca gidecek olan 207 hacı adayı dualarla uğurlandı. Hacı adayı Mehmet Erhan,
Hac da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua edeceğini söyledi.

04 Ağustos 2016 Perşembe 13:56

Kayseri’de 2016 yılında Hacca gidecek olan bin 200 kişiden 207’si bugün uğurlandı. Sabah
saatlerinde Seyrani Camii önünde buluşan Hacı adayları, aileleri ile vedalaşarak helallik aldı.
Aileleri ile beraber bol bol hatıra fotoğrafı çekinen adaylar, çok heyecanlı olduklarını söyledi.
Hacı adayı Mehmet Erhan, FETÖ tarafından yapılan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından
Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bol bol dua edeceğini söyledi. Erhan,
“Hacca gitmek için 8 senedir bekliyorum. Allah herkese nasip etsin. Çok heyecanlıyız. Allah
isteyen herkese nasip etsin ve Türkiye’mize düzenlik nasip etsin. Hacca gittiğimde
Türkiye’miz için dua edeceğim. Mekke’de ve Medine’de milletimiz için, Başbakanımız ve
Cumhurbaşkanımız için dua edeceğim. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin”
ifadelerini kullandı.
Hacı adayları 45 gün sonra ülkeye dönecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18457.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ ERÜ’YE
DEVREDİLİYOR
23 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 667 sayılı Kanun Hükmündeki
Kararname (KHK) ile kapatılan Melikşah Üniversitesi’ndeki tüm bina ve taşınmazların
Erciyes Üniversitesi’ne devri işlemlerine başlandı. Ayrıca kapatılan Melikşah Üniversitesi’nin
kampüsüne Erciyes Üniversitesi yazısı asıldı.

04 Ağustos 2016 Perşembe 14:14

Erciyes Üniversitesi ile Defterdarlık ve Milli Emlak arasında kurulan komisyonlar, kapatılan
Melikşah Üniversitesi’ndeki bütün bina ve taşınmazların, Erciyes Üniversitesi’ne devir teslim
işlemlerini yürütmeye başladı.
Öte yandan KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi’nin bütün öğrencilerinin Erciyes
Üniversitesi’nin ilgili fakülte ve bölümlerinde öğrenimlerine devam edeceği ve kayıt kabul
işlemlerinin ise öğrencilerle ilgili veri aktarımının tamamlanmasının ardından başlanılacağı
kaydedildi.
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde devir teslim işlemlerinin tamamlanması, öğrencilerin kayıt
kabul işlemlerine başlanması öngörülüyor.
Kapatılan Melikşah Üniversitesi yurtlarında kalan öğrencilere özel eşyalarının, devir-teslim
işlemlerinin tamamlanmasının ardından kendilerine tutanakla teslim edileceği belirtildi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18458.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Hacı Boydak serbest
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında
hakkında yakalama kararı bulunan eski Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı
Boydak, gözaltına alındı. Boydak daha sonra sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı.

04 Ağustos 2016 Perşembe 17:16

"FETÖ üyesi oldukları ve örgüte finans sağladıkları" iddiasıyla Boydak Eğitim ve Kültür
Vakfı yöneticilerine yönelik operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve
İstanbul'da bir hastanede ameliyat olduğu belirtilen Boydak, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Boydak, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra
emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan holdingin yönetim kurulu başkanı Mustafa Boydak
ile Halit Bayhan yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, holding
yöneticilerinden Şükrü, İlyas ve Bekir Boydak tutuklanmıştı.
Adilyede hakim karşısına çıkan Hacı Boydak sağlık nedenlerinden dolayı mahkemece adli
kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yakın zamanda mide ameliyatı geçiren Hacı Boydak’ın il
dışına çıkması yasaklandı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18459.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

CEM KÜÇÜK’TEN ŞOK “BOYDAK”
İDDİASI
Star Gazetesi yazarı Cem Küçük kişisel sosyal medya hesabından Boydaklarla ilgili çarpıcı
bilgiler paylaştı.

04 Ağustos 2016 Perşembe 18:23

Küçük, önce gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Mustafa ve Hacı Boydak
kardeşlerin Hakim Mehmet Ramazanoğlu tarafından serbest bırakıldığını iddia etti. Küçük
ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Kayseri Hacılar’da 50-60 kişilik bir
grubun Hacı Boydak’ın evinde olduğunu, girişimin başarısız olmasından sonra grubun
dağıldığını ileri sürdü.
Kayseri’deki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgileri takipçileri ile paylaşan Star
Gazetesi yazarı Cem Küçük Boydaklarla ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Mustafa ve Hacı
Boydak’ın serbest bırakılması olarak Hakim Mehmet Ramazanoğlu’nu işaret eden Küçük, çok
tartışılacak bir iddiayı da gündeme getirdi.
“Kayseri Emniyetinin mücadelesine yazık”
İşte Gazeteci Küçük’ün çok konuşulacak o paylaşımları:
“Mustafa Boydak'ı Hacı Boydak'ı tutuklamayan Hakim Mehmet Ramazanoğlu'dur. Kayseri
emniyetinin bu kadar mücadelesine yazık ki ne yazık!”
“15 Temmuz darbe gecesi Kayseri Hacılarda paha biçilemez evde 50-60 kişi Hacı Boydak'ın
evindeydi.”
“Darbe millet tarafından püskürtülünce gece 12 gibi evdeki 50-60 kişi dağıldılar.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18460.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

FETÖ yayınları yasaklandı
15 Temmuz darbe girişiminden sonra alınan karar sonrasında FETÖ/PDY terör örgütü lideri
Fetullah Gülen'e ait kitapların dağıtımı, satışı ve basılmasının yasaklanmasının ardından, polis
ekipleri Kayseri'de 130 iş yerinde bin 161 materyale el koydu.

05 Ağustos 2016 Cuma 09:37

Edinilen bilgiye göre İstanbul Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği ve Bakırköy 3. Sulh Ceza
Hakimliği FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in halk üzerinde sempati toplamak,
örgüte eleman kazandırmak amacıyla yazdığı düşünülen tüm yayınlarının, CD, DVD ve
elektronik materyallerinin basım, dağıtım ve satışına yasak koydu. Yasak sonrasında Kayseri
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri'de kitap,
kırtasiye, ikinci el kitap satışı yapılan 130 iş yeri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde bin 88
kitap, 66 CD ve 7 teyp kaseti olmak üzere il genelinde toplam bin 161 materyal elde edildi.
Elde edilen materyallerin Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildiği bildirildi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18461.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

KÜMDER’de 10 gözaltı
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı 'Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nca
yürütülen soruşturma kapsamında Kayseri Üniversite Mezunları Derneği (KÜMDER)
yöneticisi 10 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, firarda olan bir kişinin
yakalanması için çalışma başlatıldı.

05 Ağustos 2016 Cuma 09:41

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı 'Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nca
yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyesi olmak ve 2012 yılındaki
Zabıt Katipliği sınavında yapılan usulsüzlük ile ilgili olarak, tanık ve müşteki beyanları
doğrultusunda Kayseri Üniversite Mezunları Derneği (KÜMDER) yöneticilerine yönelik
operasyon yapıldı.
Yapılan operasyonda Ambar Ortaokulu Müdürü Hasan İhsan Kutlu, İnfaz Koruma Memuru
Kenan Atilla Ersoy, Kayseri Adliyesi’nde çalışan Ahmet Sarıdağ, Kayseri Cumhuriyet

Başsavcılığı’nda Zabıt Katibi olan Hüseyin Koçyiğit ve Atalay Bozdağ, İngilizce öğretmeni
İbrahim Tüfekçi, sınıf öğretmeni Oğuz Ertaş, matematik öğretmeni Tuna Altınışık, öğretmen
Ercan Yavuzaslanoğlu, sınıf öğretmeni Tamer Atlı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına
alınanların evlerinde arama yapıldığı öğrenilirken, firarda olan öğretmen Yasin Bolluk'un
yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18462.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Kayseri’de dimdik durdunuz
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy parti genel merkezinde Genel
Başkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşmede Bahçeli, "Kayseri'de dimdik durdunuz.
Şimdi daha da güçlü bir yapı ile daha sağlam duracaksınız" ifadelerini kullandı.
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Kayseri İl Başkanı Ersoy, görüşme sırasında Kayseri'deki genel siyasi atmosfer hakkında
Bahçeli’ye bilgiler verdi. Bahçeli'ye, "Kayseri'deki tüm Türk milliyetçilerinin kendilerine
minnettar olduğunu ve devlet protokolünden tabana kadar herkesin kendisine dua ettiğini"
bildiren Ersoy'a Bahçeli de herkese selamlarını ilettiğini belirterek, "Kayseri'de dimdik
durdunuz şimdi daha da güçlü bir yapı ile daha sağlam duracaksınız " sözleriyle karşılık verdi.
Devlet Bahçeli ile fotoğraf çekilmek isteyen Baki Ersoy'un bu talebiyle hemen ayağa kalkmak
üzere harekete geçen Bahçeli'ye Ersoy'un, "Efendim siz lütfen oturun makamınıza. Ben de
dünden bugüne dimdik yanınızda durduğumuzu ifade etmek açısından böyle bir fotoğraf
verelim" diye ricada bulunmasına Bahçeli de "Sizler benim evladımsınız, elbette ki.." diyerek
cevap verince ortaya bu kare çıktı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18463.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Albay Bozkurt FETÖ’den tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında
gözaltına alınan Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığında görevliyken TSK'dan ihraç edilen
Albay Taneri Tansel Bozkurt tutuklandı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ'nün darbe girişimine
yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bozkurt'un emniyetteki işlemleri tamamladı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen
Bozkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında
yakalama kararı olan Bozkurt, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Ağustos'ta
gözaltına alınmıştı.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18464.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Al bayrakla örtündüler
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Kayseri’de ‘Okçular Tepesi’ni boş bırakmayan binlerce vatandaş Cumhuriyet Meydanı’nda
gece-gündüz demeden demokrasi nöbetlerini sürdürüyor. Bu nöbetlerden objektiflere ilginç
kareler de yansıyor. İşte o görüntülerden biri!
Fotoğraf: Murat Karaköse
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18465.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Cumhurbaşkanı için dua edecekler
Kayseri’de Hacca gidecek olan 207 hacı adayı dualarla uğurlandı. Hacı adayı Mehmet Erhan,
Hac’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua edeceğini söyledi.
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Kayseri’de 2016 yılında Hacca gidecek olan bin 200 kişiden 207’si bugün uğurlandı. Sabah
saatlerinde Seyrani Camii önünde buluşan Hacı adayları, aileleri ile vedalaşarak helallik aldı.
Aileleri ile beraber bol bol hatıra fotoğrafı çekinen adaylar, çok heyecanlı olduklarını söyledi.
Hacı adayı Mehmet Erhan, FETÖ tarafından yapılan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından
Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bol bol dua edeceğini söyledi. Erhan,
“Hacca gitmek için 8 senedir bekliyorum. Allah herkese nasip etsin. Çok heyecanlıyız. Allah
isteyen herkese nasip etsin ve Türkiye’mize düzenlik nasip etsin. Hacca gittiğimde
Türkiye’miz için dua edeceğim. Mekke’de ve Medine’de milletimiz için, Başbakanımız ve
Cumhurbaşkanımız için dua edeceğim. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin”
ifadelerini kullandı.Hacı adayları 45 gün sonra ülkeye dönecek. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18466.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Gençlerimize destek çıkacağız
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Birlik Vakfı
Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, “19 senedir Kayseri’de şubemiz yoktu. İnşallah
burada gençlerimize hem maddi hem manevi destek çıkmaya çalışacağız.” dedi.
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Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ne
ziyarette bulundu. Birlik Vakfı hakkında bilgiler veren Mehmet Adıgüzel, “Birlik Vakfı
Kayseri’de 1987’de kurulmuştu. Ama 28 Şubat süreciyle Türkiye’deki bütün şubelerimiz
kapatıldı. 19 senedir Kayseri’de şubemiz yoktu. Kısmet oldu, Şubat ayının 20’sinde şube
başkanlığımız bize tevdi edildi. İnşallah bundan sonra Kayseri’de Birlik Vakfı’nın varlığını
hissettireceğiz” diye konuştu.
Kendilerine göre bir hizmet binası oluşturduklarını ifade eden Adıgüzel, “Binamızın içine
Milli Türk Talebe Birliği’ni de dâhil ettik. Hizmet binamızda üniversite ve lise

