KAYSERİ HABER ARŞİVİ
08.08.2016–14.08.2016
Kayserili Başkanlar Taksim’deki mitinge
katıldı
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı İstanbul Büyükşehir
Belediye (İBB) Başkanı ve TBB Başkanı Kadir Topbaş’ın başkanlığında “Darbeye Karşı
Milli İrade Mitingi” düzenledi. Mitinge Develi ve Hacılar Belediye Başkanları da katıldı.
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Taksim meydanında miting alanına ellerindeki Türk Bayraklarıyla katılan vatan sevdalılarına
Türkiye Belediyeler Birliği Üyesi olan Belediye Başkanları kendilerini tanıtarak konuşmalar
yaptı. Mitinge Kayseri’den Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici ve Develi Belediye
Başkanı Mehmet Cabbar da katıldı. Kısa bir selamlama konuşması yaparak duygularını
devasa kalabalıkla paylaşan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Sakın ola burada
bulunuşunuzu küçük görmeyin. Vatan için, bayrak için, ezan için verdiğiniz bu mücadeleniz
düşmanların göğsüne korku salmaktadır” dedikten sonra “Çekilmek yok! Nöbete Devam!”
sloganlarıyla konuşmasına son verdi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18499.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Serinlemek isterken canından oldu
Kayseri'de, serinlemek için Sarımsaklı baraj gölüne giren 17 yaşındaki Suriye uyruklu genç
boğuldu.
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Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Sarımsaklı barajına pikniğe gelen 17 yaşındaki Suriye

uyruklu Hassun Elisa, serinlemek için baraj gölüne girdi. Hassun Elisa'nın sudan çıkmadığını
fark eden arkadaşlarının jandarma ve kurtarma ekiplerine haber verdiği bildirildi.
Baraj gölüne gelen AFAD ve Türkuaz Kurtarma Ekibi, 17 yaşındaki Hassun Elisa'ya ulaşmak
için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrası 17 yaşındaki Hassun
Elisa'nın cansız bedeni baraj gölünden çıkarıldı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18500.html
Erişim Tarihi: 08.08.2016

Tınaztepe’de hafta boyunca havuz hizmeti
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tınaztepe Sosyal ve Spor tesisleri
içerisinde yer alan yüzme havuzunun haftanın 7 günü hizmet verdiğini söyledi.
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Sosyal ve Spor tesislerine büyük önem verdiklerini çünkü bu tesislerin bölge halkının
toplanma yeri, tanışma yeri, buluşma yeri ve sohbet etme yeri olarak gördüklerini belirten
Başkan Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak şehrimizin 22 ayrı bölgesinde sosyal ve spor
tesisi inşa ettik. Bu tesislerimiz çok amaçlı ve büyük ölçekli olup hem spor, hem sosyal hem
de kültürel hizmetleri bir arada sunmaktadır. Gençler spor yapabilmektedir. Aile büyükleri
sohbet alanlarında tanışmakta ve sohbet edebilmektedir. Sergiler ile kültürel hizmet
verilmektedir. Ayrıca Mesleki kurslar ile eğitim hizmeti verilmektedir. Tınaztepe Sosyal ve
Spor Tesisimiz içerisinde havuz bulunmaktadır. Bu havuz bölge halkının hizmetine sunulmuş
olup yoğun bir ilgi görmektedir. Havuz her yaş grubuna hitap etmekte olup, yaş gruplarına
göre belirli saatlerde bu gruplara hizmet verilmektedir. 1.80 cm derinliği olan havuz bayan ve
erkeklere ayrı saatlerde hizmet vermektedir. Isıtmalı olan havuz bir bakıma sıcak su havuzu
olarak ta hizmet vermektedir” dedi.
Eğitmenle birlikte 8-13 yaş arası ile 13 yaş ve yukarısı gençlere hizmet veren havuza
gençlerin yoğun ilgisi olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bayanlar için
haftanın belirli günlerinde yine bayan yüzme eğiticileri eşliğinde hizmet verdiğini kaydetti.
Kurumsal haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18501.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Milletin cesareti büyük bir badireden
kurtardı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe
girişimine ilişkin, "Bu milletin iradesi, bu milletin azmi, cesareti, işte o çıplak elle vücudunu,
gövdesini siper ederek ortaya çıkan insanlar Türkiye'yi çok büyük bir badireden kurtardı."
dedi.
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Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanlığını ziyareti öncesinde gazetecilere açıklamada
bulundu.
FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimini milletin gerekli tepkiyi ortaya koyarak
durdurduğunu anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:
"Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun o darbe teşebbüsü hem de çok kanlı, çok çirkin, vahşice
planlanmış olan o darbe teşebbüsü, çok büyük bir belaya sebebiyet vermedi. Cuma gecesi
yaşadığımız bu olaylardan sonra pazartesi herkes işinde gücündeydi. Devlet daireleri açıktı,
dükkanlar açıktı. İnsanlar işine gidiyordu, sosyal hayatta da hiçbir değişiklik olmadı. Cenab-ı
Allah'a ne kadar şükretsek az. Piyasalarda da büyük bir kriz, dalgalanma olmadı, bunu da
yaşadık normale bindi. Şimdi hayatı normalleştirmeye çalışıyoruz, ekonomiyi canlandırmaya
çalışıyoruz, kaldığımız yerden devam ediyoruz."
Milletin demokrasiye sahip çıkarak meydanlarda nöbet tuttuğuna dikkati çeken Özhaseki,
"21-22 gündür bütün Türkiye ayakta ve nöbette. Bu çirkinliğe karşı durmak için ayakta, milli
iradeye sahip çıkmak için ayakta, kendi geleceğine sahip çıkmak için ayakta. Bunu da bu
pazarki finalle inşallah bitiriyoruz. İstanbul'da dev bir final var, canlı yayınla tüm Türkiye
oradaki finali izleyecek." diye konuştu.
"Allah, bu milletten razı olsun"
Meydanlardaki nöbetlerin pazar günü sona ereceğine ancak milletin uyanık olması gerektiğine
vurgu yapan Özhaseki, şunları söyledi:
"İnşallah pazar günü bu hayırlı faaliyeti sonlandırmış oluyoruz ama bir taraftan da herkesin
kulağının seste olması lazım. İleride bir başka türlü teşebbüs olursa yine bu işi engelleyecek
en büyük güç millet. Bu milletin iradesi, bu milletin azmi, cesareti, işte o çıplak elle
vücudunu, gövdesini siper ederek ortaya çıkan insanlar Türkiye'yi çok büyük bir badireden
kurtardı. Allah, bu milletten razı olsun. Cenab-ı Allah bu millete dirlik ve düzenlik versin.
Sonuna kadar da inşallah huzurla yaşamayı nasip etsin."
Bir basın mensubunun, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile barıştınız, ona sucuk,
pastırma götürecek misiniz?" sorusu üzerine Özhaseki, gönderebileceğini söyledi.
15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından oluşan tabloyla Kılıçdaroğlu ile aralarındaki
sorunların kalktığını dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:
"Aslında Kayseri'den giderken Kılıçdaroğlu'nun biraz burnundan fitil fitil getirmeyi
düşünüyordum. Biten davalardan aldığım paranın bir kısmı duruyordu, bitmek üzere olan
davalar vardı. Yani şöyle olmuş, yerel mahkeme 25 lira demiş, Yargıtay çok bulmuş yerel
mahkeme biraz düşürecek bir şeye kesin karar vereceklerdi. Yine paralar gelecekti, ben de

orada gerekirse Mecliste korsan mangal yakıp dağıtmayı da düşünüyordum. Bir
görüştüğümüzde de mutlaka bunu yüzüne sert bir şekilde söylemeyi hesaplamıştım. Fakat
öyle bir olay gerçekleşti ki bu olay hepsini örttü. Hani aile arasında tartışma olur ya, Allah
korusun bir kaza olur, aile bireylerinden biri yaralanır herkes o tartışmayı bırakır. O yaralının
üzerine koşar, o yaşasın diye çabalar, uğraşır çünkü kapıda bir felaket var. O nasılsa şimdiki
örnek de öyle." Kılıçdaroğlu ile kısa süre önce TBMM'de karşılaştıklarını anlatan Özhaseki,
"İlk defa orada karşılaştık. Kendisi gelerek selam verip ismimizle hitap edip el sıkınca artık
bir de bu büyük olaydan sonra tekrar edip abartmak çok çirkin olur. Bu yüzden ben de
vazgeçtim arkadaşlar." ifadelerini kullandı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18502.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Başı felaket, ortası zafer, sonu arınma
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, demokrasi nöbetinin 22'inci gününde de
Cumhuriyet Meydanı'ndaydı. 15 Temmuz ve sonrasında yaşananlarla ilgili
değerlendirmesinde "Bu sürecin başı felaket, ortası zafer, sonu pisliklerden arınma olacak."
ifadelerini kullanan Çelik, bu hainlerin prangasından kurtulan ülkemizin daha hızlı büyümeye
devam edeceğini kaydetti. Kayseri'deki demokrasi nöbetine Eski Bakanlardan Hasan Celal
Güzel de katıldı.
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Demokrasi nöbetinin 22'inci günü her akşam olduğu gibi Kuran-ı Kerim'in okunması ve
dualarla başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kürsüye demokrasi nöbetine
parti farkı gözetmeksizin tam kadro katılan Melikgazi Belediyesi Meclisi ile çıktı. Meclis
üyeleri hep birlikte halkı selamladı. Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Farklı
siyasi partilerden seçilebiliriz; ama biz biriz, beraberiz ve hep birlikte Türkiye'yiz. Darbe
girişimini kınıyoruz ve lanetliyoruz." diye konuştu.
"Devlet kadroları pisliklerden arınacak"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de 22 gündür nöbeti de hizmeti de aksatmadan
sürdürdüklerini belirtti. Yapımı 45 milyon TL'ye mal olacak olan Gültepe Bulvarı'nın temelini
attıklarını hatırlatan ve yatırımların devam edeceğini belirten Başkan Çelik, 15 Temmuz ve
sonrasına ilişkin de dikkat çekici değerlendirmeler yaptı. Bugünlerde yaşananları sıkıntı
olarak görmediğini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Bize sıkıntı çekiyor musunuz diye
soruyorlar. Milletçe ne kadar şükretsek azdır diye cevap veriyorum. Ramazan ayı için başı
rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş denir. 15 Temmuz sürecinin de
başı felaket, ortası zafer, sonu kötülüklerden arınma olacak. 15 Temmuz gecesi
yaşadıklarımız hakikaten felaketti; ama 16'sı zaferle sonuçlandı. 24 saat geçmeden darbe
girişimi bastırıldı. O alçaklar hain emellerine ulaşamadılar. Bundan sonrası da kötülüklerden
arınma olacak. Tüm devlet kadroları bu pisliklerden arınacak. Bu hainlerin prangasından
kurtulacağız ve inşallah hızla büyümeye devam edeceğiz. 40 yıldır planlanan ve dünyanın

büyük güçlerinin koordine ettiği bir operasyon yapıyorlar ve bu operasyonu hemen bastırarak
normal hayatımıza dönüyoruz. Bu bizim gücümüzü gösterir. Yaşadığımız şer sonrası en
büyük hayır da birlik beraberliğimizin sağlanması oldu. AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi hep
beraberiz" dedi. Daha sonra Kayseri'deki demokrasi nöbetine Eski Bakanlardan Hasan Celal
Güzel katıldı. Vali Süleyman Kamçı ile Cumhuriyet Meydanı'na gelen Güzel, konuşmasına
12 Eylül sonrası Kayseri'de iki yıl öğretim üyeliği yaptığını belirterek başladı ve Başkan
Mustafa Çelik'in de öğrencileri arasında olduğunu söyledi. Türk milleti ve İslam ümmetinin
en hassas günlerinden geçtiğini vurgulayan Güzel, "Bu hain Türk milletini olduğu kadar İslam
ümmetini de yok etmeye çalışıyor. Yıllarca Müslüman zannettik; ama meğer İslam'ın ve
Türk'ün en büyük düşmanıymış" diye konuştu.
Demokrasi nöbetinin 22. gününde Ahmet Kaplan kahramanlık türküleri, Eşref Ziya Terzi de
ilahiler seslendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç ile birlikte halka pilav ve ayran dağıttı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki
demokrasi nöbetine Kayseri Milletvekilleri İsmail Karayel ve Sami Dedeoğlu da katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik her gece olduğu gibi meydanı dolaşarak vatandaşlarla da
bir araya geldi. Başkan Çelik AK Parti teşkilatlarının çadırlarını da ziyaret etti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18503.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

MEYDAN OKUDUK
DEV MEYDANLAR DOLDU: Milletimiz, Türkiye’nin 8o ilinde olduğu gibi Kayseri’de de
başta FETÖ olmak üzere onların darbe girişimini destekleyen dış güçlere dev meydanları
hıncahınç doldurarak meydan okudu.
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İstanbul’da beş milyonu aşkın kişi toplanırken, ülke çapında onmilyonlarca yurttaşımız
meydanları doldurdu.
İLİM YAYMA’DAN MUHTEŞEM YÜRÜYÜŞ: Kayseri’de İlim Yayma Cemiyeti
öncülüğünde Sivas Caddesi’nden Meydan’a kadar düzenlenen Milli İrade Yürüyüşü’ne
onbinler katılırken, Cumhuriyet Meydanı’nda da 200 binin üzerinde insan toplanarak ihanet
çetesine anlamlı bir cevap verdi.
BİRLİK-BERABERLİK VURGUSU: Mitinge her siyasi görüşten partililer ve yöneticiler
katılırken yapılan konuşmalarda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Konuşmaların ardından
İstanbul’daki miting dev ekranlardan kalabalık kitleye yansıtıldı. Siyasi parti liderleri ve
Başbakan’ın konuşması alkışlarla karşılanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan meydana çıktığında
coşku doruğa ulaştı. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18504.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Ofisiniz psikolojinizi bozmasın!
Memorial Kayseri Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, ofislerdeki
ısı, ışık, genişlik gibi değerlerin çalışma ortamını destekler nitelikte olmamasının çalışanları
depresyona sürükleyebileceğini söyledi.
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İş verimi ve kalitesini artırmak için bina yapılarının çalışma ortamlarını destekler nitelikte
olması gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, “Çalıştığımız yerin yeterli
genişlikte olmaması, ışığın eksikliği, gürültülü ortam ve ısının vücut ölçülerine uygun
olmaması kişilerde depresyon başta olmak üzere psikolojik rahatsızlıkları ortaya çıkarıyor”
dedi.
Yapılan bilimsel çalışmaların bir kişi için yeterli çalışma alanının 8 ile 12 metrekare arasında
olması gerektiğini gösterdiğini kaydeden Karayağız, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ama bunun iş yerlerinde uygulanmadığını görüyoruz. Işık olarak ise, beyaz ışığın insanları
canlandırdığı yönünde bir algı var. Ancak insanların üzerine gelen yoğun beyaz ışık, ilk başta
kişiyi canlandırsa da, sonraki süreçte enerjisini tüketmekte ve temposunu düşürmekte. O
nedenle kişiye direk yansımayan ve tavandan yansıtılan, aynı zamanda gün ışığına yakın
aydınlatmayı öneriyoruz. Oda sıcaklığının ise 20 ile 24 derece arasında olması gerektiğini
ifade
ediyoruz.”
İşverenlerin iş verimini artırmak için söz konusu hususlara dikkat etmelerini öneren
Karayağız, kendilerinde işlerden zevk alamama, hayata karşı ilgi ve zevk kaybı görülen
çalışanların söz konusu belirtilerin iki haftadan uzun sürmesi halinde bir uzmana başvurması
gerektiğini sözlerine ekledi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18505.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Kocasinan’dan organik tarıma destek
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Kocasinan Belediyesi’nin desteği ile oluşturulan
Organik Pazar Erciyesevler Mahallesi’nde hizmete açıldı.
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü
Özkan Kayacan ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Erciyesevler
Mahallesi pazar yerinde kurulan Organik Pazar’ı hizmete açtı.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Organik Pazar’ın açılışında yaptığı
konuşmasında, “Her yıl bir önceki yıldan daha organize şekilde çalışmalarımız devam ediyor.
Daha temiz, daha modern ve daha çevreci bir Kocasinan için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız
içinde organik tarım da kendisine yer buluyor. Bu tür çalışmaları biz destekliyoruz. İnsan
odaklı belediyecilik, insan odaklı hizmet üreterek insanımızın sağlığını desteklemek en
önemli görevlerimizden bir tanesidir. Organik pazara yaklaşımımız da bizim, insan sağlığına
verdiğimiz önemden kaynaklanıyor. Bu noktada sadece pazar ile ilgili değil bizim desteğimiz,
organik domates fidesi dağıtıyoruz. Bu çevreci yaklaşımı destekleyecek mahiyette. Bizi
bundan sonraki çalışmalarımız da insan sağlığını ön plana alan her türlü çalışmada yerimizi
alacağız” dedi.Başkan Çolakbayrakdar, “Batılı ülkelere baktığımız zaman organik tarımın
hem tarım hem de endüstriyel noktası öne çıkmış durumda. Biz de bu ekonomideki payımızı
alabilmek için organik tarımın yanına organik endüstriyel ürünlerin üretildiği tesislerin yapımı
ve desteklenmesi olacaktır.” diye konuştu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan
Kayacan ise, 4. Organik Pazar’ın açılışının yapıldığını hatırlatarak, “İlk başladığımızda 7
çiftçi ile 70 dekar alanda başlamıştık. Bu gün 75 civarında çiftçimizle 12 ilçemizde üretim
yapıyoruz. Yaklaşık 2 bin 500 dekar arazimiz var. Türkiye’de Ankara ve İstanbul’dan sonra
organik pazarı olan tek şehir Kayseri. Burada da en büyük teşekkürü Kocasinan Belediyesi
hak ediyor. Biz 2012 yılında pazarı açtığımız zaman bu gün tüketici ve üretici buluşmuş
durumda. Organik tarım üretmek çok zor. Kimyasal gübre kullanılmıyor. Fiyat olarak
bakıldığından normal konvansiyonel tarım ile arada fark yok. Tüm tüketicileri pazara davet
ediyorum. Fiyatlar yüksek değil” dedi. Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş
ise, “Tarım İl Müdürümüz ve Kocasinan Belediyesi ile ilk bu işe başladığımızda bir kişi ile
başlamıştık. Şimdi Kayseri’de iki yerde organik pazar açıldı. Bu işe katkı sağlayan Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ve personeline, Kocasinan Belediye Başkanımıza teşekkür
ederim. Kayseri ticaret ve sanayi ile anılıyor. Kayseri’de tarım ve hayvancılık da iyi ve göz
ardı edilmeyecek bir şehir. Özellikle Kayseri’nin ilçelerinde organik tarım yaygınlaşıyor.
Emeği geçenlere teşekkür ederim” ifadesinde bulundu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18506.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

9 dakikada 38 kez 'sağolun' dedi
Yenikapı yapılan Demokrasi ve Şehitler Mitingi'nde bir ilk yaşandı. Kürsiye siyasilerin
dışında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da çıktı. Ancak Akar'ın konuşması siyasi
liderlerden çok farklıydı. Dokuz dakika konuşan Akar tam 38 kere 'sağ olun 'dedi.
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CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ardından kürsüye çıkan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın
konuşması siyasilerden farklı oldu. 15 Temmuz’daki dik duruşları için vatandaşlara teşekkür
ederen Akar’ın heyecanı belli oluyordu.
Akar, “15 Temmuz günü ülkemizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türk Silahlı
Kuvvetleri’ne sızmış, bir grup illegal çete mensubu terörist hain Fetullahçı Terör Örgütü,
tarihimizde görülmemiş bir şekilde, vatanımıza, milletimize, cumhuriyetimize bu zilleti ve
rezaleti yaşatmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şan ve şerefle dolu geçmişine kara bir leke
sürmüşlerdir” diye konuştu.
Hulusi Akar, “Her yönüyle milli ve yerli olan yüksek siyasi liderlikçe verilen direktifler
doğrultusunda, asil milletimiz sizler ve onun
bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçek evlatlarıyla emniyet mensupları,
kahramanca ve ferasetle bu hain girişime karşı koymuşlardır. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve
bağrından çıktıkları milletimize ihanet eden bu alçaklara layık oldukları cevap tereddütsüz bir
şekilde alanlarda verilmiştir. Bu rezaleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, mazisi şan ve
şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve asil milletimize yaşatan hainler en ağır şekilde
cezalandırılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadesini kullandı.
“BAYRAĞINI SEVEN EZİCİ ÇOĞUNLUKTAKİ MENSUPLARIYLA KESİNLİKLE
HİÇBİR ALAKASI YOKTUR”
Akar, “Burada özellikle şunu belirtmek isterim, 15 Temmuz akşam saatlerinde Türk Silahlı
Kuvvetleri bünyesinde yuvalanan illegal çete mensubu terörist hainlerin Fetullahçı Terör
Örgütü’nün darbe girişiminin, halkımızın peygamber ocağı olarak adlandırdığı Türk Silahlı
Kuvvetlerinin vatanını, milletini, bayrağını seven ezici çoğunluktaki mensuplarıyla kesinlikle
hiçbir alakası yoktur. Bu nedenle sizlerin yüce milletimizin asker elbisesi içerisine girmiş eli
kanlı caniler, hainlerle görevinin başında olan, ülkemizin bekası için aynı zamanda bölücü
terör örgütü PKK ve sınırlarımızın hemen yanı başındaki diğer tehditlerle de canla başla
mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman, fedakar mensuplarını çok iyi ayırt
ederek davranması bu zor süreçte bizlere güç ve moral vermiştir. Bundan dolayı hepinize tek
tek teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bizlere gösterdiğiniz bu yakın ilgi, güven ve
sevginin de ülkemizin, asil milletimizin birlik bütünlük ve güvenliği bakımından hayati
öneme haiz olduğunun da bilincindeyiz. Asil milletimizin gözünü budaktan esirgemeden, canı
pahasına milli iradenin hakimiyeti ve demokrasinin idamesi için gösterdiği kahramanlık,
fedakarlık her türlü takdirin üzerindedir. Her zaman saygıyla ve şükranla anılacaktır. Bundan
dolayı bir kez daha sizlerin şahsında asil milletimize saygı ve şükranlarımızı sunuyorum ”
diye konuştu. milliyet.com.tr
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18508.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

KÜMDER'e FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kayseri Üniversite Mezunları Derneği'ne
(KÜMDER) yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında
KÜMDER'e operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 2012 yılındaki Zabıt Katipliği
Sınavı'nda yapılan usulsüzlük ve FETÖ/PDY üyesi olmak ile ilgili olarak derneğe üye olan
H.İ.K., K.A.E., A.S., H.K., A.B., İ.T., O.E., T.A., E.Y. ve T.A. isimli 10 kişi gözaltına alındı.
10 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, firarda olan öğretmen Y.B.'nin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18509.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Üyesi İsmail Tuna istifa etti
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Oda Yönetim Kurulu
Üyesi İsmail Tuna’nın bu görevinden ayrıldığını açıkladı.
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Başkan Hiçyılmaz açıklamasında, İsmail Tuna hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin olarak
Şubat ayında istifasını talep ettiklerini ve o günlerde kendisinin buna yanaşmadığını hatırlattı.
Hiçyılmaz, zaman içinde istifa etmesi yönünde talepler yinelendiğini, yaşanan gelişmeler
sonrasında İsmail Tuna’nın gönderdiği dilekçe ile Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu
üyeliğinden istifa ettiğini kaydetti. İsmali Tuna tarafından gönderilen dilekçede yer alan bazı
ifadeleri ise şöyle;
“Seçildiğim günden beri büyük bir onur ve gururla yürüttüğüm Kayseri Ticaret Odası
Yönetim Kurulu ve Meclis üyeliğinden işlerimin yoğunluğu nedeniyle bugün itibari ile istifa
etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar gerek mensubu bulunduğum bu kurum ve gerekse de
Kayseri Ticaretinin gelişmesi için büyük bir özveri ile çalıştığımız tüm kurul arkadaşlarıma
teşekkür ederim. Benden Sonra gelecek arkadaşlarında aynı özveri ile çalışacağına ve katkı

sağlayacaklarına inancım tamdır. Bu vesile ile istifamın kabulünü saygılarımla arz ve talep
ederim.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18510.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

ERSİN ÇİMEN’İN İLK KLİBİ:
“GÖNLÜMÜN BAM TELİ”
08 Ağustos 2016, 15:54
Kayserili sevilen Türk Halk Müziği sanatçısı Ersin Çimen ilk albümü olan “Gönlümün Bam
Teli”nin tanıtımı için ilk klibini de yayınladı. Çimen, söz ve müziği kendisine ait olan, albüme
de adını veren “Gönlümün Bam Teli” için çektiği klipte oğlu ve kızını da oynattı. (Kayseri
Gündem) Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18511.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

FETÖ’ye göre siz kaç numarasınız?
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında
Sivas'ta şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulan sözde "doktorlar imamı" olduğu belirtilen F.T,
ifadesinde FETÖ'nün vatandaşları nasıl fişlediğini anlattı. Sözde imam, 1 ile 7 rakamları
arasında insanları sınıflandırarak örgüt içerisinde yerini belirlediklerini anlattı.
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FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden önce etkin pişmanlık hükümlerinden
faydalanmak istediğini belirten ve Sivas Emniyet Müdürlüğünde şüpheli sıfatıyla ifadesi
alınan F.T, terör örgütünün halkı fişleme yöntemiyle ilgili çarpıcı bilgiler verdi.
F.T. ifadesinde, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında
tutuklanan Murat Kocar'ın Sultan Murat Kolejinde ve Selçuk Fen'de görev yaptığını, hatta bu
kişinin Sivas'taki Alevi vatandaşlardan sorumlu imam yapıldığını dile getirdi. F.T, cemaatin
Alevi vatandaşların yanı sıra ülke genelinde vatandaşları numaralandırarak fişleme yaptığını
söyledi.
F.T, örgütün fişleme yaptığı rakamların anlamlarını şu şekilde açıkladı: "1 numara bizden
değildir. İlgilenmeye gerek yok. 2 numara kazanılabilir. Dini yönden şansınızı deneyin ancak
cemaatten ve hizmetten bahsetmeyin. Kazanırsanız görev vermeyin. 3 numara namaz kılan,
sohbete az da olsa gelen giden. 4 numara mütevelli, zaman, sızıntı, aksiyon abonesi, burs

veren kişiler. 5 numara cemaat tarafından güven telkin etmiş hatta özel hizmet verilen kişiler.
7 numara ise Alevi şahıslara verilen isimdi."
"Rakamlar zamanla değişebilir"
Numaralandırma sisteminde 6 numaranın olup olmadığını bilmediğini ifade eden F.T, şunları
söyledi:
"Bu kategori çerçevesinde şahıslar tespit edilerek dünya geneline yayılır. Şahısların tespiti
öğrenci evlerine ortaokulda geldikleri tarihlerden başlayarak yapılır. "5 numara" olarak
belirtiğim şahıslar, cemaat açısından artık görev verilebilecek, güvenilir şahıslar olur,
koordine bu şahıslar tarafından yürütülür. Cemaatin tüm yönetim kadrosunda olanlar,
cemaatin evlerinde yetişmiş, en az 4 ve 5 numara ile fişlenmişlerden oluşur. Bu
derecelendirme sistemi şahsın o günkü durumuna göre değişiklik gösterebilir. Örneğin 5'lik
olarak nitelendirilen bir şahıs cemaatin istemediği bir şahısla evlendirildiğinde direkt olarak
3'lük olarak nitelendirilir. Bu derecelendirme Eğitim Danışmanı (Gölge İmamı) tarafından
bilgisayar ortamında kaydedilir."
Cemaatin her ilde sözde "gölge imamı" adı altında özel hizmetlerden sorumlu ve ilin
bütçesinin yüzde ellisini örtülü ödenek olarak kullanan gizli yapılanması bulunduğuna da
dikkati çeken F.T, bu yapılanmada "gölge imam" altında devlete ait özel kurumların
imamlarının yer aldığını belirtti.
Fişleme rakamlarına göre kamuda kadrolaşma
Bu imamların sahte ismi ve iki telefonu bulunduğuna işaret eden F.T, ifadesinde şunlara
değindi:
"Gölge imamlarının altında, vali, vali yardımcısı, belediye başkanı, belediye başkan
yardımcıları gibi kişilerden oluşan bürokrasi imamı, emniyet imamı, askeriye imamı, adliye
imamı, avukatlar imamı, hakim imamı, savcı imamı, Alevilerden sorumlu imamlar vardır. Her
salı sabahı cemaate bağlı olan Kızılırmak Pansiyonu'nda gölge imamı, ilin ser rehberi, il
imamı, dört büyük gölge imamı ve yukarıda isimlerini belirtiğim bürokrat imamı, emniyet
imamı, askeriyeden sorumlu imam, adliye imamı, avukatlar imamı, hakimlerden sorumlu
imam, savcılardan sorumlu imam ve Alevilerden sorumlu imam bir araya gelirdi.
Bu toplantılarda sadece devlet kurumlarına sızma ve kadrolaşma konuşulur, ser rehber ildeki
öğrencilerin 5'lik kodlamasına göre listesini yanında bu toplantıya getirir, toplantıda 4 ve 5 ile
derecelendirilen öğrencileri listesini bölge imamına teslim eder ve toplantıdan ayrılır. Daha
sonra toplantıya iştirak eden özel kurum imamları bölge imamı ile listede 4 ve 5 derecesindeki
öğrencileri istişare eder ve bu öğrencilerin gelecekte hangi kamu kurumuna yönlendirileceği,
hangi kamu kurumunda işe alınacağı konuşulur. Bu öğrencilere gerekirse hangi alanla ilgili
sınava giriyorsa bu sınav sorularının sınavdan önce verilerek rakiplerine göre avantaj
sağlanacağı ve bu şekilde örgütün istediği kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirileceği kararı
alınabilir."
F.T, kamuya yerleştirilecek öğrencilerin 4 ve 5 numara ile fişlendikleri için FETÖ tarafından
güven kazanmış ve her türlü bilginin verilebileceği kişiler olarak tanımlandığını söyleyerek,
"Kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilen şahıslardan ileride cemaat kendisine hizmet
edilmesi amacıyla geri dönüşüm ister." ifadelerini kullandı.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18512.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

BOYDAKLAR-FETÖ İLİŞKİSİ
Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Boydak Holding
eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak'ın FETÖ/PDY örgüt lideri Fethullah Gülen ile
çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
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15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan
FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde üç kez gözaltına alınan ve sonuncusunda tutuklanan
ünlü iş adamı Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Hacı Boydak'ın fotoğrafı ortaya
çıktı. Pensilvanya'da çekildiği tahmin edilen ve FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fethullah
Gülen ile birlikte poz veren Hacı Boydak'ın fotoğrafı ortaya çıktı. iha
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18513.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

DİRİLİŞ Yenikapı’ya çıkarma yaptı
Diriliş Ertuğrul oyuncuları, dizinin yapımcıları Kayserili Kemal Tekden ve Mehmet Bozdağ
ile birlikte Yenikapı miting alanında düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingine katıldılar.
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İstanbul Yenikapı’da düzenlenen mitinge denizden tekne ile çıkarma yapan Diriliş ekibine ilgi
oldukça yoğundu. Dizi ekibi ile bol bol fotoğraf çektiren vatandaşlar, yeni sezon çekimleri
hakkında bilgi almak istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18514.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

İsmail Tuna KTO’dan istifa etti
Adı sık sık FETÖ ile anılan ve daha önce gözaltına alınan çelik kapı imalatçısı, GESİAD
Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Tuna sürpriz bir karar ile Kayseri Ticaret Odası Yönetim
Kurulu ve meclis üyeliğinden istifa etti. Daha önce FETÖ operasyonunda gözaltına alındığı
halde 120. kuruluş yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ödül verdiren KTO Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz, Tuna’nın istifasını yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.
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KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, yazılı bir açıklama yaparak, “Oda
Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Tuna bu görevinden ayrılmıştır” dedi. Hiçyılmaz, İsmail
Tuna’nın hakkında FETÖ ile ilgili soruşturma olmasına rağmen KTO’nun 120. Kuruluş
yıldönümünde başarılı işadamları listesine yazdırmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın elinden ödül almasını sağlamıştı.
Başkan Hiçyılmaz açıklamasında, İsmail Tuna hakkında yürütülen FETÖ soruşturmalarına
ilişkin olarak şubat ayında istifasını talep ettiklerini ve o günlerde kendisinin buna
yanaşmadığını hatırlattı. Tuna’nın Cumhurbaşkanından aldığı ödül medya ve bazı çevrelerce,
“Cumhurbaşkanına paralel tuzak” olarak değerlendirilmiş KTO yönetimi ise bu durumu
yalanlamıştı.
Hiçyılmaz, zaman içinde Tuna’nın istifa etmesi yönünde taleplerin yinelendiğini, yaşanan son
gelişmelerle Tuna’nın gönderdiği dilekçe ile Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu
üyeliğinden istifa ettiğini kaydetti.
İsmail Tuna tarafından gönderilen dilekçede yer alan bazı ifadeleri ise şöyle:
“Seçildiğim günden beri büyük bir onur ve gururla yürüttüğüm Kayseri Ticaret Odası
Yönetim Kurulu ve Meclis üyeliğinden işlerimin yoğunluğu nedeniyle bugün itibari ile istifa
etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar gerek mensubu bulunduğum bu kurum ve gerekse de
Kayseri Ticaretinin gelişmesi için büyük bir özveri ile çalıştığımız tüm kurul arkadaşlarıma
teşekkür ederim. Benden sonra gelecek arkadaşların da aynı özveri ile çalışacağına ve katkı
sağlayacaklarına inancım tamdır. Bu vesile ile istifamın kabulünü saygılarımla arz ve talep
ederim.”
Tuna-Boydak ilişkisi
FETÖ ile bağını daha önce sosyal medya hesabından resmen deklare eden İsmail Tuna,
Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak’ı Twitter’da etiketleyerek “Size sessiz kalan
Kayseri, size el açıp muhtaç olacak duruma gelir inşallah” diyerek desteğini dile getirmiş,
Boydak ise kendisine Bakara süresinin bir ayeti ile cevap vermişti.Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18515.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Şeker’den 15 Temmuz şehitleri için 1
milyon lira bağış
Kayseri Şeker’den yapılan açıklamada 15 Temmuz Şehitleri Dayanışma Kampanyası’na 1
milyon lira bağış yapıldığı bildirildi.
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Kayseri Şeker Fabrikası tarafından yapılan açıklamada 15 Temmuz’da FETÖ tarafından
gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından başlatılan 15 Temmuz Şehitleri Dayanışma
Kampanyası’na 1 milyon lira bağış yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Türkiye’nin anayasal
düzenle teminat altına alınmış demokratik kazanımlarını, milli birlik, beraberlik ve
bağımsızlığımızı ortadan kaldırmayı hedefleyen menfur silahlı darbe teşebbüsü,
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti, hükümetimizin kararlı tutumu ve en
önemlisi milletimizin devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla bertaraf edilmiştir.
15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen alçak darbe
girişimini milletimizin evlatları meydanlarda, sokaklarda canları pahasına eşsiz bir destan
yazarak durdurmuş ve istikbalimize sahip çıkmıştır. Onlar bu vatan uğruna şehit ve gazi
oldular. Devlet ve millet kenetlenmesinin gücünü bir kez daha gösterdiler. Tek yürek
olduğumuzda yenilmeyeceğimizi bir kez daha kanıtladılar. Tüm dünyaya mükemmel bir ders
verdiler. Bize cesaretlerini, ruhlarını, bu güzel vatanı ve sevdiklerini emanet bıraktılar. Bu
emanete sahip çıkma, birlik olma ve yaraları sarma adına alçak darbe girişimini engelleyen
kahraman şehitlerimize ve gazilerimize yüce Türk Milleti olarak sahip çıkmayı elbette bir
görev biliyoruz. Kayseri Şeker çiftçisi ve çalışanları adına 1 milyon TL bağışta bulunuldu”
denildi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18516.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Büyükşehir’den “15 Temmuz” kitapçığı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 7 Ağustos’ta yurt genelinde düzenlenen ‘Demokrasi ve
Şehitler Mitingi’nde Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran vatandaşlara kendi yayınladığı
“Yüzyılın İhanetine Karşı Yüzyılın Zaferi” kitapçığı dağıttı.
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Kitapçık, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in ‘Demokrasi tarihimizde 15
Temmuz bir milattır’ başlıklı yazısıyla başlarken, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz
gecesi ve sonrasına ilişkin olarak Kayseri’de neler yaşandığına dair bilgiler ve fotoğraflar yer
aldı.
15 Temmuz darbe girişiminden 19 Temmuz gününe kadar Kayseri’de yaşanan olayların
anlatıldığı kitapçıkta “ İlk saatler, İlk gecenin sabahı, Sabahın ilk saatleri, Birinci gün, 16
Temmuz Cumartesi akşamı, 17 Temmuz Pazar, 18 Temmuz Pazartesi, 19 Temmuz Salı,
Nöbet devam ediyor, Nöbet manzaraları, Yabancı öğrenciler, Cumhurbaşkanımızı dinledik,
Milli irade yürüyüşü” başlıklı bölümler yer alıyor.
Kitapçıkta Kayserili şehitlerimiz ile ilgili olarak ise “Darbeci teröristlerin Ankara Gölbaşı
Harekât Daire Başkanlığı’na yaptığı hain saldırı sonucu şehit olan komiser Yardımcısı Kübra
Doğanay kızımızın cenaze törenine katıldık. Binlerce hemşerimizin duaları ile Yeşilhisar’da
ebediyete uğurladığımız Kübra kızımıza ve bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.
Rabbim vatanımıza, milletimizin bütünlüğüne kast eden bu darbecileri, bu cuntacıları kahhar
ismi ile kahretsin,
Cuntacı teröristlerin hain saldırısında Gölbaşı Harekât Daire Başkanlığı’nda Şehit düşen
Cennet Yiğit kızımızın cenaze törenine katıldık. Bünyanlı hemşerimize dualar eşliğinde son
görevimizi gerçekleştirdik. Cennet evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize baş
sağlığı diledik. Bir olacağız, diri olacağız her birlikte Türkiye olacağız! Birliğimize kasteden
üniformalı teröristlere asla ama asla fırsat vermeyeceğiz.” ifadeleri yer alıyor.
Haber: Seda Fırın
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18518.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Yerli tramvaylar raylara indi
Bozankaya firmasından alınan yüzde yüz yerli yapım tramvaylar Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik tarafından raylara indirildi. Her ay 2 adet yerli tramvayı hizmete
sokacaklarını belirten Başkan Çelik, yeni araçlarla birlikte Gaziantep’ten kiralanan
tramvayların gönderileceğini söyledi.
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Halk Cumhuriyet Meydan’ında “Milli İrade Nöbeti”ni tutarken tramvaylar ulaşım için
sabahlara kadar hizmet veriyor. Demokrasi nöbetlerine her gün katılan Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı belediyeye yeni alınan tramvayların hizmete girişini bizzat koordine etti.
Yerli tramvayların hizmete girmesinin kendisini heyecanlandırdığını belirten Başkan Çelik,
“Yüzde 100 yerli Raylı Sistem araçlarımızın raylara indirileceği haberini aldık. Milli İrade
Nöbetimiz sebebiyle raylı sistemimiz sabaha kadar hizmet veriyor. Enerjinin kesilmesi
gerektiği için 2 aracımızı da Talas son duraktaki hattımızda raylara indirdik. Her ay 2 yeni
aracımız gelmeye devam edecek. Her yeni aracımız geldiğinde Gaziantep'ten kiraladığımız

araçları göndereceğiz. Yeni Raylı Sistem araçlarımızın hemşehrilerime hayırlı olmasını ve
kazasız belasız hizmet etmesini Rabbimden niyaz ediyorum.” dedi.
Bozankaya tarafından üretilen yerli alçak tabanlı ve 33 m uzunluğundaki tramvaylar, 392
kişilik yüksek yolcu kapasitesine sahip. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18519.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