öğrencilerimize bir çalışma sahası oluşturduk. Bu öğrencilerimize burs, seminer, kurs
anlamında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişiminden sonra
çocuklarımıza sahip çıkmamız gerektiği ortaya çıktı. Biz sahip çıkmazsak çocuklarımıza
birileri sahip çıkar. Yeni nesle maneviyatı, aile anlayışını, çekirdek aile anlayışını anlatmamız
gerekiyor. İnşallah burada gençlerimize hem maddi hem manevi destek çıkmaya çalışacağız.”
dedi.
Mehmet Adıgüzel, “Türkiye çapında 45 şubemiz var. 1985 yılında sayın
Cumhurbaşkanımızın Meclis Başkanımızın ve 40’a yakın arkadaşları Milli Türk Talebe
Birliği içerisinde yeniden bir doğuşla Birlik Vakfı’nı kurmuşlar. Medya mensupları olarak
gençlerimize sahip çıktığınızı biliyoruz. İnşallah beraber gençlerimize daha fazla sahip
çıkacağız. Arkadaşlarımızla beraber onların gittiği yoldan gitmeye devam edeceğiz ”diye
konuştu.
Yeni açılan şubenin Kayseri’de önemli roller alacağını düşündüğünü belirten Kayseri
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise, “15 Temmuz hadisesinden sonra sivil
toplum kuruluşlarının nasıl önemli rol aldığını gördük. Bu anlamda bundan sonra da vakıf,
dernek ve siyasi partilerin bu tür girişimlere karşı tek vücut olacağını da gördük. Bu anlamda
temeli eskiye dayanan ama Kayseri’de yeni kurulan Birlik Vakfı’nın bu dönem önemli rol
alacağını düşünüyorum. Yeni çıktığınız yolda ekibinize ve size başarılar diliyorum. Allah
yardımcınız olsun” ifadelerini kullandı.
Haber-Foto Nurullah Başak (Stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18467.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Huzur Sokağı
05 Ağustos 2016 Cuma 11:01

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18468.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

ÇİFTÇİ BAŞKAN AKAY’A SAHİP ÇIKTI
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu’nun 63. Mali Genel Kurulunu yapma kararı
alması mevcut yönetime karşıt görüşlü üyeleri rahatsız etti. Sosyal medya ve ulusal haber
kanalları üzerinden yönetim hakkında yıpratıcı haberler yaymaya çalışarak yönetime geçmeyi
planladıkları sanılan üyelerin darbe gibi bu kalkışması çiftçilerin mevcut yönetime sahip
çıkmasıyla engellendi.

05 Ağustos 2016 Cuma 11:19

Genel kurula şaibe katmak isteyen art niyetli bu çevrelerin 3 Ağustos Çarşamba günü
Kayseri’de karasal yayın yapmakta olan bir TV kanalından alt yazı geçirip sosyal medya
üzerinden olumsuz haberler yaymak suretiyle Kayseri Şeker yöneticilerinin çiftçiler ve
kamuoyundaki desteğini azaltma girişimleri, çiftçinin mevcut yönetime sahip çıkmasıyla
başarısızlıkla sonuçlandı. Kayseri Şeker Pancarı Kooperatifi’ne üye Kayseri, Yozgat, Sivas,
Nevşehir illerinde kurum ile sözleşmeli pancar ekimi yapan binlerce çiftçi kurum hakkındaki
asparagas haberlerin yayılmaya başlamasıyla kısa sürede Kayseri Cumhuriyet Meydanındaki
Kayseri Şeker standında toplanarak Başkan Hüseyin Akay ve Yönetimine sevgi gösterisinde
bulundu.
Çiftçi başkanına sahip çıktı
Kayseri Şeker standına binlerce Kayseri Şeker çiftçisi akın ederek dik duruşu ile yönetimin
aldığı kararın yerinde olduğunu ve 24 Ağustosta Kayseri Pancar Kooperatifinin Mali Genel
Kurulunun halka açık şekilde yapılmasına büyük destek verdi.
Cumhuriyet Meydanındaki Demokrasi nöbeti için gelen vatandaşlara lokma tatlısı ikramı
esnasında çiftçilerin yoğun tezahüratları üzerine bir açıklama yapan Kayseri Pancar
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Bu akşam 12 Bölgeden çiftçilerimiz de
gelerek bu demokrasi nöbetine katılarak bize devletimize verdikleri destek takdir edilecek bir
duruştur.
Şeker yönetimine darbe girişimi mi?
Devletimize FETÖ’cülerin yaptığı saldırı gibi son günlerde Kayseri Şeker ile Pancar
Kooperatifine ve Yönetimine de alçakça bir saldırı, iftira kampanyası ve tuzak kurulmaya
çalışılıyor. Bütün bunlara karşı yöneticisiyle, çiftçisiyle, çalışanıyla bir ve beraber
olduğumuzun aynı zamanda bir göstergesi olarak Cumhuriyet Meydanındayız bu
birlikteliğimizi en güçlü şekilde haykırıyoruz.
Türkiye’nin FETÖ’cülere verilecek bir karış toprağı olmadığı gibi Kayseri, Yozgat, Sivas,
Nevşehir çiftçisinin de haramzadelere, rantçı haşhaşilerine verilecek tek bir kuruşu yoktur.
Önceleri Bu çiftçinin hakkını yemeye alışanlar artık yiyemeyeceklerdir. Buna hiçbir şekilde
izin etmeyeceğiz.
Türk Milletinin Devletine yapılan saldırıyı engellediği gibi bu çiftçi de şirketine yapılan
saldırıyı engelliyor. Üç beş tane kumpasçı yanlarına aldıkları yandaşları, geçmişte şirketi
soydukları ortakları ile beraber bu çiftçinin malına tekrardan göz dikiyorlar, buna müsaade
etmeyeceğiz. Onların artık çiftçinin yüzüne bakacak yüzleri yok zaten.
Akay meydan okudu

Çiftçi onlara her şekilde tavırları ve dik duruşu ile gereken dersi veriyor.24 Ağustos’ta
yapılacak olan Genel Kurulda da daha güçlü bir şekilde onlara gereken dersi verecektir.
İçinden göbek atan var ise 24 Ağustos’ta Genel Kurula gelir söyleyeceği bir şey var ise orada
söyler hep birlikte görürüz. Ama buna cesaret edemeyenler alçakça usullerle, sosyal
medyayla, kendi bir takım medyaları Televizyonları ve gazeteleriyle bu çiftçiye ve fabrikasına
saldırı yapıyorlar. Bunu hiçbir şekilde başaramayacaklar. Bizi ve çiftçimizi hiçbir şekilde
yıldıramayacaklardır" dedi. Başkan Akay sözlerini FETÖ’cülere, Kumpasçılara, rant
haşhaşilerine geçit yok sloganı ile tamamlayıp Lokma ikramına devam etti. Başkan Akay’ın
açıklaması esnasında Kayseri Pancar Kooperatifi ver Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim
Kurulu üyeleri tam kadro hazır bulundular.(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18469.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

15 Temmuz direnişi sanatçılara ilham verdi
15 Temmuz darbe girişiminin ardından halkımızın gösterdiği muhteşem direniş Murat Kekilli,
Uğur Işılak, İlhan Akkurt ve Hüseyin Emin Öztürk başta olmak üzere birçok sanatçıya ilham
vererek yeni eserlerin ortaya çıkmasını sağladı.