HANZALA DA NÖBETTE!
Ömer İhsan İpek'in kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18520.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

KPSS ortaöğretim/ön lisans başvuruları
bugün başlıyor
KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuruları bugün başlıyor. 22-23 Ekim tarihlerinde
gerçekleştirilecek sınavların sonuçları, 10 Kasım'da açıklanacak
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli
Seçme Sınavı'nın (KPSS) ortaöğretim/ön lisans düzeyi kapsamında başvuruları bugün
alınmaya başlanacak. Bugün başlayacak olan başvurular, 24 Ağustos 2016 tarihine kadar
ÖSYM'nin internet adresinden alınmaya devam edecek. KPSS Ön lisans sınavı 22 Ekim,
Ortaöğretim sınavı ise 23 Ekim'de gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 10 Kasım'da
açıklanacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden TC
kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecekler. (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18521.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

KASKİ’DEN SU KESİNTİSİ UYARISI
KASKİ Genel Müdürlüğü’nce, Talas Viraj Depo Manevra odasında yapılacak olan tadilat
çalışmasından dolayı, su kesintisinin olabileceği belirtildi.
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Su kesintisinin, 09 Ağustos Salı (bugün) günü yapılacağını belirten KASKİ Genel Müdürü
Ender Batukan, “Ana şebeke ve depo bağlantıları esnasında, Talas Harman Mahallesi ile
Melikgazi Erenköy Mahallesinde kısmi su kesintisi Saat 08.00’da başlayacak kesinti 16.00’da
sona erecektir,” dedi.
Batukan; bu mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımızın ve işyeri sahiplerimizin su
kesintisinden daha az etkilenmeleri için gerekli tedbirleri almaları gerektiğini sözlerine ekledi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18522.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Belediye Meclisi’ndeki FETÖ’cüler de
temizlensin!
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısında gündem dışı söz alan MHP
Meclis Üyesi Hayri Solak, belediye meclisindeki FETÖ üyelerinin devlet yetkililerine ihbar
edilmesini istedi. Solak, “Mecliste ‘Fetoş’cu” var. Herkes partisindeki “Fetoş’cuları” şikâyet
etsin. Partisinde temizlik yapsın” dedi.
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Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısı Meclis Başkanvekili Mehmet Savruk
başkanlığında yapıldı. Toplantının başında 15 Temmuz ve sonrasındaki gelişmeler ile
Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne ilişkin değerlendirmeler yapan Mehmet Savruk, Türk
milletinin gerekli hallerde gösterdiği kardeşlik, birlik, beraberlik, dayanışma ve kaynaşma ile
her zaman saygı duyulan bir millet olduğunu belirtti.
Huzur hakları şehitler için…
Toplantıda daha sonra Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi
Memduh Büyükkılıç gündem dışı söz alarak Ağustos ayı huzur haklarının demokrasi

şehitlerinin ailelerine verilmesi teklifinde bulundu. Bu teklif üzerine meclisteki
komisyonlarda dahil tüm huzur haklarının Başbakanlık tarafından demokrasi şehitlerimizin
aileleri için açılan yardım hesabına aktarılması oy birliği ile kabul edildi.
“Mecliste Fetoş’cu var”
Huzur haklarının oylamasının ardından konu ile ilgili gündem dışı söz alan MHP Kocasinan
ilçe belediye meclis üyesi Hayri Solak, meclis üyeleri arasındaki olduğunu iddia ettiği FETÖ
üyelerini hedef aldı. Solak, “Büyükşehir belediye meclisi içerisinde ‘Fetoş’cular’ var. Herkes
kendi partisindeki bu hainleri ihbar etsin ya da deşifre etsin. Şu anda bile toplantı salonunda
Fetoş üyesi hainler var. Ben bakıyorum, 15 Temmuz’da sanki üyesi olduğu Fetoş hainlik
yapmamış gibi, herkesten daha çok milliyetçi, vatansever ve Atatürkçü görünen FETÖ üyeleri
var. Benim bildiğim en az 10 tane FETÖ’cü meclis üyesi var. Devlet yetkilileri istediği
takdirde hepsinin adını tek tek söyleyebilirim” dedi.
Şehidin adı parka
Toplantıda daha sonra gündemde bulunan 54’ü ek toplam 99 madde görüşülerek karara
bağlandı. Meclis gündeminin 33. Maddesinde yer alan Mardin’in Nusaybin ilçesinde
meydana gelen patlama sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Polat’ın adının belediyeye
ait bir parka verilmesi tüm üyelerin oyu ile kabul edildi.
Haber ve foto: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18523.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

KAYSERİ VE BOĞAZLIYAN’DA FETÖ
OPERASYONU
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma
kapsamında Kayseri Şeker Fabrikasından ve KÜMDER’den gözaltına alınan biri genel müdür
yardımcısı toplam16 kişi adliyeye sevk edildi.
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Yozgat merkezli FETÖ/PDY örgütü üyelerine yapılan operasyonda Kayseri Şeker Fabrikası
Boğazlıyan entegre tesislerinde yapmış olduğu usulsüzlükler, himmet adı altında para
toplanarak FETÖ'ye sistematik şekilde finansman sağlanması ve Fetullah Gülen terör
örgütüne bağlı olan kişilerin terfi sınavlarında yüksek mevkilere terfi ettirilmesi ve örgüte
bağlı olmayan kişilerin psikolojik baskı uygulanarak istifaya zorlanması veya iş akitlerinin
feshedilmesi konularında başlatılan soruşturmada kapsamında gözaltına alınan O.C., Z.Ş.,
L.B., A.Ö., B.K. ve M.Ö. Yozgat Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasından sonra
bugün Boğazlıyan Adliyesine sevk edildi.
KÜMDER'e FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kayseri Üniversite Mezunları Derneği'ne
(KÜMDER) yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında ise 10 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında
KÜMDER'e operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 2012 yılındaki Zabıt Katipliği
Sınavı'nda yapılan usulsüzlük ve FETÖ/PDY üyesi olmak ile ilgili olarak derneğe üye olan
H.İ.K., K.A.E., A.S., H.K., A.B., İ.T., O.E., T.A., E.Y. ve T.A. isimli 10 kişi gözaltına alındı.
10 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, firarda olan öğretmen Y.B.'nin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18524.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Büyükkılıç’tan Selçuklu Mahallesi’ne
müjde
Selçuklu Mahallesi’nde esnafları gezerek sohbet eden ve belediye çalışmalarını yerinde
denetleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, Selçuklu Mahallesi halkı ve esnafı ile sohbet
ederken semtte sağlık merkezinin bulunmadığını ve bundan dolayı mağdur olduklarını ifade
etmeleri üzerine sağlık merkezi için çalışma başlattıklarını söyledi.
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Başkan Büyükkılıç “Semtleri gezerek hem belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem
de bölge halkı ile sohbet etme imkânı buluyorum. Selçuklu Mahallesi’ni gezerek esnaf ile
sohbet ettik. Selçuklu Mahallesi belediyemizce yapılan yatırımlar ile şehir merkezine yakışır
hale getirilmiştir. 1995 yılında temeli atılan ve 2016 yılında nüfusu ile adeta uydu kent olan
Selçuklu Mahallesi’nde her türlü belediye ve altyapı donanımı gerçekleştirilmiştir. Ancak
sağlık merkezi eksikliği bulunmaktadır. Belediye olarak bunu da inşa ederek semt halkının
hizmetine sunacağız. Selçuklu Mahallesi, Melikgazi’nin diğer bölgelerinde olduğu gibi
Melikgazili olmanın farkını yaşıyor olacaktır.” dedi.
Selçuklu Mahallesi halkı ve esnafı Başkan Memduh Büyükkılıç’a gerçekleştirilen
çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18525.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

KAYSERİ KENDİ REKORUNU KIRDI
Kayseri'deki Demokrasi ve Şehitler mitinginde katılım rekoru kırıldı. Büyükşehir
Belediyesi'nin havadan yaptırdığı çekimler ve tespitler sonucu mitinge yaklaşık 230 bin
kişinin katıldığı belirlendi.

08 Ağustos 2016 Pazartesi 12:32

Kayseri'deki demokrasi nöbetlerinde en büyük kalabalık 17 Temmuz tarihinde Cumhuriyet
Meydanı'nda bir araya gelmiş ve yaklaşık 170 bin kişinin nöbete katıldığı tespit edilmişti. Bu
rekor Demokrasi ve Şehitler Mitingi'nde kırıldı.
Öğle saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı'na gelmeye başlayan halk akşam saat
17.00'den sonra adeta akın etti. Sıcak havanın da etkisiyle Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne
geç gelenlerle birlikte saat 20.00'den itibaren Cumhuriyet Meydanı adeta doldu taştı.
Büyükşehir Belediyesi'nce havadan yapılan çekimler ve bu çekimler doğrultusunda yapılan
tespitlere göre Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne yaklaşık 230 bin kişi katıldı. Bu da
Kayseri'deki her beş kişiden birisinin mitinge katıldığını gösteriyor. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18526.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

İŞ DÜNYASINDA BORÇ
YAPILANDIRMA SEVİNCİ
Hükümetin, vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının yapılandırılması düzenlemesi,
tahsilatlarda sıkıntı yaşayan iş dünyasında ve devlete birikmiş borçları bulunan vatandaşlarda
rahatlama ve memnuniyet yarattı.
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TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan düzenleme kapsamında vergi ve sosyal
güvenlik prim borçlarından trafik cezalarına kadar pek çok kamu alacağı yeniden
yapılandırılarak vatandaşlara borçlarını uygun koşullarda ödeme imkânı getirildi.
Yapılandırma kapsamında, vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları, taşınmaz
kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim,
karayolu geçiş ücreti, RTÜK idari para cezaları, YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi
alacakları, SGK ve belediyelerin alacakları gibi alacaklar bulunuyor. Kamu alacaklarının

yapılandırmasına ilişkin düzenlemenin iş dünyasının üzerindeki yükleri hafifleterek
ekonomiyi canlandıracağı belirtiliyor.
“Millet birlik olurken, devlet de babalığını gösterdi”
Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi Başkanı Türker Naslı,
tahsilatlarda sıkıntının arttığı bu dönemde yapılan bu düzenlemeyi son derece isabetli
bulduklarını ifade ederek, bunun iş dünyasına önemli bir rahatlama ve işlerini çevirme, mali
açıdan dengelerini yeniden kurarak önünü rahat görme imkânı getireceğini belirtti. Fetullahçı
Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ülkede birlik ruhunu zirveye
çıkardığını belirten Naslı, bu düzenlemenin, devletin “babalık” vasfının da tezahür ettiğini
gösterdiğini söyledi. Naslı “Demokrasimize saldıran, ekonomimizi dinamitlemeye çalışan
darbecilere karşı, tüm kesimleriyle millet birlik olurken, devlet de babalığını gösterdi”
ifadesini kullandı. Darbe girişimi ve sonrasındaki süreçte, yurt dışında ortaya çıkan bilgi
kirliliğine karşı devlet ve özel sektör eliyle etkin mücadele edilmesi gerektiğini belirten Naslı,
“Dezenformasyonun ekonomi üzerinde yol açabileceği hasarlara karşı hükümetin ekonomiye
doping niteliğinde düzenlemelere gitmesi sevindiricidir. Bu düzenleme ekonomik ve ticari
hayatımızda olumlu sonuçlar doğuracaktır” dedi.
"Ekonomiye hareketlilik getirir”
Mebuskent projesi yatırımcısı Aymor Grup’un Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Ayhan,
borçların yapılandırmasına ilişkin düzenlemenin iş dünyasının üzerindeki yükleri hafifleterek
ekonomiyi canlandıracağını, ekonomiye kayda değer bir hareketlilik getireceğini söyledi.
Ayhan, düzenlemenin iş dünyasına ve borçlu vatandaşlara reel getirilerinin yanı sıra yurt içi
ve yurt dışı piyasalara pozitif mesaj niteliğiyle de çok önemli ve doğru bir adım olduğunu
belirtti. Düzenleme ile iş dünyasının rahatlayarak yeni yatırım planlarını devreye alabileceğini
belirten Ayhan, devletin geriye de donuk alacaklarını tahsil ederek bütçeye gelir sağlayacağını
anlattı. Ayhan, aynı zamanda, çeşitli nedenlerle sistem içinde bulunmayan ve kayıt dışılık
nedeniyle ekonomiye kazandırılamayan yeni kaynakların ekonomi içine çekilmesi ile de
kamuya önemli bir kaynak sağlama imkânı olduğunu kaydetti.
Düzenleme neler getiriyor?
TBMM’de kabul edilerek yasalaşan düzenleme, vergi ve sigorta prim borçlarını
ödeyemeyenlere yeniden yapılandırma hakkı getiriyor. 30 Haziran 2016'ya kadar olan borçları
kapsıyor. Bu kapsamda vergi, prim, gümrük vergisi borcu bulunanlar, yapılandırma için Ekim
sonuna kadar vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuracak. 13 milyon kişiyi
kapsayacak düzenleme ile 162 milyar TL’lik vergi ve prim cezasının önemli bir bölümü
silinecek. Vergi ve prim borcu değişmezken, borca uygulanan gecikme zammı silinip, yurtiçi
fiyat endeksi artışı kadar fark eklenecek, indirimle belirlenen yeni borca, isteğe göre 6, 9,12
veya 18 ay taksit olanağı sağlanacak. Buna göre 100 TL'si vergi, 70 TL'si gecikme faizi
olmak üzere 170 TL'lik alacağı takip edilen bir vatandaşın, yeniden yapılandırmaya
başvurduğunda "70 TL'lik faiz borcu" yeniden hesaplanacak. Hesaplamada, borcun
ödenmediği dönemlerde gerçekleşmiş olan Yİ-ÜFE oranı kullanılacak. Böylece 70 TL'lik faiz
borcu 40 TL’ye düşecek. Borcunu peşin ödeyene faiz ve gecikme zammının yüzde 50'si
oranında ilave bir indirim daha yapılacak. Böylece 140 TL olan tutar 120 TL'ye düşecek. Ülke
genelinde 5 milyon mükellefin 90 milyar TL'lik vergi borcu ile 8 milyon kişinin 72 milyar
TL'lik sigorta prim borcu yeniden yapılandırma kapsamında olacak. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18527.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

MİGREN AĞRILARINA KARŞI 5 ÖNERİ
Stres, iş yoğunluğu, sağlıksız beslenme gibi faktörlerle artan migren atakları yaz sıcaklarında
da hayatı zorlaştırabiliyor. Migren hastalarının yaz mevsimini rahat geçirmeleri için bazı
önlemler almaları gerekiyor. Memorial Ankara Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Doç. Dr.
Funda Uysal Tan, migreni kontrol altına almak için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi
verdi.
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Kadınlarda daha sık görülüyor
Migrenin toplumda görülme sıklığı yüzde 10-15 civarındadır. Genellikle ataklar halinde
ortaya çıkan, sıklıkla başın tek tarafını tutan ve zonklamaya neden olan migrene, bazen
bulantı kusma, ışık ve sese karşı aşırı hassasiyet gibi şikayetler de eşlik edebilmektedir.
Genetik geçişli bir rahatsızlık olan migren, kadınlarda hormonal nedenlere bağlı olarak daha
sık görülmektedir. Oluşum mekanizması tam olarak bilinemese de migreni tetikleyen nedenler
arasında; stres, düzensiz çalışma ve beslenme, uyku-uyanıklık döngüsündeki değişiklikler
bulunmaktadır. Bu bireysel faktörlerin yanı sıra hava ve mevsim değişikliği ile yaz saati
uygulaması gibi vücut biyoritmini etkileyen daha genel faktörler de migren ataklarını
tetikleyebilmektedir.
Sıcak hava atakları artırıyor
Isı, basınç ve nem düzeyindeki değişiklikler, rüzgarlı hava, atak sıklığında artışa neden
olabilmektedir. Kandaki oksijen düzeyini düşüren yüksek irtifa, hava kirliliği, sürekli kapalı
ortamda bulunma, ani sıcak-soğuk değişimleri, sürekli klimalı ortamlarda yer almak da
tetikleyici faktörler arasında yer almaktadır. Yaz aylarında migren ataklarının sıklığı da
artmaktadır. Sıcak yaz günlerinde migren nedeniyle hastaneye başvurularda ciddi bir artış
gözlenmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre, hava sıcaklığındaki her beş derecelik yükselme,
baş ağrısı yakınmasıyla acile başvuran hasta sayısında ortalama yüzde 7,5'luk artışa neden
olmaktadır. Yine yaz aylarında nemli havalarda terleme güçleştiği için, vücudun soğutulması
zorlaşmaktadır. Sıcak çarpması, halsizlik ve aşırı su kaybından dolayı da baş ağrılarında artış
görülebilmektedir.
3 ay içinde en az 2 ciddi baş ağrısı şikayeti yaşadıysanız dikkat!
Sık baş ağrısı olan ve bunun migrenden kaynaklanıp kaynaklanmadığını merak eden kişiler
öncesinde "migren tanıma testi" yaparak bir uzmana başvurabilir. Son üç ay içinde günlük
işleri etkileyen veya doktora başvurmayı gerektiren en az iki veya daha fazla baş ağrısı
yaşayanların bu testi yapmaları önerilmektedir. Aşağıdaki sorulardan ikisine ya da hepsine
"Evet" cevabı verenlerin migren hastası olma olasılığı yüzde 93 olarak belirtilmektedir.
- Midenizde rahatsızlık veya bulantı hissettiniz mi?
- Işık sizi baş ağrısının olmadığı dönemlere göre çok daha fazla rahatsız etti mi?
- Baş ağrıları çalışmanızı ve günlük aktivitenizi en az bir gün kısıtladı mı?
Bilinçsiz ağrı kesici kullanımı migreni kronikleştirebilir
Migren baş ağrılarında tedavi, akut ağrıyı baskılamaya yönelik atak tedavileri ve koruyucu
tedaviler olarak planlanmaktadır. Bu nedenle migren tanısı konduktan sonraki tedavilerin
planlanması da hastalığın seyri açısından önem taşımaktadır. Mutlaka alanında uzman bir

hekimin görüşüne başvurularak tedavi planlaması yapılmalıdır. Aksi takdirde sadece ağrı
olduğunda kullanılan basit ağrı kesiciler hastalığın kronikleşmesine ve koruyucu tedavilere
dirençli hale gelmesine yol açabilmektedir.
Migren hastalarının yaz aylarını rahat geçirmeleri için dikkat etmeleri gerekenler:
1.Düzenli uyumaya, dengeli beslenmeye, istikrarlı bir şekilde hafif egzersizler yapmaya özen
gösterilmelidir.
2.Yazın güneş ışınlarının dik olarak geldiği saatlerde çok fazla dışarıda kalınmamalı, mutlaka
şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalıdır.
3.Ani ısı değişimlerinden kaçınılmalıdır. Çok sıcak ortamdayken, birdenbire klimalı, soğuk
bir yere geçilmemelidir.
4.Klimalı ve kapalı ortamlarda uzun süre bulunulmamalıdır.
5.Sıvı tüketimini arttırılmalı, sigara ve alkol kullanımından kaçınılmalı, çay ve kahveden uzak
durulmalıdır. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18528.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

FETÖ VE PKK EL ELE
AK Parti Kayseri Milletvekili ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “PKK
ile FETÖ başkalarının aklıyla el ele tutuşmuştur. Bu çok acıdır” dedi.
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FETÖ tarafından 15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından başlayan
demokrasi nöbetinin 25. gününde de Kayserililer, Cumhuriyet Meydanı’nı doldurdu. Ellerinde
Türk Bayrakları ve pankartlarla FETÖ’yü ve darbe girişimini lanetleyen vatandaşlar, darbe
girişiminde şehit olanlar için dualar okudu.
Demokrasi nöbetinde alanı dolduran vatandaşlara hitap eden AK Parti Kayseri Milletvekili ve
eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, PKK ile FETÖ’nün başkalarının aklıyla
el ele tutuştuğunu söyledi. Yıldız, “Cemil Bayık alçağı metropollerde saldırı
düzenlenebileceği tehditleri savurdu. Ne zaman savurdu bu tehditleri? FETÖ’nün aynı
zamanda tehdit savurduğu bir anda yaptı bunları. Birbirini destekleyen, birbirini güçlendiren,
birbirinin ekmeğine yağ süren bu iki tane terör örgütü. Hiç böyle bir şey bekler miydiniz?
Aynen 15 Temmuz’da beklemediğiniz gibi değil mi? Ama bunlar bunu yaptılar. Biz F16’daki bombaları bu ülkenin kamburu olan PKK terörünü bitirsin diye uğraşırken, o
bombaları getirdiler emniyet güçlerimize kullandılar. PKK ile FETÖ başkalarının aklıyla el
ele tutuşmuştur. Bu çok acıdır. İnsan profilleri birbirine benzemiyor olabilir ama bu acı
gerçeği Türkiye 15 Temmuz’da yaşadı” ifadelerini kullandı.
Demokrasi nöbetinde ayrıca Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da vatandaşlara mini
konser verdi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18529.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Aşıklar “Bam Telinden” vurdu hainler
inledi
09 Ağustos 2016 Salı 15:55
Aşık Meydani Vakfı’nda biraraya gelen Zeki Yıldırım (Aşık Mahrumi) ve Galip Güler (Aşık
Cefayi) doğaçlama yaptıkları atışma ile 15 Temmuz kalkışmasına tepki gösterdi. Karşılık
atışan aşıklar saz çalıp kalkışmacılara meydan okudu. Aşıkların anlık atışmaları noktasına
virgülüne dokunmadan şu şekilde ;
Zeki Yıldırım(Aşık Mahrumi)
Bütün dünya ya 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, 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, diyemem yazık
Ben sana ne deyim hey kanı bozuk,
Bu millete bunu nasıl yaptınız
Ben sana ne deyim hey kanı bozuk,
Bu millete bunu nasıl yaptınız
Galip Güler (Aşık Cefayi)
Uyan hey milletim uyuma,uyan
Büyüttük besledil 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, tane dökerim
Bu millete bunu nasıl yaptınız,
Bu millete bunu nasıl yaptınız,
Güvenme Amerika’ya dişin sökerim,
Bu millete bunu nasıl yaptınız
Galip Güler (Aşık Cefayi)
Aşık cefayıyım kükreye yine
Kurban ol vatana, millete dine, 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)
Mahkumiyem işte öter sazımız
Türküm, Müslümanım, sağlam özümüz, sağlam özümüz
Tank uğruna 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/ -h18530.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Otomobil direğe çarptı: 2 yaralı
Kayseri'de otomobilin orta refüje çıkıp aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen
trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik
kazasında 50 FC 557 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi
sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi
yaralanırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak
tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18531.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

27 yıl sonra bir araya geldiler
27 yıl önce Kayseri’de aynı tabur ve bölükte görev yaptıktan sonra tezkere alan asker
arkadaşları Eskişehir’de bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar.
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Kayseri Hava İndirme Tugayı 1. Taburu’nda vatani görevlerini tamamlayan 29 kişi, Çifteler
ilçesi Sakaryabaşı Tesisleri’nde toplandı. Ev sahipliğini ve organizasyonu Eskişehirli Cafer
Baysal’ın yaptığı buluşmada 27 yıl öncesi askerlik anıları tazelendi. İki gün süren buluşma
etkinliğinin geleneksel hale getirilmesine karar verildiğini belirten Baysal, "Çeşitli illerde
yaşam süren asker arkadaşlarım Eskişehir’imize de hayran kaldı. Birçoğu ilk kez şehrimize
geldiğini söyledi. Her yıl aynı tarihte başka bir ilde toplanma kararı aldık” diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18532.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Kocasinan'da taksi durakları da
güzelleşiyor
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan genelinde yer alan taksi
duraklarını daha modern hale getirmek için yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
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İnceleme sonrası bir değerlendirmede bulunan Başkan Çolakbayrakdar, ilçe genelindeki taksi
duraklarının yer temini ve revizyon çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade
ederek, “Yeni Kocasinan’ı hazırlarken, vatandaşlarımıza ulaşım hizmeti veren taksi
duraklarını da daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturuyoruz.” dedi. Başkan
Yardımcısı Ali Bulu ile birlikte Fatih Mahallesi Perşembe Pazarının yanında vatandaşın
hizmetine girecek olan ‘Fatih Taksi’ durağına giderek, yapılan çalışmaları inceleyen Başkan
Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın yenileme çalışmalarıyla örnek teşkil ettiğini söyledi. Başkan
Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla Kocasinan’ın hizmet standartlarını yükselttiklerine
vurgu yaparak, “Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun bir
şekilde ilçe genelinde taksi durakları yeniliyoruz. Daha estetik, fonksiyonel, dayanıklı ve daha
modern taksi durakları için çalışıyoruz. Taksi duraklarımızın içerisinde mutfak, dinlenme
alanı gibi bölümler bulunuyor. Böylelikle esnafımızın daha konforlu ve daha sağlıklı şartlarda
vatandaşlarımıza hizmet vermesini sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaların aralıksız sürdüreceklerini belirterek sözlerini noktaladı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18533.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Melikgazi'de 6 ayrı bölgeye trafo merkezi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları
içerisinde yer alan 6 bölgeye trafo merkezi tahsis edildiğini bildirdi.
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Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 81 mahalle bulunduğunu ve bu mahallerde aydınlatma,
ısınma ve her türlü elektrik ile çalışan cihazların kesintisiz olarak çalışabilmesi için bazı
bölgelerde Kayseri Elektrik Şirketince trafo merkezleri inşa edilmesi gerektiğini belirten
Başkan Memduh Büyükkılıç, Trafo merkezlerinin ise belediye tarafından tahsis edilen
alanlara inşa edildiğini söyledi.
Kayseri ilinde birçok bölgede ve mahallede elektrik aktarma direklerinin yer altına alındığını,
dolayısı ile enerjinin yer altından nakil edildiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç,
konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:
"İlçe sınırları içerisinde bulunan tüm trafo merkezlerinin bulunduğu alanlar belediye
tarafından tahsis edilmektedir. Melikgazi’de mahalleler büyüyor ve gelişiyor. Mahallelerde
çok katlı binaların artması ile enerji ihtiyacı da artmaktadır. Özellikle belediyemizce
gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm semtler ile hızla büyüyen semtlerde enerji ihtiyacı
artmaktadır. Belediye Meclisimizce ilçe sınırları içerisinde yer alan Gesi Cumhuriyet ile Fatih
Mahalleleri, Esenyurt, Küçükali, Anbar, Küçükmustafa, ve Mimarsinan Bahçelievler
Mahallelerinde trafo yapılabilmesi ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi için arsa tahsisi
yapılmış. Bölge halkına hayırlı olsun.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18534.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Sıcak havaya çocuksu çözüm
Sıcak havadan bunalan çocuklar belediyenin süs havuzunda serinledi.

09 Ağustos 2016 Salı 23:17

Sıcak havanın kendini iyice hissettirdiği bu günlerde çocuklar kendilerince bir çözüm buldu:
belediyenin süs havuzları. Elbiselerini kaldırımda bulunan oturaklara koyan çocuklar koşarak
havuza atladı. Birbirlerine su atan çocuklar olası tehlikelere aldırış etmeden doyasıya eğlendi.
Haber-Foto Nurullah Başak
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18535.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Develi’de Nöbete Aynı Heyecanla Devam
Develi halkı, Cumhurbaşkanı, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine devam
ettirdiği “Darbeye Karşı Tek Yürek” vatan nöbetini Cumhuriyet Meydanı’nda sürdürüyor.
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Aygözme Kuran Kursu Müdürü Hasan Yıldız’ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan 25.
Nöbet programında kısa bir selamlama konuşması yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet
Cabbar “Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine
devam ettirdiğimiz vatan nöbetlerini 25 gündür aynı heyecanla devam ettirdiğiniz için
hepinize şükranlarımı sunuyorum” dedi. Başkan Cabbar’ın konuşmasının ardından İl Müftü
Yardımcısı Tandoğan Topçu darbeleri ve darbecileri lanetleyen, birlik ve beraberlik mesajları
ile dolu bir konuşma yaptı. Mahir Uzunlu ve Ahmet Efe Cabbar’ın şiirler okumasının
ardından Grup Devran ilahi ve kahramanlık türküleriyle Develi halkına duygu yoğunluğunun
zirve yaptığı anlar yaşattı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18536.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Kayseri Kutlu Nöbetini Sürdüyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, demokrasi nöbetinin 25'inci gününde de
Cumhuriyet Meydanı'nda hemşehrileriyle bir aradaydı. Kayserililerin 25 gün değil 125 gün de
olsa bu kutlu nöbeti sürdüreceğini belirten Başkan Çelik, vefakar hemşehrilerine teşekkür etti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, demokrasi nöbeti için her akşam olduğu gibi
Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran hemşehrilerini yürekten selamladı ve meydandaki coşku
için bir kez daha teşekkürlerini belirtti. "Bugün yine Cumhuriyet Meydanı'nda 25 gün değil
125 gün de olsa bu kutlu nöbeti terk etmeyecek bir Kayseri var" ifadelerini kullanan Başkan
Çelik, "Bu Vatana ve Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönül
veren vefakâr hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum" dedi.
Demokrasi nöbetinin son günü olan 10 Ağustos Çarşamba gününün şenlik havasında geçmesi
için bazı hazırlıklar yaptıklarını da belirten Başkan Çelik, "Demokrasi nöbetinin son gününde
tüm hemşehrilerimize döner ziyafeti vereceğiz ve tatlı ikram edeceğiz. Bu kadar nöbet tuttuk,
sonunda da tadını çıkaralım" diye konuştu.
Kayseri'deki demokrasi nöbetine katılan ve Başkan Çelik ile alana gelen Hollanda
Kayserililer Vakfı Başkanı Mevlüt Gürcü de, 15 Temmuz darbe girişimini kınadıklarını
belirterek, "Hollanda'da güzel bir miting yaptık. Dönüşte yine yapacağız. Uzakta da olsak
gönlümüz Kayseri'de ve Türkiye'de" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, konuşmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nı gezerek
vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve Kayseri
Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe başkanları ve ilçe
belediye başkanları ile birlikte nöbete devam eden meydandaki AK Parti il ve ilçe
teşkilatlarını da ziyaret etti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18537.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Anadolu’dan ilk “Melek”
Erciyes Teknopark A.Ş. ERBAN Erciyes Melek Yatırım Ağı Hazine Müsteşarlığı’nca
Bireysel Katılım Yatırımcısı Ağı olarak akredite edildi. Erciyes Teknopark A.Ş. Genel
Müdürü Bilgin Yazlık, akredite süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, “Anadolu’dan ilk kez
Erciyes Teknopark A.Ş. ERBAN Erciyes Melek Yatırımcı Ağı olmuştur” dedi.
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Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında
Yönetmeliğin 32. Maddesi gereğince Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi kapsamında işbirliği
yapılmak üzere Erciyes Teknopark Türkiye’deki 14. Melek yatırımcı ağı arasına girdi.
Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Bilgin Yazlık akredite süreciyle ilgili yaptığı
açıklamada şunları söyledi: “Türkiye’de hali hazırda 13 akredite melek yatırımcı ağı
bulunmaktadır. Bunların tamamı İstanbul, Ankara ve İzmir’de kurulmuştur. 14. akredite
melek yatırımcı ağı ise Anadolu’dan ilk kez Erciyes Teknopark A.Ş. ERBAN Erciyes Melek
Yatırımcı Ağı olmuştur.
Türkiye’de son yıllarda revaçta olan Amerika ve Avrupa’da uzun yıllardır uygulanan “Angel
Investor” veya “Business Angel” olarak tanımlanan melek yatırımcı kavramı ekosistemin
geliştirilmesi adına lisanslı melek yatırımcılara vergi muafiyeti sağlamaktadır.