05 Ağustos 2016 Cuma 11:21

Yapılan hain darbe girişiminden sonra FETÖ terör örgütüne tepki amaçlı meydanlara inen
milletimize “güzelleme” amaçlı birçok şiir yazıldı, besteler yapıldı.
Kekilli’den marş
15 Temmuz gecesi ünlü sanatçı Murat Kekilli demokrasi nöbetinde meydan meydan gezen
isimler arasında yer aldı. Sanatçı, darbe girişimi ve demokrasi nöbeti sırasında gördüğü birlik
ve beraberliğin ardından “15 Temmuz” isimli bir marş besteledi.
Murat Kekilli eseriyle ilgili yaptığı açıklamada” "Bu marşı, birlik ve beraberliğimizin
sembolü İstiklal Marşı'mızı referans alarak, hem halkımızın kahramanlığına hem de son
zamanlarda yara almış olan halk, asker ve polis kardeşliğinin bütünlüğüne katkıda bulunmak
amacıyla yaptım. Başlangıçta gençlik için düşündüğüm bu marşı, sadece gençliğimize değil
bütün milletimize hediye etmekten onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Sanatçı besteleyip seslendirdiği bu marşa bir de klip çekti. Sanatçının eserinde "Şanlı
yurdumun tarihine bak / Var mıdır ki eşi benzeri? / Dağı, taşı, toprağı, tek, bir yüreği /
Çınlıyor şehitlerin sesi / Haydi, haydi, haydi sen de durma / Sen de vatan millet aşkına / Sen
de çalış Allah aşkına" sözleri yer aldı.
Işılak’dan yeni beste
Ünlü sanatçı Uğur Işılak da, 15 Temmuz gecesi darbe girişimine tepkisini sanatçı kişiliğiyle
ortaya koydu ve yeni bir eser daha yaptı.
Sanatçı “Yeniden Diriliş” adını verdiği eserini ve klibini internetten yayınlandı. Şarkıya
ilişkin yaptığı açıklamada Işılak” Bu gibi olaylarda herkesin kendine göre acıları, anıları olur.
Aslında bunları taze tutmak, geleceğe daha emin, adımlarla ilerlemek için önemlidir ve sanat
eserleri de bunları bizim hafızamızda taze tutar.” dedi.

Açıklamasında bir sanatkârın yaşadıklarını, duygularını ve düşüncelerini ancak sanat eseriyle
icra edebileceğine işaret eden Işılak, şunları kaydetti:
"Yaşananları hafızalarda taze tutmak için, 'Bu duygularımız kaybolmasın, 20 sene sonra da
bunları tekrar hatırlayalım' diyerek böyle bir eseri, bu dönemde yapma ihtiyacı duyduk.
İnsanlarımızla, sevenlerimizle ve bu darbeye maruz kalan herkesle bunu paylaşmak istedik."
Yeniden Diriliş’te yer alan sözlerin bir kısmı şu şekilde;
“Bu vatan, bu millet derdimiz bizim
Bölünmez bir bütün yurdumuz bizim
Yurdumuz yurdumuz yurdumuz bizim
Durmadan yorulmadan yürüyelim aşk ile
Müjde dolu bu yolda kutsal her çile
Davamız diriliştir, dava hakka eriştir
Yeniden yükseliştir haydi el ele”
Hakimiyet Türküsü
Gökyüzü Eğitim Kurumlarının kurucusu şair-yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk ise milletimizin
istiklal mücadelesine şiirleriyle sahip çıkan isimlerden oldu. 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe
girişimine ve darbecilere, Öztürk “Hâkimiyet Türküsü” adlı şiiriyle tepki gösterdi.
Öztürk’ün bu şiirinde yer alan sözlerin bir kısmı ise şu şekilde:
“Haykırırız cihana; korkmadık, korkmuyoruz.
İşte meydanlardayız, düşmanı sokmuyoruz.
Gelsinler top tüfekle, ölsek diz çökmüyoruz.
İmanlı yüreklere bir şey yapamaz zulmet.
Sonu hüsran zalimin; milletin hâkimiyet.
Mermiler üstümüze yağmur gibi yağsa da,
Uçaklar akın akın, üstümüze ağsa da,
Tanklar yoları kesse, insan zorda kalsa da
Paletlerin altında ezdirilmez hürriyeti
Darbecilerin değil; milletin hâkimiyet.”
Yiğit Milletim
Gazetemizin köşe yazarlarından araştırmacı yazar, bestekar İlhan Akkurt da darbe girişimine
karşı tepkisini ve demokrasiye desteğini, sözlerini de yazdığı “Yiğit Milletim” adlı bestesinde
gösterdi.
Harun
Yılmaz’ın
aranje
edip
seslendirdiği
bu
kahramanlık
türküsü www.hosseda.org isimli şahsi sitesinden veya YouTube’dan dinlenebiliyor.
(Rıfat Yörük-Seda Fırın)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18470.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den
Ersoy’a övgü: Kayseri’de dimdik durdunuz
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy parti genel merkezinde Genel
Başkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşmede Bahçeli, "Kayseri'de dimdik durdunuz.
Şimdi daha da güçlü bir yapı ile daha sağlam duracaksınız" ifadelerini kullandı.

05 Ağustos 2016 Cuma 12:01

Kayseri İl Başkanı Ersoy, görüşme sırasında Kayseri'deki genel siyasi atmosfer hakkında
Bahçeli’ye bilgiler verdi. Bahçeli'ye, "Kayseri'deki tüm Türk milliyetçilerinin kendilerine
minnettar olduğunu ve devlet protokolünden tabana kadar herkesin kendisine dua ettiğini"
bildiren Ersoy'a Bahçeli de herkese selamlarını ilettiğini belirterek, "Kayseri'de dimdik
durdunuz şimdi daha da güçlü bir yapı ile daha sağlam duracaksınız " sözleriyle karşılık verdi.
Devlet Bahçeli ile fotoğraf çekilmek isteyen Baki Ersoy'un bu talebiyle hemen ayağa kalkmak
üzere harekete geçen Bahçeli'ye Ersoy'un, "Efendim siz lütfen oturun makamınıza. Ben de
dünden bugüne dimdik yanınızda durduğumuzu ifade etmek açısından böyle bir fotoğraf
verelim" diye ricada bulunmasına Bahçeli de "Sizler benim evladımsınız, elbette ki.." diyerek
cevap verince ortaya bu kare çıktı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18471.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Grup Yürüyüş - Halk Geliyor
05 Ağustos 2016 Cuma 12:27

Halk Geliyor
Tank geliyor geliyor,
Jetler alçak uçuyor,
Hainler şehre indi,
Mermiler uçuşuyor!
Hey Hey Hey!
Tekbir! Allahu Ekber!
Halk geliyor geliyor,
Tüm eller birleşiyor,

(Genci yaşlısı koşuyor,)
Ebabil kuşları gibi,
Zulmün üstüne yağıyor!
Hey Hey Hey!
Tekbir! Allahu Ekber!
Sokaklar evimizdir,
(Meydanlar evimizdir,)
İman tüfeğimizdir,
Tekbirler yükseliyor,
Arşı titreten sesimizdir!
Hey Hey Hey!
Tekbir! Allahu Ekber!
Söz&Müzik: Grup Yürüyüş
Aranje: İsmail Ergenler
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18472.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Tüfek ile fotoğraf çektirirken oğlunu vurdu
Kayseri'de eşinden ayrı yaşayan ve aldığı tehditler sonrasında korunmak için tüfek alan kadın,
tüfek ile fotoğraf çektirirken 2 yaşındaki oğlunu vurdu. Küçük çocuk hayatını kaybederken,
anne gözaltına alındı.

05 Ağustos 2016 Cuma 12:40

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıd Mahallesi
Barış Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 36 yaşındaki Zümrüt K.'nın ayrı yaşadığı eşinden
tehditler alması üzerine ağabeyi, Zümrüt K.'ya internet üzerinden tüfek satın aldı. Zümrüt K.
tüfekle fotoğraf çektirmek isterken tüfeğin ateş alması sonucu 2 yaşındaki oğlu Özgür K. sol
karın boşluğundan vurularak ağır yaralandı. Aile tarafından hastaneye kaldırılan küçük çocuk
doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, anne Zümrüt K. gözaltına alındı.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18473.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Çocukları bağımlılıktan kurtaracak proje
Talas Belediyesinin ilçedeki 10-17 yaş grubundaki öğrencilerin hem spor yapabilmeleri, hem
de cep telefonu ve internet bağımlılıklarını gidermek için başlattığı futbol akademisi tüm
hızıyla sürüyor.

05 Ağustos 2016 Cuma 14:08

Her mahalledeki mini futbol sahalarında devam eden eğitimlere katılan Talas Belediye
Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kursiyerlerle bir araya geldi.
Kursiyerlerin her biriyle yakından ilgilenen Başkan Palancıoğlu, “Okullar kapandıktan sonra
Talas’ta mahalleler arası futbol turnuvası başlatmıştık. Kursiyerlerimize bir ay futbol ve temel
spor eğitimi veriliyor. Antrenmanlar yaptırılıyor. Yaklaşık bir ay sonra da maçlar başlayacak.
Dolayısıyla çocukların iletişim kurma becerilerini güçlendirmeleri, arkadaş edinmeleri, ayrıca
günümüz sosyal hastalıklarından cep telefonu ve internet bağımlılığından kurtulmaları için
böyle bir turnuva düşündük. Çocuklarımız da çok mutlular, memnunlar. Her gün farklı bir
sahada eğitimler devam ediyor. Böyle aktiviteleri belediye olarak artırarak devam
ettireceğiz.” dedi.
Turnuvaya katılan çocukların velileri de sosyalleşme ve spora kaktı sağlayan organizasyonun
düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederken, kursiyerler ise hem eğlenmenin hem de
spor yapmanın keyfini çıkarıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18474.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Müezzinden darbeci askerlere çağrı
15 Temmuz darbe girişimi gecesi Şehzade Camii müezzini Oğuzhan Bahtiyaroğlu cami
minaresinden yaptığı anonsla darbeci askerlere seslendi.
05 Ağustos 2016 Cuma 15:02
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18475.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Demokrasi nöbetinde çocuklara kitap
dağıtıldı
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, demokrasi nöbetinin 20’inci gününde, meydanda
nöbet tutan çocuklara boyama kitabı hediye etti.