Kayseri’de de melek yatırım ekosisteminin canlandırılması ve bireysel girişimcilerin
desteklenmesi amacıyla kurulan ERBAN Erciyes Melek Yatırım Ağı’nın temelleri 2014
yılında atılmıştır. Kayseri’de hali hazırda 5 lisanslı melek yatırımcı bulunmaktadır. Yaklaşık
10 potansiyel melek yatırımcı adayı ile de BKY lisansı konusunda görüşmeler devam
etmektedir.” İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18538.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

GENÇLİK HUZUR’DA BULUŞMAYA
DEVAM EDİYOR
İl Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle “Gençlik Huzur’da
Buluşuyor” programı düzenlendi. Hunat Camisinde bu yıl 12.’si düzenlenen etkinlik
kapsamında, gençlere cami merkezli bir hayat tarzı kazandıracak çalışmalar yapılması, birlik
ve beraberlik mekânı olan camilerde gençlerin ibadetlere katılımı teşvik edildi.
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Sabah Namazı sonrası İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven cemaate vaaz-ı nasihatte bulundu.
Hunat Camisini dolduran gençlere ülke gündemi ve günlük yaşam kuralları hakkında vaaz
eden Şahin, gelecek nesillerin ahlaklı ve Allah’ın yolunda topluma faydalı insanlar olması için
nasihatlerde bulundu.
İl Müftüsü Güven’in vaazı şu şekilde oldu:
“Ey iman edenler! Allah'a ve Peygamber'e hainlik etmeyin. Bile bile kendi (aranızdaki)
emanetlerinize de hainlik etmeyin. ‘Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurdu: “İman ihanet ederek
öldürmeyi engeller.’ yani mümin ihanet ederek hasmını dahi öldüremez. Mümin, emanet
verilen kişiyi aldatarak öldüremez. Bu darbe teşebbüsü yapan ihanet şebekesi:
1- Yalan makinesi değil mi? Sürekli yalan söylüyorlar herkese, yalanla kurulan bir cemaat
olabilir mi? Yalan üzerine kurulmuş dini bir yapı olabilir mi?
2- Bu üzerine asker kıyafeti giymiş olan ihanet şebekesi kendilerine bu devletin, bu milletin,
bu masum halkın emanet etmiş olduğu tankları, topları, füzeleri, helikopterleri, uçakları nasıl
olur da bu halka ihanet ederek kullanır. Kendilerine düşmanlarımıza karşı kullanmak üzere
verilen silahları nasıl masum halka çevirebilirler.
3- Bir de dünyalık işlerle uğraşırken haramı, helali gözetiyorlar mı? Helali haramı
gözetmediler. Sınavlarda soruları çaldılar, kendi adamlarının ön plana geçmesi için hakkın,
adaletin değil.
4- Şimdi gelin bütün bunlardan sonra Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şu Hadis-i Şerifini
tekrar zihin dünyamıza kazıyalım. Müslümanların içerisinde yaşayıp ta Müslüman gibi
gözüken ve fakat nifak alameti taşıyan kâfirlerle işbirliği yapan, Yahudilerle ve Hıristiyanlarla
işbirliği yapan gerçek manada İslam’ın tadını ve hazzını, lezzetini alamayan münafığın
özelliği, alameti üç’tür. ( D.İ.B. Hadislerle İslam )

5- Konuştuğu zaman yalan söyler. Efendim büyük bir dava için kendisini gizlemesi
gerekiyormuş onun için yalan söylemesi caizmiş. Yalan söylemek caiz, hanımını soyup
soğana çevirmesi, açılıp saçılması caiz, içki içmek caiz, yalan söylemek caiz... Böyle bir din
olabilir mi? Böyle bir dinin adı İslam olabilir mi?
6- Kendisine güvenildiği zaman yani kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona ihanet eder.
Bulunmuş olduğu bütün yapılarda ister iman olsun, ister allame-i cihan olsun bulunduğu
yerde eğer kendisine verilen hizmete ihanet ediyorsa kendi ihanet şebekesine çalışıyorsa ne
demektir bu! Kendisine güvenilmez demektir. Eminlik vasfını yitirmiş demektir.
7- Söz verdiği zaman da sözünde durmaz. Oysa Allah Resulü başka bir hadisi şerifte “ElMüslimü Ehu’l-Müslim” (Müslüman Müslümanın kardeşidir.) Ne demek bu kardeş? Benim
cemaatimden, benim grubumdan, benim tarikatımdan olmasa bile adı Müslüman ise kardeştir.
Öyleyse Müslüman, Müslüman kardeşine ihanet edemez. Müslüman Müslüman’a yalan
söyleyemez ve onu zor durumda bırakamaz.
Biz doğuda, güneydoğuda, terör örgütüne karşı amansız mücadele verirken onlar bu Ülkenin
insanlarını darbe teşebbüsü ile zor durumda bıraktılar. Bu Ülkenin Müslümanlarını zor
durumda bıraktılar. Şimdi kendimizi buna göre değerlendirmek durumundayız. Kıymetli
kardeşlerim! Mümin, kendisine güvenilen insandır. Bu dünyada güvenini yitiren bir insan ya
da cemaat artık kendisine güvenilmez olduğu andan itibaren işi bitmiştir. Öyleyse Rabbimize
dua edelim. Rabbimizden emanetlere ihanet etmeyen, mümin kardeşine yalan söylemeyen,
kendisine emanet edilen her şeye hakkıyla riayet eden ve Müslümanları zor durumda
bırakmayan; hatta zor durumda bulunan Müslümanlara yardım eden kullarından olmamız için
yüce Mevla’ya dua etmeliyiz. Rabbim bizleri ihanet edenlerden eylemesin.”
İl Müftüsü Güven’in sohbeti sonrası zikir ve dualarla program sona erdi. Program sonrası
cami çıkışında Melikgazi Belediyesi’nin katkılarıyla cemaate çorba ve çay ikramı yapıldı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18539.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

KÜMDER’de 7 tutuklama
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması
kapsamında, Kayseri Adliyesi'ndeki zabıt katipliği sınavlarında usulsüzlük yaptıkları
iddiasıyla gözaltına alınan 10 dernek yöneticisinden 7'si tutuklandı.
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen
soruşturma kapsamında, Kayseri Adliyesi'nde 2012'de gerçekleştirilen zabıt katipliği
sınavlarında usulsüzlük yapıldığı yönündeki tanık ve müşteki beyanları doğrultusunda,
Kayseri Üniversite Mezunları Derneği (KÜMDER) yöneticilerine yönelik operasyonda
gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Tuna Altınışık, Atilla Ersoy, Oğuz Ertaş, İbrahim Tüfekçi, İhsan Kutlu, Ercan
Yavuzaslanoğlu ve Tamer Atlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. A.S, H.K. ve A.B. ise
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18540.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

SİVAS VALİSİ’NDEN ŞEKER’E
TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Sivas Valisi Davut Gül, Sivas’ın Şarkışla, Gemerek, Altınyayla İlçelerinde şeker pancarı
tarımı dışında Lisanslı depoculuk ve Tarım Market gibi Bölgenin tarımsal kalkınmasında
etkili olan Kayseri Şeker’in başlattığı yatırımlarla ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunmak
üzere ziyarette bulundu.
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Vali Gül’ün Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı
ziyaretinde, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar
Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu üyelerinden Nizamettin Çatak, Kayseri Şeker Fabrikası
Yönetim Kurulu üyelerinden Hurşit Dede, Abdulkadir Güneş ve Halis Lektemur da hazır
bulundular. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18541.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Oran Destekleri İçin Rekor Başvuru
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) geçen yıl 203 olan mali destek programlarına
başvuru sayısının bu yıl 362'ye ulaştığı bildirildi.
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ORAN Ağustos Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı; Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Sivas
Valisi Davut Gül, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik ve illerin il genel meclis başkanlarının katılımlarıyla yapıldı. Toplantıda

konuşan Sivas Valisi Davut Gül, ORAN’ın daha faydalı olması için çalışacaklarını
söyleyerek, “Sivas’ın, Kayseri’nin, Yozgat’ın kaderi aynı. Birlikte iş yapma kültürünü hep
birlikte geliştireceğiz. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın bundan sonraki süreçte de
yatırımcılara, sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına daha faydalı olması
için birlikte çalışacağız” dedi.
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) geçen yıl 203 olan mali destek programlarına
başvuru sayısının bu yıl 362'ye ulaştığı bildirildi. ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Sivas
Valisi Davut Gül, yaptığı yazılı açıklamada, 22 Şubat'ta teklif çağrısı yapılan 2016 yılı mali
destek programları başvurularının 2 Mayıs'ta sona erdiğini anımsattı.
Ajansın yapmış olduğu saha çalışmaları, kurum ve kuruluş ziyaretleri ve firma ziyaretleri
sonucu başvurularda rekor kırıldığını ifade eden Gül, "2015 yılında 203 başvuru gelmişken
2016 yılı Mali Destek Programları için toplam 362 başvuru alınmıştır. Özelikle merkez dışı
ilçelerden alınan proje sayısında 2 kata yakın artış sağlanması, ilçelerin ajansa olan ilgisinin
artırılması amacıyla yapılan çalışmaların sonuç verdiğini göstermektedir. Ayrıca mali destek
sürecinde il ve ilçelerde yapılmış olan 20 toplantıda toplam bin 52 kişiye bilgi verilmiş olması
ve Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta açılan teknik yardım masalarında toplam 38 başvuru sahibine
proje hazırlık sürecinde destekte bulunulması da başvuruların sayısının artmasında etkin
olmuştur." şeklinde konuştu.
Süreç devam ediyor
Gelişen Sanayi Mali Destek Programı kapsamında kar amacı güden kurumlardan 193, kar
amacı gütmeyen kurumlardan 16, Mikro İşletmeler Mali Destek Programı kapsamında 30,
Turizmi Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında kar amacı gütmeyen kurumlardan 40,
kar amacı güden kurumlardan 6, Kentsel ve Sosyal Altyapı Mali Destek Programı kapsamında
ise 77 başvuru olmak üzere toplam 362 proje başvurusunun teslim alındığını belirten Gül,
başvuruların değerlendirme sürecinin devam ettiğini, destek almaya hak kazanan projelerin
önümüzdeki dönemde ilan edileceğini, Gelişen Sanayi Mali Destek Programı kapsamında 8
milyon 500 bin lira kaynak aktarılacağını bildirdi.
Eş finansman ve destek aktarımları sonucu bölgeye 15,4 milyon liranın üzerinde yatırım
kazandırılmış olacağına dikkati çeken Gül, "Sadece bölgemizde kurulu mikro işletmelerin
başvuru sahibi olabildiği Mikro İşletmeler Mali Destek Programı kapsamında sağlanacak 747
bin lira kaynak aktarımıyla, 1,6 milyon lira yatırım mikro KOBİ'ler tarafından yapılmış
olacaktır. Kar amacı güden ve gütmeyen kurumlara yönelik ilan edilen Turizmi Geliştirme
Destek Programı ile sadece kar amacı gütmeyen kurumların başvuru yapmış olduğu Kentsel
ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında ise 8,5 milyon lira
kaynak aktarılacaktır. Eş finansmanlar ile beraber toplamda 12 milyon liranın üzerinde
yatırım turizm, sosyal ve sanayi altyapısı kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla bölgemize
kazandırılmış olacaktır." denildi.
Gül, 2016 yılı Teknik Destek Programı kapsamında 8 projenin eğitim ve danışmanlık
uygulamalarının tamamlandığını, 2016 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı
başvurularının ise devam ettiğini vurgulayarak, bugüne kadar ajansa 15 başvuru yapıldığını,
bunlardan 5'ine destek verilmesine karar verildiğini kaydetti.
Sivas’ın, Kayseri’nin, Yozgat’ın kaderi aynı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Ağustos Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda
konuşan Sivas Valisi Davut Gül, “Sivas’ın, Kayseri’nin, Yozgat’ın kaderi aynı. Birlikte iş
yapma kültürünü hep birlikte geliştireceğiz” dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18542.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Türkiye’deki şirketlerin ömrü 14 yıl
Live Consulting and Academy kurucu ortağı Sinan Ergin, Türkiye’deki şirketlerin ortalama
ömrünün 14 yıl olduğunu, dünyada ise 40-50 yıla çıktığını söyledi.
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Türkiye’deki şirketlerin ortalama ömrünün 14 yıl olduğunu vurgulayan Live Consulting and
Academy kurucu ortağı Sinan Ergin, Fortune 500 listesindeki şirketlerin ise ortalama şirket
ömürlerinin 40 ile 50 yıl olduğunu söyledi. Kar ve performans denildiğinde akla hep iş
dünyasının geldiğini söyleyen Ergin, "Halbuki hayatın her aşamasında kar, karı getiren
performans ve bunu gerçekleştiren kararlar vardır. Oluşturmuş olduğumuz değerler ister
kişisel, ister firmamız için olsun; dışarıda bir alıcı buluyorsa ve geri dönüşü oluşuyorsa bu
bizim değerlerimizin değerlendirildiği anlamına gelir. Bu değerlendirmenin karlı olabilmesi
içinse içsel dünyamızda öncelikle bunu hak ettiğimize inanmamızla ve kendimizin de aynı
değeri verdiğimizi göstermemizle mümkündür" dedi.
Eski işletme sistemlerinde firmaların ürettikleri ürünlerin üzerine maliyetlerini, masraflarını
ve bekledikleri kar oranlarını koyarak bir bedel belirlediklerini söyleyen Ergin, "Üretim ve
talep dengesi üreticiden yana olduğundan dolayı da üreticiler her zaman için çok hızlı biçimde
alıcı bulur ve yüksek karlar elde ederlerdi. Günümüzde ise bütün dünyada üretim bolluğu
yaşamaktayız. Bu üretim bolluğu içerisinde ürünler ve şirketler nasıl değerli ve karlı
olacaklar? Değerli ve karlı olabilmek için şirketler ve kişiler değerlerini ve güçlü yanlarını
çok iyi analiz etmelidir. Nerede olmak istedikleri ve ya ne istedikleri çok önemli değildir.
Firmalar ve kişiler kendilerinde yapacakları gerçekçi ve farkındalık bilinci içerisindeki bu
analiz ile değerlerini bulurlar ve bu değerler onların DNA’sını oluşturur. Bu oluşum, olmak
istenen yer ve şu andaki durum arasındaki ikiliği ortadan kaldırır ve kurumların gerçekçi
pozisyonlarını ortaya çıkarır. Bu pozisyon firmanın ve ya kişinin ürettiği ürünlere ve yaptığı
işlere yansıyacaktır. Buradan da anlaşılacağı gibi sizin konumunuz ve oluşumunuz pazarın
ihtiyaçlarına göre bir üretim yapmak değil, kendi değerlerinizi ve gücünüz fark ederek
pazarda ve müşteri gözünde değerinizin doğru algılanmasını sağlamaktır. Doğru
konumlandırma sayesinde firmanızın lokasyonundan, çalıştırdığınız insanlardan, ürettiğiniz
ürünlere kadar bir bütünlük oluşacaktır. Sizin oluşumunuz ve değerleriniz piyasada doğru
pozisyon almanızı ve doğru müşteri ile buluşmanızı sağlayacaktır. Bütün bunların sonucu
yüksek değer ve karlılık olacaktır" ifadelerini kullandı.
Karlılık, her koşul ve şartta kısa bir dönem için sağlanabildiğinin unutulmaması gerektiğinin
altını çizen Ergin, önemli olanın sürdürülebilir ve kalıcı olması olduğunu, bunu sağlamak için
ise ancak değerlerimize sahip çıkmakla ve dışarıda yaşanan sosyoekonomik oluşumlar ve ya
beklenmeyen politik ve ekonomik durumlara rağmen değerlerinizden ve pozisyonunuzdan
ödün vermemekle olacağını belitti.
Bu tip kurum ve kuruluşlar kısa dönem içerisinde hak ettikleri değerleri alamasalar bile uzun
dönemde her zaman değerleri olan karlı bir kurum olacaklarını, değerlerine sahip çıkan ve
değerlerine değer veren kurum, kuruluş ve kişiler sürdürebilir büyüme ve sürdürebilir karlılık
içerinde var olmaya devam edeceklerini vurgulayan Sinan Ergin sözlerini şöyle tamamladı:

"Şirkette çalışan liderler kendi değerleri ile şirket değerlerini birleştirmeli, şirket ve
kendilerini ayırmamalıdırlar. Ayrım olması durumunda, bu ikilik içsel oluşumlarda çatışma
doğuracak ve bu çatışma şirket içerisinde ciddi enerji kaybına neden olacaktır. Bu enerji kaybı
performans kaybına ve kararlara da yansıyacak, sonucunda karsızlık olacaktır. Bu sebeple üst
yönetimdeki lider ve yöneticilerin asli görevi karlılığın ve sürdürebilir büyümenin içeriden
dışarıya doğru oluştuğunu fark etmeleri ve düşünce, çalışma, eylem ve kararlarını bu yönde
oluşturmalarıdır. Bu da ancak kişisel bütünlüğe ulaşmış, pragmatik, vizyoner bir bakış
açısıyla mümkündür". İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18543.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

KTO’dan ikinci 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu araştırması değerlendirmesi
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, İstanbul Sanayi
Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
araştırması 2015 yılı sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
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Hiçyılmaz, İstanbul Sanayi Odası İkinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde 14 Kayseri
firmasının yer almasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Hiçyılmaz, “Çetinkaya
Mensucat San. ve Tic. A.Ş., Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş., Coreal Alüminyum Kablo San.
Tic. A.Ş., Şahin-Melek Et ve Et Mamülleri Gıda San. Tic. A.Ş., Gürkan Ofis Mobilyaları San.
ve Tic. Ltd. Şti., Kilim Mobilya Kanepe San. ve Tic. A.Ş., Mondi Yatak Yorgan San. ve Tic.
A.Ş., Metal Matris San. ve Tic. A.Ş., Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş., Has Çelik ve Halat San.
Tic. A.Ş., Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic.
A.Ş., Başyazıcıoğlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ile Çinkom Çinko Kurşun Metal ve Mad. San.
ve Tic. A.Ş.’yi listede yer almalarından dolayı kutluyorum” dedi.
Başkan Hiçyılmaz, Kayseri firmalarının İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan listede yer
almasının şehrin üretim ve ticaretinin gelişmesi bakımından önemli bir gösterge olduğunu
vurguladı. Hiçyılmaz, “15 Temmuz 2016 sonrasında yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin ve
Kayseri’nin ihracat hedeflerine daha hızlı adımlarla ulaşması gerektiğini göstermiştir.
Şehrimizin katma değeri yüksek üretimin artması ve işsizliğin azalması bakımından İstanbul
Sanayi Odası tarafından açıklanan İlk 500 ve İkinci 500 sanayi kuruluşu listelerinde yer alan
firma sayımızın artması büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18544.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Koyun ve keçiler kayıt altına alınıyor
Koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması ve hareketlerinin
izlenmesi amacıyla Avrupa Birliği destekli olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca
yürütülen "Koyun ve Keçilerin Elektronik Olarak Kimliklendirilmesi ve Kaydı Projesi"
Kayseri'de uygulanmaya başlandı.
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Akkışla ilçesinde yapılan elektronik kimliklendirme işlemleri hakkında bilgi veren Akkışla
İlçe Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyenlerinden Mesut Özdemir, kuzu ve oğlaklarda çipli
küpe ve PPR aşılaması yaptıklarını söyledi.
Akkışla'da toplam 30 bin civarında küçükbaş hayvana küpeleme yapmayı planladıklarını
belirten Özdemir, uygulamanın başladığı andan itibaren 10 bin aşkın küpeleme işlemi
yaptıklarını söyledi. Bugüne kadar numaralı ve barkodlu küpeler kullandıklarını ve
Bakanlığın uyguladığı elektronik küpeleme projesiyle birlikte hayvanların sol kulağına çipler
taktıklarını ifade eden Özdemir, "Bakanlığımız tarafından dağıtılan el terminalleri sayesinde
sağlıklı ve güvenilir verilerin tutulmasını, hayvan hareketlerinin etkin olarak izlenmesini,
hayvan hastalıkları ile mücadelenin desteklenmesini ve hayvancılık desteklemeleri gibi
işlemler hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilecek" dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18545.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

“Mumcu’yu da FETÖ öldürmüş olabilir”
CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Şehriban Peker “Uğur Mumcu’yu da FETÖ öldürmüş
olabilir” dedi. Peker, darbe girişimi gecesi yaşadıklarını ve duygularını Kayseri Gündem’e
anlattı.
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Darbe kalkışması gecesini anlatan CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Şehriban Peker, ilk
saatlerinde olayı nasıl haber aldığını ve neler yaptığını Kayseri Gündem’e değerlendirdi.
Peker’in evinde çocuklarıyla olan diyaloğu, yeni kuşağın edindiği deneyimi gözler önüne
serdi. İki çocuk annesi Peker, hayatlarında ilk kez ülkelerinde darbe olayını yaşayan 30 ve 21

yaşlarındaki çocuklarının darbe girişimi gecesinde “Anne darbe böyle mi oluyor?” diyerek
verdikleri tepkiyi aktardı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18546.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

ASIP ödülünü alan ilk Türk
Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Salih Gencer, metastatik kanserlerin erken
tanı ve tedavisinde yeni bir tedavi stratejisini ortaya koyduğu çalışmalarıyla Amerikan
Patoloji Araştırmacıları Derneği’nin Genç Öğretim Üyesi Ödülü’nü kazandı. Bu ödülü
Türkiye’den ilk kazanan akademisyen olan Gencer’in çalışması, dünyanın önde gelen bilim
dergisi Nature’da da yayınlanacak.
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Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve
Genetik bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Salih Gencer, Amerika’da düzenlenen ve Nobel
ödüllü Aziz Sancar’ın da aralarında bulunduğu dünyanın önde gelen 14 bin akademisyenin
katıldığı Deneysel Biyoloji (Experimental Biology) Kongresi’nden büyük ödülle döndü.
Gencer, metastatik kanserlerin erken tanı ve tedavisinde yeni bir tedavi stratejisini ortaya
koyduğu çalışmalarıyla bilim dünyasına yaptığı katkılardan dolayı Amerikan Patoloji
Araştırmacıları Derneği’nin Genç Öğretim Üyesi Ödülü’nü aldı. San Diego kentinde
gerçekleşen Kongre’de verilen tek ödülün sahibi olan Salih Gencer, aynı zamanda bu ödülü
Türkiye’den kazanan ilk akademisyen de oldu.
Amerika’da uzun yıllar kanser üzerine çalışmalar gerçekleştirdi
Üsküdar Üniversitesi’nden önce uzun yıllar Amerika’daki Medical University of South
Carolina’da kanser üzerine çalışmalar yürüten Dr. Gencer, yaptığı çalışmalar sonucunda
kanserin tedavisinde etkili olabilecek, özellikle de metastatik(değişen) kanserlerin teşhis ve
tedavisinde hedef olabilecek yeni bir sinyal yolağını keşfetti. Kanser hücrelerinin büyümesi
ve metastaz yapmasında önemli rolleri olan hücredeki TGF-beta sinyal yolağının yeni bir
mekanizma ile nasıl düzenlendiğini ortaya çıkardı.
Yrd. Doç. Dr. Salih Gencer’in bu çalışması ayrıca yalnızca en üst düzey bilimsel
çalışmaların yer aldığı yaklaşık 150 yıllık dünyaca ünlü bilim dergisi Nature’da da
yayınlanacak. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18547.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Gazilerliler Derneğinden '1. Yaz Şenliği'
Sarıoğlan'ın Gaziler mahallesinde, Gazilerliler Derneği tarafından ilk kez 'Yaz şenliği'
gerçekleştirildi. Şenliğe ilçe Kaymakamı Hasan Doğan, Garnizon Komutanı Eyüp Budak,
Belediye Başkanı Ali Osman yıldız, Özvatan Belediye Başkanı Demir, Emniyet Amiri Adnan
Yılmaz, mahalle muhtarları, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri, gurbetçiler, davetliler ve
vatandaşlar katıldı.
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Gazilerin Yaylalarından biri olan Kırönü mevkiinde gerçekleştirilen şenlikte konuşan ilçe
Kaymakamı Hasan Doğan "Türkiye'nin ve Dünya'nın çeşitli yerlerinde yaşayan ve memleket
hasreti çeken Gaziler' li birçok vatandaşımızın organize edilen bu güzel şenlikle burada bir
araya geldiğini görüyoruz. Bu tür organizasyonların özellikle yeni neslin milli manevi
değerleri görüp tanıması ve memleket hasretini gidermesi noktasında önemli bir yeri olduğu
kanaatindeyim. Yöre halkının birlik ve beraberliği içinde bu organizasyon çok önemli" dedi.
Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız'da, Türklerin Anadolu’ya açılan ilk kapısı
konumunda olan ilçenin tanıtımına büyük önem verdiklerini açıkladı. Bu tür etkinliklerin,
festivallerin, şenliklerin, organize ve toplantıların tanıtımda çok büyük rol oynadığına dikkat
çeken başkan Yıldız '1. Yaz Şenliği’ni düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
Daha sonra, protokol üyelerinin de katılımı ile yöresel halaylar çekildi, mahalli sanatçıların
söylediği türküler söylendi, yöresel pilav dağıtıldı, çeşitli tanışma ve kaynaşma faaliyetleri
yapıldı. Etkinlikte, şehit ve gazilerde unutulmadı. Şenlikte, katkılarından dolayı ilçe
Kaymakamı Hasan Doğan ile Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız'a teşekkür plaketi
verildi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18548.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Çocukları Yaz Sıcağından Korumanın
Yolları
Yaz döneminde ebeveynler çocuklarının tatilini mümkün olduğu kadar eğlenceli ve sorunsuz
geçirmesini istiyor. Ancak yaz aylarında sıcak havalardan dolayı vücudun daha fazla sıvı
kaybetmesi, mide sorunları, havuzdan kapılan enfeksiyonlar, güneş çarpması veya yanığı gibi
pek çok faktör çocukları sağlık sorunlarına karşı daha savunmasız bir hale getirebiliyor.
Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Murat Çağlar,
ebeveynlere çocuklarını tüm bu risklerden uzak tutabilmesi için alınabilecek basit önlemleri
anlattı.
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Sıcak havanın etkisiyle daha fazla terleyen çocukların sıvı kaybettiğini, dolayısıyla da su
ihtiyaçlarının arttığını ifade eden Dr. Çağlar, bebeklerin susuzluklarını ifade edemediğini
hatırlatarak onlara öğün aralarında mutlaka su teklif edilmesi gerektiğini kaydetti. Yaz
aylarında çocukları giydirirken kıyafet seçiminde dikkatli olmak gerektiğini söyleyen Dr.
Çağlar, “İnce, pamuklu, bol ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Çünkü kalın ve sıkı giysiler
isilik, pişik, mantar oluşumuna katkıda bulunuyor. Bu tip sorunlardan korunmak için kıyafet
seçiminin yanı sıra çocukların her gün, gerektiğinde ise günde birkaç defa ılık suyla duş
aldırılması önem taşıyor” dedi.
“Güneşe çıkacağı saatlere dikkat edin”
Kemik sağlığı ve bağışıklığın kuvvetlenmesinde büyük rol oynayan D vitamininin en büyük
kaynağının güneş olduğunu belirten Dr. Murat Çağlar, güneş ışınlarının faydalarının yanı sıra
zararlarının da olabileceğini söyledi. Dr. Çağlar, “Kanserojen etkisi olan güneş ışınları ciltte
lekelenme ve erken yaşlanma gibi sorunlara sebep oluyor. Bu nedenle çocukların 11.00-16.00
saatleri arasında güneşe çıkarılmaması, çıktığındaki zaman dilimi ise 15 dakikayla başlatılıp
yavaş yavaş artırılması gerekiyor. Deniz kenarında gölgede otururken ve denizde geçirilen
süreçte de güneşe maruz kaldıklarının unutulmaması önem taşıyor.”
“Kremi, şapka ve gözlüğü unutmayın”
Çocukları güneşe çıkartmadan 20 dakika önce en az 30 faktör UV koruyucu krem sürülmesi
gerektiğini, bu kremlerin etkisinin 3-4 saat sürdüğünü ifade eden Dr. Çağlar, bebeklerde ve
açık tenli çocuklarda 50 faktör krem tercih edilmesini önerdi. Dr. Çağlar, şapka ve UV
korumalı güneş gözlüğü kullanılmasına da özen göstermek gerektiğini vurguladı.
“Açıkta satılan gıdaları tüketmeyin”
Açıkta satılan gıdaların tüketilmemesi gerektiğinin altını çizen Dr. Murat Çağlar, “Yazın
sütlü, yumurtalı ve tavuklu besinler çok daha kısa sürede ve kolaylıkla bozulabiliyor. Bu
nedenle bu tip yiyecekleri dış ortamda bekletmeden hızlı bir şekilde tüketmek önem taşıyor.
Ayrıca açıkta satılan gıdalar ve açık büfelerde uzun süre sıcakta bekleyen yiyecekler de
mikrop üremesi için uygun bir ortam haline geliyor. Aslında faydalı bir besin olan ve
çocukların en sevdiği yiyeceklerin başında gelen dondurma, uygun şartlarda saklanmadığında

besin zehirlenmesine neden olabiliyor. Bu nedenle emin olunmayan yerlerden çocuklara
kesinlikle dondurma alınmaması gerekiyor” diye konuştu.
Acıbadem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Murat Çağlar, “Hijyen tedbirleri
alınsa da havuzlardan hepatit A, cilt mantarı, üriner enfeksiyon, dış kulak yolu enfeksiyonu,
konjonktivit, ishal gibi hastalıkların bulaşması mümkün. Bu nedenle eğer seçim şansı varsa
denizin tercih edilmesi öneriliyor. Bu tip sağlık sorunlarından çocukları korumak için deniz ya
da havuzdan çıktıktan sonra mutlaka duş aldırmak, havuza sokmadan önce ayaklarını mantara
karşı özel solüsyonlu sularla yıkamak, yüzücü gözlüğü ve kulak tıpası kullandırmak
gerekiyor” şeklinde konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18549.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

MELİKGAZİ TÜRKİYE’YE ÖRNEK
OLDU
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 Ağustos 2016 Pazartesi günü
gerçekleştirilen Melikgazi Belediyesi Meclis Toplantısı’nda gündeme dair açıklamalarda
bulundu. Büyükkılıç Meclis Toplantısı, Komisyon Toplantısı ve Encümen Toplantısı Huzur
Haklarının, 15 Temmuz günü darbeye karşı başlatılan demokrasi hareketinde şehitlerin
aileleri ile gazilere bağışlanması kararının tüm Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi.
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Meclis Üyelerinin oy birliği ile almış olduğu bu karar ile bir bakıma huzur haklarının,
huzurumuzu sağlayanlara bağışlanmış olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç,
birlik ve beraberliğimiz için paylaşmanın ve yardımlaşmanın göz ardı edilemeyeceğini
belirtti. Melikgazi Belediyesi meclis üyelerinin her zaman sağduyulu ve birlik içinde
olduğunu vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç konu ile ilgili olarak şunları söyledi;
“1 Ağustos 2016 günü yapılan meclis toplantımızda Meclis Üyemiz Av. Mehmet Savruk
Bey’in önerisi ile Ağustos ayı Meclis Toplantısı huzur hakları ve yine Meclis Üyemiz
Mustafa Hashalıcı Bey’in önerisi ile de meclis komisyon ve encümen toplantı huzur hakları
15 Temmuz şehit aile yakınları ile gazilerimize bağışlanmıştır. Bu önerilerin kabul edilmesi
son derece anlamlıdır. Bu anlamlı karar Türkiye’de takdir toplamış, örnek ve referans
olmuştur. Birçok büyükşehir, il ve ilçe belediye meclislerince bu karar referans gösterilmiştir.
Yine birçok meslek odası, sivil toplum kuruluşlarına referans olmuştur. Bu anlamlı ve
referans olan kararlarından dolayı meclis üyelerimizi kutluyorum.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18550.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Kayseri'de dev FETÖ operasyonu
Kayseri'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 120 iş adamına yönelik
operasyon başlatıldı. Zanlılardan 79'u gözaltına alındı.
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Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma
kapsamında 120 iş adamına yönelik operasyon başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında, AK Parti'den 30 Mart 2014'te istifa eden eski
Milletvekili Ahmet Öksüzkaya ve 17 Haziran 2014'te görevinden ayrılan eski AK Parti İl
Başkanı Ömer Dengiz ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın da aralarında
olduğu 120 iş adamı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Zanlılardan 8'inin yurt dışında olduğu belirlendi.
Yaklaşık 400 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 112 zanlıdan 79'u gözaltına alındı.
Şüphelilerden bazıları, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden
geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Diğer zanlıların yakalanması için operasyonun sürdüğü öğrenildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde 400 polisin katıldığı FETÖ/PDY
operasyonunda gözaltı kararı çıkarılan iş adamlarının isimleri şu şekilde:
Abdulkadir Ş., Abdullah E., Abdurrahman H., Adil K., Ahmet K., Ahmet M., Ahmet Ö.,
Ahmet Ö., Ahmet Ö., Ahmet Ş., Ali Ç., Ali E., Arslan E., Aytekin Y., Bahri C., Bülent Ü.,
Cemal B., Cengiz S., Cüneyt G., Ebru B., Ekrem H., Elif B., Elif G., Emir Ö., Erhan T., Ersin
K., Ertuğrul T., Fatih A., Fatih S., Fatih S., Fatih S., Fatih S.Y., Ferhat A., Falip G., Hacı Ali
K., Hacı İbrahim O., Hacı Mehmet Ö., Halit S., Hamdi K., Hamit K., Han Mükremin T.,
Handan K., Hasan C., Hasan S., Hikmet Ç., Hikmet S., Hüsamettin K., Hüseyin A., Hüseyin
C., İbrahim Hakka L., İkbal B., İlhan N., İmran K., İsmail K., İsmail Rüşdü T., İsmail Saffet
B., Kamil G., Kamil K., Veysel Ç., Kenan A., Mahmut H., Mehmet Akif U., Mehmet A.,
Mehmet A., Mehmet D., Mehmet Faruk P., Süleyman G., Mehmet K., Mehmet K., Mehmet
S., Mehmet Ş., Mehmet U., Memiş A., Meral B., Meral C., Mesut H., Metin F., Mevlüt Y.,
Murat Y., Musa B., Mustafa Enes H., Mustafa K., Mustafa K. Mustafa O., Mustafa Ö.,
Mustafa Ö., Mustafa Ö., Mustafa S., Mustafa Şahin G., Mustafa Y., Müjgan B., Nail G., Nuh
Mehmet Ç., Nuh Mehmet S., Nuray B., Nurettin O., Orhan T., Osman K., Ömer D., Recep Ç.,
Recep İ., Recep Ö., Rıfat Y., Saadet Y., Salih Burhan P., Servet Ş., Sevim Y., Seyit S., Suat
Ö., Suat S., Ş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18551.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Kayseri'de çifte cinayet
Kayseri'de 2 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

10 Ağustos 2016 Çarşamba 10:58

Edinilen bilgiye göre, İldem Su Deposu yanında bulunan boş arazide meydana gelen olayda,
C.C.(55) ve E.E.'nin (58) bıçaklandığı ihbarını alan sağlık ekipleri olay yerine gitti. Burada
C.C. ve E.E.'yi kanlar içerisinde bulan ekipler, C.C.'yi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil
servisine kaldırırken, E.E. de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı.
Şahıslar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayın meydana geldiği yerde inceleme yaparken, Kayseri İl Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayın ardından kaçan
şüpheli 1 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18552.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Kayseri'de büyük FETÖ operasyonu! AK
Partililer de var
Kayseri'de, aralarında Ticaret Odası Başkanının ve eski AK Parti il başkanın da bulunduğu
112 iş adamına 400 polisle eşzamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi.
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KAYSERİ'de son dakika FETÖ operasyonu yapıldı. KAYSERİ Emniyetinin bu sabah
başlattığı FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlar arasında ilginç isimler var.
Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz’in de
bulunduğu 112 işadamı hakkında gözaltı kararı verildi. 400 polisle eşzamanlı düzenlenen
operasyon kapsamında zanlıların ev ve iş yerinde arama yapıldı.
Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturmasını kapsamında aralarında Ak Parti eski milletvekili
Ahmet Öksüzkaya, Ak Parti eski İl Başkanı Ömer Dengiz, Kayseri Ticaret Odası Başkanı ve
İngiltere Kayseri Fahri Konsolosu olan Mahmut Hiçyılmaz’ın da bulunduğu 120 işadamı ve
siyasetçi için gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 9’unun yurt dışında bulunduğu belirlenirken,
diğerleri gözaltına alındı.