05 Ağustos 2016 Cuma 15:05

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Cabbar, şunları söyledi:
“15 Temmuz darbe girişiminin ardından Develi halkı yediden yetmişe çocuğu, genci, ihtiyarı,
kadını, erkeği, AK Partilisi, MHP’lisi, CHP’lisi, Sadet Partilisi ve Büyük Birlikçisi tek yürek
halinde vatan nöbetini tutmak için yirmi gündür Develi meydanına koşuyor. Biz de yılmadan,
yorulmadan vatan nöbetini tutan çocuklarımızı Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Ekiplerinin de katkılarıyla boyama kitabı dağıtarak ödüllendirmek istedik, buradan vefakar
cefakar vatan sevdalısı Develi halkının bütün bireylerine teşekkürü bir borç biliyorum, Develi
halkına hizmet etmekten onur duyuyorum.”
(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18476.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Demokrasi nöbetlerinde Türkiye’ye örnek
olduk
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserililerin demokrasi nöbetlerinde 20
gündür gösterdiği samimiyet ile Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi.

05 Ağustos 2016 Cuma 15:07

Türk milletinin en manidar cevabı meydanlarda verdiğini ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Türk milleti 20. Günde Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile meydanlarda
nöbete devam etmektedir. Başlatılan Meydan Nöbetleri büyük bir azim ve şevkle sürüyor. 20.
Gün olmasına rağmen meydanlar dolu doludur. Bu bir nöbettir ve vatan nöbetinin hastalığı,
tatili, molası ve mazereti olmaz. Milletin nöbetinde mevzi ve silah yok! Bu nöbetlerde sevgi,

kardeşlik ve beraberlik var. Bu dahi nöbetin amacını en açık şekilde verdiği gibi mazlum
dünya halkı için de örnek olmaktadır. Halkı tank, top, tüfek değil bizzat hür iradesi yönetir”
Kayserililerin tek ses, tek yürek ile meydanları boş bırakmadığını ve bırakmayacağını belirten
Başkan Memduh Büyükkılıç, her zaman Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın emirleri ile
nöbete hazır olduğu sözlerine ekledi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18477.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Hacı Boydak tekrar tutuklandı
Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Hacı Boydak, cumhuriyet savcısının itirazı
üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

05 Ağustos 2016 Cuma 17:26

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında dün
gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece sağlık sorunu nedeniyle yurt dışı yasağı konularak
adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Hacı
Boydak, cumhuriyet savcısının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18478.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Gazilerliler şenlikte buluşuyor
Sarıoğlan Belediyesi katkıları ile Gaziler Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği etkinliği
düzenlenecek.

06 Ağustos 2016 Cumartesi 08:00

Gaziler Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından gerçekleştirilecek etkinlik yarın (7
Ağustos Pazar) saat 12.00’de Gaziler Kırözü Mevkiinde yapılacak.

Şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ile başlayacak olan etkinlik İstiklal Marşı, Kuran-ı
Kerim okunması ve Dernek Başkanı’nın konuşması, mahalli sanatçı konserinin ardından,
yemek, yerel halay ve müzik, semazen gösterisi ile devam edip havai fişek gösterisi ile
sonlanacak.Haber: Seda Fırın (stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18479.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

ERÜ’de 39 idari personel kamu görevinden
çıkarıldı
Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin
soruşturma kapsamında, görevlerinden uzaklaştırılan 39 idari personelin kamu görevinden
çıkarıldığı, 12 araştırma görevlisinin ise görevine iade edildiği bildirildi.

06 Ağustos 2016 Cumartesi 02:47

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, paralel yapıyla mücadele kapsamında bugüne dek 144'ü
akademik, 55'i idari 199 personel açığa alındı. Bunlardan haklarında soruşturma açılan 39
idari personel, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kamu görevinden çıkarıldı, 12 araştırma
görevlisi ise görevlerine iade edildi. Açığa alınan diğer 148 personelle ilgili işlemler devam
ediyor. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18480.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Gültepe Bulvarı’nın temeli atıldı
Büyükşehir Belediyesi şehrin doğu-batı aksında önemli bir rol üstlenecek Gültepe Bulvarı'nın
temelini attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Gültepe Bulvarı'nın 45 milyon
TL'lik bir yatırım olduğunu açıkladı. Çelik, törende yaptığı konuşmada tüm Kayserilileri yarın
Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak olan Demokrasi ve Milli İrade Mitingine davet etti.
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Gültepe Bulvarı'nın temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı
sıra Vali Süleyman Kamçı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe kaymakamları,
Melikgazi, Kocasinan, Pınarbaşı, Bünyan ve Boğazlıyan Belediye Başkanları, bürokratlar ve
vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan hainleri
lanetleyerek tüm Kayserilileri yarın (7 Ağustos Pazar) Cumhuriyet Meydanı'na çağırdı.
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nı Tavlusun'a bağlayacak olan Gültepe Bulvarı'nın birinci
etabının yapıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, ikinci etap için kamulaştırma çalışmalarına
başladıklarını belirtti. Gültepe Bulvarı'nın çok önemli bir arter olduğunu vurgulayan
Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'ne gayretli çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.
"Hizmet sevdalıları değil hainler yetiştirmiş"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise Gültepe Bulvarı'nın temel atma törenini 15
Temmuz'da yaşananlar nedeniyle ertelediklerini hatırlatarak, "15 Temmuz'da, tarihimizde
görmediğimiz bir hıyanetle karşılaştık. Artık bize göre bir vatanı olmayan, vatansız, milletsiz,
Amerika'nın himayesinde yıllardır keyif çatan alçak, bir takım güçlerin de desteğiyle aziz
vatanımızı karıştırmaya kalktı. Yılanın başı, terörün başı, hıyanetin başı olan bu hain yıllarca
hizmet sevdalıları yetiştiriyorum diyerek bu milleti aldattı. 15 Temmuz'da hizmet sevdalıları
değil hainler yetiştirdiğini gördük. Bu hainler, içimizdeki yılanlar, tanklarla, uçaklarla,
bombalarla 40 yıllık planlarını hayata geçirmeye çalıştılar. Ama bir şeyi hesap edemediler. O
da Türk milletinin gücü. Onların tankı, tüfeği varsa bizim de Allah'ımız var. Bizim iman dolu
göğsümüz var. Bizim her türlü hıyanete karşı dimdik duran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan'ımız var. Bizim vatan ve millet sevdalısı aziz milletimiz var" diye konuştu.
15 Temmuz sonrası dik duran Türk milletinin kendi gücünü gördüğünü belirten ve bu gücün
karşısında hiçbir hainin duramayacağını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, "Allah'ın izni,
milletimizin azmiyle her türlü güçlüğü yenerek aydınlık geleceğe hep birlikte ulaşacağız.
İnşallah önümüzdeki yıllar atılıma geçeceğimiz yıllar olacak" dedi.
Demokrasi ve milli irade mitingine davet
Konuşmasında 7 Ağustos için çağrı da yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, "Her
akşam bitmez tükenmez bir coşkuyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geliyoruz. 7 Ağustos
Pazar günü saat 17.00'de demokrasi nöbetinin finalini hep birlikte yapacağız. Demokrasi ve
Milli İrade Mitingine tüm hemşehrilerimi bekliyorum" diye konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18481.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Vali Kamçı şehit Temizyürek'in mevlidine
katıldı
Vali Süleyman Kamçı, Siirt'te zırhlı askeri aracın geçişi sırasında menfeze yerleştirilen
patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Nuh Kürşat Temizyürek için
düzenlenen mevlit programına katıldı.
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Vali Kamçı, şehidimiz Nuh Kürşat Temizyürek’in Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt
Mahallesinde bulunan baba ocağını ziyaret etti. Devlet olarak her zaman yanlarında oldukları
mesajını veren Vali Kamçı, baba Musa Temizyürek ve aileye bir kez daha başsağlığı diledi.
Mevlide Vali Kamçı’nın yanı sıra, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İlçe Kaymakamları ve ilçe belediye başkanları ile
vatandaşlar da katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlit programı yapılan duaların ardından son buldu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18482.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

AK PARTİ'DEN FETÖ’CÜLERİ
AYIKLAYIN UYARISI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı imzasıyla teşkilatlara gönderilen genelgede
teşkilatlardaki ve belediyelerdeki FETÖ mensuplarının ayıklanması gerektiği belirtildi.
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Genelgede şunlar kaydedildi: "OHAL ilanını gerekli kılan amaçlar itibarıyla teşkilatlar ve
belediyelerimizin de çalışmalar yapması gerekmektedir. FETÖ/PDY’nin milli iradeye karşı
gerçekleştirmek istediği hain ve alçak darbe girişimi, aziz milletimizin şanlı direnişi, kurucu
genel başkanımız ve liderimizin dik duruşu ve Hükümetimizin kararlılığı ile akamete

uğratılmıştır. Darbe girişimi sonrasında, söz konusu ihanet ve terör şebekesi hakkında
yürütülen mücadele, bütün yönleriyle sürdürülmekte, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan ve
menfur darbe girişimine destek verenler ve bu örgütle bağlantısı bulunanlar, kamu kurum ve
kuruluşlarından, ihraç, açığa alma ve görevden uzaklaştırma yöntemleriyle arındırılmaktadır.
Süreç sağlıklı yürütülmeli
Zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte terör örgütü mensuplarının, gerek kamu kurumlarında
gerekse parti teşkilatımızda görev yapanlar hakkında gerçeği yansıtmayan iddialar ortaya
atarak fitneye neden olabilecekleri, bu yüzden birlik ve beraberliğimizin zarar görebileceği
dikkatlerden kaçmamalıdır. Bu sebeple terör örgütü ile herhangi bir bağı bulunmayan kişilerin
iyi analiz edilmesi, sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından son derece büyük önem
arz etmektedir.
İvedilikle ve özenle yürütülmelidir
Ülkemizde huzur ve güven ortamının yeninden tesis edilebilmesi için Hükümetimizle birlikte
yoğun gayret sarf ettiğimiz bu süreçte, FETÖ mensuplarının ayıklanması ile ilgili
çalışmalarımızın teşkilatımız içinde dedikodu ve fitneye mahal vermeksizin, titizlikle ve
ivedilikle parti tüzüğümüz ve programımızda belirtilen kurucu değerler ve etik ilkeler ışığında
yürütülmesinin gerekli olduğu bilinmelidir. Bu kapsamdaki çalışmalar, ivedilikle ve özenle
yürütülmelidir."
Nurullah Başak (stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18483.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Bünyan’a 9 gençlik projesi
Alt ve üst yapısıyla adeta bir şantiyeyi andıran Bünyan’da, Belediye ilçedeki gençleri spora
yönlendirmek ve ilçeye sosyal bir hareketlilik kazandırmak için 9 farklı mahalleye 9 halı saha
yapıyor.
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Bünyan Belediyesi doğalgaz, içme suyu projesi, enerji hatlarının yer altına alınması, sıcak
asfalt, kilitli parke gibi alt yapı imar ve şehircilik planlamaları projelerinin yanı sıra sosyal
hayata canlılık katmak için de hummalı bir çalışma sergiliyor.
Bünyan Belediyesi tarafından sosyal ve sportif çalışmalar kapsamında ilçenin 9 farklı
mahallesine halı saha ve çocuk oyun parkı yapılarak ilçe gençleri ve çocuklar spora
yönlendirilecek. Bu kapsamda Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sümer,
Büyük Tuzhisar ve Elbaşı mahallelerinde halı saha ve çocuk oyun parkalarının yapımına
başladı. Kısa sürede tamamlanacak yeni tesisler inşa edilen modern Bünyan’a renk katacak
insanlara nefes aldıracak.
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, ilçenin farklı mahallerinde gençler ve çocukların
kullanabileceği 9 halı sahanın inşa edilmeye başlandığını söyledi. Başkan Gülcüoğlu,
“Çocuklar ve gençlerimizin rahat, güvenli bir ortamda futbol oynayabilecekleri halı

sahalarımızın yapımına başladık. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilçemizin farklı
mahallelerinde yeni sosyal donatı alanlarını hizmete sunacağız. Şimdiden hemşehrilerimize
hayırlı olsun. Gençlerimiz geçen yıl yaptığımız alanlarda çeşitli spor müsabakaları düzenliyor.
Yeni yapılan tesislerle daha fazla kıtalımın olduğu yeni organizasyonları hayata geçireceğiz.
Gençlerin ve çocukların daha sağlıklı spor ve yaşam alanlarına kavuşması için yakında
Bünyan Belediyesi olarak yeni tesisleri hizmete sunacağımızı müjdelemek istiyorum." diye
konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18484.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Selçuklu Mahallesine Kur'an Kursu
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Selçuklu Mahallesi, Hacı Ahmet Camii yanında inşa edilecek Kur’an Kursu binasının temel
atma törenine; Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir, Melikgazi İlçe Müftüsü
Musa Dolar, Ak Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, AK Parti Melikgazi Gençlik
Kolları üyeleri ile muhtarlar, meclis üyeleri, belediye çalışanları ve semt halkı katıldı.
Melikgazi İlçe Müftüsü Musa Dolar, Başkan Büyükılıç ve ekibine teşekkür ederken, Başkan
Memduh Büyükkılıç da, “Kayseri’deki okul, dini tesis, üniversitelerimizin binalarında hep bir
hayırseverimizin ismini görüyoruz. Marka şehir Kayseri hayırseverler şehri olarak da
anılmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak biz de özellikle eğitim alanında yaptığımız
yatırımlar ile hayırsever belediyeyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Belediyemizce yaptırılan
son derece güzel bir Kur’an Kursu binası için burada toplanmış bulunuyoruz. Ayrıca Selçuklu
Mahallesi’ne Sağlık Ocağı için yer tahsis ettik. Bu müjdeyi sizlere vermek istedim.” diye
konuştu.
Konuşmaların ardından yapılan açılış töreni sonrası katılımcılara ikramlarda bulunuldu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18485.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

"Soru çaldırıp, namaz kıldırdılar"
Özel harekatçı olma hayaliyle girdiği polis meslek yüksekokulundan mezuniyetine 3 ay kala
renk körlüğü raporuyla ilişiği kesilen 25 yaşındaki Murat Aksu, polis ve askeriyenin yanı sıra
sağlık kurumunda da yer alan hain yapının temizlenmesini istiyor. Bu kişilerin kendisini
sürekli telefonla aradıklarını ve sohbete davet ettiklerini aktaran Aksu, "Soru çalma olayını
biz o yıllar biliyorduk. Bunlar, bir odada soru çaldırıp öbür odada namaz kıldıran insanlar.”
dedi.
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Hatay Polis Meslek Yüksekokulundan 2011 yılında mezun olmayı beklerken okul yıllığında
bile adı olmasına rağmen ilişiği kesilerek polis olma hayalleri elinden alınan Aksu, eğitimini
sürdürdüğü Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden mezun
olarak yeni bir hayat kurmayı planlıyor.
Özel harekatçı olmayı hayal ediyordu
Mezuniyetine kısa süre kala giriş şartlarını taşımadığı gerekçesiyle ataması yapılmayan Aksu,
yönetmelikte olan memurluk hakkına sahip olmak için bir yandan da hukuki mücadelesini
sürdürüyor.
Aksu, yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana özel harekatçı üniforması giymeyi hayal
ettiğini, 18 yaşında girdiği sınavı kazanarak Hatay Polis Meslek Yüksekokuluna yerleştiğini
söyledi.
Polis meslek yüksekokulunda 15 günlük intiba eğitiminden geçtiğini ve sağlık raporu aldığını
anlatan Aksu, bu süreçleri sorunsuz atlattığını, okula kesin kayıt yaptırdığını ancak ikinci
sınıfın başlarından itibaren FETÖ'nün okul dışında yer alan sivil yapısı tarafından sürekli
rahatsız edildiğini belirtti.
Bu kişilerin kendisini sürekli telefonla aradıklarını ve sohbete davet ettiklerini aktaran Aksu,
"Soru çalma olayını biz o yıllar biliyorduk. Bunu bildiğim için ilk baştan beri bu yapıya hiç
olumlu bakmadım. Bunlar, bir odada soru çaldırıp öbür odada namaz kıldıran
insanlar. Okulda bu yapının kendi öğrencileri vardı. Onlara kolay yerlerde kolluk görevi
veriliyordu ve nöbet tutmuyorlardı. Bu öğrencilerin emniyette en rahat ve en iyi yerlerde
çalışacakları biliniyordu. İstihbarat, kaçakçılıkla mücadele, terörle mücadele bütün birimler
bunların elindeydi." diye konuştu.
"Polis olamazsın dediler"
FETÖ'cü "ağabeylerin" telefonla aramalarından rahatsız olduğu için hattını değiştiren Aksu,
okul içindeki yapının yeni iletişim numarasını da bu kişilere verdiğini kaydetti.
Aksu, o dönem arkadaşlarıyla gittiği bir lokantada, masasına, okuldan bir öğrenci ile sivildeki
"ağabeylerinin" geldiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Sivildeki ağabeyleri onlara katılmamı istedi yoksa 'polis olamazsın' dedi. Ben de bunların
hoca dedikleri kişiye hakaret ettim. İşte o zaman beni kara listeye aldılar. Bu sivil kişi bana
'Ya bize katılır polis olursun ya da hiçbir şey olamazsın.' dedi. Halbuki biliyorum
yönetmelikte polis okuluna kesin kaydı yapılan öğrencilerin en azından düz memur
yapılacakları yazıyor. Artık bunların tacizlerinden çok bunalmıştım, bir komiserimize dert