Ak Parti eski İl Başkanı Ömer Dengiz
120 İŞ ADAMINA GÖZALTI KARARI
Kayseri’de Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve Kaçakçılık ve Organize
Suçlar (KOM) ve diğer birimlerdeki 400 polis, FETÖ/PDY örgütüne üye oldukları ve mali
destek sağladıkları iddiasıyla savcılık tarafından gözaltına alınmaları kararlaştırılan 120
işadamı ve siyasi ile ilgili operasyon başlattı. Gözaltı kararı bulunanlar ve ev ile işyerlerinde
arama yapılanlar arasında halen yurt dışında olan Ak Parti’den iki dönem milletvekilliği
yaptıktan sonra 17-25 aralık operasyonu sonrası istifa ederek bağımsız kalan eski milletvekili
Ahmet Öksüzkaya, Ak Parti eski il başkanı Ömer Dengiz, Kayseri Ticaret Odası (KTO)
Başkanı ve İngiltere Kayseri Fahri Konsolosu Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Sanayi Odası
Meclis Başkanı Nurettin Okandan ve Erciyes Üniversitesi’nde doçent olarak görev yaptıktan
sonra Fatih Üniversitesi Rektörlüğü yapan ve FETÖ soruşturmaları başlamadan önce yurt
dışına kaçan, örgütün Türkiye’deki en önemli isimlerinden Prof. Şerif Ali Tekalan yer alıyor.
15’i kadın 120 işadamı ve siyasi FETÖ/PDY örgütüne üye olmak, mali destek sağlamakla
suçlanıyor.
Hakkında gözaltı kararı bulunan Tekalan geçtiğimiz yıl yurtdışına çıkmıştı.
SORGUYA ALINACAKLAR
Gözaltına alınan şüpheliler, gruplar halinde Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık
kontrolünden geçirildikten sonra emniyette sorguya alınacak.
Gözaltını alınan isimler arasında KTO Başkanı Hiçyılmaz da bulunuyor.
EMNİYET: SAYI ARTABİLİR
Operasyonu yöneten üst düzeyde bir yetkili, gözaltı sayısının ifadeler doğrultusunda
artabileceğini söyledi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nden 400 polis sabahın erken saatlerinde gözaltı kararı verilen
işadamı ve siyasilerin ev işyerlerinde arama başlattı.
İŞTE GÖZALTINA ALINAN İŞ ADAMLARI!
Abdulkadir Ş., Abdullah E., Abdurrahman H., Adil K., Ahmet K., Ahmet M., Ahmet Ö.,
Ahmet Ö., Ahmet Ö., Ahmet Ş., Ali Ç., Ali E., Arslan E., Aytekin Y., Bahri C., Bülent Ü.,
Cemal B., Cengiz S., Cüneyt G., Ebru B., Ekrem H., Elif B., Elif G., Emir Ö., Erhan T., Ersin
K., Ertuğrul T., Fatih A., Fatih S., Fatih S., Fatih S., Fatih S.Y., Ferhat A., Falip G., Hacı Ali
K., Hacı İbrahim O., Hacı Mehmet Ö., Halit S., Hamdi K., Hamit K., Han Mükremin T.,
Handan K., Hasan C., Hasan S., Hikmet Ç., Hikmet S., Hüsamettin K., Hüseyin A., Hüseyin
C., İbrahim Hakka L., İkbal B., İlhan N., İmran K., İsmail K., İsmail Rüşdü T., İsmail Saffet
B., Kamil G., Kamil K., Veysel Ç., Kenan A., Mahmut H., Mehmet Akif U., Mehmet A.,
Mehmet A., Mehmet D., Mehmet Faruk P., Süleyman G., Mehmet K., Mehmet K., Mehmet
S., Mehmet Ş., Mehmet U., Memiş A., Meral B., Meral C., Mesut H., Metin F., Mevlüt Y.,
Murat Y., Musa B., Mustafa Enes H., Mustafa K., Mustafa K., Mustafa O., Mustafa Ö.,
Mustafa Ö., Mustafa Ö., Mustafa S., Mustafa Şahin G., Mustafa Y., Müjgan B., Nail G., Nuh
Mehmet Ç., Nuh Mehmet S., Nuray B., Nurettin O., Orhan T., Osman K., Ömer D., Recep Ç.,
Recep İ., Recep Ö., Rıfat Y., Saadet Y., Salih Burhan P., Servet Ş., Sevim Y., Seyit S., Suat
Ö., Suat S., Şaban H., Şafak A., Şerif Ali T., Şule Z., Tahir U., Tuğba K., Türkan A., Ülfet B.,
Veyis N.
Polis ekiplerinin iş adamlarının ev ve iş yerlerinde başlattığı arama çalışmalarının
sürdürüldüğü bildirildi. internethaber.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18553.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Şaban Ok'un kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18554.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

İbakorkmaz ve Aydoğdu okurlarla buluştu
Yoğunburç Kültür Evi’nde düzenlenen imza gününde yazar Mustafa İbakorkmaz ve
Hüdaverdi Aydoğdu okurlarıyla buluştu.
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Yazar Hüdaverdi Aydoğdu’nun “Babam Hiç Aşk Filmi İzlemedi” ve Mustafa İbakorkmaz’ın
“Okuma Notları” isimli eserlerinin okuyucuya tanıtıldığı söyleşi Deniz Şimşek’in
moderatörlüğünde yazarların özgeçmişlerinin okunmasıyla başladı.
İncir Yayıncılık tarafından düzenlenen imza gününe Kocasinan Kaymakamı Ali Candan ve
birçok okur katıldı. Söyleşide konuklara incir ikramında bulunuldu.
Yazar Mustafa İbakorkmaz, kitabıyla ilgili olarak “Edebiyatta en zor olan eleştiri yazmaktır.
Kitaplar hakkında yapılan eleştiriler önemli. Çünkü hiç tanımadığınız bir yazarın eleştirildiği
bir yazı okuduğunuzda merak edip o yazarı okumak isteyebilirsiniz. Bu kitaptaki yazıların
çoğunu okuma notu olarak yazdım, bir kitap yazabilmek için birçok kitap okudum. Bir kitaba
eleştiri getirilebilmesi için kitabın en az üç dört okunması gerek ‘Okuma Notları’ daha çok
dergilerin istediği yazılarımdır.” dedi.
“Babam Hiç Aşk Filmi İzlemedi “ kitabıyla ilgili olarak Hüdaverdi Aydoğdu ise “Aşk gençler
için, gençleri kucaklayacağını düşündüğüm için bu ismi verdim. Birinci kitaba göre daha kısa
daha öz metin oluşturmaya çalıştım. Eleştiri elbette aldık ama yakın dostlardan aldık hem
eleştiri hem övgü.” diye konuştu.
Haber- Seda Fırın
Foto-Nurullah Başak
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KTO Yönetim Kurulu Başkanı Hiçyılmaz
gözaltına alındı
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, İl Emniyet
Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alındı.
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz’da FETÖ terör örgütünün
gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY operasyonları kapsamında
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Hiçyılmaz, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tabipliğe sağlık
kontrolü için getirildi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hiçyılmaz, neden gözaltına
neden alındığını bilmediğini söyledi.
Mahmut Hiçyılmaz, sağlık raporunun alınmasının ardından işlemler için emniyete götürüldü.
iHA
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Zaman Gazetesi Kuran'ı tahrif etti
Zaman gazetesinin Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsirindeki "Eğer bilmiyorsanız, bilenlere sorun"
ifadesini "Eğer bilmiyorsanız Tevrat ve İncil âlimlerine sorun" diye değiştirdiği ortaya çıktı.
Duruma isyan eden ünlü gazeteci Murat Bardakçı; Okan Bayülgen başta olmak üzere Yazır'ın
vârislerini göreve çağırdı.
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FETÖ’nün eski yayın organı Zaman Gazetesi’nin Anadolu’nun en önemli İslam alimlerinden
Elmalılı Hamdi Yazır’ın Kuran tefsirini ‘değiştirdiğini’ ortaya çıktı. Gazetenin geçtiğimiz
yıllarda verdiği mealde “Eğer bilmiyorsanız, bilenlere sorun” ifadesini “Eğer bilmiyorsanız
Tevrat ve İncil âlimlerine sorun” şekline çevirdiği anlaşıldı. Konuyu bugünkü köşesine
taşıyan Habertürk yazarı Murat Bardakço söz konusu ‘tahbirata’ isyan etti.
Bardakçı “Zaman Gazetesi, bundan birkaç sene önce son devrin en önemli İslâm
âlimlerinden Elmalılı Hamdi Yazır'ın ilk baskısı 1935 ile 1938 arasında dokuz cilt hâlinde

Diyanet İşleri Reisliği tarafından yapılan ve daha sonraları defalarca basılan “Hak Dini Kur'an
Dili” isimli tefsirini bugünün Türkçesi'ne nakledilmiş olarak yayınlayıp okuyucularına
dağıtmıştı…. Zaman Gazetesi ilk yayınının üzerinden 70 seneden fazla zaman geçen eserin
dilinin eskimiş ve dolayısı ile herkes tarafından rahatça anlaşılamayacağını düşünmüş ve
sadeleştirilmiş şeklini okuyucularına dağıtmış ama ne sadeleştirme! Tahrif, Kur'an'ın 16.
Suresi olan Nahl'in 43. âyetinde yapılmış… Âyet, Diyanet Vakfı'nın yayınladığı meâlde
“Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak
göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, bilenlere sorun” diye veriliyor… Elmalılı'nın
“sadeleştirilmiş” metninde ise, karşımıza birdenbire “Tevrat ve İncil âlimleri” çıkıyor; meâl
“(Ey Peygamber!) Senden önce de, kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını
peygamber olarak göndermedik. Eğer bunu bilmiyorsanız Tevrat ve İncil âlimlerine sorun”
hâlini alıyor. Yani, âyette geçen ve bildiğim kadarıyla tek bir kişinin dışında tefsir âlimlerinin
tamamının “bilenler” diye çevirdikleri “ehle'z-zikri” ifadesi, Elmalılı Hamdi Efendi'nin
ağzından “Tevrat ve İncil âlimleri” yapılıveriyor! Elmalılı ise asla böyle bir şey demiyor ve
aynı âyet, “Hak Dini Kur'an Dili”nin geçenlerde tıpkıbasımı yapılan orijinal elyazmasında
“Senden evvel de resul olarak başka değil, ancak kendilerine vahy veriyor idiğimiz erler
göndermişizdir,
ehl-i
zikre
sorun
bilmiyorsanız”
şeklinde
geçiyor…
KUR'AN'A DA TERS, ELMALILI'YA DA…
Meâlin bu şekilde değiştirilmesi ile de birkaç iş birden ediliyor: Kur'an'da “neshedildiği”, yani
“lâğvedildiği”, “kaldırıldığı” defalarca
ifade edilmesine rağmen Tevrat ve İncil'in hükmü devam ediyormuş havası verilerek
“kaldırılmış kitapların âlimlerine müracaat” tavsiye ediliyor ve hem Kur'an'ın özüne, hem de
tefsirin asıl sahibi olan Elmalılı Hamdi Efendi'nin sözüne tamamen ters bir iddiada
bulunuluyor” diye yazdı.
OKAN BAYÜLGEN’İ GÖREVE ÇAĞIRDI
Bardakçı Elmalılı’nın torunu olan Okan Bayülgen’in de bulunduğu vârislerini de göreve
çağırdı. Bardakçı “Bu yazıyı yazmadan önce sözünü ettiğim tahrifin daha önce farkedilip
edilmediğini araştırdım, bu konuda yayınlanmış birkaç yazının bulunduğunu ama pek dikkat
çekmediklerini gördüm ve tahrifi tekrar hatırlatmak istedim. Tahrifin sebebinin ne olduğunu,
âyetin bilgisizlikten mi, boşvermişlikten mi, yoksa bir aralar pek moda olan “dinlerarası
diyalog” terânesine destek sağlayabilmek maksadıyla mı değiştirildiğini bilmiyorum. Şimdi,
merak ettiğim bir husus daha var: Elmalılı Hamdi Efendi'nin vârislerinin, meselâ büyük
âlimin torunlarından olan sevgili Okan Bayülgen'in dedelerinin eserinin bu hâle getirilmesini
öğrendiklerinde ne düşünecekleri ve ne yapacakları…”dedi.milliyet.com.tr
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18557.html
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Şehit aileleri idam yasasının çıkarılmasını
istedi
Kayserili motosiklet tutkunu Mustafa Özdemir, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve
Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nin mektubunu 34 günde 17 bin 500 kilometre katederek 27
ülkeye ulaştırdı.
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7 Temmuz'da Kartal Şehitliği'nden başladığı yolculuğunu yine Kartal Şehitliği'nde
tamamlayan motosiklet tutkunu Mustafa Özdemir'i, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul
ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Yavuz ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.
Kartel Şehitliği'nde çıktığı tur ile ilgili açıklama yapan Mustafa Özdemir, "Kayseri’den 7
Temmuz’da çıkmış olduğum ERCİYES TO NORDKAPP Projesi kapsamında malum son
zamanlardaki ülkemizdeki terör olaylarının, dilinin, dininin, renginin, ırkının olmadığını
Avrupa’daki soydaşlarımıza anlatmak Türk Büyükelçiliklerimizi ve Konsolosluklarımızı
ziyaret ederek şehitlerimiz adına bir farkındalık oluşturmak üzere yola çıktık. Kayseri Şehitler
Derneği Başkanımızın mektubunu onlara ileterek toplamda 27 ülkeyi kapsayan ve 34 gün
süren 17 bin 500 km süren bu yolculuğumuzu bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktayız"
dedi.
Özdemir, "Bu zorlu rotamızda sağ olsun tüm Büyükelçiliklerimiz bu duyarlı projeye destek
verdiler. Soydaşlarımız destek verdiler" diyerek, "Toplam 34 günde sadece 7 gün otel ve
çadırda kaldım. Geriye kalan tüm günlerde soydaşlarımız bizi misafir ettiler. Malum dediğim
gibi ülkemizdeki terör olaylarında şehit olan şehitlerimiz ve gazilerimizin acısının sadece
kendi ocaklarında değil tüm Türk milletinin yüreğinde hissetmesi gerektiğine inanıyorum. Bu
vesileyle de bu rotayı çok şükür tamamlamış bulunmaktayım. Türkiye’de bir ilk şehitlerimiz
adına böyle bir gezi düzenlemiş olduk. Güneşin batmadığı yer olarak bilinen, dünyanın tepesi
olarak bilinen Norveç’in en kuzey noktasındaki NORDKAPP’ta şehitlerimize Fatiha okuduk,
bayrağımızı dalgalandırdık ve İstiklal Marşımızı orada ilk defa okumak bize kısmet oldu. Bu
vesileyle bize destek olan başta Şehitler Derneği Başkanımız olmak üzere, Gençlik Spor İl
Müdürlüğümüze, diğer tüm yöneticilere ve sizlere tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum, sağ
olun var olun diyorum" ifadesinde bulundu.
"Öncelikle bugün Diyarbakır’dan ve Şırnak’tan gelen üzücü haberle bir kez daha yıkıldık"
diyen Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali
Yavuz, "8 tane şehit haberi aldık ve acılarımız yeniden tazelendi. Şehitlerimize Allah’tan
rahmet diliyorum. Kederli ailelerine Türk milletine başsağlığı ve sabırlar diliyorum,
yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadesinde bulunarak konuşmasına başladı.
Başkan Yavuz, "Biz ülkemizde son günlerde her gün onlarca şehidimizin geldiği bir günde
sağ olsun Musa Bey bir farkındalık oluşturmak adına bir Avrupa turuna çıkacağını söyledi ve
bizden destek istedi. Biz de seve seve Mustafa Bey’in yanında olduk ve bütün manevi olarak
desteklerimizi verdik. Sağ olsun sağ selim Avrupa’daki soydaşlarımıza biz şehit aileleri ve
gazilerin duygu ve düşüncelerini iletti, selamlarımızı söyledi" diye konuştu.

"Gittiği yerden de biz sosyal paylaşım sitesinden de kendisini takip ettik" diyen Yavuz, "Zorlu
bir sürece tamamladı geldi. Şehitlikten başladı şehitlikte bitirdi. Kendisine hoş geldin diyoruz.
Sağ selim ailesine kavuştu ve şehit ailelerinin ve gazilerin sesini duyurduğu için Avrupa’daki
soydaşlarımıza kendisine çok teşekkür ediyorum, hoş geldin diyoruz" şeklinde konuştu.
Son yaşanan olaylardan dolayı şehitlerin gelmeye devam ettiğinin altını çizen Yavuz, idam
yasasının çıkmasını istediklerini belirterek, "Biz şehit aileleri ve gaziler olarak şunu
söylüyoruz son zamanlarda yaşanan darbe girişiminden dolayı yüzlerce şehidimiz oldu.
Yaralılarımız var binlerce. İdam yasasının çıkarılması konusunda bir ses söylenmeye başladı.
Meclisimize buradan çağrıda bulunmak istiyoruz; ivedilikle hiç beklemeden bu idam
yasasının çıkarılarak terör suçuna karışan ülkemizi bölmeye parçalamaya çalışan her kim
olursa olsun yakalanarak idam edilmesini istiyoruz. Nasıl darbe girişiminden sonra milli irade
de birlik ve beraberlik oluşmuşsa, terör konusunda da birlik ve beraberlik içerisinde siyasi
partilerin beraber hareket ederek bu terörün bir an önce bitirilmesini istiyoruz. Bizim her gün
canımız yanıyor. Her gün şehit haberiyle uyanmak istemiyoruz. Huzur içerisinde yaşamak
istiyoruz. Bu terörün bitirilmesini ve kökünün kazınmasını istiyoruz. Bunu da yapacak sivil
toplum kuruluşlarının destekleriyle, mecliste bulunan milletvekillerinin ortak hareketiyle
kanunlar çıkartılarak polisimize, askerimize destek vererek bu terörün bitirilmesini istiyoruz.
Biz şehit aileleri ve gaziler olarak bizim üzerimize ne görev düşüyorsa biz hazırız. Nasıl biz
bu vatan için karşılıksız bedel ödemişsek yine gaziler olarak şehit aileleri olarak yarım kalan
görevimizin başında görevimize her zaman hazır olduğumuzu bildiriyoruz ev biz nasıl bu
vatan için şehitlerimiz geldiğinde canımız yanıyorsa bütün Türk milletinin de canı yanıyor.
Bunun bitirilmesi için ivedilikle idam yasasının çıkarılmasını, birlikte hareket edilmesini
istiyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından şehitlerin mezarı ziyaret edilerek dua okundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18558.html
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Boydak Holding'de Yönetim Kurulu
Değişikliği
Boydak Holding'den yapılan açıklamada, holdingin yönetim kurulunda değişiklik yapıldığı
bildirildi.
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Boydak Holding'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Boydak şirketler grubunun yaşadığı fiili durum nedeni ile son birkaç haftadır tüm grup
şirketlerimizde gerçekleştirilmiş olan üst ve orta düzey yönetici değişikliklerinin yanı sıra
daha önce değişime uğraşım olan Boydak Holding A.Ş., yönetim kurulunda da değişiklik
yapılmıştır. Buna göre yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeliklerinden istifa eden
Şükrü Boydak, Bekir Boydak ve İlyas Boydak’ın istifaları kabul edilmiş, yeni yönetime

Finansal Danışman olarak görev yapmakta olan Mehmet Konuk atanarak yeni yönetim kurulu
şu şekilde teşekkül ettirilmiştir.
Mustafa Boydak Başkan
Yusuf Boydak Üye
Bilal Uyanık Üye
Nazif Türkoğlu Üye
Fethi Ünal Üye
İzzet Sümer Üye
Mehmet Konuk Üye"
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Organik Bahçe'nin temeli atılıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in projeleri arasında yer alan Organik Bahçe'nin
temeli 12 Ağustos Cuma günü atılacak. Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de ilk kez Doğal
Bahçe Ürünleri Üretim ve Satış Yerleri kuracak. İlki Harikalar Diyarı'ndaki Bilim Merkezi
arkasına yapılacak olan Organik Bahçe'nin temeli 12 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te
atılacak.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Harikalar Diyarı içinde bulunan Bilim Merkezi
ile Hobi Bahçesi arasındaki alanın Doğal Bahçe Ürünleri Üretim ve Satış Yeri olacağını
belirtti.
Belirlenen bölgedeki 330 metrekarelik 76 adet bahçede üretimi o bölgede oturan ve tarımla
uğraşan çiftçilerin yapacağını ifade eden Başkan Çelik, "O bölgenin yerleşik ahalisi,
vereceğimiz organik tarım eğitimi ile artı bir gelir kaynağına sahip olacak. 55 bin metrekare
alanda yapacağımız uygulama pilot uygulama olacak. Şehrin farklı yerlerinde ve daha geniş
alanlarda bu uygulamayı yaygınlaştırabiliriz." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18560.html
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Bünyan içme suyu hattı yenileniyor
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu Bünyan’ı kanserojen özelliğe sahip asbestli
borulardan kurtaracak olan içme suyu projesinin Bünyan ilçe merkezine ulaştığını söyledi.
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Bünyan’da kanserli asbest boruların değişeceği, yeni arıtma sistemleri ve su depolarının
yapılacağı ayrıca B.Tuzhisar ve Sultanhanı mahallelerini yıllardır yaşanan içme suyu
sıkıntısından kurtaracak olan Bünyan içme suyu projesi ilçe merkezine ulaştı. Kayseri’nin en
eski ilçelerinden biri olan Bünyan’da başlatılan değişim ve dönüşüm atağı ile ilçe tarihinin en
kapsamlı, en büyük alt ve üst yapı çalışması yapılıyor.
Bünyan ilçe merkezinde yaklaşık 12 bin metre asbestli içme suyu hattının bulunduğunu
hatırlatan Bünyan Belediye Başkan Şinasi Gülcüoğlu, "Hayata geçirilecek 41 bin 500 metrelik
yeni su hattıyla ilçe merkezimizdeki kansere neden olan sağlıksız asbestli borulardan ilçemizi
ve hemşehrilerimizi kurtarmış olacağız. Ayrıca Büyük Tuzhisar ve Sultanhanı
mahallelerimizin yıllardır yaşadıkları su sorunu da ortadan kalkmış olacak. Proje kapsamında
ilçemizdeki sağlıksız içme suyu hatlarının değişmesinin yanı sıra yeni su depoları, arıtma
tesisleri inşa edilecek” dedi.
İlçe merkezinden 7 hattın geçeceğini belirten Başkan Gülcüoğlu tüm alt yapı çalışmalarının
hızlı bir şekilde ilerlediğini ve çalışmaların bu yılsonuna tamamlanmasının planlandığını
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18561.html
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Esenyurt Mallesindeki tarihi yapı koruma
altına alındı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Esenyurt Mahallesinde yer alan tarihi
yapıyı koruma altına aldıklarını söyledi.
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Melikgazi Belediyesi olarak 2015 yılında başlatılan tarihi yapıların onarımı ve günümüz
hizmetine sunulması çalışması ile bugüne kadar tarihi yapının hizmet verdiğini hatırlatan
Başkan Memduh Büyükkılıç, tarihi yapı ve binalar ile doğal alanlara sahip çıkılarak hem
tarihi koruma altına alınmakta olduğunu hem de gelecek kuşaklara miras olarak devredildiğini
belirtti.

Kayseri tarihi varlıkları içerisinde yer alan ve Kayseri tarihinde önemli yeri olan eserlerin
yapılış yılı, mimarisi, zamanın mimari tekniği, sanatsal yapısı, sosyal işlevi, sosyal hayatı
yönlendirmesi ve katkısının Anadolu tarihi için önemli olduğunu ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:
"Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi yapılara önem veriyoruz.
Çünkü bu yapılar Kayseri’nin olduğu kadar Anadolu’nun da bir kültür mirasıdır. Bu nedenle
koruma planları oluşturuyor ve aslına uygun olarak onarıyoruz. Son olarak da günümüze
kazandırarak halkın hizmetine sunuyoruz. Melikgazi Belediye Meclis kararı ile Esenyurt
Mahallesi Küçükmenderes Caddesi 96 nolu sırada bulunan ve 2549 ada, 32 parsel numaralı
yapı 1. Derecede arkeolojik sit alanı olarak kabul edilmiştir. Bizans dönemi olan yapı
Selçuklu ve Osmanlı döneminde hizmet vermiş ancak bugünkü harabe yapısı ile yok olma
durumundaki yapı belediyemiz kontrol altına alınmıştır. Vakıflar Bölge müdürlüğünce ortak
çalışma ile yeniden yapılarak hizmete sunulacaktır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18562.html
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BÜYÜKŞEHİR FETÖCÜLERİ
AYIKLIYOR
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde görevli 41 kişi ve KASKİ Genel Müdürlüğü’nde görevli 9
kişi FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi personelinden açığa alınanların isimleri ve görevleri şöyle:
Fatih Gavgacı - Mühendis ve ORAN eski sekreteri,
Fatma Turna - Mühendis,
Hadi Kovulmaz - Mühendis,
Derviş Osman Benli - Mühendis,
Mustafa Yalçın Karaaslan - Mühendis,
Selman Demirtaş - Mühendis,
Mehmet Büyükbahçeci - Müdür,
İrfan İnce - Mühendis,
Birtan Işık - Tekniker,
Selmani Çaparoğlu - Memur,
Mehmet Arslan - Satın alma Şube Müdürü,
Oktay Durukan - Müfettiş ve Kültür ve Sosyal İşler Daire eski Başkanı,
İbrahim Yapar - İç denetçi ve İşletme İştirak dairesi eski başkanı,
İlhan Akyüz - Mühendis,
Lütfullah Özdoğan - Mühendis,
Hilal Şağban - Şehir Plancısı,

İbrahim Soylu - İtfaiye eri,
Tuğrul Başkale - İtfaiye eri,
Uğur Yurt - Basın Yayın Sorumlusu,
Yaşar Çevrim - İşçi,
Osman Emre Derin - Mühendis,
Sinan Kaya - işçi,
Hakan Kahraman - Grafiker,
Ferdi Çolak - Güvenlik,
Turgay Coşkun - Güvenlik,
Ömer Dinçer - Kaytur AŞ. Tesis Sorumlusu,
Hakan Şenel - İşçi,
Abdullah Akbalık - Klavye Öğreticisi,
Tuğba Yurt Büro - Yöneticisi,
Salih Terlikli - Öğretmen,
Ümit Özpolat - Fotoğrafçı,
Ersoy Kalkan - İşçi,
Hüseyin Çağlagöz - Mühendis,
Kubilay Elmaağaç - İşçi,
Bülent Karaerik - Müdür,
Ali Baktır - Hukuk Müşaviri,
Abdullah Güven - Şoför,
Fatih Akbulut - Mühendis,
Argun Perişpek - Teknisyen,
Erhan Karahan - Teknisyen,
Hamza Çim - İşçi.
KASKİ Genel Müdürlüğü personelinden açığa alınanların isimleri ve görevleri ise şöyle:
Şahin Gülen - Uzman,
Murat Tayfun Eroğlu - Mühendis,
Raşit Koçer - Mühendis,
Hakan İstanbullu - Tekniker,
Burhan Erdemir - Tekniker Mustafa Baltacıoğlu – Tekniker
Semiha Açıkgöz – Uzman
Fatih Doğan – Kimyager
Mustafa Gencer - Sayaç okuma
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18563.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Kayseri OSB darbe girişimine karşı tek
yürek oldu
Kayseri OSB, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz’da gerçekleştirmek istediği darbe
girişiminden ‘Demokrasi Nöbetleri’nin son bulduğu 10 Ağustos Çarşamba gününe kadar
‘Milli İrade’ye sahip çıkmak için tam kadro meydanlarda yerini aldı. Kayseri OSB, Başkan
Tahir Nursaçan öncülüğünde, yönetim kurulu ve tüm personeli ile meydanlarda gösterdikleri
tavırla dosta güven düşmana korku saldılar.
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İlk tepki
Kayseri OSB 15 Temmuz Girişimi’nin yaşandığı saatlerde ilk tepkiyi gösterenler arasında
yerini aldı. Tepkinin ardından Kayseri OSB, yönetimi ve tüm personeli ile çok hızlı bir
biçimde haberleşme sağladı ve Cumhuriyet Meydan'ında demokrasi nöbetine başladı. Burada
menfur saldırı ile ilgili tepkisini dile getiren Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir
Nursaçan, “Ülkemiz ve milletimiz, bu vatan hainliğini ve alçaklığı asla unutmayacak,
nesilden nesile aktaracak ve hafızasından hiç silmeyecektir.
İş dünyası olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Devletimizin – HükümetimizinMilli İradenin yanında olunacağını özellikle belirtmek isteriz.” açıklamasında bulundu.
Dev al bayrağın gölgesinde buluşma
İlerleyen günlerde Vatanseverler, milli iradeye sahip çıkmak için meydanları doldururken
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü çalışanları ve bölgede faaliyet gösteren
sanayiciler de OSB Merkez Camii bitişiğinde kurulan ve İç Anadolu’nun en yüksek gönderine
sahip bayrağımızın gölgesinde bir araya geldi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan tarafından burada bir konuşma yapıldı. Nursaçan
konuşmasında; “Hain ellerin, millet iradesiyle seçilmiş hükümete karşı darbe teşebbüsüne
kalkışması asla kabul edilemez. Milli iradeye sahip çıkmak hepimizin boynumuzun borcudur.
Türkiye büyük bir devlettir. Milletimiz büyük bir millettir. Anayasa ve demokrasimizi askıya
almak isteyen, yerli ve yabancılara uşaklık eden ve darbe maskaralığı yapanlara bu asil millet
asla prim vermeyecektir. Milli iradeye karşı yapılan bu haince ve alçakça darbe girişimini
şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Kayseri OSB milli yürüyüşlerde
Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Milli İrade Yürüyüşü”ne Kayseri OAB
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, Bölge Müdürü Ali
Yaprak, Bölge Müdür Yardımcısı Adil Özhan ve OSB personeli katıldı.
Talas Yamaç Paraşütü İndirme Alanı’nda başlayan yürüyüşe, Çevre ve Şehircilik Bakanı
Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İlçe Belediye Başkanları,
STK yöneticilerinin yanı sıra, vatandaşlarımızın da yoğun bir katılımı oldu.
Kayseri OSB yine tam kadro, hain FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine karşı
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’nin öncülüğünde Sivas Cadde'sinde gerçekleştirilen ve
binlerce vatandaşın katıldığı ‘Milli İrade Yürüyüşü’nde en önde yerini aldı.

15 Temmuz Şehitler Parkı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde üzerinde bulunan ve İç Anadolu’nun en büyük
Bayrak Park Alanı’na, Kayseri OSB Yönetim Kurulu'nun 19.07.2016 gün ve 1606 sayılı
toplantısında alınan karar ile "15 Temmuz Şehitler Parkı" ismi verildi.
Bölge sanayicileri, OSB Yöneticileri çalışanları ile bölgedeki fabrikalarda çalışan
vatandaşların iştirak ettiği programda, emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin
Nursaçan tarafından bir konuşma yapıldı, akabinde dua için eller semaya kalktı.
15 Temmuz Şehit ve Gazilerine destek
Kayseri OSB 15 Temmuz’da milletin egemenliğine kast eden hain FETÖ'nün darbe girişimi,
milli iradeye canı pahasına karşı koyanları da unutmadı. Bu uğurda hiç bir tereddüt etmeden
ön saflarda milli iradeye sahip çıkma görevinde, şehit olan kahramanlarımızın aileleri ve
yaralı vatandaşlarımız için Başbakanlığın 2016/18 sayılı genelgesi çerçevesinde başlatılan “15
Temmuz Dayanışma Kampanyası”na Kayseri OSB ailesi olarak imkanlar ölçüsünde destekte
bulunuldu.
Türkiye bu süreçten daha güçlü çıkacak
Başkan Tahir Nursaçan hem alınan OHAL kararı hem de yaşanan sürecin iş dünyasını nasıl
etkileyeceğine yönelik yaptığı açıklamada ise, “Dünyaya baktığımızda terör olaylarıyla sıkıntı
yaşayan ülkelerde, bölgesel veya yerelde olağanüstü hal uygulamaları yapılıyor. Olağanüstü
günlerden geçtiğimiz şu günlerde devletimiz kendisine ve halkımıza yönelik tedbirler almak
zorunda.
Bu süreç ülkemizin huzuru ve devletin bekası adına alınmış yerinde bir karardır.
Sanayimizi, ekonomimizi, çiftçimizi veya diğer sosyal kesimleri etkileyebilecek bir durum
söz konusu değildir. İş dünyası yoluna sağlam adımlarla devam edecektir.
Türkiye’nin huzuru ve devletin bekası adına alınmış olan OHAL kararı, 3 aylık süre içerisinde
hain darbe girişiminin izlerini silecek, istikrarın ve güvenliğin yeniden tesis edilmesini
sağlayacaktır.
İş dünyası olarak:
Daima darbenin karşısında, demokrasinin ve milli iradenin yanında olacak ve asla yılgınlığa
düşmeden ülkemize sahip çıkarak; 2023 hedefleri doğrultusunda yatırıma, üretime, istihdama
ve ihracata tam bir kararlılıkla devam edilecektir.” dedi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18564.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Erciyes’te yayla keyfi
Yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, vatandaşları daha serin
yaylalara yönlendiriyor. Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası, Adana'nın
sıcağından, İstanbul'un neminden kurtulmak isteyen vatandaşları ve gurbetçileri ağırlıyor.
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Yayladaki gölet çevresinde çadır kuran vatandaşlar, gündüzleri 20-25 derecelik havanın tadını
çıkarırken, geceleri de ısınabilmek için soba yakıp battaniye ve yorgan ile uyuyor.
Eşi ile Adana'dan gelen 75 yaşındaki emekli Mustafa Arslantaş, yaz aylarında Adana'nın
sıcak havasına dayanamadıklarını belirtti.
Arslantaş, bu nedenle her yıl kamp yapmak için Tekir Yaylası'na geldiklerini ifade ederek,
"Arabamın arka koltuklarını sökerek içerisini yatakhaneye dönüştürdüm. Şu an Adana'da
güneşte duramazsınız. Bu sene sıcaklık 45 dereceyi buldu. Fakat burada sıcak yok, hava da
temiz. Yaklaşık 10 yıldır, her yıl buraya gelir ve 10 gün kalırım." dedi.
Hollanda'da yaşayan Alim Özhan da Kayserili olduğunu ve ailesiyle yıllık izinlerini burada
geçirdiklerini söyledi.
Özhan, 24 yıldır Hollanda'da ikamet ettiklerini anlatarak, "Yılda bir kez izne gelmeye
çalışıyoruz. Eş, dost, akrabayı ziyaret ediyor, vatanımızın güzel yerlerini gezmeye çalışıyoruz.
Tekir Yaylası'nda da kamp kurduk. Buranın çok güzel havası var, özlüyoruz buraları. Eşim de
biraz rahatsız, kafamızı dinleyelim diye geldik. Geleli 6 gün oldu ama 6 gün daha kalmayı
düşünüyoruz. Şehir merkezi de çok sıcak. Buraya da onunu için çıktık." diye konuştu.
"Battaniye ve yorganla ısınmaya çalışıyoruz"
Develi ilçesinden gelerek Tekir Yaylası'nda kamp kuran Ömer Burunsuz da Tekir Yaylası'nda
geceleri üşüdüklerini aktardı.
Burunsuz, 10 gündür yaylada olduklarını, ay sonuna kadar burada konaklayacaklarını
vurgulayarak, "Geceleri soğuk oluyor. Komşular soba kurdu ama biz henüz kuramadık.
Battaniye ve yorganla ısınmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kız kardeşi ile yayladaki karavanda yaşayan Kadriye Benli, Kayserili olduğunu ama
İstanbul'da oturduğunu söyleyerek, "İstanbul sıcak ve nemli. Burası serin oluyor. 15 Ağustos'a
kadar da burada kalmayı düşünüyorum. Geceleri biraz soğuk oluyor ama soba
yakıyoruz. Akşamı da sabahı da güzel buranın. Burada komşuluk ilişkilerimiz de güzel.
Birbirimizi arar, sorarız." sözlerine yer verdi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18565.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

‘Susturamazsınız’ raflarda
Muzaffer Kahraman’ın ’Susturamazsınız’ isimli kitabı raflardaki yerini aldı. 2015 yılında
Kahraman’ın ulusal gazetelerde yayımlanan köşe yazılarından derlenen eser, Kayseri’de yeni
kurulan Beyazıt Yayınlarının ilk kitabı olma özelliği taşıyor.
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‘Susturamazsınız’ kitabının yazarı Muzaffer Kahraman ve Beyazıt Yayınları Genel Yayın
Yönetmeni Vedat Sağlam Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Yörük’ü ziyaret etti.
Ziyarette yayınlanan kitap hakkında bilgiler veren Kahraman, “Kitap 2015 yılında ulusal
gazetelerde yayımlanan köşe yazılarımdan derlendi. 2015 yılı ülke kaderini belirleyen iki
genel seçimin yaşandığı, yedi düvelin bir araya gelerek ‘Türkiye’ye diz çöktürme’

operasyonlarını gerçekleştiği, birçok açıdan belirsizliklerin yaşandığı zor bir yıl oldu. Hala
gündemimizi meşgul eden güncel konuları kitapta bulabilirsiniz.” dedi.
Muzaffer Kahraman Kimdir?
Kayseri doğumlu olan yazar Muzaffer Kahraman’ın 2014 yılından beri çeşitli ulusal
gazetelerde yüzlerce köşe yazısı ve makalesi yayımlandı. Kayseri özelinden başlayarak daha
çok ülke sorunlarına kafa yoran, dertlenen Kahraman, çalışmalarına sosyolojik çıkarımlar
yaparak devam ediyor. Halen ulusal bir gazetenin köşe yazarlığını yapan Kahraman,
okuyucuları ile köşesinde düzenli olarak buluşmayı sürdürüyor. Haber-Nurullah Başak
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18566.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Kayseri Dünya’nın biyoteknoloji üssü olma
yolunda!
‘Liderlik’, ‘Kalite’, ‘Yenilik’ ve ‘Mükemmellik’ ilkelerine olan katkısı Kayseri’den Dünya’ya
açılan Hasbiotech’e dünyanın en prestijli kalite ödülü olarak kabul edilen 2016 yılı
‘Uluslararası Kalite Ödülü’nü getirdi. Frankfurt’ta uluslararası liderlerin katıldığı törende
ödülünü alan Hasbiotech, ülkemizin gururu oldu. Bu ödül Hasbiotech’e Dünya’nın
biyoteknoloji üssü olma yolunu açtı.
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Dünyada kalite kültürü bilincinin oluşmasına öncülük eden Business Initiative Directions
(BID) tarafından, kendi alanlarında kaliteye önem veren ve 117 ülkede faaliyet gösteren lider
kuruluşlara her yıl ‘International Arch of Europe Awards’ adı altında ‘Gold’, ‘Diamond’ ve
‘Platinum’ kategorilerinde ödül verilmektedir. BID Ödül Komitesi tarafından, üniversiteler,
ticaret odaları ve büyükelçilikler gibi saygın kuruluşlardan da görüş alınarak gerçekleştirilen
ve aylar süren aday belirleme çalışmaları sonuçlandırıldı ve Türk Firması Hasbiotech,
dünyanın en prestijli kalite ödülü olarak kabul edilen 2016 yılı ‘Uluslararası Kalite Ödülü’ne
‘Gold’ kategorisinde layık görüldü.
Bu yıl 29. kez verilen Uluslararası Kalite Ödülleri, InterContinental Frankfurt Kongre
Salonunda 72 ülkenin katılımı ile sahiplerini buldu. BID Başkanı Jose E. Priedo, Kayseri’den
dünyaya açılma başarısı gösteren Hasbiotech’in ödülünü, firmayı temsilen Onkoloji Satış &
Pazarlama Müdürü Dr. Buğraer Aslan’a takdim etti.
Gururlandıran ödül
Dr. Buğraer Aslan, uluslararası liderlerin katılım sağladığı törende yaptığı konuşmada; global
ve yenilikçi bir yaklaşımı kendine misyon edinen Hasbiotech’in iş geliştirme çalışmaları ile
ilaç sektöründe dünya oyuncusu olmaya hazırlandığını ifade etti. Bu görev dâhilinde Küba
başta olmak üzere birçok ülke ile ortak yenilikçi projeler geliştirildiğini belirten Dr. Buğraer
Aslan, “En önemli hedeflerimizden biri, Türk uzmanlar tarafından Türkiye’de geliştirilmiş
yerli molekül ilaçları dünyaya pazarlamaktır. Hasbiotech olarak dünyanın en prestijli katile

ödülü olan 2016 Yılı ‘Uluslararası Kalite Ödülü’ne layık bulunmak, ülkemizi ve bizleri
gururlandırırken, doğru yolda emin adımlarla ilerlediğimizi bir kez daha gösterdi” dedi.
İlk 500 kuruluş arasında
2009 yılında biyoteknoloji alanında faaliyet göstermek üzere kurulan Hasbiotech, HAS
Grup’un en genç ve dinamik firması konumunda. HAS Grup, 1989 yılında yüzde yüz yerli
sermaye ile Kayseri’de çelik kablo üretmek üzere kuruldu ve bugün enerjiden inşaata,
mobilyadan otomotive çok sayıda sektörde faaliyet gösteriyor ve 5 kıtada 100’e yakın bölgeyi
kapsıyor. Ayrıca, HAS Grup bünyesindeki 4 firma, İstanbul Sanayi Odası’nın belirlediği
Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alıyor. Türkiye’ye ‘Gold’
kategorisinde International Arch of Europe Ödülü’nü getirme başarısı gösteren Hasbiotech ise
Türkiye’de genellikle çok uluslu şirketlerin tekelinde olan ilaç sektöründe tamamen yerli
sermaye ile kurulmuş olması itibari ile farkını ortaya koymaktadır. Özel çalışma alanlarına
yoğunlaşan Hasbiotech, tıpta karşılanmamış ihtiyaçlara odaklanarak diyabete bağlı kronik
yara tedavisi, akciğer kanserinde terapötik aşının yanı sıra önümüzdeki yıllarda geliştirmeyi
hedeflediği Onkoloji’de tanı kiti, Kardiyoloji’de miyokart enfarktüsünden ölümü engelleyen
ürünler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
BID tarafından bu yıl Hasbiotech’e verilen ‘Uluslararası Kalite Ödülü’nü Türkiye’den çeşitli
kategorilerde şimdiye kadar Doğuş Holding, Abdi İbrahim İlaç, Garanti Yatırım gibi kendi
alanında en büyük ve önemli firmalar layık bulundu.
Hasbiotech’in kurumsal web sayfasına http://www.hasbiotech.com adresinden ulaşıliliyor.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18567.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

ERÜ’ye bilimsel ödül
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Enerjist
Takımı tarafından tasarlanan elektrikli araç VoltaCar, Kocaeli’de gerçekleştirilen TÜBİTAK
Alternatif Enerjili Araç Yarışlarından ödülle döndü.
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1-7 Ağustos 2016 tarihlerinde Kocaeli Körfez Yarış Pisti’nde çeşitli üniversitelerden 34
takımın katılımıyla gerçekleştirilen TÜBİTAK Electromobile Efficiency Challenge-Electric
Vehicle 2016 Yarışmasında, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri
Mühendisliği Bölümü tarafından geliştirilen elektrikli araç VoltaCar’a, TÜBİTAK Kurul Özel
Ödülü (JuryAward) verildi.