yandım. 'Bizi çok sıkıştırıyorlar' dedim. Komiser bana, 'Sen bizi mesleğimizden mi
edeceksin.' dedi. Okuldan kimseye bunları şikayet edemiyorduk. Biliyorduk ki okuldaki
yönetim de bunlardandı. Polis olmak için cefa çekeceksin bunu biliyorduk ama biz spor
yaparken onlar her zaman farklı şeylerden istirahat alıyorlardı. Sakal kesmeyip sakal istirahati
alıyorlardı. Biz yapsak bunu ağır ceza ile karşılaşıyorduk. Ceza puanını dolduran polis
okulundan atılır, bu nedenle polis olabilmek için sessiz kalıyorduk."
"Kısmi renk körlüğü raporu"
Aksu, çok istediği özel harekatçı üniformasına kavuşmak için gün sayarken kendisinden
ikinci bir sağlık raporu istendiğini dile getirdi.
Mezuniyete 3 ay kala sağlık raporu istendiğini, yine FETÖ'cü olduğunu düşündüğü doktorun
kendisine renk körü raporu verdiğini ifade eden Aksu, şöyle devam etti:
"Okula kayıttan önce zaten Kayseri'de mülakata girmiştim, bunu geçmiştim. Sağlık raporu
aldım onda da sorun çıkmadı. Mezuniyete 3 ay kala sağlık raporu istediler. Doktorun renk
körlüğü testi için okuttuğu 20 karttan 17'sini okudum, 3'ünü okuyamadım. Kısmi renk körlüğü
raporu verip memuriyetimi engellediler. Beni yönlendirdikleri doktor, 'Senin polis olmaman
lazım.' dedi. Yönetmelikte sağlıktan sorunu çıkanların en azından normal memur olarak
emniyet müdürlüklerinde değerlendirilecekleri yazıyor. Hiç değilse memur olurum diye
bekledim. Mezuniyet törenine katılmama izin vermediler. Komiserime, 'Beni memleketime
gönderin, mezuniyeti görürsem kötü olurum.' dedim. 'Yok burada kalacaksın.' dediler.
Arkadaşlarımın mezuniyetini izlemek zorunda kaldım. Arkadaşlarımı çekemediğimden değil
ancak ben de aynı emeği vermiş olmama rağmen mezuniyete katılamıyordum. Mezun
olanların silahları ve kimlikleri verildi. Beni ise okulda beklettiler. Israr etmem sonucu
memleketime Kayseri'ye geldim. Memur olacağım diye beklerken beni çağırdılar. 22 bin lira
tazminat borcu koydular önüme. Giriş şartlarını taşımadığımı söylediler. Diplomamı istedim,
vermediler. Okuldan ilişiğimi kestiler."
"Avukatımın savunması ortadan kayboldu"
Okul yıllığında dahi adı olduğuna dikkati çeken Aksu, diploma almak ve düz memur
olabilmek için Polis Akademisine başvurduğunu ancak bir sonuç alamadığını vurguladı.
Yönetmelikte yer alan memurluk hakkı için personel daire başkanlığına da gittiğini ve dilekçe
doldurup memurluk beklediğini anlatan Aksu, "Seni memur yapamayız." cevabı aldığını
aktardı.
Bunun üzerine dava açtığını belirten Aksu, şunları kaydetti:
"Bana çıkardıkları 22 bin liralık tazminat için açtığımız davayı kazandık. Memurluk için
açtığım davada ise avukatımın verdiği barkodlu savunma ortadan kayboldu. Savunma
vermedik gibi göründüğü için davayı kaybettik. Danıştay'a gittik, şu an 12. daireye dosyamız
tekrar geldi. Hayalim özel harekatçı olmakken öyle yukarıdan aşağıya düştüm ki. Birkaç
arkadaşımla özel harekata hazırlanıyorduk, spor yapıyorduk, sağlık raporundan dolayı olmadı.
Ailemin benden bir beklentisi olduğu için düz memurluğa razı oldum, ona da engel oldular.
Bir yıl boyunca psikolojik sorunlar yaşadım, öfke doluydum. Ailemin ısrarıyla üniversite
sınavına girip Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünü kazandım.
Bu yıl son sınıftayım. Bugün görüyoruz ki tasfiyeler yapılıyor. Devletin kurumlarının
temizlendiğini düşünüyorum. Benim devletten memurluk gibi filan bir beklentim yok. Şu
süreçten mutluluk duyuyorum. Bunlar her yere sızdılar, devletin tüm kurumlarının polis,
askerinin yanı sıra sağlık gibi de tüm kurumların bunlardan temizlenmesi gerekiyor." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18486.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

4 Eylül Mavi Tren seferleri iptal
TCDD tarafından başlatılan Başkentray çalışmaları sebebiyle 4 Eylül Mavi Tren’in MalatyaAnkara seferleri iptal edildi. Vangölü Ekspresi ve Güney Ekspresi ise Ankara yerine
Kırıkkale-Irmak’a kadar sefer yapıyor.
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Haber Merkezimizin edindiği bilgiye göre; ray çalışmaları 18 ay kadar sürecek. Çalışmalar
kapsamında seferler, Irmak-Ankara ve Ankara-Irmak arasında aktarmalı olarak devam ediyor.
51531 no’lu Vangölü Ekspresi, 51541 no’lu Güney Ekspresi seferleri Kırıkkale’ye kadar
gidiyor. Oradan da yolcular otobüslerle Ankara’ya ulaştırılıyor. Kayseri tren garında asılan
afişte “2114 no’lu 4 Eylül Mavi Treni 11.07.2016 (dâhil) tarihinden itibaren Malatya –
Ankara arası iptal edilmiştir. 51123 no’lu 4 Eylül Mavi treni 10.07.2016 (dâhil) AnkaraMalatya arası iptal edilmiştir.” bilgileri yer aldı.Duyuruda saatleri değişen ekspreslerle ilgili
olarak ise “51531 Vangölü Ekspresi, 51541 Güney Ekspresi Kayseri’ye geliş ve gidiş saatleri
değişmiş olup Kayseri’ye geliş saati 02.12 kalkış saati 02.22 “ bilgilerine yer verildi.
Ayrıca iptal edilen ekspreslerle ilgili olarak şu açıklamada bulundu: “21206 Çukurova
Ekspresi 11.07.2016 tarihinden itibaren Ankara Boğazköprü ve 61205 Çukurova Ekspresi
10.07.2016 tarihinden itibaren Boğazköprü Ankara arasında iptal edilmiştir.”
Haber-Nurullah Başak (Stajyer)
Foto-Seda Fırın (Stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18487.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Ağırnas’a sulama projesi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ağırnas Bölgesindeki bağ ve bahçelerin
sulanması için proje hazırlandığını söyleyerek, “Şimdi bu proje kapsamında sulama kanalları
inşa edilerek yeşil ve doğal güzelliklerin Ağırnas’da devam ettirilmesi sağlanacaktır“ dedi.

06 Ağustos 2016 Cumartesi 03:00

Bölge kalkınması ve Melikgazi halkı için spor, sağlık ve eğitim hizmetlerine büyük önem
verdiklerini ve yatırımlar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak bölgesel tarım sektöründe gelişim ve
yaygınlaştırmayı sağlamak için de projeler ürettiklerini söyledi. Enerji ve su kaynakları için
devletlerarasında büyük rekabet yaşadığını ancak kısa süre sonra dünyanın tarıma
yöneleceğini çünkü her türlü teknik gelişme ve büyüme sağlansa da sonuçta insanoğlu için
tarımın büyük önem arz ettiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi
olarak özellikle bölge tarımın gelişmesine katkı sağlayacaklarını kaydetti. Tarihi ve doğal
güzellikleri yanında tarımın Ağırnas halkı için önemli olduğunu ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, “Ağırnas’da yer alan tarım alanların sulanabilmesi için su kanalları yapılması
bizim için önemlidir. Bölge tarımın gelişime destek olmak üzere Melikgazi Belediyesince
sulama kanalları inşa edilmektedir. Şehrimizde spor, sağlık ve eğitimden sonra bölgenin tarım
ve tarım ürünlerine de destek olacağız ve gelişmesine katkı sağlayacağız. Bu açıdan Ağırnas
Bölgesindeki bağ ve bahçelerin sulanması için proje hazırlanmıştır. Şimdi bu proje
kapsamında sulama kanalları inşa edilerek Yeşil ve doğal güzellikleri Ağırnas’da doğal yaşam
artırılarak devam ettirilecektir“ dedi. Başkan Memduh Büyükkılıç, Ağırnas Bölgesindeki inşa
edilecek su kanalları ile birlikte bu bölgenin ayrıca bir tarım merkezi olduğunun bir bakıma
tescilleneceğini sözlerine ekledi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18488.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Hayatın adı: “Erciyes”
Kayseri Ticaret Odası (KTO)’na kayıtlı her 72 işletmeden biri, Türkiye’de insanlar için en
çok kullanılan bin 752’inci isme denk gelen ‘Erciyes’i kullanıyor.
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KTO kayıtlarına göre, 5 bini pasif olmak üzere yaklaşık 16 bin üyenin, 220’sinin işletme adı
olarak ‘Erciyes’i kullanmış. Türkiye’de ise; 77 milyon 765 bin 904 nüfus arasında ‘Erciyes’
adını veya soyadını taşıyan, 2 bin 370 kişi yaşıyor.
Söz konusu verilere göre, 16 bin civarında üyenin yüzde 1.3’ü, nüfusa kayıtlı 77 milyon 765
bin 904 kişinin de yüzde 0.3’ü ‘Erciyes’ adını taşıyor. Yani her 29 bin 448 kişiden ve 72
işletmeden birinin adı, kentin sembolü olarak kabul edilen ‘Erciyes Dağı’ndan geliyor.
KTO kayıtlarında Erciyes adını taşıyan işletmelerin 90’ı kent merkezi, 57’si Melikgazi ilçesi,
61’i Kocasinan ilçesi, 7’si İncesu ilçesi, 2’si Tomarza ilçesi, 52’si Hacılar ilçesi ve 1’i Talas
ilçesinde bulunuyor. İşletmelerin 34’ü anonim, 23’ü kooperatif, 1’i Limited ve 31’i de tasfiye
edilen statüde yer alıyor. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18489.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

“FETÖ’cüler meslek örgütlerinden de
kazınmalı”
ANADER Anadolu Reklamcılar Derneği Genel Başkanı Muhittin Özdemir, reklamcılık
piyasasında yuvalanan FETÖ sempatizanlarına meydan okudu: ‘Hükûmet, ordu ve
bürokraside gereğini yapıyor. Şimdi sıra, bunları sivil toplum ve meslek örgütlerinden
kazımakta!’
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ANADER Anadolu Reklamcılar Derneği Genel Başkanı, ünlü reklamcı Muhittin Özdemir,
diğer pek çok iş kolu gibi reklamcılık sektöründe de Fetullah Terör Örgütü’ne fiilen mensup,
finansal destekçi, organizatör ya da sempatizan düzeyinde binlerce kişinin bulunduğunu ileri
sürerek, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son derece haklı bir operasyon başlatarak, bünyesini
âdetâ bir kanser gibi sarmış olan bu gözü kara yapıdan hücre hücre temizlenirken, bugünlerde
bizlerin de profesyonel reklamcılar olarak benzer bir temizliği kendi bünyemizde yapmamız
artık şart oldu” diye konuştu. Özdemir, çeyrek yüzyıllık bir reklamcılık geçmişinden sonra,
Anadolu kentlerindeki reklamcıları temsil etmek üzere kuruluşuna büyük emekler ve
fedakârlıklarla öncülük ettiği ANADER’in de henüz başlangıç aşamasından itibaren bu
örgütün sempatizanları tarafından kuşatıldığını savundu.
“Derneğimizi de ele geçirmek istediler”
Konuyla ilgili olarak derneğin İstanbul temsilciliğinden yapılan Muhittin Özdemir imzalı
basın açıklamasında, Anadolu’nun çeşitli kentlerindeki profesyonel reklamcıları bir araya
getirmek ve bir güç birliği oluşturmak üzere, temelleri 2012 yılında atılan ANADER’in henüz
çalışmalarına başladığı ilk aylardan itibaren FETÖ mensuplarının bunaltıcı taarruzlarıyla karşı
karşıya kaldığı ve dernek yönetiminin örgüte yakın hukukçuların da yardımıyla ele
geçirilmeye çalışıldığı ifade edildi. Örgüt mensuplarının, derneğin fikir babası olması ve
kuruluşuna hem finansal, hem de fikrî bazda önemli katkıları olmasına rağmen, yönetim
organlarına sızar sızmaz ilk işlerinin kendisini mahkemeye vermek olduğunu vurgulayan
Özdemir, “Bunlar öylesine hastalıklı ruhlardır ki, Pensilvanya’dan aldıkları kesin emir
doğrultusunda, küçük bir taşra lokantasına garson bile olsalar, oradaki diğer garsonlara hayat
hakkı tanımazlar. İşe başladıkları ilk günden itibaren en önemli uğraşları diğerlerini saf dışı
bırakmak olur” şeklinde konuştu. Ünlü reklamcı, ayrıca Kayseri’deki reklamcılık
firmalarından bazı yöneticileri de bu illegal yapının bölgedeki koordinatörleri olmakla
suçladı.

1993 yılında alanında Kayseri’nin en eski reklam ajansını kuran ve sonraki yıllarda da İç
Anadolu bölgesinde reklamcılık hizmetlerinin profesyonel standartlara ulaşması için uzun
soluklu bir mücadele veren Özdemir, İstanbul odaklı bir reklamcılık sektörü yerine bu
sektörde hizmet veren firmaların ülke çapında homojen bir dağılım sergilemesi ve yüksek
hizmet kalitesine sahip firmalar üzerinden temsil edilebilmesi için yaptığı çalışmalarla tanınan
bir isim…
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18490.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Ekonomi dünyası darbeye karşı kenetlendi
Medya Takip Merkezi (MTM), Ekonomi Gazetecileri Derneği için hazırladığı Temmuz ayı
raporunda ekonomide öne çıkan başlıkları belirledi.
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Türkiye gündemini belirleyen darbe girişimi, ekonomi notlarında da kendini hissettirdi.
Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek, baş ekonomistlerle toplantı düzenleyerek durum
değerlendirmesi yaptı. Ekonomi çevrelerinin gündeminde darbe girişimi ve sonrasında
alınacak tedbirler yer aldı. Dolar, Vergi, İhracat, faiz ve T.C. Merkez Bankası Türk ekonomi
basınının öne çıkan başlıkları arasındaydı. İşte araştırmanın detayları…
Temmuz ayında yaşanan darbe girişimi, ekonomi dünyasını da endişeli bekleyişe itti.
Ekonomi dünyasının duayenleri ise yaptığı açıklamalarda kısa süreli bir etkinin olabileceğini,
ancak uzun vadede olumsuz bir etkilenmenin olmayacağının altını çizdi.
Piyasalarda darbe girişimi sonrası dolar hızlı bir yükselişe geçti. Bunun yanında piyasalarda
euro ve altında artışlar görüldü. “Dolar Kuru” ekonomi basınında 126 bin 860 habere konu
edildi. Ekonomik başlıklar listesinin ikinci sırasında “Vergi” 57 bin 508 haberle yer alırken,
“İhracat” ise 47 bin 123 haberle üçüncü sırada yer buldu. “Faiz” 34 bin 994 haberle dördüncü
olurken, “T.C. Merkez Bankası” başlığı 32 bin 383 haberle basında yer aldı.

TEMMUZ AYINDA EKONOMİDE ÖNE ÇIKAN KONU BAŞLIKLARI
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Konu Başlıkları
Dolar Kuru
Vergi
İhracat
Faiz
T.C. Merkez Bankası
Borsa İstanbul
Büyüme
Enflasyon
İthalat
FED Amerika Merkez Bankası
İşsizlik
Altın
Türk Lirası
Asgari Ücret
İstihdam
IMF- Dünya Bankası

Yazılı basın

TV

21.446
11.834
11.660
4.039
4.179
1.648
6.540
2.616
4.203
1.024
2.746
1.261
1.649
1.685
1.843
611

221
2.557
1.337
1.636
1.604
1.225
1.477
1.094
458
1.961
805
475
554
227
86
163

Online
medya
105.193
43.117
34.126
29.319
26.600
29.053
23.044
15.991
13.598
14.896
10.489
9.947
7.364
4.627
4.106
3.235

Toplam
126.860
57.508
47.123
34.994
32.383
31.926
31.061
19.701
18.259
17.881
14.040
11.683
9.567
6.539
6.035
4.009

Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Temmuz 2016'da 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı
haber takibi sonuçlarından derlenmiştir.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18491.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Aşıklar hainlerin bam teline bastı
Aşık Meydani Vakfı’nda bir araya gelen Zeki Yıldırım (Aşık Mahrumi) ve Galip Güler (Aşık
Cefayi) doğaçlama yaptıkları atışma ile 15 Temmuz kalkışmasına tepki gösterdi. Karşılıklı
atışan aşıklar saz çalıp kalkışmacılara meydan okudu.
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Halk aşıklarından darbe girişimine atışmalı tepki
Aşıkların anlık atışmaları noktasına virgülüne dokunmadan şu şekilde ;
Zeki Yıldırım (Aşık Mahrumi)
Bütün dünyaya dindarım dedin
Bu millete bunu nasıl yaptınız
Yıllarca vatanın ekmeği yedin
Bu millete bunu nasıl yaptınız
Galip Güler (Aşık Cefayi)

Sizi biz okuttuk, biz verdik emek
Sizi biz besledik, biz verdik ekmek
Kanınız bozukmuş meğer bozukmuş demek
Bu millete bunu nasıl yaptınız,
Bu millete bunu nasıl yaptınız
Ekmek verdiğimiz eli kaptınız
Zeki Yıldırım (Aşık Mahrumi)
Vatanda çantana doldurduk azık
Allah belanı versin diyemem yazık
Ben sana ne deyim hey kanı bozuk,
Bu millete bunu nasıl yaptınız
Galip Güler (Aşık Cefayi)
Uyan hey milletim uyuma, uyan
Büyüttük besledik çıktılar çiyan, çıktılar yılan
Müslüman olamaz tek cana kıyan
Bu millete bunu nasıl yaptınız
Bu millete bunu nasıl yaptınız
Ekmek yediğiniz eli kaptınız
Zeki Yıldırım (Aşık Mahrumi)
Bundan sonra senin kolun bükerim,
Gözyaşını tane tane dökerim
Güvenme Amerika’ya dişin sökerim,
Bu millete bunu nasıl yaptınız
Galip Güler (Aşık Cefayi)
Aşık Cefayi’yim kükreye yine
Kurban ol vatana, millete dine
Eğer sıkıyorsa bir daha dene
Bu millete bunu nasıl yaptınız,
Bu millete bunu nasıl yaptınız,
Ekmek yediğiniz eli kaptınız
Zeki Yıldırım(Aşık Mahrumi)
Mahrumi’yem işte öter sazımız
Türküm, Müslümanım, sağlam özümüz
Tank önüne yattı gelin kızımız
Bu millete bunu nasıl yaptınız,
Tankı göndermedi gelin kızımız
Bu millete bunu nasıl yaptınız
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18492.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Eşine böbreğini bağışladı
Kayseri’de aile hekimliği yapan doktor, kendisi gibi aile hekimi olan eşinin bağışladığı
böbrekle sağlığına kavuştu.
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Kayseri'de yaşayan aile hekimi çift Esmagül Işıldak ile Ümit Işıldak, organ nakli sayesinde
yeniden sağlıklı günler yaşamanın mutluluğunu yaşıyor. 7 ay önce böbreğiyle ilgili
rahatsızlığını öğrenen ve Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi'ne
başvurusunun ardından eşinin böbreği nakledilen Esmagül Işıldak, "26 yıllık evliliğim en
güzel hediyesini eşim bana böbreğini vererek hediye etti. Ona, minnettarım" dedi.
Esmagül Işıldak, "Halsizliklerim sebebiyle doktora gitme ihtiyacı duydum. Yapılan
tetkiklerde, ortaokuldayken geçirdiğim böbrek iltihabı nedeniyle böbreğimde sıkıntılar
meydana geldiğini öğrendim. Aslında çocuklukta geçirilen bu tip iltihaplar; her hastada böyle
kalıcı bir etki yapmaz. Bu iltihap bende zamanla böbreğin küçülmesine ve böbrek
fonksiyonlarının bozulmasına sebep olmuş" şeklinde konuştu.
6 ay gibi kısa bir sürede, 26 yıllık eşi Ümit Işıldak'ın da böbreğinin kendisine nakledildiğini
söyleyen Esmagül Işıldak, "Bu duyguyu, anlatmak çok zor. Hala ben de inanamıyorum her
şeyin normale döndüğüne. Bu nakil, benden ziyade eşimin gayretleriyle olan bir şey. Haberim
yokken bir araştırma yapmış. Aslına bakarsanız kendimi diyaliz olmaya hazırlamıştım. Asla
herhangi birisinden bir organını istemek gibi bir niyetim yoktu ama eşimin sayesinde yeniden
sağlığıma kavuşabildim" ifadelerini kullandı.
"Kan grubu uyumu nakil için yeterliymiş"
Sağlık personeli olmalarına karşın organ nakliyle ilgili bir takım eksik bilgilere sahip
olduklarının altını çizen Ümit Işıldak, "Sağlık çalışanı olarak, organ bağışıyla ilgili bilgimiz
var. Zaman zaman da insanları organ bağışına yönlendirmeye çalışıyoruz ama özellikle son
yıllardaki gelişmelerde ilk başta sağlık personeli olmak üzere hasta sahipleri dahil bir çok kişi
habersiz. Yani kan grubu uyumunun organ nakli için yeterli olduğu, çoğu sağlık personelinin
bilgisi dahilinde değil. Bu sıkıntılar başımıza gelmeden önce çok farklı düşünüyordum" dedi.
"Organ nakli din, dil, cinsiyet, meslek tanımıyor"
Organ naklinin dil, din, cinsiyet tanımadığı gibi meslek de tanımadığını belirten Medical
Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş,
"Esmagül Hanım ve Ümit Bey iki meslektaşım. Ümit Bey, uzun bir süre eşinin haberi
olmadan bizimle irtibata geçti. Eşi için en iyisini istiyordu ve sonunda Esmagül Hanım'ı ikna
ederek bize gelmeye karar verdiler. ya siz canınızdan çok sevdiğiniz birisine böbrek
yetmezliği tanısı konulduğunda önünüzdeki seçenekler nelerdir diye düşündünüz mü?" dedi.
"Organ bağışı yeterli değil"
Organ bağışı azlığına dikkati çeken Prof. Dr. Alper Demirbaş, "Böbrek yetmezliğinde iki
tedavi seçimi var. Olasılıklarımız ya diyalize girmek ya da nakil olmak. Peki, organ nereden
bulunabilir? Yine iki olasılık var; ya vefat edenlerden bekleme listesine kayıt olabilir veya
aileden birisi bağışlayabilir. Vefat edenlerden bekleme listesinde organ bulunma olasılığı
nedir? Sorunun cevabı çok basit, kafanızı kaldırıp etrafınıza baktığınızda, kaç kişinin cebinde
organ bağış kartı varsa olasılık o kadardır" şeklinde konuştu.