Doç. Dr. Nesrin Kayataş Demir ve Öğr. Gör. Mehmet Fatih Kaya’nın akademik
danışmanlığında 20 kişilik Enerjist Takımı tarafından tasarlanan eletrikli araç VoltaCar,
karbon fiber malzemeden üretildi. 70 bin TL’ye mal olan VoltaCar, 200 kg ağırlığa sahip ve
130 km’de 1 TL’lik yakıt harcıyor. Saatte 85 km hız yapabilen VoltaCar, tam dolu bir batarya
ile 90-100 km yol gidebiliyor. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18568.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Melikgazi’den teknolojiye yakın takip
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, en son teknolojik gelişmeleri yakından
takip ederek çalışmalarda kullandıklarını söyledi.
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Şu anda tüm çalışanların bilgisayar ile hizmet sunduğunu yani Melikgazi belediyesinde
memurların bilgisayar kullanımın oranı yüzde 100 olduğunu hatırlatan Başkan Memduh
Büyükkılıç, bilgisayar kullanımın sadece memurlar ile kalmadığını, 81 mahalle muhtarlığında
bilgisayar olduğunu, kaçak inşaat, zabıta denetim, zabıta trafik gibi ekiplerin de cep bilgisayar
ile çalıştığını kaydetti.
Melikgazi şehrinin at arabası olmayan, gecekondu yapılmayan ve kaldırımların el arabaları ile
işgal edilmemiş bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç “Her hafta pazartesi
ve Perşembe günleri iki kez olmak üzere uydu fotoğrafları çekilmektedir. Bu fotoğrafların
bilgisayar programında karşılaştırması ile kaçak yapı denetimi yapılmaktadır. Böylece gezici
ekiplerin bir başka göreve yönlendirilmesi ile hem personel hem de araç tasarrufu
sağlanmaktadır. Yani uydu fotoğrafları ile kaçak inşaat denetimi yapılmaktadır” dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, bilgisayar ile belediye iş ve işlemlerinde büyük verimlilik elde
edildiğini ve e-belediye ile e-devlet bütünleşmesini sağladıklarını sözlerine ekledi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18569.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

FETÖ/PDY operasyonunda 17 avukat
adliyeye çıkarıldı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında
yapılan operasyonlarda gözaltına alınan AHUDER yöneticisi 17 avukat adliyeye çıkarıldı.
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15 Temmuz FETÖ tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY
operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Hukuk Derneği
(AHUDER) yöneticisi 2'si kadın 17 avukat gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 17 kişi
yapılan işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen 17 kişi daha sonra adliyeye çıkarıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18570.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Kayseri'de trafiğe kayıtlı araç 336 bin oldu
Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta trafiğe kayıtlı araç sayısında geçen yıla göre artış olduğu
bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere
göre, Kayseri'de haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,4, geçen
yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,6 oranında arttı. Kayseri'de haziran ayında trafiğe kayıtlı araç
sayısının 335 bin 950 olduğu belirlendi.
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Bir önceki ay 334 bin 639 olan araç sayısı geçen yılın aynı ayında ise 318 bin 025 olarak
gerçekleşti. Haziran ayı sonu itibarıyla Kayseri'de trafiğe kayıtlı 335 bin 950 taşıtın yüzde
62,4'ünü otomobil, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 1,4'ünü otobüs, yüzde 16,7'sini
kamyonet, yüzde 4,8'ini kamyon, yüzde 4,7'sini motosiklet, yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar
ve yüzde 8,1' ini ise traktör oluşturdu. Kayseri'de haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir
önceki aya göre yüzde 0,4, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,6 oranında arttı.
Sivas'ta 144 bin 344 araç var

Sivas' ta haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 144 bin 344, bir önceki ay 143 bin 704,
geçen yılın aynı ayında ise 135 bin 724 olarak gerçekleşti.
Haziran ayı sonu itibarıyla Sivas'ta trafiğe kayıtlı 144 bin 344 taşıtın yüzde 51,9'unu otomobil,
yüzde 2,3'ünü minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 15,9'unu kamyonet, yüzde 4,1'ini kamyon,
yüzde 4,3'ünü motosiklet, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar, yüzde 20,8' ini ise traktör
oluşturdu.
Sivas' ta haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,4, geçen yılın
aynı ayına göre ise yüzde 5,9 oranında arttı.
Yozgat'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
Yozgat'ta ise haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 99 bin 474, bir önceki ay 99 bin 88,
geçen yılın aynı ayında ise 94 bin 609 olarak gerçekleşti.
Haziran ayı sonu itibarıyla Yozgat'ta trafiğe kayıtlı 99 bin 474 taşıtın yüzde 46,3'ünü
otomobil, yüzde 2,7'sini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs, yüzde 11,3'ünü kamyonet, yüzde
5,1'ini kamyon, yüzde 3,1'ini motosiklet, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 31' ini
ise traktör oluşturdu.
Yozgat'ta haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,4, geçen yılın
aynı ayına göre ise yüzde 4,7 oranında arttı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18571.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

"Kayseri kendine yakışanı yaptı"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın
talimatı ile sona eren demokrasi nöbetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Kayseri'nin çok
büyük bir coşku ile bu nöbete katıldığını ve demokrasiyi sahiplendiğini ifade eden Başkan
Çelik, Kayseri'nin kendine yakışanı yaptığını kaydetti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 27 gündür işinden, ailesinden, uykusundan,
rahatından feragat ederek demokrasi nöbetine katılan tüm Kayserililere teşekkür etti.
Kayseri'nin 27 gün boyunca kendine yakışanı yaptığını dile getiren Başkan Çelik, "15
Temmuz'da adeta ikinci bir İstiklal Harbi'ni kazanan bu asil millet, ülkemizin geleceğini, al
bayrağın onurunu, İslamın son kalesi olan bu toprakları yüz yıl önce yaptığı gibi yine
alçaklara uğratmadı. 27 gün boyunca yılmadan, yorulmadan bu vatan topraklarını bir asker
edasıyla bekleyen bu Aziz Milletin bir ferdi olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Demokrasi
Nöbetlerimizde meydanları coşku, inanç ve imanla dolduran halkımıza ve canlarını feda eden
şehitlerimize; tankların, topların önünde duran gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum.
Rabbim bu güzel ülkemizin güzel insanlarına bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ülkemiz
üzerinde emelleri olan hainlere de fırsat vermesin. Bu zorlu süreçte vatanımız için meydanları
boş bırakmayan Kayserili hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Kayseri her zaman olduğu

gibi yine kendine yakışanı yaptı. Allah bu aziz hemşehrilerimizden ve milletimizden razı
olsun" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18572.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Kapatılan üniversitelerin öğrencileri
mağdur edilmesin
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, kapatılan Üniversitelerin
öğrencilerinin sesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı. Melikşah Üniversitesi’nin
Erciyes Üniversitesi garantörlüğünde kurulduğunu hatırlatan Arık, “Devlet üniversitelerinin
garantörlüğü binaların devri ile mi sınırlıdır, yoksa öğrencilerinin eğitimin devamlılığını da
kapsamakta mıdır?” diye sordu.
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CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olduğu
belirtilerek Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan vakıf üniversitelerinde okuyan
yaklaşık 65 bin öğrencinin sorununu TBMM’ye taşıdı. Hükümet yetkililerinin FETÖ
tehdidini fark edemediğini belirten Arık, konuşmasında şu görüşleri dile getirdi: “Bilindiği
üzere 15 vakıf üniversitesi kapatıldı. Yaklaşık 65 bin öğrencimiz ve aileleri şuan büyük bir
endişe içerisinde… Aileler, Devleti yönetenlerin fark edemediği bu tehlikeyi kendilerinin fark
etmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak; FETÖ’cü olmadıklarını, çocuklarını da
FETÖ’cü olsun diye bu okullara göndermediklerini; devlet güvencesinde açılan bu okullara,
çocuklarını yanlarında okumaları veya puanları bu okullara yettiği için gönderdiklerini ifade
ediyorlar. Erciyes Üniversitesi garantörlüğünde kurulan Melikşah Üniversitesi kapatıldı ve
yerleşkesi Erciyes Üniversitesi’ne devredildi. Öğrencilerin yeniden tercih yapacakları
belirtiliyor. Öğrencilerin burs ve kredileri kesildi. Üniversite ücretlerini ödemekte sıkıntı
çeken aileler çocuklarını başka bir kentte okutamayacaklarını vurguluyorlar. Devlette
devamlılığının esas olduğunu hatırlatarak Sayın Başbakan’a masum aileler ve öğrenciler
adına sormak istiyorum: Devlet üniversitelerinin garantörlüğü binaların devri ile mi sınırlıdır,
yoksa öğrencilerinin eğitimin devamlılığını da kapsamakta mıdır?” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18573.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Pazar yerleri kültürümüzü yansıtıyor
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, eşi Emel Palancıoğlu ve çocuklarıyla Mevlana
Mahallesindeki Salı Pazarında tezgah açan esnafı ziyaret etti. Palancıoğlu, “Uzun süre
babamla meyve sebze satışı yapmıştık. Pazar yerleri bizim kültürümüzün yansıtıldığı önemli
yerlerden.” dedi.
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Başkan Palancıoğlu’na Kayseri Meyveciler Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Zekeriya
Kaya da eşlik etti. Meyveden sebzeye birçok gıda maddesinin satışa sunulduğu pazarda gezen
Palancıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti ardından eşiyle alışveriş yaptı.
Ziyaretin sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Palancıoğlu, eski bir esnaf çocuğu olduğunu
belirterek, “Uzun süre babamla meyve sebze satışı yapmıştık. Pazar yerleri bizim
kültürümüzün yansıtıldığı önemli yerlerden. Gerçekten de hem fiyat, hem de kalite olarak
pazarlarımız iyileşti. Aslında yurtdışında pazarlar pahalı olur marketler ucuz olur, ama biz de
tam tersi pazarlar ucuz. Bazı tezgahlarda isteyen ürününü seçim yaparak alabiliyor. Pazar yeri
de kalabalık ve iletişim de güzel. Darbe girişiminden bu yana yorgunluk ve stresimizi
alışveriş yaparak attık. Esnafımız da güler yüzlü, vatandaşa yardımcı oluyorlar. Bütün
vatandaşlarımızı küçük esnafımıza destek için pazarlardan alışveriş yapmaya davet ediyorum.
Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın.” dedi.
Pazar yerlerindeki şartları daha iyileştirecek çalışmalar yapacaklarını anlatan Başkan
Palancıoğlu, “Gerekli düzenlemeleri yapıp daha iyi şartlarda mescidi, tuvaleti, temizliği ve
zabıta noktasıyla pazar yerlerimiz insanların rahatlıkla gelip alışveriş yapabileceği yerler
haline gelecek. İnşallah önümüzdeki günlerde pazar yerleriyle ilgili farklı düzenlemeleri
ortaya çıkaracağız. Hem pazar esnafımız rahatlayacak, hem de vatandaşlarımız daha nitelikli
alanda alışveriş yapabilecek.” diye konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18574.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Erciyes'e bisiklet ve yaya yolu yapılacak
Büyükşehir Belediyesi Erciyes Kış Turizm Merkezi'ndeki yatırımlarını sürdürüyor. Erciyes'e
bisiklet ve yaya yolu yapımı için ihaleye çıkıldı.
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes'te yapılacak olan bisiklet ve yaya yolu ile gölet
etrafına korkuluk yapılması işi için gerçekleştirilen ihaleye üç firma katıldı. Yaklaşık maliyeti
1 milyon 249 bin TL olan ihaleye giren firmalar ve verdikleri teklifler şöyle oldu:
Oğuz İnşaat: 1 milyon 31 bin TL
Eryapı İnşaat: 1 milyon 163 bin TL
Camtaş Doğal Yapı: 1 milyon 269 bin TL
İhale, komisyon tarafından tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek. Kurumsal
Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18575.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Sıcaklar kalbe zarar
Uzmanlar aşırı sıcaklar ve nem; sağlıklı ya da bilinen kalp hastalığı olan bireyler için önemli
kardiyak riskler taşıdığını söylüyor. Uzmanlar ayrıca, bu iki faktör, vücuttan sıvı ve tuz kaybı,
tansiyon dengesizliği, kan akışkanlığında azalma yani pıhtılaşmanın artması ve kolesterolde
yükselme gibi sonuçlar ortaya çıkarması, kalp hastalığı nedeniyle ölümlerde artış görüleceğini
belirterek uyarıda bulunuyor.
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Medicana Çamlıca Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yolcu, özellikle ileri
yaştaki hastalarda vücuttaki su-tuz ve tansiyon dengesinin çok daha hassas olması ve aynı
zamanda bu kişilerde beraberinde hipertansiyon ve şeker hastalığının daha fazla olması
nedeniyle bu hastalar daha riskli grubu oluştuğunu söyledi.
Kalp krizinde ilk yardım nasıl olmalı?
Kalp krizlerinde ilk yardımın önemli olduğunu belirten Doç Dr. Yolcu, “Göğüs ağrısı, nefes
darlığı, çarpıntı, fenalaşma, bayılma gibi şikayetler kalp krzinin en önemli belrtileri olup bu
semptomların varlığında hasta sıcak ortamdan uzaklaştırılıp serin (Klimalı ortam değil) bir
yere alınmalı ve bir an önce en yakın hastaneye götürülmeli. Eğer hastanın genel durumu çok
sıkıntılı ise zaman kaybedilmeden 112 aranmalı” dedi.
Kalp sağlığı açısından nelere dikkat edilmeli, ne gibi önlemler alınmalı?
Kıyafet seçimine dikkat edilmesi önemlidir. Özellikle nem emebilen, açık renkli ve vücudun
hava alması sağlayabilecek kıyafetlerin tercih edilmesi.
Özellikle güneş etkisinin çok olduğu öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması, eğer çıkılacaksa
mutlak güneş etkisinden korunulması
Spor yaparken açık havada güneş altında değil, sabah ya da akşam saatlerinde sıcak etkisi
azaldığında ağır ve yorucu olmayan ve aralıklı dinlenmelerin eşlik ettiği spor yapılmalı
Vücut nem ve sıcakla aşırı su ve tuz kaybettiği için mutlaka su tüketiminin bol olmasına
dikkat edilmeli
Beslenmeye dikkat edilmeli, sıcak ve ağır yemekler yerine hafif, sebze ve meyve ağırlıklı
beslenilmeli
Özellikle kalp krizini tetikleyen sigara ve kafein gibi etkenlerden uzak durulmalı

Deniz yada havuza girerken güneşin direk etkisinden korunmak için sabah ve akşam
saatlerinin tercih edilmesi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18576.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Askeri araziler yeşil alan olacak
Mehmet Özhaseki, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehir dışına taşınmaya başlayan
askeri arazilerle ilgili açıklama yaptı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, askeri araziler için bakanlıkların çalışma
yapacağını söyledi. Özhaseki, "Yeşil alanlar park olarak kullanılacak. Yeşil alan olmaya
müsait olmayanlar kullanılabilir" dedi.
"YEŞİL ALANLAR PARK OLACAK"
Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Özhaseki, şunları söyledi: "Askeri
araziler Maliye, Milli Savunma ve bakanlığımız tarafından tüm şehirlerde gözden geçirilecek.
Taşınıp taşınmaması hususunda rapor hazırlanacak. Yeşil alanlar park olarak kullanılacak.
Yeşil alan olmaya müsait olmayanlar kullanılabilir. Son karar Cumhurbaşkanımız ve
Başbakan'da olacak."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18577.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Yeşile bürünen Kocasinan’da çocuklar daha
mutlu
Kocasinan Belediyesi, Yakut, Beyazşehir, Kocasinan ve Ziya Gökalp Mahalleleri’nde olmak
üzere toplam 4 adet park yapım ihalesi gerçekleştirdi.
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Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevre
düzenine ve yeşilin önemine dikkat çekerek, ihalelerin sonuçlanmasıyla özellikle çocuklar
için daha temiz, daha yeşil ve daha güvenli alanlar inşa etmeye devam edeceklerini vurguladı.
Daha yeşil bir Kocasinan için ellerinden geldiğince titiz ve özenli bir şekilde çalıştıklarını
belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Çok sayıda bitki ve ağaç türünü bünyesinde barındırmakta
olan, her yaştan insanın rahat bir şekilde spor aktivitelerini gerçekleştirebildikleri çok
fonksiyonlu, kapsamlı, eğlenme, dinlenme ve sohbet mekanlarına sahip parklarımızın sayısını
arttırmak için çalışıyoruz.” diye konuştu.
Yakut, Beyazşehir, Kocasinan ve Ziya Gökalp Mahallelerinde toplam 4 adet park yapım işi ile
ilgili açık teklif usulüyle yapılan ihale Kocasinan Belediyesi İhale Komisyonu tarafından
toplantı salonunda gerçekleştirildi. Komisyon Başkanı Hasan Kılıç yönetiminde yapılan
ihaleye 4 firma katıldı.
Yaklaşık maliyeti 1 milyon 853 bin 719 Türk Lirası olan ihale, dosyalarda gerekli
incelemelerin yapılması amacıyla sonlandırıldı. İhale sonucunun, gerekli incelemelerin
tamamlanmasının ardından kamuoyuna açıklanacağı bildirildi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18578.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Kasım Özkan’ın kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18579.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

‘Gülen'in ağzını sildiği peçeteyi yediler’
11 Ağustos 2016 Perşembe 13:08
Bir dönem kanlı terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in en yakın isimlerden biri olan Ahmet
Keleş, katıldığı canlı yayın programında Gülen ile ilgili bilinmeyenleri paylaşarak örgütteki
iğrenç sapkınlıkları da tüm detaylarıyla anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18580.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Meydana demokrasi ‘duş’u!
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla Cumhuriyet Meydanı sabunlu suyla
yıkanarak temizlendi. Temizlik çalışmalarına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de
katıldı.
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Başkan Çelik, temizlik sonrası kaldırım ve yeşil doku çalışmalarının başlayacağını belirtti ve
meydanın Kayseri’ye yakışır hale getirileceğini söyledi.
Büyükşehir Belediyesi sabahın erken saatlerinde geniş bir ekiple Cumhuriyet Meydanı'na
girerek detaylı bir temizlik çalışması başlattı. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, temizlik çalışmalarına bizzat da iştirak etti.
Konuyla ilgili yaptığı açıklamada 15 Temmuz'dan bu yana demokrasi nöbetine ev sahipliği
yapan Cumhuriyet Meydanı'nın bir anlamda nöbet yorgunu haline geldiğini belirten Başkan
Çelik, Son nöbeti tuttuk ve sıra temizliğe geldi. Park Bahçeler ekiplerimiz, temizlik
firmalarımızın tamamı ve itfaiyemiz sabah erken saatte çalışmalara başladı. Öncelikle çeşitli
temizlik malzemeleri ile sert zemindeki kirleri temizledik. Akabinde Fen İşlerimiz meydana
girerek yıpranan kaldırımları değiştirecek. Daha sonra da Park Bahçeler ekipleri sulama
tesisatlarını da değiştirerek yeşil dokuyu yeniden yapacak. Çiçekler yeniden dikilecek. Tüm
bu çalışmaların ardından Cumhuriyet Meydanımız Kayseri'ye yakışır bir hale gelecek" dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18581.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Altın Nesil, Nasıl Hain Nesil Oldu
İlhan AKKURT
ilhanakkurt@gmail.com
11 Ağustos 2016, 10:12

1970-80 arasında F. Gülen’in ALTIN NESİL konferanslarını ve kitaplarını herkes bilir. Altın
Nesil, masum Anadolu’muzun saf çocuklarının IŞIK Evleri’nde, açılan yurt ve okullarda ülke
geleceğinde inançlı kadrolar ve nesiller yetiştirilme çabasının ismidir. Bu çabadaki özveriyi

ve yetişen güzide gençliği gören Anadolu insanı bu çalışmalara omuz vererek çok büyük
fedakârlıkla desteklemiştir.
Yıllardır inançlı insanımız devlet çarkında varlığını, en ufak İslami dirilişe geçit vermeyen
ceberut ve darbeci Kemalist-sola karşı, kendini gizleyerek koruyabildi. Namaz kılan başı
örtülü bir memurun bulunduğu dairede yaşaması ve yükselmesi mümkün değildi. Darbeci
zihniyetin elinde laiklik, tam bir din düşmanlığına dönüşmüştü ve sırf başörtüsünden dolayı
binlerce genç okullarından atılmıştı. Atatürkçülük adına yapılan bu baskılarla, inançlı kesimin
resmi kurumlarda yaşaması mümkün değildi ve bu yüzden hiç kimse bu gizli örgütlenmeden
rahatsızlık duymuyordu. Yani inançlı kesimin takiyye-kendini gizleyerek varlığını
sürdürmesinden başka bir yolu yoktu. Bu yolu az çok her inançlı gurup kullanıyordu.
Siyaset kurumu ve partilerin durumu da çok farklı değildi. Basit endişelerle inançlı kesimin
kurduğu partiler defalarca kapatılmıştı. Darbeci 28 Şubat dönemini baskılarıyla cemaat lideri
F. Gülen yurt dışına göç etmiş veya ettirilmişti. Böylece siyaset kurumuna da sahip çıkan
Anadolu insanı AK Parti’ye güç vermesiyle bu mücadele daha da şiddetlenmişti. Halkın
büyük çoğunluğunun oyuyla demokratik yollardan iktidar olan hükümetin ilk 10 yılı çok
büyük tehditlerle yönetimde kalabilmiştir. İşte devlette gizli yapılaşmanın asıl suçlusu bu
zihniyettir.
Her fikir hareketinin hedefi, devletleşmek ve bir gün ülkeyi kendi fikirleri doğrultusunda
yönetmektir. Bu her fikir hareketi için normal bir şeydir ve suç değildir. Hal böyle ise FETÖ
hareketine neden hain diyoruz? Altın Nesil’in kendini gizleyerek darbe ile hedefine ulaşması,
Anadolu insanının istediği olmayacak mıydı? Altın Nesli neden hainlikle suçluyoruz? Bir
hareketin böyle hain olmasının 2 tane dış, buna yol açan 2 tane de iç sebebi vardır. Önce
hainlik yaftası vurulmayı hak ettiren 2 dış sebebi anlayalım. ABD’yi bile jandarma gibi
kullanarak dünyayı tek bir elden yönetmeye çalışan küresel bir derin güç odağı vardır. Bu
güç, kendileriyle uyumlu çalışmayan her ülke ve iktidarı diktatör ilan etmekte; demokrasi,
özgürlük ve insan hakları masalı ile kendi çıkarlarına engel olanları itaate ve devirmeye
çalışmaktadır. İşte sen ülkene karşı bu güçlerle işbirliği içinde olursan asıl hain olarak
anılmayı bu sebepten hak edersin. Diğer hainliği pekiştirici sebep te, seçim gibi halkın
tercihiyle demokratik meşru yollarla değil zorba bir darbe ile kendi inançlı iktidarına, halkına
karşı katliam yapmaktır.
Bir fikir hareketinin bu hale dönüşmesine yol açan iki iç sebebe gelince. Bu iki hata hangi
fikir hareketinde bulunursa bulunsun, zamanla büyüyüp gelişen her hareketi bekleyen sonuç
hainleşmektir. Bunlardan ilki, bir fikir veya inanç hareketinde bulunan “tek doğru benim
yolum, benden başka doğru yoktur” saplantısıdır. Diğeri karizmatik liderlik anlayışıdır. Yani
benim yolumda olmayanlar düşmanımdır, liderim çok kutsal biridir, hiç yanılmaz, ilahi güçler
tarafından görevlendirilmiş devrin tek kurtarıcısıdır saplantısı. Böyle bir liderin etrafına
toplanan müritler onun her dediğini sorgulamadan, tam bir haşhaşı-hipnotik robot gibi
uygulayacaklarından bu gidişin sonunun bir hainliğe varacağını görmeleri mümkün değildir.
Bu işin dinle minle ilgisi yoktur, bu yolda olan her fikir hareketini bekleyen sonuç budur. Ha,
Hitler gibi dış güçlerin emrinde olmadan iktidarı ele geçirirsen, bu kez de ülkende senin gibi
düşünmeyenlere (Alman solu, Yahudileri yakması ve dünyayı ateşe vermesi) hainlik edersin.
Değerli yazarlarımızdan A. Dilipak’a “-Cemaat nasıl oldu da böyle savruldu” diye
sorduğumda çok ilginç bir gerçeği anlatmıştı. Refah Partisi’nin yükseldiği 1995’li yıllarda bu
derin güçlerin temsilcilerinden Graham Fuller ekibi bana da geldi ve gelin birlikte çalışalım”
dedi. Ben de dedim, “-Bizden ne istiyorsunuz?”. İstekleri şuydu, “İsrail’le, NATO’ya, ABD
ve demokrasiye karşı olmayacaksınız”. Bunlarla işbirliğine evet dediğiniz müddetçe ister
şeriatçı olun, ister kral veya şeyh hiç önemli değil size pek dokunmazlar. O dönem ayni
teklifleri cemaat dâhil diğer pek çok İslami guruplara yaptıklarını söyledi. Cemaat bu teklife
karşı çıkmadı ve sonucu Amerikano-Mehdi’ye kadar vardı. İşte bir hareketin tek bir
karizmatik liderin iki dudağı arasından çıkacak sözle hareket etmesinin en tehlikeli yanı

budur. Bir ülkede karizmatik bir lider çok yüksek bir oyla iktidar olsa bile derin güçler bu
liderle görüşüp “-Rahat etmek istiyorsan bizimle iyi geçin” diyerek tehdit ediyorlar. Lider de
çoğu zaman bu güçlere boyun eğmek zorunda kalıyor ve iyi niyetlerle yola çıkan lider, zoru
görünce bu güçlerin siyasi emelleri doğrultusunda işbirlikçi olmak zorunda kalabiliyor.
Takipçileri de liderin sözlerinde inançlarına ters şeyler görseler bile “vardır bir kerameti”
diyerek karşı çıkmıyorlar. Geçmişte olabilir ama günümüzde karizmatik liderliğin bu açıdan
çok büyük tehdit altında olduğu bir gerçek. Bu yüzden bir fikir hareketi, karizmatik liderlik
yerine bir meclis ve şura ile yönetilmelidir. Şu an ülkemizde ordu ve kamuda yapılan güçlerin
ayrılığı prensibine uygun düzenlemeler ayni zamanda siyasi partilerde de uygulanmalıdır.
Partiler tepeden değil aşağıdan örgütlenmeli, genel merkez yerine seçmenlerin tercihleri
doğrultusunda adaylar belirlenmeli, parti lideri yerine parti MKYK’sı etkili olmalı, bir
oylamada gurup kararı olmamalı vb. gibi düzenlenmeler yapılmalıdır. Yoksa tehlike çok
büyük.
Maalesef, gerçekten Anadolu’nun altın gibi çocuklarına çoook ama çook yazık oldu. Melek
gibi bu çocukların kanına girenler yarın ahrette bunun hesabını veremez. Benzer hatalarla yeni
nesilleri kaybetmeyelim.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18582.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

AFRİKALI KAYSERİLİYİ
DOLANDIRIRSA HABER OLMAZ MI?
“100 Euro'yu iki beyaz kağıt arasına koyarak, özel solüsyona yatırdılar. O beyaz kağıtlar
paraya dönüştü. Ellerinde 3 milyon ile 5 milyon arasında kalıp olduğunu söylediler. Ben de 70
bin Euro verdim. Solüsyona yatırıp, bir bir poşete koydular. O poşeti de 24 saat sonra açmamı
söylediler. Daha sonra poşetin içinden sahte paralar çıktı.”

11 Ağustos 2016 Perşembe 14:56

İstanbul'da tanıştıkları Kayserili gurbetçiye kendilerini Afrika ülkesi Mali'de bir generalin
yakını olarak tanıtarak 70 bin Euro'sunu alan iki Mali'li sanığın yargılandığı davaya devam
edildi.
Para kazanıp, emlak işi yapmayı umut eden Kayserili gurbetçi, sanıkların 100 bin Euro'yu
özel solüsyon ile 3 milyon Euro'ya kadar çıkaracaklarını belirterek, 70 bin Euro parasını
kaptırdığını söyledi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada şikayetçi M.Ş. hazır bulunurken,
İstanbul Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mali uyruklu T.M. ve A.T
isimli sanıklar ise duruşmaya katılmadı.
Dolandırıldığını mahkemede anlattı

Şikayetçi M.Ş. İngiltere'de market işletmeciliği yaptığını ve Kayserili olduğunu belirterek,
mahkemede verdiği ifadesinde, "Bu şahıslar ile İstanbul'da tanıştım. Mali'li olduklarını,
ülkeye iş yapmaya geldiklerini söylediler. Mali'de bir generalin yakını olduğunu söylediler.
Bana 100 bin Euro'yu 3 milyon ile 5 milyon Euro arasında çoğaltacaklarını söylediler. Ben
emlak işi yapacaktım. Ben de kendilerini Kayseri'ye davet ettim. Bir hafta sonra Kayseri'ye
geldiler, rezidans kiraladım. Ramazan ayıydı, oruçtuk ve akşam iftar yaptık. Ali Dağı piknik
alanına çıktık. Ellerinin arasına beyaz kağıt koydular. 100 Euro'yu iki beyaz kağıt arasına
koyarak, özel solüsyona yatırdılar. O beyaz kağıtlar da paraya dönüştü. Ellerinde 3 milyon ile
5 milyon arasında kalıp olduğunu söylediler. Ben de 70 bin Euro verdim. Solüsyona yatırıp,
bir bir poşete koydular. O poşeti de 24 saat sonra açmamı söylediler. Daha sonra poşetin
içinden sahte paralar çıktı. Dolandırıldığımı anladım, Talas Emniyeti'ne şikayette bulundum.
3 kişilerdi ve İstanbul havalimanında yakalandılar. Birisi sınır dışı edildi, diğer ikisi
tutuklandı. Zararım giderilmedi" diye konuştu.
Mahkeme heyeti duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18583.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Sıla'nın Kayseri konseri iptal edildi
Türkiye'nin tüm renkleri ile bir araya geldiği Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ni "Şov" olarak
nitelendiren Popçu Sıla'nın Kayseri'deki konseri Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildi.

11 Ağustos 2016 Perşembe 16:06

Büyükşehir Belediyesi Sıla konseri için istenen Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'ni
vermeyecek.
Sıla'nın "Şov" ifadesi Kayseri'deki şovunu engelledi. 7 Ağustos'ta İstanbul-Yenikapı Türkiye
tarihinin en büyük mitingine sahne olmuş ve farklı siyasi görüşler taşımalarına rağmen 5
milyon kişi bu mitingde buluşarak Türkiye'nin birlik beraberliğini tüm dünyaya göstermişti.
Şarkıcı Sıla'nın bu mitinge katılmayacağını belirterek, "Böyle bir şovun içinde bulunmayı
tercih etmiyorum" şeklinde sözler sarf etmesi Kayseri'deki konserinin iptal edilmesine yol
açtı. Büyükşehir Belediyesi, Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi' inde Sıla konseri için
yapılan rezervasyonu iptal etti. İptale gerekçe olarak içinden geçtiğimiz hassas günlerde Sıla
tarafından yapılan toplumun kabul edemeyeceği yaklaşım ve bu yaklaşımın konserde çeşitli
olaylara sebebiyet vermesinden duyulan endişe gösterildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18584.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

39 yaşındaki voleybol hakemi kalp krizi
sonucu hayatını kaybetti
Kayseri Bölgesi Ulusal Klasman Voleybol hakemi Cihangir Tuncer (39), geçirdiği kalp krizi
sonucunda hayatını kaybetti.

11 Ağustos 2016 Perşembe 17:12

Kayseri voleybolunun gülen yüzü olarak bilinen genç hakem, her maçtan önce iki takım
antrenar ve kaptanları ile yaptığı özçekimler ile camianın en sevilen simalarından biri
olmuştu.
Kayseri Orduevi'nde görevli Astsubay ve aynı zamanda Kayseri Bölgesi Voleybol Ulusal
Klasman Hakemi olan Cihgangir Tuncer, görev başında geçirdiği kalp krizi sonucunda
hayatını kaybetti. Genç hakemin kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine hastaneye
kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybettiği öğrenildi. Kayseri Voleybol Klasman
Hakemleri'nden olan ve her maç öncesinde iki takım antröner ve kaptanları ile öz çekim
yapması ve güler yüzü ile tanınan Cihangir Tuncer'in vefat haberi voleybol camiasında büyük
üzüntüye neden oldu.
Evli ve üç kız çocuğu babası olan Cihangir Tuncer, Yozgat-Boğazlıyan nüfusuna kayıtlıydı.
Genç hakemin cenazesi yarın öğle namazının ardından Boğazlayan’a bağlı Poyrazlı
Mahallesi’nde toprağa verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18585.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Canlı yayında darbe izledik
CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin Darbe girişimi gecesini anlattı. Olayı ilk öğrendiği saatten
itibaren sorumlu bir siyasetçi olarak neler yaptığını ve FETÖ ile mücadele konusunda
önerilerini dile getirdi. Keskin, “Bu ülkede ilk kez canlı yayında darbe izledik” dedi.