"Kadavradan yılda yaklaşık 600 kişi nakil oluyor"
Türkiye'de 22 bin hastanın bekleme listesinde ve vefat edenlerden yapılan nakil sayısının da
yaklaşık 600 civarında olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Demirbaş şöyle devam etti:
"Sağlık Bakanlığı bu konuda birçok çalışma başlattı. Ancak bu zaman alan bir süreç.
Ülkemizdeki organ azlığı bilgisine ulaşan Dr. Ümit Bey de canlı vericili nakli araştırmış.
Canlı vericili naklin başarısını ve vericiye zararı olmadığını tıbbi belgelerle eşine göstererek
onu ikna etmiş. Kısa bir süre sonra her ikisi de mesleklerine dönerek hastalarına şifa
dağıtmaya başlayacak." İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18493.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Darbeder mizah dergisi çıktı
“Kalkışanları derbeder eder” sloganıyla hazırlanan “Darbeder” mizah dergisi çıktı.
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Dergi öncelikle Ankara Kızılay ve Külliye’de standlar kurularak, üç haftadır demokrasi
nöbetinde bulunan duyarlı vatandaşlara dağıtılacak. Ücretsiz olan ve kapağında ”Reis
meydanlara çağırınca çıkar” anonsu bulunan derginin imtiyaz sahibi ise “millet” gözüküyor.
Zengin kadroKasım Özkan, Ahmet Altay, Turgut Yılmaz’ın karikatürleriyle yer aldığı dergiye
gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Yörük ile Harun Emre Karadağ mizahi yazılarıyla,
Osman Arslan şiiriyle, Coşkun Aydın da görsel malzemeleriyle katkı sağlıyor.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18494.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

TANTANA
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18495.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ’NDE
OPERASYON
15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe kalkışmasının
ardından, terör örgütü ile bağlantılı olduğu için kapatılan Melikşah Üniversitesinin
yöneticilerine operasyon yapıldı.
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15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan ve binaları Erciyes Üniversitesinde
devredilen Melikşah Üniversitesinin yöneticilerine evlerinde operasyon yapıldı. Yapılan
operasyonda şu ana kadarki gözaltı sayısı 63’e ulaştı.
Yapılan operasyonlarda 19 kadın, 63 FETÖ/PDY terör örgütü üyesi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 63 akademisyenden 61’inin isimleri şu şekilde:
Rektör Vekili B.V., Genel Sekreter V.D., Yüksekokul Müdürü A.S.B., Daire Başkanı Y.C.,
Prof. Dr. M.K., Prof. Dr. H.K., Prof. Dr. Ş.S., Prof. Dr. M.U., Doç. Dr. D.B., Doç. Dr. A.Y.,
Doç. Dr. M.Y., Doç. Dr. M.A., Doç. Dr. H.E., Doç. Dr. B.B.H., Doç. Dr. İ.Ö.B., Doç. Dr.
H.H., Yrd. Doç. Dr. S.A., Yrd. Doç. Dr. I.C, Yrd. Doç. Dr. O.S., Yrd. Doç. Dr. N.S.T., Yrd.
Doç. Dr. T.B.C., Yrd. Doç. Dr. D.P.S., Yrd. Doç. Dr. S.S.Ö., Yrd. Doç. Dr. H.A., Yrd. Doç.
Dr. T.D., Yrd. Doç. Dr. N.Ç., Yrd. Doç. Dr. S.B., Yrd. Doç. Dr. H.D., Yrd. Doç. Dr. A.H.K.,
Yrd. Doç. Dr. Ni.Ç., Yrd. Doç. Dr. H.P., Yrd. Doç. Dr. K.A.P., Yrd. Doç. Dr. H.K., Yrd. Doç.
Dr. M.M.Ö., Yrd. Doç. Dr. T.B., Yrd. Doç. Dr. M.S.A., Öğretim Görevlisi K.V., Öğretim
Görevlisi O.E., Öğretim Görevlisi M.M.Ü., Öğretim Görevlisi B.S., Öğretim Görevlisi B.A.,
Öğretim Görevlisi H.A., Öğretim Görevlisi H.S., Öğretim Görevlisi P.A.N., Öğretim
Görevlisi O.A., Öğretim Görevlisi K.S., Öğretim Görevlisi M.İ., Öğretim Görevlisi N.K.,
Öğretim Görevlisi M.U., Öğretim Asistanı B.K.D., Öğretim Asistanı H.H., Öğretim Asistanı
O.M.K., Öğretim Asistanı E.Ö., Öğretim Asistanı A.S.T., Öğretim Asistanı B.U.Z, Öğretim
Asistanı S.B., Araştırma Görevlisi S.F., Okutman A.K., Okutman S.B., Okutman R.B.,
Okutman K.A.A.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18496.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ’NDE
OPERASYON
15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe kalkışmasının
ardından, terör örgütü ile bağlantılı olduğu için kapatılan Melikşah Üniversitesinin
yöneticilerine operasyon yapıldı.
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15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan ve binaları Erciyes Üniversitesinde
devredilen Melikşah Üniversitesinin yöneticilerine evlerinde operasyon yapıldı. Yapılan
operasyonda şu ana kadarki gözaltı sayısı 63’e ulaştı.
Yapılan operasyonlarda 19 kadın, 63 FETÖ/PDY terör örgütü üyesi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 63 akademisyenden 61’inin isimleri şu şekilde:
Rektör Vekili B.V., Genel Sekreter V.D., Yüksekokul Müdürü A.S.B., Daire Başkanı Y.C.,
Prof. Dr. M.K., Prof. Dr. H.K., Prof. Dr. Ş.S., Prof. Dr. M.U., Doç. Dr. D.B., Doç. Dr. A.Y.,
Doç. Dr. M.Y., Doç. Dr. M.A., Doç. Dr. H.E., Doç. Dr. B.B.H., Doç. Dr. İ.Ö.B., Doç. Dr.
H.H., Yrd. Doç. Dr. S.A., Yrd. Doç. Dr. I.C, Yrd. Doç. Dr. O.S., Yrd. Doç. Dr. N.S.T., Yrd.
Doç. Dr. T.B.C., Yrd. Doç. Dr. D.P.S., Yrd. Doç. Dr. S.S.Ö., Yrd. Doç. Dr. H.A., Yrd. Doç.
Dr. T.D., Yrd. Doç. Dr. N.Ç., Yrd. Doç. Dr. S.B., Yrd. Doç. Dr. H.D., Yrd. Doç. Dr. A.H.K.,
Yrd. Doç. Dr. Ni.Ç., Yrd. Doç. Dr. H.P., Yrd. Doç. Dr. K.A.P., Yrd. Doç. Dr. H.K., Yrd. Doç.
Dr. M.M.Ö., Yrd. Doç. Dr. T.B., Yrd. Doç. Dr. M.S.A., Öğretim Görevlisi K.V., Öğretim
Görevlisi O.E., Öğretim Görevlisi M.M.Ü., Öğretim Görevlisi B.S., Öğretim Görevlisi B.A.,
Öğretim Görevlisi H.A., Öğretim Görevlisi H.S., Öğretim Görevlisi P.A.N., Öğretim
Görevlisi O.A., Öğretim Görevlisi K.S., Öğretim Görevlisi M.İ., Öğretim Görevlisi N.K.,
Öğretim Görevlisi M.U., Öğretim Asistanı B.K.D., Öğretim Asistanı H.H., Öğretim Asistanı
O.M.K., Öğretim Asistanı E.Ö., Öğretim Asistanı A.S.T., Öğretim Asistanı B.U.Z, Öğretim
Asistanı S.B., Araştırma Görevlisi S.F., Okutman A.K., Okutman S.B., Okutman R.B.,
Okutman K.A.A.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18497.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Milli İrade Yürüyüşü’nde buluşalım
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi tarafından organize edilen ‘Milli İrade Yürüyüşü’ 7
Ağustos Pazar günü Saat 19.00’da yapılacak. İpeksaray AVM önünden başlayarak
Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam edecek yürüyüşte bin metrelik dev bayrak açılacak.

06 Ağustos 2016 Cumartesi 18:11

Milletin ve STK’ların 15 Temmuz darbe girişimine tepkisi her geçen gün daha da güçlü
olarak yapılmaya devam ediyor. Milli iradeye sahip çıkmak adına 7 Ağustos Pazar günü
(yarın) saat 19.00’da İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi öncülüğünde bir yürüyüş
gerçekleştirilecek. 1000 metrelik dev bayrakla yapılacak yürüyüş İpeksaray AVM önünden
başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak. Yürüyüşe başta İlim Yayma Cemiyeti Şube
yöneticileri ve öğrenciler olmak üzere çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor.
(Kayseri Gündem)
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