12 Ağustos 2016 Cuma 10:20

Feyzullah Keskin 15 Temmuz Darbe Girişimi konusunda gazetemize şu değerlendirmede
bulundu:

”Olayın olduğu gece televizyon kapalıydı. Misafirler vardı, telefonlar gelmeye başladı.
Öncelikle gelen bir telefonda acil televizyonu açmam istendi, hayırdır dedim, boğaz köprüsü
tutuldu dedi. O zaman bombalı bir eylemdir dedim. Televizyonu açtık, ardından Ankara’dan
oğlum aradı. Baba burada çok ilginç şeyler oluyor, jetler uçuyor dedi. Tabi ben bu sefer
yetkilileri aradım. Görüşmelerimin sonunda olayın artık darbe boyutuna gittiği anlaşıldı.
Sonrasında açıklamalar gelmeye başladı, basının özgür olmasının faydasını biz bu olayda
görmüş olduk. Özgür bir basın demek ki bir darbenin engellenmesinde dördüncü bir güç
olarak etkilidir. Bundan sonraki süreçte ben hemen şehir merkezine gittim, yönetici
arkadaşlarımızı aradım, öncelikle Cumhuriyet Meydanına geldik ve pek kimse yoktu, insanlar
yavaş yavaş toplanıyorlardı. Meydandan sonra arkadaşlarımızla partide toplandık. Olayları
buradan hem Genel Merkezimize diyalogda geçtik hem de yetkililerle telefonda görüştük.
Gece saat 03.00’de canlı yayına katıldık. Böylece bir darbenin başlangıç sürecini canlı
yayında izlemiş olduk. Bu da herhâlde tarihinde bir kaç darbe yaşanan bir ülkede ilk defa
olmuştur.
Darbeye karşıyız
Başlangıçta Genel Başkanımız ilk tepkiyi koyan siyasilerdendi. Sol darbelerde en çok sıkıntı
yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan darbelerde daima
üzerinden buldozer gibi geçilen, mallarına el konulan, işkenceler gören bir kesimdir. Bu
yüzden bizim de refleks olarak bir tepki koymamız normaldir. Genel Başkanımız zaten
hemen ilk açıklamasını yaptı “Darbe kimden gelirse gelsin, gerekçesi ne olursa olsun biz
karşısındayız.” diyerek tepkisini koydu. Zaten CHP Genel Başkanı’nın koyduğu tepkiden
sonra diğer siyasi partilerde de bir birliktelik duygusu hat safhaya çıktı. Eğer bir ayrışmaya
girilecek, bir taraf destek, bir taraf destek olmayacak anlamında olsaydı ülke farklı yerlere
gidebilirdi. Sayın Kılıçdaroğlu’nun ilk açıklaması bence birleşme ve birliktelik açısından çok
önemliydi. Zaten sonrasında Cumhurbaşkanı’na bağlanması, sokaklarda toplanılması darbeye
karşı olduğumuzu göstermiş oldu.
“Kurumlar temizlenmeli”
Şu bir gerçektir demek ki devletin her kurumuna cemaat sızmış, yapılması gereken biran önce
Türkiye Cumhuriyeti kurumlarının sadece FETÖ cemaatinden değil tüm cemaatlerden
temizlenmesi gerekmektedir.
Bugün ki iktidarın yapması gereken bir an önce sadece FETÖ terör örgütüne üye olan
cemaatin değil bu niyette olan kişilerin kurumlardan temizlenmesi lazım oralar Türkiye
Cumhuriyeti’ne bağlı insanların getirilmesi gerekir. Şimdiye kadar yapılan yanlışlıklar
kandırıldık diye geçiştirildi ama bundan sonra kandırılmamak lazım ne olduğu görüldü, bu
niyette olan art niyetli insanların bütün kurumlardan temizlenmesi şarttır. CHP’nin de zaten
bu konuyla ilgili talebi de vardır. Kurumlar temizlenirken de çok adil davranılması
gerekmektedir. Suçu günahı olmayanlarında mutlaka ayırt edilmesi lazımdır.”
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18586.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Hüseyin Akay, Kayseri Şeker’i borçtan
kurtardı
Eski yöneticiler tarafından borçlar sebebiyle gelişemeyen Kayseri Şeker Fabrikası; Hüseyin
Akay’ın 2010’da fabrikanın başına geçmesiyle birlikte tekrar yükselişe geçti

12 Ağustos 2016 Cuma 10:25

Vedat Ali Özışık yönetiminde içler acısı halde olan Kayseri Şeker Fabrikası, trilyonlarca borç
batağına batmıştı. Eski yöneticilerin çiftçilere borçlarını ödemekte zorlandığı ve fabrikayı
borç batağına soktuğu kamuoyu tarafından biliniyor.
Borçları sebebiyle batma noktasına gelen fabrikaya 2010’da Kayseri Ak Parti Milletvekili ve
eski Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’ın da çabalarıyla kayyum heyeti atanmış ve bu heyet
çiftçilerin tüm borçlarını ödemişti. Heyetin başarılı olması üzerine kayyum heyetinde görevli
olan Hüseyin Akay, yönetim kurulu başkanı olarak çiftçilerin oyuyla seçilmişti.
“Hüseyin Akay’a iftira”
Tüm bunlardan rahatsız olan eski yöneticilerin, Hüseyin Akay’ın emniyet tarafından gözaltına
alındığı gibi yalan haberleri piyasaya sürerek algı yönetimine giriştiği düşünülüyor.
Ancak görüştüğümüz çiftçiler; “Yöneticileri sağa sola değil bize sorun, herhangi bir çiftçiye
gidip sorun. Eski yönetim paralarımızı zamanında ödemiyordu, fabrika batacak diye
korkuyorduk. Yeni yöneticiler gelince hem paramızı erken almaya başladık hem de fabrikanın
yeni yatırımlar yaptığını gördük” şeklinde konuştular. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18587.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

FETÖ’cü polisler adliyede
Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması
kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 40 polis adliyeye çıkarıldı.

12 Ağustos 2016 Cuma 10:40

15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması
kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan çeşitli rütbelerdeki 40 polis,
işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen 40
şahıs, daha sonra adliyeye çıkarıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18588.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Doğal ortamı muhafaza etmeliyiz
Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Özhaseki,
"Bakanlık olarak, doğal ortamı muhafaza etmeye memuruz. Özel Çevre Koruma Bölgeleri,
Doğal Sit Alanları ve Tabiat Varlıklarımızı koruyoruz" dedi.
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Bakan Mehmet Özhaseki, beş büyük hedefimiz var diyerek bakanlık olarak hedeflerini şu
şekilde sıraladı; "Türkiye'nin tamamında, bilimsel veriler ışığında doğal sit alanlarının
yeniden değerlendirme sürecini tamamlıyoruz. Sorumluluk alanlarımızın tamamında; Çevre
Düzeni Planları, İmar Planları ve Yönetim Planlarını tamamlıyoruz. Doğal sit alanları
içerisinde bulunan Kesin Korunacak Hassas Alanlardaki özel mülkiyete konu taşınmazların
tamamını kamu mülkiyetine geçiriyoruz. Korunan alanlarda; yaşam kalitesini artıracak
nitelikte koruma kullanma dengesini gözeten ortamları oluşturuyoruz. Nesli Tehdit ve Tehlike
Altında Olan Tür ve Habitatları koruma altına alıyoruz.
"Tüm Canlılara Karşı Kalbimizde Merhamet Ve Sevgi Var"
Bakanlık olarak temel anlayışlarının; "Doğa insan olmadan da yaşar; ama doğa yok olduktan
sonra insan yaşayamaz." Tüm canlılara karşı kalbimizde merhamet ve sevgi var. Canlı
yaşamının devamı için vazgeçilmez olan biyolojik çeşitliliği titizlikle koruyoruz. Doğal, tarihi
ve kültürel değerlerimizin sürdürülebilirlik anlayışı içerisinde yönetilmesini sağlıyoruz. Aziz
milletimizin sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasına büyük ehemmiyet gösteriyoruz diyen
Bakan Özhaseki,"9 milyon 648 bin 790 hektar gibi muazzam bir korunan alana sahibiz.
Datça-Bozburun'dan Kaş-Kekova'ya, Gölbaşı'ndan Saros Körfezi'ne, ülkemizin 16
noktasındaki Özel Çevre Koruma Bölgeleri'ne hizmet veriyoruz" dedi.
"İki Bin Dört Yüz Otuz Doğal Sit Alanımız Var"
Doğal güzellik anlamında dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduklarının altını çizen
Bakan Özhaseki, 8 bin 690 Anıt Ağacımız, 234 Mağaramız, 2430 Doğal Sit Alanımız var.
Doğa bekçi ile değil, sevgi ile korunur. Doğa sevgisi ve bilimsel tecrübesiyle öne çıkan
uzman bir ekibimiz var. Merkezde 15 kişilik bir komisyonla, taşrada 21 ilde 29 adet Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları'yla çalışıyoruz" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Çevre bize çocuklarımızın emaneti. Korunan
alanlarda, çevre değerlerinin korunarak gelecek nesillere devredilmesi en büyük gayemiz
Doğal Sit Alanlarının Yeniden Değerlendirilmesi Projesi'ne 21 farklı bölge ve Tuz Gölü'nde
devam ediyoruz. Mogan Gölü Dip Çamurunun Temizlenmesi İşbirliği Protokolü'nü
imzaladık. İkinci inceleme çalışmasını 9 Ağustos 2016'da tamamladık. Belek, Patara,
Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Göcek, Göksu Deltası'nda Deniz Kaplumbağaları'nı koruma ve

izleme çalışmalarını sürdürüyoruz. Foça'da Akdeniz Foku, Gökova'da Kum Köpek Balığı
koruma ve izleme çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18589.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

HSYK tarafından açığa alınan 5 hakim ve 1
savcı gözaltına alındı
Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından açığa alınan 5 hakim ve 1 savcı,
FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

12 Ağustos 2016 Cuma 10:59

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan FETÖ/PDY
operasyonları çerçevesinde Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından açığa alınan Bünyan
hakimi B.K., Develi hakimi E.B.Y., Develi Cumhuriyet Savcısı M.Y., Kayseri hakimi
M.M.B., Kayseri hakimi A.G. ile Kayseri İdari Mahkemesi Üyesi S.M.K.’nın gözaltına
alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan hakim ve savcılar, doktor kontrolünden geçirildikten sonra
Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18590.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

KAYSERİ VALİSİ SÜLEYMAN
KAMÇI’YA AÇIK MEKTUP
KTO ve KAYSO gibi Kayseri için çok önemli kuruluşların mevcut yöneticileri artık
görevlerini yapamaz hale gelmiştir. Bu güzide kuruluşların acilen arındırılması ve üyelerine
karşı adil olacak yöneticiler eliyle yeniden prestij kazanması zorunludur. Artık bu, niteliğini
kaybetmiş, tartışmalı kurumların, atanacak kayyum marifeti ile yeniden seçime götürülmesi
gerekmektedir.
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Bir ticaret ve sanayi şehri olan Kayseri’nin Ticaret Odası ve Sanayi Odası maalesef can
çekişiyor.
Odalarımızın başkan, meclis başkanları ve yöneticileri FETÖ örgütü ile irtibatları nedeniyle
kelepçeli olarak görüntülendiler.
Elbette soruşturma süreci devam ederken kimseyi alenen suçlamıyoruz. Ancak bu odalar;
yöneticileri üzerlerinde hiçbir leke olmaması ve mensuplarına örnek olması gereken
kurumlardır.
Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, FETÖ soruşturmasından gözaltında. Hiçyılmaz’ın
darbe girişimini destekleyen ülkelerin başında gelen İngiltere’nin Fahri Konsolosu olmak
istediğini biliyoruz. Kamuoyunda bu girişimin diplomatik zırh elde etme amacıyla yapıldığı
yönünde bir kanaat oluştu.
Dönem başında Mahmut Hiçyılmaz ekibi olarak KTO yönetim kuruluna seçilenlerden;
-Yönetim Kurulu eski Üyesi İlhan Miraboğlu, FETÖ örgütü liderliğiyle suçlanıyor ve firarda,
-Meclis Başkanı Mehmet Filiz, FETÖ örgütü lideri olmakla suçlanıyor ve tutuklu,
-Yönetim Kurulu Üyesi Bahri Coşkun, FETÖ soruşturmasından gözaltında,
-Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Haskahveci FETÖ soruşturmasından gözaltında,
-Yönetim Kurulu eski Üyesi Ferhat Akmermer, FETÖ soruşturmasından gözaltında,
-Yönetim Kurulu eski Üyesi Ahmet Mercan, FETÖ soruşturmasından gözaltında,
-Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Tuna, FETÖ ile ilişkisi olduğu iddiasıyla istifa ettirildi,
-Meclis Başkan Yardımcısı Halit Suvar, FETÖ soruşturmasından gözaltında,
-Eski Genel Sekreteri Doç. Dr. Recep Düzgün, FETÖ soruşturmasında görevden
uzaklaştırıldı,
-Genel Sekreteri Murat Yerlikan, FETÖ soruşturmasından gözaltındadır.
Kayseri Sanayi Odası’nda ise;
Oda Başkanı Mustafa Boydak, FETÖ çerçevesinde defalarca kelepçelenerek gözaltına alındı.
Yurtdışı çıkış yasağı konuldu. Aile fertleri ve ortaklarının çoğu cezaevinde.
-Meclis Başkanı Nurettin Okandan, FETÖ soruşturmasından gözaltında,
-Yönetim Kurulu Sayman üyesi Osman Köseoğlu, FETÖ soruşturmasından gözaltında,
-Disiplin Kurulu Üyesi Seyit Sevgin, FETÖ soruşturmasından gözaltında,
….
Sayın Valimiz;
KTO ve KAYSO gibi Kayseri için çok önemli kuruluşların mevcut yöneticileri artık
görevlerini yapamaz hale gelmiştir.
Bu güzide kuruluşların acilen arındırılması ve üyelerine karşı adil olacak yöneticiler eliyle
yeniden prestij kazanması zorunludur.
Artık bu, niteliğini kaybetmiş, tartışmalı kurumların, atanacak kayyum marifeti ile yeniden
seçime götürülmesi gerekmektedir.
Saygılarımızla…
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18591.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Akkışla Kadın ve Gençlik Merkezi hizmete
açılıyor
Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki yatırımlarını bir bir hizmete açmaya devam ediyor.
Akkışla ilçesinde yaptırılan Kadın ve Gençlik Merkezi de yarın hizmete açılacak.
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Büyükşehir Belediyesi şehir merkezindeki imkanları ilçelerle de buluşturmak için
çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan Akkışla Kadın ve Gençlik
Merkezi'nin açılışı yarın (13 Ağustos Cumartesi) saat 14.00'te yapılacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi, Hacılar ve Sarız
Kadın ve Gençlik merkezlerinden sonra Akkışla Kadın ve Gençlik Merkezi'ni de hizmete
açacaklarını belirterek hizmete açılan ve önümüzdeki günlerde açılacak olan bu merkezlerin
ilçelerin sosyal ve ekonomik hayatına önemli katkılar sunacağını söyledi.
Akkışla Kadın ve Gençlik Merkezi'nin önemli hizmetler vereceğine inancını dile getiren
Başkan Mustafa Çelik, "Akkışla Kadın ve Gençlik Merkezi ilçemizin ihtiyaçları göz önüne
alınarak planlandı. Merkezimizde bir adet 400 kişilik çok amaçlı salon bulunuyor. Bu salon
nikah, düğün, konferans, panel gibi etkinliklerde kullanılabilecek. Kadın ve Gençlik
Merkezi'nde ayrıca toplam 60 kişilik dört adet derslik yer alıyor. Bu dersliklerde yetişkinlere
mesleki eğitim ve hobi kursları, öğrencilere de destek kursları ve değerler eğitimi verilecek.
Merkezimizde ayrıca, fitness salonu, kadınlar lokali, internet salonu ve kütüphane yer alıyor.
Kadın ve Gençlik Merkezimizin Akkışla ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18592.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Baretli hırsız tutuklandı
Kafasına taktığı baretle birden fazla iş yeri soyan hırsız, polis ekiplerinin titiz çalışması
sonucu yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Hoca Ahmet Yesevi, Cırgalan ve Kayabaşı Mahallelerinde
meydana gelen hırsızlık olayları sonrasında Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube
Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Yapılan çalışmalarda, hırsızlığın meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın zanlısı olarak 20 yaşındaki S.A.'yı belirledi. Kayseri
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı sonrasında zanlı S.A.'nın evine yapılan
baskında, hırsızlık yapılan evlerden çalınan malzemeler bulundu.
Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen S.A., tutuklanarak cezaevine
gönderildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18593.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Kurban bayramına hazırız
Kayseri Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu Kurban Bayramı öncesinde yapılacak
hazırlıkları konuşmak için toplandı.
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Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftülüğünde Vali Yardımcısı Zülkarnin
Öztürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere,
sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla kurban
satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu
konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirler ele alındı.
Toplantıya Vali Yardımcısı Zülkarnin Öztürk, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, İl Müftü
Yardımcısı Atıf Akşit, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Erkan
Alkan, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Ali Başoğlu, Büyükşehir Belediyesi Ve
t. İşleri Şube Müdürü Levent Taflıoğlu, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Çevre Mühendisi Mustafa
Güç, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yön. ve Den. Şub. Müd. V. Ömer Kurtyemez, İl
Sağlık Müdürlüğü Talas İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cennet Uzun Mumcuoğlu, İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Ergün Tuğluk, Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü Biyolog Gülhan Kurtyemez ve T.D.V. İl Temsilciliği Memur Halil İbrahim
Özbek katıldı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18594.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

KOSB’dan “gazi meclis”e ziyaret
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 15 Temmuz'daki
darbe girişiminde bombalanan TBMM’nin Başkanı İsmail Kahraman'a “geçmiş olsun”
ziyaretinde bulundu.
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Darbe girişimcileri tarafından 15 Temmuz akşamı savaş uçakları ile bombalanan TBMM’de
yaralar sarılmaya devam ediyor. Meclis binasında hasar gören bölümlere hızla tadilat
yapılırken, gönüllerdeki yaralarda ziyaretlerle onarılıyor.
KOSB Başkanı Tahir Nursaçan ve yönetim kurulu üyeleri TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı
ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaret ile ilgili olarak bilgi veren Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "15 Temmuz’da
hain ve alçak FETÖ’nün üniformalı teröristleri tarafından, milletimizin ve devletimizin
bekasını, huzurunu, birliğini ve kardeşliğini bozulmaya çalışıldı. Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti’nin ortadan kaldırılmasını hedefleyen, hainlerin TBMM’ye yaptığı saldırı
dolayısıyla Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu olarak, TBMM Başkanı İsmail
Kahraman’a geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18595.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Tablakaya‘da tarih yeniden canlanıyor
Talas Belediyesi, Tablakaya Mahallesi’ndeki belediye eski binası başta olmak üzere peyzaj ve
restorasyon çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon
çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Tablakaya Mahallesindeki restorasyon ve
peyzaj çalışmalarını, Mahalle Muhtarı Şaban Ünal ve vatandaşlarla birlikte gezerek, yerinde
gördü. Tablakaya Mahallesinin, mimari bakımdan Talas'ın en değerli yerlerinden biri
olduğuna dikkat çeken Başkan Palancıoğlu, yapılan çalışmalarla mahalleye orijinaline uygun
bir çehre kazandırılacağını ifade etti. Söz konusu binada yapılan çalışmalarda sona gelindiğini
belirten Başkan Palancıoğlu, “Tablakaya Mahallesi Talas’ın en eski yerleşim alanları arasında
bulunuyor. Burası sosyal ve kültürel açıdan aslında geçmişte de çok canlıydı. Bulunduğumuz

yer Tablakaya’nın kalbi diyebiliriz. Bu bina eski belediye ve jandarmanın kullandığı tarihi ve
tescilli bir yapı. Biz buranın restorasyonunu tamamlamak üzereyiz. Üst katını Talas kabul evi
alt katını da nikâh salonu olarak planladık. İnşallah peyzajını da tamamladığımızda hizmete
başlattığımız fayton turlarıyla nikâhını kıydığımız genç çiftler faytona binip Talas turu atmış
olacak. Bunun haricinde Talas'a Kayseri'ye gelen üst düzey misafirleri kabul edeceğimiz
çeşitli resepsiyonlar verebileceğimiz Talas Kabul Evini burada hayata geçiriyoruz.” diye
konuştu.
Projenin başta Tablakaya Mahallesi olmak üzere bütün Talas’a canlılık kazandıracağını da
dile getiren Başkan Palancıoğlu, “Meydan Projesi 5 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor.
Burası canlı yaşayan sosyal kültürel açıdan faal bir merkez haline gelecek. Binamız bir iki
aydan hizmete girecek ancak meydan düzenleme çalışmalarımız önümüzdeki yıl
tamamlanacak. Tablakaya Mahallemizin eski günlerden daha güzel bir hale geleceğine
inanıyorum. Tablakaya, sadece Talaslıların değil Kayseri ve Kayseri dışından gelenlerinde
yoğun uğrak yeri olacak.” dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18596.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Teknopark vizyon genişletiyor
Kendine has kuluçka modeli ile örnek gösterilen Erciyes Teknopark, bünyesinde yer alan
farklı sektörlerdeki firmaların ve işbirliği içinde olduğu girişimcilerin vizyonunu genişletmeye
devam ediyor.
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Erciyes Teknopark’ta Bireysel Genç Girişim (BİGG Erciyes) adaylarına erken aşamada ürün
satışı konusunda yeni tekniklerin anlatıldığı “Prototip Nasıl Satılır?” eğitimi düzenlendi.
Düzenlenen eğitimle ilgili bilgi veren Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Ahmet Hidayet Kiraz şunları söyledi:
“İş fikirlerini ürüne/hizmete dönüştürme aşamasını tamamlayan girişimciler için en önemli
basamak satış yapabilmektir. Bu bağlamda bizde bünyemizdeki firmalara ve Bireysel Genç
Girişim (BİGG Erciyes) adaylarına yönelik olarak “Prototip nasıl satılır?” eğitimini
düzenledik. Eğitimci Murat Özanlar tarafından Sera Kuluçka Merkezi’nde verilen eğitime ilgi
son derece yoğundu.
İki gün boyunca verilen eğitimde, prototipi müşteri ile geliştirmenin hayati önemi ve
taktikleri, erken benimseyiciler nasıl bulunur, müşteriden gelen her talep isteği anında
karşılanmalı mı ve nasıl öncelikler belirlenmeli, taleplerin istek mi yoksa ihtiyaç mı olduğu
nasıl analiz edilir, üretirken her 15 günde ürün konumlandırma nasıl yapılmalı, ürün satış
fiyatına ve modeline nasıl karar verilir, türleri nedir, müşteriye nasıl prototip satış sunumu
yapılır, müşteriler start-uplar’dan ürün almayı neden istemez? Karşılarına çıkmadan önce
hangi korkularını önceden yok etmeliyiz, müşteri neden ‘prototipi yap ondan sonra gel’ der,
biz bu süreci nasıl erkene çekebilir ve üretim esnasına dahil edebiliriz ve ilk satışlar nasıl

kolayca yapılır, mühendis kafasından hızlıca çıkıp satış kafasına neden ve nasıl geçilir, proje
bazlı üretmekten paket üretime nasıl geçilir, neden ilk aşamadan beri küresel pazara
odaklanmalıyız? Olmazsa olmaz mı? Hangi ülkelerin start-up’ları direkt işe küresel boyutta
başlıyor, başlıklarında eğitim verildi. Alanında uzmanlaşmış eğitimcileri firmalarımızla ve
BİGG Erciyes adaylarıyla önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz etkinliklerle buluşturmaya
devam edeceğiz.” İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18597.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Ticaret Borsası’nda durum
Kayseri Ticaret Borsasında birinci kalite sucuğun kilogramı ortalama 44,46 liradan, seçme
pastırmanın kilogramı ise 93 liradan işlem gördü.
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Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatı şöyle:
Ürünün Cinsi
Miktarı Fiyatı
Arpa
kg
0,71
Buğday
kg
0,81
Kabak çekirdeği kg
9,23
Sucuk (evlik)
kg
35,55
Sucuk (1.kalite) kg
44,46
Sucuk (2.kalite) kg
25,62
Sucuk (3.kalite) kg
13,00
Sucuk (kangal) kg
32,49
Sucuk (parmak) kg
32,50
Pastırma (seçme) kg
93,00
Pastırma (takım) kg
54,00
Pastırma (kapak) kg
70,00
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18598.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Çiftçiler emeğine sahip çıkıyor
Kayseri Şeker Fabrikası ile sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçiler Kayseri Pancar
Kooperatifinin 24 Ağustos’ta yapılacak olan Mali Genel Kurulu öncesinde bazı rant
çevrelerinin mali genel kurulu yaptırmamak için başlattıkları oyunları çiftçi nezdinde ters tepti
ve çiftçilerin Fabrikayı sahiplenme duygusu arttı.
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Pancar ekicileri olan çiftçiler şeker pancarına, ekmeğine ve fabrikasına sahip çıktığını
fabrikaya gelerek yönetime destek vermek suretiyle gösterip Mali Genel Kurulun yapılması
için gereken desteği vereceklerini beyan ettiler.
Kayseri Merkez Bölge, Yeşilhisar, Develi, İncesu, Yahyalı, Tomarza ilçeleri ile köylerinin
çiftçileri yanında sivil toplum kuruluşu yöneticileri, muhtarlardan yüzlerce çiftçi ve STK
temsilcisi guruplar halinde köy köy, ilçe ilçe, bölge bölge Kayseri Şeker’e gelerek 24 ta
yapılacak Genel Kurul öncesi Kooperatif ve Kayseri Şeker'e sahip çıktıklarını açık bir duruşla
gösterdiler.
Merkez Bölge çiftçilerinin Şeker Fabrikasını ziyaretinde Çiftçiler adına konuşan Kalkancık
Köyü çiftçisi Hacı Saygı; "Biz ekmeğimize sahip çıkıyoruz. Ekmeğimizi kazandığımız
fabrikamıza ve kooperatifimize sahip çıkacağız çünkü bizler ekmeğimizi buradan
kazanıyoruz. Bizler pancar tarlasında çamurun içinde çalışırken birileri bizim emeğimizin
sırtından geçinmeye kalkışmasınlar" dedi.
Gömeç çiftçisi Selim Gülek: "Çiftçi arkadaşlarımızın fabrikasına sahip çıktığı için teşekkür
ederim. Başkanım usanmak, yılgınlık yapmak yok yola devam diyoruz" diye konuştu.
Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş; "Kayseri Şeker artık pancar dışında diğer
ürünleri eken çiftçilere de hizmet etmeye başladı. Çiftçilerimizin fabrikamıza sahip çıkmak
adına geldikleri için teşekkür ederim. 24 Ağustosta yapılacak olan genel kurula daha güçlü bir
şekilde katılarak destek vereceğinizi bekliyorum" dedi.
Çiftçilerin ziyaretinde Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası Yöneticileri
tam kadro hazır bulundular. Çiftçilerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Çiftçilerimiz 24
Ağustosta yapılacak Mali Genel Kurul öncesi kooperatife, Kayseri Şeker'e sahip çıktıklarını
ve yönetim kurullarına destek verdiklerini ifade ettiler. Türk Milletinin devletine sahip çıktığı
gibi çiftçilerimizde destekleri ile bize güç verdiler. Hepsine bu duyarlı davranışlarından dolayı
teşekkür ediyorum. Çiftçilerimizin bu asil duruşu çalışma enerjimizi artırıyor. Bu coşkunun
İnşallah genel kurula da aynı şekilde yansımasını bekliyoruz.
Şeker Fabrikası ve kooperatife hep beraber sahip çıkacağız.15 Temmuz Hain FETÖ
darbesinde milletimizin ülkesine, devletine sahip çıktığı gibi sizlerin de fabrikanıza sahip
çıkma noktasında teyakkuz halinde olmanızı görüyor kıvanç duyuyorum. Sizin gibi işine
sahip çıkan insanlara hizmet ediyor olmaktan dolayı da kendimi şanslı addediyorum. Bu benin
için hem de şereftir bunu da iftiharla söylüyorum." diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18599.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Su içmek için susamayı beklemeyin
Terleme nedeniyle su kaybının daha fazla arttığı yaz mevsiminde günde en az 2 litre su
tüketilmesi gerektiği bildirildi
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Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Akgül, yaz aylarında sıvı
tüketimini artırmanın yollarını anlattı.
Yaz aylarını serin tatil beldelerinde veya klimalı ortamlarda geçiren kişilerin, yaşadıkları
serinlik hissi nedeniyle susuzluk hissetmeyebildiğini belirten Dyt. Gizem Akgül, “Bu
yanılsama kişinin sıvı kaybettiği gerçeğini değiştirmiyor. Vücudun kaybettiği su kendini
halsizlik hissi ile gösteriyor; ayrıca kişiyi gergin ve sinirli yapıyor, sebep olduğu cilt kuruluğu
ile de erken yaşlanmaya yol açıyor. Bu nedenle özellikle yaz aylarında sıvı almak için
susamayı beklemek kesinlikle önerilmiyor” dedi.
Özellikle kronik rahatsızlığı olan bireylerin ve kalp damar rahatsızlığı olan hastalarının
düzenli sıvı tüketimine önem vermeleri gerektiğinin belirten Dyt. Akgül, yetersiz sıvı tüketimi
sonucunda tansiyon hastalarında tansiyon yükselmesine bağlı sıkıntıların görülebileceğini
anlatıyor. Kişinin tükettiği suyun yeterli olup olmadığı ise idrar renginden anlaşılabiliyor.
İdrar renginin koyu sarı olması, vücudun yeterli sıvıyı almadığını gösteriyor.
Spor yapanlar bol su tüketmeli
Yetersiz su tüketiminin metabolizmanın yavaşlamasına ve sindirim enzimlerinin aktivitelerini
yeterince gerçekleştirememesi sonucu kilo artışı ile sindirim sistemi rahatsızlıklarına da neden
olabileceğini anlatan Dyt. Gizem Akgül, spor yapan kişilerin su tüketimi hakkında şunları
kaydetti:
“Kasların büyük bir kısmının sudan oluşması ve egzersiz sırasında terlemeyle birlikte su
kaybının artması kişilerin sıvı ihtiyacını daha da artırıyor. Yetersiz su tüketimi bu gibi
durumlarda performansın düşmesine de neden oluyor. Bu nedenle spor yapan kişilerin su
tüketimine dikkat etmesi gerekiyor.”
Sıvı tüketimini artırmak için tüyolar
Yazın artan sıvı kaybının önlenebileceğini söyleyen Dyt. Gizem Akgül, sıvı tüketimini
artırmanın yollarını anlattı:
“Güne dinç başlamak için sabah uyandığınızda 1 bardak su için.Sıvı ihtiyacını en iyi
karşılayan suyun yerini tutacak başka bir içecek yoktur. Bu nedenle günde en az 2 litre su
tüketin. Tüketilen suyun metabolizmaya daha kolay karışması ve bağırsakların daha düzenli
çalışmasını sağlaması için öğün aralarında da su içmeye özen gösterin. Çay, kahve, kola gibi
kafeinli içecekler idrar söktürücü özellik taşıyarak suyun vücuttan daha kolay atılmasına
neden olarak sıvı kaybını hızlandırır. Bu nedenle farklı sıvılar tüketilmek istendiğinde soğuk
olarak tüketilebilecek meyve çaylarını veya sıvı kaybı ile birlikte kaybedilen minerallerin de
yerine koyulmasına yardımcı olan ayran ve mineralli su karışımı tercih edin. Her çay-kahve
tüketiminiz sonrasında 1 bardak su içmeyi ihmal etmeyin. Tokluk hissi vererek daha küçük
porsiyonlarla doymayı sağlaması ve kilo kontrolüne yardımcı olması için yemeklerden 10
dakika önce 1 bardak su için. Suyu tat açısından zenginleştirmek için içerisine nane, tarçın,
karanfil gibi aromalı bitkiler veya meyve parçacıkları ekleyin. Gün içerisinde içeceğiniz su

miktarını belirleyip buzdolabına koyun. Bu şekilde günlük su tüketim miktarınızı
gözlemleyin.” İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18600.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Türkiye'de spor okullarında bir ilk:
“Değerler eğitimi”
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Spor Okulları yaz döneminde, Türkiye’de ilk kez
“değerler eğitimi” dersi veriyor.

12 Ağustos 2016 Cuma 11:40

Talas Spor ve Sosyal Tesisi, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde öğleden sonra
gruplarında verilen değerler eğitimi dersinin içeriğinde Hz. Peygamber’in hayatı, ibadet,
itikat, konuları yer alıyor ve anlatımlar videolarla destekleniyor.
Eğitime katılan öğrencilerin aileleri Spor Okulları bünyesinde verilen derslerde böyle bir
uygulamanın da olmasından duydukları memnuniyetlerini dile getirirken, yapılan çalışmaların
diğer spor okullarına örnek oluşturmasını istedi. Öğrenci velileri ayrıca verilen hizmetten
dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18601.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

KİMDER Yaz Kursu'nda final yapıldı
Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) tarafından düzenlenen yaz kursunun
finali yapıldı. KİMDER Başkan Yardımcısı Ahmet Yurtlu, "Faaliyetlerimiz çocuklarımıza
çok katkı sağladı.” dedi.
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Fuar alanında düzenlenen etkinliğe, 23 okuldan yaz kursu alan öğrenciler katıldı. Yaz
kurslarında öğrendikleri etkinlikleri sergileyen çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Etkinlik

hakkında bilgiler veren KİMDER Başkan Yardımcısı Ahmet Yurtlu, "Piknik programımızın
3.'sünü düzenliyoruz. Bu projeyi şehrin Doğu'sundan Batı'sına 23 okulda yapıyoruz. Biz
Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimini herkesin kendi mahallesinde bulunan en yakın okulda
yapmasını istedik. Bunun her sene biraz üstüne koyarak gidiyoruz. Şu ana kadar 900
çocuğumuzun yüzde 85'i Kur'an-ı Kerim'e geçti. Öğlene kadar Kur'an-ı Kerim ve değerler
eğitimi verdik. Öğleden sonra da çocuklarımızla ata binme, hayvanat bahçesi gezisi, tarih ve
kültür bilinci uyandırmak içinde müze gezileri düzenledik. Bu da çok ciddi bir fayda sağladı"
ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18602.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Sebîlürreşad kaldığı yerden devam ediyor
İslamcı çizginin en etkili mecmuası Sebîlürreşad kapatılmasının üzerinden 50 yıl sonra
yeniden yayın hayatına başlıyor. Bu kapsamda bugün Ankara Kızılay TBMM Mustafa Necati
Kültür Evi’nde saat 14.30 ile 18.00 arası açılış etkinliği düzenlenecek.
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1908’de Sırat’ı Müstakim adıyla Mehmet Âkif Bey ve Eşref Edip’in yayına başlattığı
mecmua, Sebîlürreşad adıyla yayınına devam etmiş, 1966 yılında da kapanmıştı. İslamcı
çizginin en etkili mecmuası Sebîlürreşad kapatılmasının üzerinden 50 yıl sonra yeniden yayın
hayatına başlıyor. Sebîürreşad’ın yeniden yayına başlaması nedeniyle bugün (12 Ağustos
2016 Cuma) Ankara Kızılay’da bulunan TBMM Mustafa Necati Kültür Evi’nde saat 14.30 ile
18.00 arası açılış etkinliği düzenlenecek.
Milli Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un ailesinin de destek verdiği yeniden Sebîlürreşad,
gazeteci-yazar Fatih Bayhan yönetiminde mecmuanın ilk çıkış yaptığı 14 Ağustos 1908 esas
alınarak 14 ağustos 2016’da yayına çıkmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Fatih
Bayhan, Sebîlürreşad’ın 14 Ağustos’ta kaldığı sayı ve ciltten devam edeceğini sözlerine
ekleyerek, “1007. Sayı, 40. Ciltte kalmıştı. Şimdi 1008. Sayı 41. ciltten devam edeceğiz. Her
ayın 14. gününde neşredeceğiz ve şimdilik sadece abonesine göndereceğiz. Sebîlürreşad’a
yeni Türkiye fikrine sarılanların sahip çıkacağına inanıyorum. ‘Asım’ın Nesli’ nasıl iradesine
sahip çıktıysa onun fikri temellerini atan Sebîlürreşad Ceride-i İslamiyesi Mecmuası’na da
sahip çıkacaktır.” (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18603.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

YÖK’ten yükseköğretime geçici kayıt hakkı
müjdesi
YÖK, yükseköğretime kayıt hakkı kazanıp mezun olamadığı için kayıt yaptıramayan adaylar
için geçici kayıt hakkı getirdi.
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Yükseköğretim Kurulu bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim
kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da
belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtlarının yapılacağını duyurdu.
YÖK’ten yapılan açıklamada, “Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak
ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek
adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu
adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini 30 Aralık 2016 tarihine kadar yükseköğretim
kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak olup, bu tarihe kadar mezun
olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen
tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır” denildi.
Yükseköğretim programlarına internet üzerinden elektronik kayıtlar 12-16 Ağustos, normal
kayıtlar ise 15-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Ek yerleştirme tercih işlemleri 26-30
Ağustos, ek yerleştirme kayıt tarihleri de 6-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak. (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18604.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Demirkazık zirvesinde demokrasi nöbeti
Adanalı 4 kadın dağcı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki göstermek
için 3 bin 756 metre yükseklikteki Demirkazık Dağı'nın zirvesinde "Hakimiyet milletindir"
yazılı pankart açtı.
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Adana'dan Niğde'nin Çamardı ilçesindeki 3 bin 756 metre rakımlı Demirkazık Dağı'na giden
kadın dağcılar, ülkenin dört bir yanındaki meydanlarda yaklaşık bir aydır
sürdürülen "demokrasi nöbetini" zirvede tuttu.
Dağcılar, sarp kayalıklarda "Hakimiyet milletindir" pankartı ve Türk bayrağı açtı.

Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği çalışanı amatör dağcı Deniz Eroğlu,
yaptığı açıklamada, Türk sporcularının her zaman darbe girişimlerine karşı olduğunu söyledi.
Türk halkının 15 Temmuz gecesinden beri meydanlardan ayrılmayarak milli iradeye sahip
çıkmaya çalıştığını belirten Eroğlu, Tarık Bünyamin Kara rehberliğindeki 4 kişilik kadın
grubuyla tırmanışın yaklaşık 8 saat sürdüğünü anlattı.
"Umarım bu birlik ve beraberlik ruhu hiç bitmez"
Deniz Eroğlu, tırmanış amacının verdiği motivasyonla hiç zorluk yaşamadıklarını da
vurgulayarak şöyle konuştu:
"15 Temmuz gecesi askeri darbe girişiminde sıcak noktada bulunuyordum. Sivil halkı tehdit
eden jet, helikopter ve bomba seslerine ve halkını koruma amaçlı kullanılan namluların
vatandaşın üzerine doğrultulduğuna şahit oldum. O tarihten itibaren vatanını koruma amaçlı
meydanlarda ellerinde bayrak, nifak odaklarına tavrını gösteren herkese saygı duyuyorum,
umarım bu birlik ve beraberlik ruhu hiç bitmez. Tırmanışla sadece meydanlarda değil,
Türkiye'nin en uzak köşesinden en yüksek zirvelerine kadar vatanımıza sahip çıktığımızı
göstermek istedik." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18605.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Erdoğan, Kırım Tatarlarını satmaz
Ukraynalı siyaset bilimci Vladimir Fesenko, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın, Ukrayna ve Kırım Tatarları ile ilgili konularda Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin’in tavrını benimsemeyeceği fikrini paylaştı.

12 Ağustos 2016 Cuma 11:48

“Penta” Uygulamalı Siyasi Araştırmalar Merkezi Yöneticisi Vladimir Fesenko, Türkiye’nin
Rusya ile ilişkilerinin yenilenmesinin öncelikle ekonomik nedenlerden kaynaklandığını ifade
etti.
Konuyla ilgili QHA’ya konuşan Vladimir Fesenko, “Türkiye'nin Rusya ile barışması
öncelikle ekonomik nedenlerden, ikincil olarak da Batı ile ilişkilerin soğumasından
kaynaklanıyor. Ama başlıca neden ekonomik faktör. Ayrıca iç politika çıkarları da etkiledi:
Erdoğan, Anayasa’yı değiştirmek istiyor ve bunun için ekonomik başarılar sayesinde
toplumda, çeşitli siyasi ve sosyal tabakalarda kendisine destek sağlaması çok önemli” diye
kaydetti.
Rusya için de, söz konusu barışmanın “Erdoğan’ın bazı ödünler almaya çalıştığı Batı ile
oyunun bir unsuru olduğunu” ifade eden Fesenko, “Burada şaşıracak bir şey yok. Siyasetin
tabiatı böyle” dedi.
Rusya ile ilişkilerin ısınmasına rağmen Türkiye yönetiminin Ukrayna ile ortaklığına devam
edeceğini, Kırım ve Kırım Tatarları ile ilgili meselelerde ödüne yanaşmayacağı kanaatinde
olduğunu dile getiren Vladimir Fesenko, “Şimdi trajik bir şey olacağını düşünmüyorum.

Erdoğan’ın Ukrayna’dan vazgeçeceğinin beklenmemesi gerekiyor. Putin’in lehine Kırım
Tatarları satılmaz, Kırım’ın işgali kabul edilmez” diye belirtti.
“Kırım Tatar meselesinin Türkiye dış politikası için her zaman önemli olacağını ve bu
meseleye dikkatin eski düzeyde kalacağını” söyleyen Fesenko, şöyle devam etti: “Erdoğan,
Ukrayna ve Kırım Tatarları ile ilgili konularda Putin’in tavrını benimsemeyecek, büyük
ihtimalle o (Erdoğan) esnek pragmatik bir tutum benimseyecek: bir durumda savunacak, diğer
durumda aracılık yapacak.”
“İkili ilişkilerde çelişkilerin devam ettiği Suriye, Kürdistan meseleleri gibi sorunlu konulara
değinilmediğinden dolayı” Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesi sırasında Kırım ve Kırım Tatarları ile ilgili konuların
açıkça ele alınmadığını dile getiren Fesenko, “İlişkiler yenilendi, ama çelişkiler kaldı. Belirli
çelişkiler ve karşılıklı güvensizlikler ortadan kalkmadı” diye kaydetti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in
9 Ağustos tarihinde St. Petersburg şehrinde bir araya geldiği bildirilmişti. Erdoğan ile Putin’in
St. Petersburg'da düzenlediği ortak basın toplantısında Kırım Tatarları ve Rusya’nın işgal
ettiği Kırım meselesi gündeme getirilmedi. (QHA/Kırım Haber Ajansı)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18606.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

“SÜLÜK”LE GELEN MUCİZE ŞİFA
Hastanelerde doktor doktor gezip ağrılarına çözüm bulamayanlar Sağlık Bakanlığı’nın da son
yıllarda sıcak baktığı Alternatif Tıp’a yöneldi.
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Sosyal Güvenlik Kurumunca ücreti karşılanabilir tedavi şeklini alan Hacamat ve Sülük birçok
hastanın başvurduğu tedavi yöntemi olmaya başladı. Kayseri’de üç yıldır Alternatif Tıp ile
hastalarını tedavi eden Sülük ve Hacamat Uzmanı Gülhan Bayraktar Gündoğan; vücuttaki
migren, bel ve boyun ağrıları, diz ağrıları ve sırt ağrıları gibi kronik olarak devam eden
rahatsızlıkları ilaçsız ve ameliyatsız tedavi ettiğini söyledi.
Gecelerinizi kâbusa çeviren migren ağrıları Alternatif Tıp sayesinde kısa sürede çözüme
ulaşıyor. Hem de ilaçsız ve bıçak altına yatmadan migrenden kurtulabiliyorsunuz. Bunun
çözümü bütün hastalıklara şifa olan doğada gizli. Aslında MÖ. 155 yüzyıldan beri kullanılan
fakat Sağlık Bakanlığı’nca son iki yıldır tanınan sülük ve hacamat tedavisi; migren ve baş
ağrıları, omuz ve sırt ağrıları, astım, kansızlık, varis, epilepsi çeşitleri, sivilce, romatizma
hastalıkları, yüksek tansiyon, diyabet, depresyon, psikolojik hastalıklar, kısmi felç,
iyileşmeyen yaralar, yanık vakaları ve cinsel sorunlar gibi hastalıklarda etkili oluyor.
Peygamber efendimizin Sünneti
İlmi ve dini kitaplar, hacamat ve sülük tedavisi konusunda Peygamber Efendimiz Hz.
Muhammed Mustafa’nın (S.A.V) ümmetine önerdiğini doğruluyor. Şabi’den gelen rivayete
göre Peygamberimiz (asv) şöyle buyurmuş: “İlaçların en güzeli, sülük ve hacamattır.”

Tedavide hijyen önemli
Dünyada modern tıp ile kullanılan doğal tedavi yöntemlerinden biri olan Hirudoterapiye
(sülük) ve Hacamat tedavisine olan ilgi her geçen yıl artıyor. Tedavilerde sağlığa uygunluğun
önemine değinen Sülük ve Hacamat Uzmanı Gülhan Bayraktar Gündoğan, “Hastaları
iyileştirirken enfeksiyonlardan uzak tutmamız gerekir. Tedavide kullanılan sülükler bir
kullanımlık olmalı ve hacamat araçlarının temizliğine dikkat edilmelidir. Tıbbi sülükler
sadece kirli kanı emiyor ve bu sırada 100’den fazla yararlı salgıyı bedene veriyor. Sülüklerin
tedavi amaçlı bir kez kullanılması ve sonrasında imha edilmesi çok önemlidir. Sülükler
ortalama insan vücudunda 20 ile 45 dakika kalarak görevini yapmalıdır. Bu işi ticari
kaygılarla yapanlar oluyor. Sülükleri hasta üzerinde çok kısa süreli tutarak ikinci bir hasta
üzerinde denemeye çalışıyorlar. Hastalar bu durumdan enfeksiyon kaptıkları gibi, tedavi de
olamıyorlar” diye konuştu.
“Migren”e kesin çözüm
Dünyanın birçok yerinde hızla yaygınlaşan sülük ve hacamat tedavisine Kayseri’de de büyük
ilgi gösteriliyor. Evinin bir odasını hastalarına ayıran Hacamat ve Sülük Uzmanı Gülhan
Gündoğan, sülük ve hacamat ile şifa kaynağı oluyor. Doktorların kısa vadede çözüm
bulamadığı rahatsızlıkları tedavi ettiğini söyleyen Gündoğan, “Migren çoğu kadın ve erkeğin
çözüm bulamadığı gecelerini kâbusa çeviren bir rahatsızlık. Sülük tedavisi ile birçok
hastamızın ilaçsız ve ameliyatsız rahatlamasını sağladık. Sülük, kılcal damarlardaki tıkanıklığı
salgıları ve pis kanı dışarı atarak şifayı veriyor. Kendisine has salgılarla sinir sistemini
dengeye ve düzene sokabiliyor. Sülük, kronik olan ve modern tıp ile ilaç tedavisi yapılan çok
rahatsızlıkta etkili” dedi.
Siyasiler ve bürokratların tercihi
Birçok makamdaki devlet erkânının bile bu tedavi sistemine ilgi gösterdiğini vurgulayan
Gündoğan, kentin ileri gelen bürokrat ve siyasilerin de alternatif tıp tedavisine yöneldiğini
söyledi. Yaklaşık 2-3 yıldır sülük ve hacamat hizmeti vermeye başladıklarını dile getiren
Gündoğan, kronik ağrılar yaşayan hastalarını tedavi ettiğini anlattı. Tedavide memnuniyet
oranının yüzde 80’lerde olduğunun altını çizen Gündoğan, olumsuz olan yüzde 20’lik oranın
ise, tedavi seanslarına düzenli olarak devam etmediklerini dile getirdi.
Sülük kendini feda ediyor
Sülük tedavisinin özellikle iyileşmeyen yaralarda etkili bir tedavi sistemi olduğunu belirten
Gülhan Bayraktar Gündoğan “Sülüğün içerisinde salgıladığı bir ilaç var. Sülük tedaviye
başlayınca ilk olarak ilacını insan vücuduna boşaltıyor. Daha sonra o bölgedeki kanı emiyor.
Sülüğün özelliği sadece kan emmek değil verdiği o salgıda gizlidir. Bu tedavi sistemi yediden
yetmişe herkese uygulanabiliyor. Bir kez kullanılan sülük zaten bir daha kullanılmıyor. Yani
anlayacağınız sülük kendisini bizlere feda ediyor” diye konuştu. Sülük ve Hacamat
tedavisinin belli bir takvim dahilinde olduğunu dile getiren Gündoğan, tedavinin hicri
takviminin 17-19 ve 21’inci günlerinde yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.
Haber ve Fotoğraf: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18607.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

DAVUTOĞLU BUGÜN KAYSERİ’DE
OLACAK
12 Ağustos 2016 Cuma 12:18

Eski Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Pollmark Piyasa ve Kamuoyu Araştırma
şirketinin ortaklarından hemşehrimiz İbrahim Dalmış’ın annesinin cenaze namazına katılmak
için bugün Kayseri’de olacak. Merhumenin cenaze namazı ikindiyi takiben Talas İlçesi’ne
bağlı Kuruköprü’de kılındıktan sonra mahalle mezarlığına defnedilecek. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18608.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Sebîlürreşad kaldığı yerden devam ediyor
İslamcı çizginin en etkili mecmuası Sebîlürreşad kapatılmasının üzerinden 50 yıl sonra
yeniden yayın hayatına başlıyor. Bu kapsamda bugün Ankara Kızılay TBMM Mustafa Necati
Kültür Evi’nde saat 14.30 ile 18.00 arası açılış etkinliği düzenlenecek.

12 Ağustos 2016 Cuma 12:35

1908’de Sırat’ı Müstakim adıyla Mehmet Âkif Bey ve Eşref Edip’in yayına başlattığı
mecmua, Sebîlürreşad adıyla yayınına devam etmiş, 1966 yılında da kapanmıştı. İslamcı
çizginin en etkili mecmuası Sebîlürreşad kapatılmasının üzerinden 50 yıl sonra yeniden yayın
hayatına başlıyor. Sebîürreşad’ın yeniden yayına başlaması nedeniyle bugün (12 Ağustos
2016 Cuma) Ankara Kızılay’da bulunan TBMM Mustafa Necati Kültür Evi’nde saat 14.30 ile
18.00 arası açılış etkinliği düzenlenecek.
Milli Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un ailesinin de destek verdiği yeniden Sebîlürreşad,
gazeteci-yazar Fatih Bayhan yönetiminde mecmuanın ilk çıkış yaptığı 14 Ağustos 1908 esas
alınarak 14 ağustos 2016’da yayına çıkmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Fatih
Bayhan, Sebîlürreşad’ın 14 Ağustos’ta kaldığı sayı ve ciltten devam edeceğini sözlerine
ekleyerek, “1007. Sayı, 40. Ciltte kalmıştı. Şimdi 1008. Sayı 41. ciltten devam edeceğiz. Her
ayın 14. gününde neşredeceğiz ve şimdilik sadece abonesine göndereceğiz. Sebîlürreşad’a

yeni Türkiye fikrine sarılanların sahip çıkacağına inanıyorum. ‘Asım’ın Nesli’ nasıl iradesine
sahip çıktıysa onun fikri temellerini atan Sebîlürreşad Ceride-i İslamiyesi Mecmuası’na da
sahip çıkacaktır.” (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18609.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Ömer İhsan İpek'in kaleminden

12 Ağustos 2016 Cuma 12:42

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18610.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Rıfat Yörük'ün kaleminden

12 Ağustos 2016 Cuma 12:50

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18611.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan
45 polis adliyeye sevk edildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında
gözaltına alınan 45 polis, adliyeye sevk edildi.

12 Ağustos 2016 Cuma 13:49

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çeşitli rütbelerdeki 127 polis gözaltına alınmıştı.
Gözaltında bulunan polislerden 45'i geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk
edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18612.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

HAKİMİYET TÜRKÜSÜ
12 Ağustos 2016 Cuma 16:08
Haykırırız cihana; korkmadık, korkmuyoruz.
İşte meydanlardayız, düşmanı sokmuyoruz.
Gelsinler top tüfekle, ölsek diz çökmüyoruz.
İmanlı yüreklere bir şey yapamaz zulmet.
Sonu hüsran zalimin; milletin hakimiyet.
Mermiler üstümüze yağmur gibi yağsa da,
Uçaklar akın akın, üstümüze ağsa da,
Tanklar yolları kesse, insan zorda kalsa da
Paletlerin altında ezdirilmez hürriyet.
Darbecilerin değil; milletin hakimiyet.
Köprülerin üstünde sel olsa da kanımız.
Kadın, erkek buradayız; feda olsun canımız.
Yeter ki ebediyyen yaşasın vatanımız.
Her nefis tadacaktır ölümü, diyor ayet.
Şehitler ölmez elbet? Milletin hakimiyet.
Bu milletin hamuru cesaretle yoğruldu.
Aşık oldu yurduna, bayrağına vuruldu.
Yıkılmadı tarihte, her darbede doğruldu.
İmanından geliyor bu yiğitlik, asalet.
Zorbaların olamaz; milletin hakimiyet.

Sözüm sana ey katil, düşmanların maşası
Sen kimin askerisin, söyle kimin paşası?
Çıkarmak mı niyetin, iç savaş kargaşası?
Yok milletin geninde düşmana teslimiyet
Hiçbir güce verilmez, milletin hakimiyet
Aklını tutsak verip ruhunu satan adam,
Haram, aldığın hava. Yediğin lokma haram.
Yırtsın kulak zarını, cesurca gelen naram.
Yazıklar olsun sana, dursun boynunda zillet.
Affedilmez hainler; milletin hakimiyet
Ey! Çağın katilleri. Ey! Vahşiler çetesi.
Batıla giydirdiniz, kasten hakk elbisesi.
Düştü ellerinizden, düştü zehir kasesi.
Sizler gibi alçağı görmedi beşeriyet.
Haydutların değildir; milletin hakimiyet.
Selalar şahittir ki, ümmete yardımcı Hakk.
Dalgalansın diyerek gökyüzünde al bayrak.
Tek yumruk oldu millet, bayram ediyor toprak.
Bin yıllık vatanımız, var olsun milli devlet.
Yaşasın Türk milleti; milletin hakimiyet.
Hüseyin Emin ÖZTÜRK
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18613.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

DAVUTOĞLU KAYSERİ’DE
Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, bir dizi temaslarda
bulunmak üzere Kayseri’ye geldi.

12 Ağustos 2016 Cuma 16:31

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutuoğlu’nu Erkilet Havaalanı’nda
Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, ilçe belediye başkanları ile
kurum ve kuruluş temsilcileri ve partililer karşıladı.
Seyyid Burhaneddin türbesine Ziyaret
Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Seyyid Burhaneddin
Hazretlerinin türbesini ziyaret etti.

Havaalanından Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin türbesine gelen Ahmet Davutoğlu, Vali
Süleyman Kamçı, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Elitaş, İsmail Tamer, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ile birlikte türbede dua etti.
Türbe çıkışında vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektiren Ahmet Davutoğlu, çay bahçesinde bir
süre dinlendikten sonra cenaze namazının kılınacağı Talas ilçesine bağlı Kuruköprü
Mahallesi'ne geçti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18614.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

DİYANET FETÖ’YÜ “SIRAT-I
MÜSTAKİM”LE VURDU
FETÖ HUTBESİ: Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbesinde FETÖ’yü ve sözde lideri
Fetullah Gülen’i hedef aldı. “Sırât-ı Müstakim” konulu hutbede, Peygamberler dışında ismet
sıfatına sahip “masum ve tartışılmaz” herhangi bir şahsiyet olmadığı vurgulanarak,
“Peygamberler dışında hiç kimsenin özel, seçilmiş ve yanılmaz olduğu düşünülemez.
Herhangi bir kimsenin sözlerine, eserlerine ve davranışlarına hikmetli olduğu düşüncesiyle
kutsiyet atfedilemez.” denildi.

12 Ağustos 2016 Cuma 21:43

Ülke çapında olduğu gibi Kayseri’deki tüm camilerde de okutulan ve FETÖ’nün
tezlerini “Sırât-ı Müstakim” ile çürüten hutbenin tamamı şöyle;
“Sırât-ı Müstakim”
Kardeşlerim!
Peygamberimiz (s.a.s), bazı sahabileriyle birlikte bulunduğu bir esnada Kerim Kitabımızdan
bir âyet okumuştu. Bu âyet, İslam’dan önceki din mensuplarının, Allah’ın dinini nasıl tahrif
ettiklerini şöyle haber veriyordu: “Onlar, Allah’ı bırakıp, hahamlarını, rahiplerini ve Meryem
oğlu Mesîh’i rab edindiler. Oysa onlara sadece bir olan Allah’a kulluk etmeleri emredilmişti.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O, yüceler yücesidir; onların ortak koştuklarından
münezzehtir.” (1)
Efendimizin âyet-i okumasını müteakip daha önce Hıristiyan iken Müslüman olmuş bir
sahabi, “Yâ Resûlellah! Biz onlara kulluk etmiyorduk ki!” dedi. Bunun üzerine
Peygamberimiz, “Onlar size istediklerini helâl, istediklerini haram kılıyorlardı. Siz de onlara
uyuyordunuz öyle değil mi?” diye sordu. Sorusuna “Evet!” cevabını alınca da, “İşte âyette
sözü edilen durum budur.” buyurdu. (2)
Kıymetli Kardeşlerim!
Bu âyet-i kerime bizlere göstermektedir ki; insanoğlu, tarih boyunca din anlayışı ve
tasavvurunda zaman zaman sapmalar ve savrulmalar yaşamıştır. İşte bu sapma ve

savrulmalara karşı Yüce Rabbimiz Âdem (a.s.)’den Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.s)’e
kadar kutlu elçileri vasıtasıyla insanlığı tevhid inancına çağırmıştır.
Tevhid inancı, sırat-ı müstakimdir, dosdoğru yoldur. Bu yolda sadece bir olan Allah’a itaat,
teslimiyet ve kulluk vardır. Bu yolda şirk, küfür, nifak, ikiyüzlülük değil; özüyle sözüyle bir
olmak, olduğu gibi görünüp, göründüğü gibi olmak vardır.
Bu yolda ahlak, erdem ve samimiyet vardır. Bu yolda eğrilik değil, doğruluk; ihanet değil,
sadakat vardır. Bu yolda sapkınlık, azgınlık, haddi aşma ve zalimlik değil; istikamet, adalet ve
hakka tabi olmak vardır. Bu mübarek yolun son davetçisi Efendimiz Muhammed Mustafa
(s.a.s.) olmuştur. Yüce Allah, din-i mübin-i İslam’ı Kerim Kitabımızla ve Peygamber
Efendimizle kemale erdirmiştir. (3) O gün bugündür insanlığı bu bereketli yola çağıran hakiki
ilim ve irfan ehli nice bahtiyar kimseler olmuştur. Ancak, suret-i haktan görünerek insanları
sırât-ı müstakimden saptıran, onları batıla davet eden nice bedbahtlar da olmuştur.
Kardeşlerim!
Sırât-ı müstakimde, Allah ve Resûlü’nün, Kur’an ve sünnetin önüne hiçbir anlayışı geçirmek
yoktur. Sırât-ı müstakimde dinin sabitelerini değiştirmeye kalkışmak yoktur. Sırât-ı
müstakimde hiç kimsenin, arzu ve isteklerine, çıkarlarına göre helal ve haram koyma yetkisi
yoktur. Zira böyle bir durum, dini mübin-i İslam’ı tahrif etmektir. Dinin içini boşaltmaktır.
Dini tahrip etmektir. Yeni bir din ihdas etmektir. Bilinmelidir ki; kendisini Kur’an ve sünnetin
önüne geçirerek yeni bir din ihdas etmeye yeltenenler de, körü körüne böylelerinin peşi sıra
gidenler de beyhude bir yolun yolcularıdırlar. Aksine sırât-ı müstakimde Kur’an ve sünnetin
ebedi rehberliğinde, İslâm kültür ve medeniyetinin zengin bilgi mirası eşliğinde nezih bir
hayat yaşamak vardır.
Kıymetli Kardeşlerim!
Yüce Allah’ın dosdoğru yolunda, Peygamberler dışında ismet sıfatına sahip “masum ve
tartışılmaz” herhangi bir şahsiyet yoktur. Sırât-ı müstakimde Peygamberler dışında hiç
kimsenin özel, seçilmiş ve yanılmaz olduğu düşünülemez. Herhangi bir kimsenin sözlerine,
eserlerine ve davranışlarına mahza hikmetli olduğu düşüncesiyle kutsiyet atfedilemez. Sırât-ı
müstakimde Allah’a isyan hususunda hiçbir varlığa itaat edilemez. Hâsılı, mutlak itaat ve
bağlılık, çerçevesi Kur’an ve sünnet tarafından belirlenen ilkeleredir.
Kardeşlerim!
Unutmayalım ki; herkes, ahiretteki âkıbetini bu dünyada yapıp ettikleriyle kendisi
belirleyecektir. Hiç kimse sorumluluğunu ve hesabını bir başkasına asla yükleyemeyecektir.
(4) O büyük günde tek umudumuz sadık imanımız, samimi niyetimiz, sahih bilgimiz, salih
amellerimiz, selim kalbimiz olacaktır. Tek sığınağımız, Rabbimizin engin merhameti
olacaktır. Yüce Rabbimiz, bizleri her daim sorumluluk bilinciyle, hesap şuuruyla yaşayan ve
merhametine nail olan kullarından eylesin. Yüce Rabbimiz, bizleri bir an olsun sırât-ı
müstakiminden ayırmasın, mahrum bırakmasın. Yüce Rabbimiz, dini değerlerimizi,
imanımızı, İslam’ımızı tahrif ve istismar etmek isteyenlere fırsat vermesin.”
1 Tevbe, 9/31.
2 Tirmizî, Tefsiru’l-Kur’ân, 9; Beyhakî, Sünenü'l Kübrâ, X,196.
3 Muvattâ, Kader, 3.
4 İsrâ, 17/13-14.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18615.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

KAYSERİ’DEN AHMET DAVUTOĞLU
GEÇTİ
Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Pollmark Piyasa
ve Kamuoyu Araştırma şirketinin ortaklarından, hemşehrimiz İbrahim Dalmış’ın annesinin
cenaze namazına katılmak için Kayseri’ye geldi. Davutoğlu, Seyyid Burhaneddin
Hazretlerinin türbesini ve Mavi Marmara Şehidi Furkan Doğan’ın kabrini de ziyaret ederek
dua etti.

12 Ağustos 2016 Cuma 21:50

Havaalanından Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin türbesine gelen Ahmet Davutoğlu, Vali
Süleyman Kamçı, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Elitaş, İsmail Tamer, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ile birlikte türbede dua etti.
Türbe çıkışında vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektiren Ahmet Davutoğlu, çay bahçesinde bir
süre dinlendi.
Cenaze namazına katıldı
Davutoğlu, Pollmark Piyasa ve Kamuoyu Araştırma şirketinin ortaklarından hemşehrimiz
İbrahim Dalmış’ın annesi Ayşe Dalmış’ın (65) cenaze namazına katıldı. Cenaze namazını İl
Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven kıldırdı. Merhumenin cenaze namazı ikindiyi takiben Talas
İlçesi’ne bağlı Kuruköprü’de kılındıktan sonra mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze
namazına Davutoğlu’nun yanı sıra Çevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, eski
Başbakan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili,
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Vali Süleyman
Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Başbakanlık Başdanışmanı Ahmet
Doğan, İl Müftüsü Şahin Güven ve ilçe belediye başkanları katıldı. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18616.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Meteoroloji'den kritik uyarı
Meteoroloji'den kritik uyarı geldi. Yurdumuzu bugün akşam saatlerinden itibaren yağış
bekliyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; İstanbul'da Cumartesi günü sağanak
yağış var, sabah erken saatlerde ve öğleden sonra ani yağış geçişleri görülecek. Meteorolojiye
göre, saat 18.00 civarı sağanak yağış bekleniyor. Kentte hissedilen hava sıcaklığı 23 dereceyi
geçmeyecek.
ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji'nin uyarısı şöyle;
"Yurdumuzun bugün akşam saatlerinden sonra serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği
tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri,
İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de görülecek sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışların Marmara’nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa ve
İstanbul’un Anadolu yakasında) Bolu, Karabük ve Sinop’ta kuvvetli (metrekareye 21-50 kg)
Batı Karadeniz kıyı illerinde ise (Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun kıyı
ilçelerinde Çok kuvvetli ve Şiddetli (51 – 100 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor."
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18617.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Traktör sayımız arttı
Ülkemizdeki toplam traktör sayısı 1 milyon 730 bine ulaşırken, Kayseri'de traktör sayısı 27
bini aştı. Şehrimiz, traktör sayısında Türkiye’de 27. sırada.
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktör sayısında
artışın devam ettiğini bildirerek, "Ocak-Haziran döneminde 34 bin 786 adet artan traktör
sayısı 1 milyon 730 bine dayandı" dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2015 Haziran ayında 1 milyon 659 bin 162 adet olan traktör
sayısının 2015 yılı sonunda 1 milyon 695 bin 152 adede yükseldiğini, Mayıs ayında 1 milyon
724 bin 341, Haziran ayında ise 1 milyon 729 bin 938 adede ulaştığını belirtti.
Kayseri’de Haziran 2015’te 25.936 olan traktör sayısı, Aralık 2015’te 26.648, Mayıs 2016’da
27.142, Haziran 2016’da ise 27.213 sayısına ulaştı. Haber-Nurullah Başak
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18619.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Gönüllü Kuruluşlardan ’15 Temmuz’
değerlendirmesi
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu 15 Temmuz darbe girişimi ve sonuçları ile
ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.
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Hunat Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen basın açıklamasını Kayseri Gönüllü Kültür
Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş yaptı. 15 Temmuz darbe girişimi ve sonuçlarını
değerlendiren Taş, “Silahlı FETÖ militanlarının yaptığı darbe kalkışması sırasında 240
vatandaşımız hayatının kaybetti. 2200 vatandaşımız da yaralandı. Cumhurbaşkanlığı, TBMM
ve Başbakanlık bombalandı. Cumhurbaşkanı ve Başbakan darbecilerce katledilmek istendi. 40
yıldan bu yana devlet içinde(ordu, emniyet, yargı ve eğitim başta olmak üzere)kadrolaşan
FETÖ/PDY’ ye bağlı kadroların milletin verdiği silahları millete doğrultarak yaptığı kanlı
darbe kalkışması milletin silahsız saldırısız meydanlara çıkarak iradesine sahip çıkması
sonucu akamete uğratıldı” dedi.
Ahmet Taş, konuşmasını şöyle sürdürdü;
“Kanlı darbe kalkışmasından bugüne 81 ilimizin meydanlarında nöbet tutan bunu 7
Ağustos’ta İstanbul Yenikapı’da 5 milyondan fazla insanın katılımıyla yapılan şehitler mitingi
ile taçlandırılan 79 milyon insanımıza Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza,
Başbakanımıza destek veren muhalefet partilerimize, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza,
Milletvekillerimize, Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza sivil toplum kuruşlarımıza
tebrik ve teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu olarak
millet irademize karşı dış destekli FETÖ militanlarının yaptığı kanlı darbe kalkışmasını
şiddetle lanetliyoruz. Darbecilerin kurşunları ile hayatlarını kaybeden milli irade
kahramanlarımıza Allahtan rahmet milletimize başsağlığı yaralılara acil şifalar diliyoruz.”
Haber-Seda Fırın
Fotoğraf-Nurullah Başak
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18620.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Kayseri atalarının izinde
Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği Keykubadiye Sarayı kazı çalışmaları sürüyor.
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Selçuklu medeniyetinin en önemli şehirlerinden birisi olan Kayseri'deki ata yadigarı eserlerin
ortaya çıkarılması için Büyükşehir Belediyesi de tam destek veriyor. Kültepe'deki kazı
çalışmalarını destekleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Keykubadiye Sarayı kazı
çalışmalarına da katkıda bulunuyor.
Bakanlar Kurulu kararıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan kazı
çalışmalarıyla Keykubat Tepesi'nde bulunan Keykubadiye Sarayı gün yüzüne çıkarılıyor.
Kaykubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanı olan Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat
Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Baş kazı çalışmalarına 2015 yılında başladıklarını söyledi.
Keykubadiye Sarayı'nın Anadolu Selçuklu dönemi için çok önemli bir yere sahip olduğunu
belirten Prof. Dr. Baş, "1220'li yıllarda Alaaddin Keykubat döneminde yapılan sarayda 1243
yılında Moğolların Anadolu'yu istilası sırasında önemli tahribat meydana geldi. 1265 yılında
sarayın terk edildiğini biliyoruz; ama kazılar ilerledikçe daha sonraki dönemlerde de buralarda
yerleşim olduğunu gördük" dedi.
Kazı heyetinden Büyükşehir'e teşekkür
Kazı çalışmalarında geçen yıl ve bu yıl çok önemli bir yol kat ettiklerini ve önemli veriler
elde edildiğini ifade eden Prof. Dr. Ali Baş, "Kazı alanında ayakta iki yapı var. Bunlardan biri
Küçük Köşk olarak belirttiğimiz dört kemerli yapı. Diğeri de Büyük Köşk dediğimiz Tonuzlu
yapı. İlk kazımız dört kemerli yapının çevresinde yoğunlaştı. İki senede epeyce yol kat
ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
Kazı çalışmalarına kurum ve kuruluşların da destek verdiğini dile getiren ve bu kuruluşların
başında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Baş, "Kazıda
kullandığımız malzemelerin temininden, kazı heyetinin ihtiyaçlarına kadar birçok noktada
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini görüyoruz. Kazı alanının hemen yanındaki
binamızı da Büyükşehir Belediyesi yaptırdı. Kültürel amaçlı bu çalışmalara katkı sağlayan
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne Başkanımız Mustafa Çelik nezdinde çok teşekkür
ediyorum. Kazı çalışmalarımıza ayrıca Kayseri Şeker Fabrikası da destek veriyor, onlara da
teşekkür ediyoruz" dedi.
"Tarihimize sahip çıkmaya devam ediyoruz"
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Hamdi Elcuman da yaptığı
açıklamada Büyükşehir Belediyesi'nin tarihimize sahip çıkmaya devam ettiğini belirterek,
"Yıllardır Kültepe Kaniş Karum kazılarına destek veriyoruz. Kazı Heyeti Başkanı olan
Hocamız Keykubadiye Sarayı'nın kazısını başlatmak istediklerini belirtince çok
heyecanlandık. Çünkü Selçuklu'ya bir dönem başkentlik yapmış Kayseri önemli Arkeolojik
alanlardan biri. Kültür Bakanlığı izni ile yapılan kazı çalışmalarına destek veriyoruz. Buradan
çok güzel bulgular elde ediliyor. Bu eserlerin bir kısmını Selçuklu Müzesi'nde sergiliyoruz.

Çıkan yeni bulguların da bir kısmını Selçuklu Müzesi'nde bir kısmını da inşaatını
tamamladığımız Arkeoloji Müzesi'nde sergilemeye devam edeceğiz" diye konuştu. (Kurumsal
haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18621.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

DİLENCİLER SOKAKLARDAN
TEMİZLENDİ
Kayseri’de özellikle sığınmacı ve mültecilerin gelmesiyle artan dilencilik için valilik harekete
geçti. Kayseri Valiliği tarafından başlatılan “Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim” projesi
kapsamında 3 bin 325 kişiye yaptırım uygulandığı açıklandı.
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Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kayseri Valiliği himayesinde İl Emniyet
Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ve 8 kamu
kurumunun desteğiyle Ağustos 2015 tarihinde uygulamaya konulan ‘Dilenciliği Meslek
Edindirmeyelim Projesi’ paydaş kurumlarımızın da verdiği destek ve çalışmalar ile uygulama
başarılı sonuçlar vermektedir" ifadesinde bulunuldu.
Açıklamada, proje hakkında yapılan çalışmalarla ilgili olarak şu bilgiler verildi:
“Sokaklarında Duyguların İstismar Edilmediği Huzurlu Bir Kent” vurgusunun öne çıkarıldığı
projede, ilimiz genelinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kavşaklarda ve
umuma açık yerlerde her yaş grubundan yerli ve yabancı uyruklu dilencilik ve sokak satıcılığı
yapan ve bunu meslek haline getiren kişilerle mücadele ederek, yardıma ihtiyacı olanların
tespiti, kamu kurum ve kuruluşlar üzerinden gerekli yardımın sağlanması, din ve duygu
sömürüsü yapanların ayrımının yapılarak gerekli adli ve idari yaptırımların uygulanması
amaçlanmıştır.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan afişler ilimizin değişik 15
ayrı noktasında 15 gün süreli 2 kez billboardlar da gösterilmiş, özellikle vatandaşlarımızın
yoğun olarak bulunduğu bölgelerde 2242 vatandaşımıza yüz yüze bilgilendirmelerde
bulunmuş ve 2333 adet broşür dağıtıldı.
Sokaklar temizlendi
Kent merkezi ve ilçelerde yetkili kurumlar aracılığı ile toplam 66 aileye adliyeye sevk edildi.
Çalışmalarda birisi yabancı uyruklu bin 817 kişiye idari yaptırım tutanağı 18 yaş altı 92
çocuk, yetiştirme yurduna teslim edildi. 18 yaş altı 39 çocuk ailelerine teslim edildi. Yabancı
uyruklu 18 yaş altı 81 çocuk ilgili kuruma teslim edildi. 18 yaş altı 61 yabancı uyruklu çocuk
ailelerine teslim edildi. Yabancı uyruklu 89 kişi Osmaniye Düziçi’nde bulunan barınma
merkezine gönderilmiş ve bin 80 kişi mahalden uzaklaştırılarak men edilmiştir. Toplamda bu
zamana kadar 3 bin 325 kişiye yaptırım uygulanmıştır.
Huzurlu kent modeli

Dilenciliği meslek edinenler, dilenmek istemediği halde çok yoksul ve çaresiz olduğu için
dilenmek zorunda kalanlar ile dilenmek istemediği halde dilenmeye zorlanan bireylerin
ayrımının yapılarak geliştirilecek hukuksal ve sosyal içerikli çalışmalar ile sokakların da
duygularının istismar edilmediği huzurlu bir kent modeli oluşturulması amaçlanmaktadır.
Yapılan çalışmalardan elde edilen faydanın üst düzeyde olması, dilencilik konusunda
güncelliğini koruması ve yeni mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla projenin etkinliği ve
devamlılığı sağlanacaktır." Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18622.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Kayseri’nin Kıbrıs Barış Harekatı’ndaki
rolü
Kayseri Hava İndirme Tugayı 1974 yılında Kıbrıs Harekâtı'nda görev aldı. Türk askeri
tarihinde ilk defa havadan indirme bu harekâtta yapıldı. 20-23 Temmuz 1974 tarihinde
havadan inen komandolar 2. Komando Tugayı ve Amfibi Deniz Piyade Tugayı ile birleşerek
Girne'yi aldı. Tugay harekâttan sonra TSK Kıbrıs Üstün Cesaret ve Feragat Altın Madalyası
ile taltif edildi.
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İlk defa havadan indirme
1. Komando Tugayı veya bilinen adıyla Kayseri Hava İndirme Tugayı, Türk Kara
Kuvvetleri'ndeki 7 komando tugayından biri ve Türkiye'nin ilk komando tugayıdır. 4. Kolordu
komutası altında olan bu tugayın parolası ise: "Güçlüyüm, Cesurum, Hazırım." Muharip bir
komando tugayı olması yanında her sınıftan ve rütbeden askere paraşüt ve komando temel
eğitimi bu tugayda verilir.
Kayseri Hava İndirme Tugayı 1974 yılında Kıbrıs Harekâtı'nda önemli bir görev aldı. Türk
askeri tarihinde ilk defa havadan indirmeyi bu harekâtta yaptı. 20-23 Temmuz 1974 tarihinde
havadan inen komandolar 2. Komando Tugayı ve Amfibi Deniz Piyade Tugayı ile birleşerek
Girne'yi aldı. Tugay harekâttan sonra TSK Kıbrıs Üstün Cesaret ve Feragat Altın Madalyası
ile taltif edildi.
Tugay, Kıbrıs Barış Harekatı'nda 76 şehit vermiştir.
Kıbrıs Harekatı Müzesi
Tugay'da Kıbrıs Harekat müzesi de bulunuyor. Kıbrıs'ta mücadelede ele geçirilen
malzemelerin sergilendiği müzede Kıbrıs Barış Harekatının ilk şehidi Yüzbaşı Sami
Akbulut'un mermi isabet etmiş miğferi de sergileniyor.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18623.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

42. YILINDA KIBRIS BARIŞ HAREKATI
Kıbrıs Barış Harekatı Cumhuriyetimizin yakın tarihindeki unutulmaz olaylardan birisidir.
Türk milletini eşi benzeri olmayan bir biçimde kenetleyen, başarılı bir zaferdir. Buradaki
amacımız da, 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta başlattığı ve 14
Ağustos'ta Türk Birlikleri'nin başkent Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanan askerî harekâtı
yeniden anmak ve o gün yaşananları hatırlayabilmek.
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Olayların başlangıcı
Yunanistan desteğiyle Rumlar, Kıbrıs'ta III.Makarios'u devirmişlerdi. Böylece enosis, yani
Kıbrıs'ın Yunanistan'a katılmasının ilk adımları atılmıştı. Başbakan Bülent Ecevit, derhal
konuyu görüşmek için İngiltere'ye gitti. Ecevit'in talimatıyla Başbakan Yardımcısı Necmettin
Erbakan, çoktan Milli Güvenlik Kurulunu toplamış, yapılacak harekatın detayları
görüşülüyordu. Harekatın başarılı olmasında Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan
Yardımcısı Necmettin Erbakan’ın büyük katkıları olmuştur. Tarihçi Prof. Dr. Mustafa Sıtkı
Bilgin ise İngiliz arşivlerine dayandırdığı araştırmasında Kıbrıs Barış Harekatı’nın asıl
mimarının Necmettin Erbakan olduğunu aktarır.
İlk harekat
20 Temmuz sabahı saatler 06.05'i gösterdiğinde gökyüzü Türk paraşütçüleriyle dolmuştu.
Paraşütçüler Lefkoşa yakınlarına inecekler ve Girne'ye çıkartma yapan birliklerle
buluşacaklardı. Kıbrıs'taki Türk halkı askerleri sevinç ve coşkuyla karşıladı. Halk artık Rum
çetelerinin tacizinden kurtulacaktı. Fakat ilerleyen saatlerde harekatın hiç de kolay
olamayacağı ortaya çıktı.
İndirme yapan askerler diğer birliklerle birleşmek için dağları aşmak zorundaydılar. Fakat
Beşparmak Dağlarında beklenmedik bir taarruz ateşi başladı. Her kayanın altı temizlenmeli,
düşmanlar imha edilerek ilerlenmeliydi. Böylece askerlerin hızı yavaşlıyor, vakit gecikiyor,
buluşma zorlaşıyordu. Hava karardığında ise helikopterler bir şey göremediği için askerlere
destek veremez oldu. Karanlıkta kendi askerimizi vurabileceği için, denizden gelen ateş
desteği de kesildi. Mehmetçik Beşparmak Dağlarında tek başınaydı, gün doğana kadar
direnebilirlerse harekat başarıya ulaşacaktı.
Gün doğumu ve zafer
O gece başta Bülent Ecevit olmak üzere, devlet görevlilerinden çoğu sabaha kadar
uyuyamamıştı. Çünkü askerlerimizden haber alınamıyordu. Gün doğumuyla herkes derin bir
nefes aldı. Sabahın ilk saatlerinde gökyüzünde Türk jetleri görünmüştü, askerlerimiz gece
boyu başarıyla direnmişlerdi. Hava, deniz ve karadan gerçekleştirilen müşterek harekat
sonucu Rumlar kısa sürede bastırılmıştı. Fakat çevreye dağılan Rum çeteleri, bu sefer Türk
köylerine daha sert tacizlerde bulunmaya başlamıştı. Harekat devam etmeliydi.
Cenevre görüşmeleri
ABD ve İngiltere çatışmanın masada bitirilmesini istiyordu. Bu sebeple Türk ve Yunan
tarafları Cenevre'ye davet edildi. Türkiye, Kıbrıs üzerindeki bütün Türklerin güvenliğini
sağlamak istiyordu. Ateşkesin şartları büyük ölçüde kabul edilmiş gibi görünse de, Rumların
asıl hedefi Türk askerini Kıbrıs'tan çıkartmaktı. Cenevre'deki görüşmeler sürerken adadaki

Türk köyleri tehdit altındaydı. Her geçen dakika çok önemliydi, ya harekata devam edilecekti,
veya bir antlaşma sağlanacaktı. Görüşmelerden bir sonuç çıkamayacağını anlayan Dışişleri
Bakanı
Turan
Güneş,
Ankara'yı
aradı
ve
o
tarihi
cümleyi
kurdu:
''Ayşe tatile çıkabilir.''
II. Harekat başlıyor
Ayşe, Turan Güneş'in kızının ismiydi, II. Harekatın parolası olarak bu cümle seçilmişti.
Harekat kısa sürede başarıya ulaştı. Adanın yüzde 35'i ele geçirilmiş ve bölgede yaşayan Türk
halkı güvene kavuşturulmuştu. Bu zafer sonucunda Türkiye bir daha örneği görülmeyecek bir
biçimde birbirine kenetlendi. Farklı eğitimden, farklı siyasi görüşten ve farklı hayat bakışına
sahip insanların hepsi bir aradaydı. Fakat bu mutluluk uzun sürmeyecekti, batı ülkeleri bu
harekatın sonucundan hiç de memnun değillerdi.
Ambargo dönemi
Daha Kıbrıs Harekatı gerçekleşmeden evvel, temmuz ayının başında haşhaş ekimi serbest
bırakıldığı için ABD, Türkiye'ye ambargo uygulama kararı almıştı. Üstüne bir de batının
istemediği Kıbrıs Barış Harekatı eklenmişti. Türkiye artık ekonomik bunalımlarla sürecek bir
dönemin içerisine girmişti. Sonuç olarak Amerika'nın sıkıştırmaları etkili olmuştu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluşu
Netice itibarıyla Kıbrıs Barış Harekatı sonucunda, adada yaşayan Türk unsurları diğer ülkeler
tarafından tanınmıştı. Günümüzdeki sınırlar çizildi ve 1975 yılında Rauf Denktaş,
K.K.T.C'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Denktaş 2005 yılına kadar art arda görevine tekrar
seçildi. 2005 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ise aday olmadı. 13 Ocak 2012'de 88
yaşında hayata veda etti. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18624.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

37 polis FETÖ'den tutuklandı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma
kapsamında 37 polis tutuklandı.
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FETÖ'nün, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında dün
adliyeye gönderilen 45 polis, savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Polislerden 37'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18625.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Erciyesspor'da olağanüstü kongre ertelendi
Kayseri Erciyesspor Kulübünün olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için
ertelendi.
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Kulüp tesislerinde yapılması planlanan kongreye, az sayıda kulüp yetkilisi ve çalışanı dışında
katılan olmadı.
Burada gazetecilere açıklamada bulunan kulüp müdürü Bülent Dener, genel kurulun yeterli
çoğunluk sağlanamadığı için ertelendiğini belirterek, kongrenin çoğunluğa bakılmaksızın 20
Ağustos Cumartesi aynı yerde ve saatte yapılacağını söyledi.
Mevcut başkan Ziya Eren'in yeniden aday olmasını istediğini dile getiren Dener, kongrede
aday çıkmaması halinde kulübün anahtarlarını Kayseri Valiliğine teslim edeceklerini sözlerine
ekledi.
Kulübün 25 Temmuz'daki olağan kongresinde üyeler tarafından gıyabında başkanlığa seçilen
Ziya Eren, aynı gün düzenlediği basın toplantısında, kulübe yeterli destek olunmadığını
gerekçe göstererek olağanüstü kongre kararı almıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18626.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Mustafa Kamalak Geliyor
Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak, yarın partinin Kayseri'de yapılacak
olan 5. Olağan İl Kongresine katılmak için gelecek. Kongre saat 11:30’da Büyükşehir
Belediyesi Şehir Tiyatrosunda gerçekleştirilecek.
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Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut
Arıkan, "Meydanları boş bırakmayan vatanına ve milletine her daim sahip çıkan aziz ve
muhterem dava arkadaşlarım değerli teşkilat mensuplarımız; Şimdi yine aynı heyecanla
salonları doldurma vaktidir.
'Yeniden Büyük Türkiye' ideali, azim ve kararlığıyla gerçekleştireceğimiz İL KONGRESİ'ne
değerli katılımlarınız tüm Türkiye'ye umut olacaktır. Kalbinde Milli Görüş heyecanını aşkını

samimiyetini taşıyan herkesi bekliyoruz. Genel Başkan'ımız Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ın
teşrifleriyle 14 Ağustos Günü Saat 11.30'da Şehir Tiyatrosu'ndayız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18627.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Davutoğlu, Şehit Furkan Doğan'ın kabrini
ziyaret etti
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Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Pollmark Piyasa
ve Kamuoyu Araştırma şirketinin ortaklarından, hemşehrimiz İbrahim Dalmış’ın annesinin
cenaze namazına katılmak için Kayseri’ye geldi. Davutoğlu, Seyyid Burhaneddin
Hazretlerinin türbesini ve Mavi Marmara Şehidi Furkan Doğan’ın kabrini de ziyaret ederek
dua etti.
Davutoğlu’nun Şehit Furkan Doğan’ın kabrini ziyareti sırasında Şehit Furkan’ın babası
Başbakanlık Başdanışmanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Doğan da eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18628.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Olgunharputlu ‘15 Temmuz Gecesi’ni
anlattı
MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu 15 Temmuz darbe girişimi gecesi
yaşadıklarını ve şahit olduğu kahramanlıkları anlattı.
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Terör saldırısı zannettim
15 Temmuz’da darbe Girişimi’nin yaşandığı gece 15-20 kişilik kalabalık bir ekiple bağda
olduklarını kaydeden MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, o geceyi ve
yaşadıklarını gazetemize anlattı. Olgunharputlu, “Akşam saat 22.30 sıralarında Ankara’da

jetlerin alçak uçuş yaptığını duyduk. Darbeden ziyade IŞİD saldırısı istihbaratı alındığı ve
onun için teyakkuza geçildiğini düşündük. Daha Sonra darbe kalkışması olduğunu anladık.
MÜSİAD genel merkezini aradım. Bir kriz masası oluşturulup oluşturulmadığını, ve
Türkiye’de koordineli olarak neler yapıldığını sordum. Kriz masasının oluşturulacağını ama
trafiğin çok yoğun olduğunu söylediler.” dedi.
Genel başkanımız sokağa çıktı
Olgunhaputlu, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak’ın o gece eşiyle arasında bir diyalogunu
kendisiyle paylaştığını söyleyerek şunları söyledi, “Genel Başkanımız eşi ve çocuklarıyla
beraber dinlenmek için hafta sonu bir yere gidecekler. Olayı haber alıyor. Eşine diyor ki siz
eve geçin sadece bana ayak bağı olmayın. Kendi başınızın çaresine bakın. Eve gidin evden
çıkmayın. Neredesin ne yapıyorsun diye sormayın. Çok yoğun bir gündem. Kendisi de direkt
sokağa çıkıp darbe girişimini engellemeye çalışanlardan.”
Kayseri’deki yönetim kurulundaki arkadaşlarından telefon geldiğini ve kendisine neler
yapılacağının sorulduğunu kaydeden Olgunharputlu, “Ne yapılacağını sordular. Ben o an
arabadayım ve meydana doğru hareket ediyordum. Bu kalkışmanın AK Parti’ye ve hükümete
karşı olarak değerlendirdiğim için herkese AK Parti İl binasına doğru hareket etmesini
söyledim. Telefonla arayarak ve whatsappla gruplara mesajlar çekerek bu işi organize etmeye
çalıştık.
Duygulandıran olay
Olayları biraz daha değerlendirince bunun hükümete ya da partiye değil Türkiye’ye yapılmış
bir saldırı olduğunu anladık. Herkes meydana toplansın diye hem kendi şahsi imkanlarımızla
hem de kurumsal kimliğimizle oluşturduğumuz MÜSİAD 38 başlıklı sms sistemimizle mesaj
attık. Cumhurbaşkanı meydanlara inin demeden biz 23.30’da meydanlara inmiş 00.06’da
mesaj atarak insanları meydanlara davet etmiştik.” İfadelerini kullandı.
İnsanların akın akın meydanları doldururken kendisinin o gün çok duygulandıran bir olayla
karşılaştığını belirten Olgunharputlu sözlerini şöyle sürdürdü, “Çiçek inşaatın sahibi Ali
Çiçek. Delirmiş gibi meydanda bağırıyordu. Bu devirde darbe yapacaklarmış. Bu kadar
adamın üstüne silah atacaklarmış, gelsinler. Çok hoşuma gitti o tepkisi. Allah’tan Kayseri’de
bir kalkışma olmadı. Allah’tan kimse askeriyeden dışarı çıkmadı.
Bir kısmımız vilayetin önünde toplandık. Emniyete baskın yapılacağını duyunca bir kısmımız
da oraya gitti. Emniyetle halk arasında biraz gerginlik olmaya başladı. Emniyet olayı kontrol
altında tutmak istiyor, halksa orada tepkisini göstermek istiyor. En son bir arkadaşımız polis
memuru ile gerginlik yaşadı. Arkadaş biz sizin önünüzde ölmek üzere geldik. Bizi baskı altına
almayın. Biz sizi korumak ve askerin size ulaşmasını engellemek için geldik. Bunun üzerine
benzer gerginlikler yaşanmasın diye 10 dakika sonra emniyet vatandaşlara burası size emanet
diyerek valiliğin önünden çekildi.
Kahramanlardan biri Diyanettir
Halk valiliğin önüne yığılıyor, canlı kalkan oluşturuyordu. Derken sala ve ezan sesi
okunmaya başlandı, tüylerimiz diken diken oldu. O günden sonra, ‘Bundan sonra bir darbe
yapılacaksa TRT’den önce diyaneti basacaklar.’ diye hep espri konusu oldu. Kalkışmanın
engellenmesinin kahramanlarından birisidir diyanet.
Sayın cumhurbaşkanımız bu darbenin kahramanlarındandır. İradenize engel koydurmayın
çağrısını yapan Sayın Başbakan, Sayın muhalefet parti liderleri ve Devlet Bahçeli’nin tavrı
takdire şayandır. Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir’i unutmamız ve hakkını ödememiz
mümkün değildir. Rabbim şehadetini kabul etsin. O olmasaydı belki iş çok farklı noktalara
gidebilirdi. İnşallah rabbim onu cennetiyle mükâfatlandırır. Bizi de cennette onunla komşu
eylesin.” Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18629.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Kıbrıs Barış Harekatı Kayseri için çok
önemli
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada Kayseri
için de çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. Kamçı, “Bundan 42 yıl önce Kayseri Hava
İndirme Tugayı 3'ncü Paraşüt Taburu 2'nci Paraşüt Bölük Komutanlığı bünyesinde silah
altında bulunan kahraman askerlerimiz Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak adaya barış getirmiş
ve orada yaşanan zulüm ve haksızlıkları sona erdirmiştir.” ifadelerini kullandı.
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Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla 20 Temmuz 1974'te Türk
Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta başlattığı ve 14 Ağustos'ta Türk Birlikleri'nin başkent
Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanan askerî harekâtın üzerinden 42 yıl geçtiğini söyledi.
Bu harekatın adada akan kanı durdurduğuna vurgu yapan Kamçı, “Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin, zorlu şartlarda gerçekleştirdiği önemli bir başarı olarak tarih sayfasında yerini
almıştır. Rumlar tarafından yüzlerce masum ve sivil Kıbrıs Türkü kabul edilmeyecek bir
şekilde katledilmiştir. Türk askerinin anavatandan müdahalesiyle bu katliamlar durmuştur,
ancak çoluk-çocuk demeden öldürülen soydaşlarımızın acısı halen yüreğimizi sızlatmaktadır.”
Şeklinde konuştu.
Kamçı, “Bu acıları durdurmak için başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kayseri için de çok
önemli bir yeri vardır. Bundan 42 yıl önce Kayseri Hava İndirme Tugayı 3'ncü Paraşüt
Taburu 2'nci Paraşüt Bölük Komutanlığı bünyesinde silah altında bulunan kahraman
askerlerimiz Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak adaya barış getirmiş ve orada yaşanan zulüm
ve haksızlıkları sona erdirmiştir.
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 42’nci yılında, Kıbrıs Türk’ünün ve Dünyadaki tüm mazlumların
her zaman yanında olan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne şükranlarımı sunar, asker,
mücahit ve sivil halktan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve Hak'ka yürümüş olan
gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize ise sağlıklı ve hayırlı bir ömür
dilerim.” dedi. Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18630.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Kıbrıs tarihinin dönüm noktası
Ak Parti Kayseri Milletvekili, Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi Sami
Dedeoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili gazetemize açıklamada bulundu. Dedeoğlu, Barış
Harekâtı’nın Kıbrıs’ın tarihinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
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“Kurucusu ve ortağı olduğu devletten dışlanan Kıbrıslı Türkü hedef alan baskı, terör ve
insanlık dışı hareketlere son veren Barış Harekâtı Kıbrıs Türk halkını zulümden kurtararak
özgürlük ve refaha kavuşturmuş, geleceğe güvenle bakmasını sağlamıştır” diyen
Dedeoğlu’nun açıklaması şöyle devam ediyor;
“Kıbrıs Rum tarafının yıllardır devam eden uzlaşma siyasetinin bedelinin Kıbrıs Türküne
ödetilmesi ciddi bir çelişki, çok büyük bir haksızlıktır. Başta AB olmak üzere uluslararası
toplum verdiği sözlerini yerine getirmelidir.
Yıllarca özgürlükleri kısıtlanmasına karşın, barışa bağlılığını her vesileyle kanıtlayan ve
sarsılmaz bir direnme iradesi sergileyen, Kıbrıs Türkü'nün hürriyetini teminat altına alan,
Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri uyarınca
gerçekleştirdiği Türkiye'nin ikinci harekatı 14 Ağustos’da başladı. Barış Harekâtı’nın 42.
yıldönümünün kutlandığı bu anlamlı günde Kıbrıslı Türklerin geçmişte olduğu gibi bugün ve
gelecekte de her türlü güçlüğü aşabilecek irade ve kararlılığa sahip olduğuna inancımız
tamdır.
Geçen 42 yıl zarfında demokrasisi, hukuk düzeni ve kurumları ile örnek bir devlet kuran
Kıbrıs Türk Halkı'nın esenliği ve refahı için Anavatan Türkiye’de tarihten bugünlere gelen
sorumluluğunun bilinciyle üzerine düşeni yapmaya devam edecek. Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'nin her alanda gelişip güçlenmesi bizler için büyük önem taşımaktadır. Türkiye,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda daha da gelişip güçlenmesi için her türlü
desteği vermeyi sürdürecektir.
Kıbrıs Türkü'nün, Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi altında aydınlık yarınlara güvenle
ilerleyeceği hususunda inancım tamdır. Kıbrıs'ta iki halkın siyasi eşitliğine ve karşılıklı
mutabakata dayalı kalıcı bir siyasi çözüm istiyor, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizle birlikte bu
konuda bir adım önde olma anlayışımızı muhafaza ediyoruz. Rum tarafının da bu konuda aynı
anlayışı benimsemesi halinde, yarım asrı geçmiş bulunan Kıbrıs meselesinin kapsamlı bir
çözüme kavuşturulması mümkündür.
Bu duygu ve düşüncelerle, Kıbrıslı Türk kardeşlerimin 42. yıldönümünü idrak ettikleri 14
Ağustos Barış ve Özgürlük bayramlarını içtenlikle kutluyor, Kıbrıs Türk Halkı için canlarını
veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygı ve şükranla anıyor, ebedi
kardeşlerimiz Kıbrıs Türk Halkı'na refah, esenlik ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.”
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18631.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

KIBRIS GAZİLERİ ŞANLI ZAFERİ
ANLATTI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta başlattığı ve 14 Ağustos'ta Türk
Birlikleri'nin başkent Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanan askerî harekât anlamına gelen Kıbrıs
Barış Harekatı tarihimizin sayfalarına altın harflerle yazılan bir zafer. Türk zaferi olarak
adlandırılan bu harekatın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu.
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Kayseri Gündem Gazetesi olarak üzerinden 42 yıl geçen şanlı zafere tanık olan Kıbrıs
gazilerimizi bulduk ve kahramanlık destanını bir de onların ağzından dinledik.
Ateş altında paraşütle iniş
Harekata o zamanki adı Hava İndirme Tugayı olan Kayseri 1. Komando Tugayı’ndan katılan
Emekli Astsubay Piyade Kıdemli Başçavuş Mahmut Memiş duygularını ve yaşananları şu
şekilde özetledi:
“1974 yılında o zamanki ismiyle Hava İndirme Tugayı olan Kayseri 1. Komando Tugayı’ndan
20 Temmuz saat 11.00’de ikinci kısım olarak Kıbrıs’a gittik ve atladık. Birinci kısım saat
07.00’de gitti ve atladı. Bizden önce atlayan tabur, Kıbrıs Rum Kesimi henüz uyanmadığı için
silah atışı ile karşılaşmadan indiler. Bizim atladığımızda da yangın bombalarıyla ekin
tarlalarını yaktılar. Uçaksavarlarla bizi ateş altına aldılar. Biz o şartlar altında paraşütle indik.
Tabi bu paraşütle atlama işi eğitim işi. Rum askerleri eğitimli olmadığı için biz inmeden önce
bize nişan alıyorlardı. Kurşun bize gelene kadar biz iniyorduk. Yaralanmadan indik ama
aşağıda yangın olduğu için paraşütümüz ve bir çok eşyamız yandı. Atladıktan sonra işaret
fişeklerinin rengine göre her birlik kendi komutanın etrafında toplanıp daha önce belirlenmiş
olan hedefe doğur hareket ettik.
Yunan alayını püskürttük
Biz 4. Tabur 1. Bölük olarak Kıbrıs’ta bulunan barış alayına takviye olarak gidecektik.
Harekata katıldığımızda Kıbrıs’ta bulunan Yunan alayı, Kıbrıs Barış alayını tanklarla
çevrelemişti. Barış alayı, barış için gittiğinden piyade tüfeğinden başka bir şeyi yoktu. Yunan
alayını püskürterek çemberi yıktık ve barış alayını kurtardık. Daha sonra oralarda
mevzilendik. Diğer taraftan Bolu Komanda Tugayı bu taraftan ise Kayseri 1. Komanda
Tugayı olarak Beşparmak Dağları’nda birleştik. Daha sonra Beşparmak Dağları’nda arama
yaparak Dikoma bölgesine doğru hareket ettik. Oraları temizleyerek geriden gelen piyade
alayımıza teslim ettik. Yunanistan’da bulunan albayların isyanıyla Yunanistan ile bir harp ilan
etme durumu ortaya çıktı. Tekrar Lefkoşa tarağında toplandık. Yunanistan ile harp olsaydı
oraya atlayış yapacaktık. Daha sonra onlar Yunan albayları devirince o iş kaldı. Böylelikle 1
hafta içerisinde 1. Harekat bitti. Daha sonra 14 Ağustosa kadar birliklerin toparlanması,
mevzilenmesi gibi işler yapıldı. 14 Ağustos’ta yapılan plana göre Kıbrıs tam manasıyla
alınamadığı için 2. Harekat başladı. Çizilen sınır dahilinde bu harekatta 3-4 gün içinde
tamamlanarak şu anki sınırlar çizildi. Böylelikle Kıbrıs Harekatı bitti. Daha sonra biz tekrar
tugay olarak Türkiye’ye döndük. Yapılan harekatta Türk askerinin kahramanlığı her zaman

göz önündeydi. Toplamda 10 günlük bir sürede Kıbrıs Harekatı dahilinde istenilen sınırlar
elde edilmiş oldu.”
O günleri anlatırken gözleri doldu
Harekata Osmaniye 50. Piyade Alayı’nda görevli olarak 1. ve 2. Harekata fiilen katıldığını
anlatan emekli piyade er Seyit Halil Kandemir duygularını dile getirirken adeta o günlere geri
döndü.
Harekatın ikinci gününde Alay Komutanları Piyade Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu’nun
şehit düştüğünü buğulu gözlerle anlatan Gazi Seyit Halil Kandemir zaferi şu şekilde özetledi:
“Birinci harekatta çok dar bir alana sığınmıştık. Neredeyse düşmanın attığı top mermilerinin
yüzde yüz isabet edeceği bir alandaydık. İkinci harekatta Girne’yi geçtikten sonra Rum
muhafız alayı diye bir alayı boşalttık. Elimizdeki malzemeler iş görmez haldeydi veya yeterli
değildi. Bu alayda kıyafetimizi, mermilerimizi, teçhizatımızı yeniledik, çoğalttık.
İstikametimiz Girne ve Magosa idi. Girne Boğazı’ndan geçeceğiz. Tam boğaza geldiğimiz
esnada “Ateşkes” emri verildi. Bu emre riayet ettik. 14 Ağustos’a kadar bu emre uyuldu. O
dönem Dışişleri Bakanımız olan Turan Güneş, Cenevre görüşmelerine gitti. “Kızım Ayşe
tatile çıksın” diye bir parola vermiş. Anlaşmazlık olduğu zaman bu parolayı kullanıyor, biz de
ikinci bir harekata başlıyorduk. İkinci harekata başladığımızda Girne Boğazı’ndaydık. Sol
tarafımıza Kayseri Hava İndirme Tugayı indi, sağ tarafımıza ise Bolu Hava İndirme Tugayı
indi. Malzeme yönünden kısırdık. İrtibat sağlanamıyordu. Dost kim, düşman kim tespit
edemiyorduk. Burada Kayseri Hava İndirme Tugayı ile Bolu Hava İndirme Tugayı birbirini
düşman zannederek atış yapmaya başladılar. Tabi biz bu sırada tam ortada kaldık. Kendi
kendimize de zayiat verdik. Ondan sonra dost birlikler birbirini anlayınca boğazı geçtik.
Bizim alayı Lefkoşa istikametini verdiler. Ercan Havalimanı’na doğru yol aldık. Lefkoşa’yı
düşüreceğimiz zaman yeniden “Ateşkes” emri geldi. Ama çembere aldık. Giriş çıkışları
kontrol altına aldık. Ateşkes emri verildikten sonra terhis oluncaya kadar orada hizmet ettim.
Arkadaşlarım beni düşmandan kurtardı
Unutamadığım birçok anım var. Küçük bir radyom vardı. Kıbrıs Bayrak FM’den haberleri
dinliyordum. Haberlerde “Türklere şöyle, böyle yaptılar. Camilerini istila ettiler. Lavaboya
çevirdiler. Şunu ettiler, bunu ettiler” şeklinde haberleri duyunca Zonguldaklı ve Bingöllü bir
arkadaşımla birlikte üçümüz kendimize hakim olamadık. Yasak olmasına rağmen düşman
tarafına geçtik. Denizin kıyısına vardık. Yukarıdan aşağıya bakınca iki tane düşman askeri
gördük. Bunları teslim aldık. Birliğimize getiriyoruz. Fazla yaklaşmışım düşmana. Geri döndü
tüfeğimin namlusuna el atınca sırt üstü yere yattım. Arkadaşlarım beni kurtardı. Sonra birliğe
getirdik. İfadeleri alındı. Bu olayı hiç unutamıyorum.”
Kıbrıs’a varamadan şehit düşeceğiz sandık
Harekata katılan gazilerimizden Osman Balcı Hatay’ın Dörtyol ilçesinde askerlik hizmetini
sürdürürken ansızın kendilerine bu görevin tebliğ edildiğini ve hiç düşünmeden gittiklerini
anlatarak “Bir daha deseler yine giderim” dedi.
1954 Bünyan doğumlu, 4 oğlu, 1 kızı olan aynı zamanda Muharip Gaziler Derneği Kayseri
Şube Başkanı olan Osman Balcı, yaşananları şu şekilde dile getirdi:
“2002’den beri dernek başkanlığı görevini yürütüyorum. Kıbrıs Gazisiyim. 1974’te evliydim
ve 1 çocuğum vardı. Dörtyolda iken bir gece Osmaniye’ye çağırarak şoför olduğum için
büyük tırlara verdiler. Tır cephane yüklüydü. Gemiye bindik. 20 Temmuz 1974 sabahı
Girne’ye çıktık. Yalnız oraya ayak basmadan önce yoğun bir şekilde havan mermilerine
tutulduk. Kendi kendimize ‘Her halde Kıbrıs’a ayak basamadan şehit olacağız’ diye
düşündük. Ama Allah’ın izniyle karaya çıktık. Topçularla birlikte portakal ve zeytin
ağaçlarının arasına konuşlandık. Oradan sürekli Beşparmak Dağları’ndaki düşman askerlerine
top mermisi, havan mermisine tuttuk. Ben de şoför olduğum için askerlere, birliklere sürekli
cephane taşıdım. Allah’a çok şükür oradaki Türkleri hürriyetine kavuşturduk. Rumlar ise
oradan kaçtılar. Ben şuna şahidim; “Vardık baktık ki düşman askerleri topun ağzına mermiyi

sürmüşler, hedefi almışlar, sadece tetiği çekmek kalmış.” Fakat iman zayıflığı olduğu için
tetiği çekmeden kaçmışlar. Topları onların üzerine döndürdük ve kendi topları ile onları yerle
bir ettik. Yanımda birkaç kardeşim şehit oldu. Bir asteğmen yanımda yaralandı.
Vatan denince bizim için her şey bitmiştir
Bize hep şunu soruyorlar: “Kıbrıs’a giderken gönüllü mü, yoksa gönülsüz mü gittiniz?”
Vatan, bayrak, Kur-an dedikten sonra bizim için her şey bitmiştir. Biz gönlümüzle gittik
oralara. Giderken sorulmadı ama sorulsaydı da yine hiç düşünmeden giderdim. Şehit olmazsa
gazi olmaz, gazi olmazsa şehit olmaz. Bu topraklarda hür isek Çanakkale’de verdiğimiz
şehitler, istiklal savaşında verdiğimiz şehitler sayesindedir. Biz onların torunuyuz. Biz de
Kıbrıs’ta bunu yaptık. Abilerimiz Kore’ye gittiler destan yazdılar. Türk askerinin gücünü tüm
dünyaya gösterdik. Kıbrıs’ta ben şunu duydum. Makaryos’un ekibi şöyle demişti: “Eğer
Beşparmak Dağları’nı 6 yılda elimizden alırlarsa 6 ayda aldık diye övünsünler.” Çok şükür
biz iki günün içinde orayı bitirdik. Eğer barış güçleri oraya girmeseydi de iki gün daha
verilseydi bize Kıbrıs’ta Rum diye bir şey kalmayacaktı. Ama barış gücü girince Ateşkes ilan
etti. Böylelikle Kuzey biz de kaldı güney onlarda.
Aileme öldü haberi gelmiş
20 ay Türkiye’de 16 ay Kıbrıs’ta kaldım. Bir ara öldü haberim gelmiş. Ailem perişan olmuş.
Daha sonra göndermiş olduğum bir mektupla her şey düzeldi. Allah’a şükür sağ salim
döndük. “ Haber/Fotoğraf: Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18632.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Emekli Albay: "Nazlıgül Daştanoğlu'nu
intihara sürüklediler"
FETÖ'nün baskıları yüzünden, ancak 1 günlük albaylık yapabilen ve emekli olmak zorunda
kalan Sebati Ataman, intihar eden Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu'nun ölmeden önce
yaşadıklarını kendisi ile paylaştığını söyledi. Ataman, "Nazlıgül Üsteğmen bilinçli olarak
intihara sürüklendi" dedi.
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1993 yılında Silahlı Kuvvetler’de göreve başlayan, Erciyes Kış Eğitim Merkezi Komutanı
görevinde iken, 2012 yılının Nisan ayından itibaren çeşitli mobbing yöntemleri ile iki kez
sorguya alınan ve en sonunda baskılara dayanamayıp, 2013 yılının Ağustos ayında, albay
rütbesini aldığı gün emeklilik dilekçesini veren 1 günlük Albay Sebati Ataman, intihar eden
Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu’nun, ölmeden önce yaşadıklarını kendisi ile paylaştığını
söyledi. 2012 yılı Nisan ayında başlayan haksız sorgulamaların ardından, Ağustos ayında 12.
Ana Ulaştırma Hava Üs Komutanlığı’na, Birlik Eğitim Merkezi Şube Müdürü olarak
atandığını ve pasif göreve çekildiğini dile getiren Sebati Ataman, Komutanlığın başında o

dönem Tuğgeneral olan ve 15 Temmuz’dan sonra Dubai’ye kaçarken yakalanan Cahit
Bakır’ın olduğunu ifade etti.
“Niçin dar eşofman giyiyorsun, neden eşinden ayrıldın?”
Pasif göreve çekildikten sonraki süreçte, Ekim ayında, bulunduğu birime eğitime gelen
Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu’nun kendisini ziyaret ettiğini söyleyen Sebati Ataman, o gün
yaşananları şöyle anlattı:
“Odamda iken kapım çalındı, Nazlıgül Üsteğmen odama girdi. O güne kadar da tanımadığım
bir kişidir. Tedirgin bir şekilde, ‘İçeri girebilir miyim?’ dedi. Buyur ettim. ‘Sizin de başınıza
benzer şeyler gelmiş, bir şey paylaşabilir miyim?’ dedi. Kendisini ilk sorguya Şubat 2012’de
çağırdıklarını söyledi ve kendisine yapılan zulümleri anlatmaya başladı. Niçin dar eşofman
giyiyorsun, niçin lojmanda dar eşofmanla spor yapıyorsun, neden eşinden ayrıldın… O
çocuğa her türlü baskı yapıldı, okulda milli güvenlik öğretmenliği yapmaya gidiyor, orada
öğretmen bir beyefendi eşi ile birlikte bunu annesiyle yemeğe çağırıyor, ‘Sen niye onlara
yemeğe gittin, o öğretmenle ilişkin mi var’, İzmir’e kursa gittiğinde bir yüzbaşı ile tanışıyor,
ki gayet doğaldır, ‘Onunla ne yaptın, İzmir’de nereye gittiniz, ne yaptınız?’ gibi ifadelerle
kıza sürekli mobbing uygulamışlar. İnanılmaz stresli, sıkıntılı ve benimle aynı şekilde
depresyonda olduğunu gördüm. Ailesinin bunu bilip bilmediğini sordum. Annesinin yanında
kaldığını ve hiçbir şey anlatmadığını söyledi. Ben de telkin olarak, ne olursa olsun
yaşadıklarını annesiyle paylaşmasını söyledim. Bir şey olmaz, korkma gibi telkinlerde
bulundum. Ben kendim korkuyorum ama ona orada güç vermeye çalışıyorum, ne de olsa
büyüğüyüm… Hatta doktora gitmesini önerdim. Anlattığı şeyler inanılmaz derecede iğrenç,
tamamen özel hayata ilişkindi.”
“Kanım dondu”
Aradan 20 gün geçtikten sonra Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu’nu brifing salonunda tekrar
gördüğünü, ertesi gün de, üstteki toplantı esnasında, intihar haberini aldıklarını dile getiren
Sebati Ataman, “Salı sabahıydı, üstte toplantıları Salı sabahları komutanın odasında yapardık.
Hiç unutmuyorum, kapı vuruldu, emir astsubayı içeri girdi. İkmal’de çalışan Mehmet
Yüzbaşı’nın çok acil bir şey söyleyeceğini ifade etti. Mehmet Yüzbaşı son derece korkmuş bir
yüz ifadesiyle içeri girdi ve Nazlıgül Üsteğmen’in intihar haberini verdi. O zamanki 12. Hava
Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Cahit Bakır, gayet soğukkanlı biçimde, İkmal
Komutanı ve Personel Şube Müdürüne, ‘Çıkın ilgilenin’ dedi ve toplantıya devam etti. Sonra
da, ‘Yapmamalıydı, hata yapmış, Allah taksiratını affetsin, çok da günahı vardı’ dedi, ki
benim kanım dondu” diye konuştu.
“Bu çocuğu intihara sürüklediler”
İntihar olayından bir gün önce, Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu’na Hava Kuvvetleri ile
ilişiğinin kesildiği ve silahını teslim etmesi bilgisinin usulüne uygun olmayan biçimde
verildiğine dikkat çeken Sebati Ataman, Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu’nun bilinçli bir
şekilde intihara sürüklendiğini ileri sürdü. Sebati Ataman, sözlerini şöyle tamamladı:
“Sabahleyin evden gidişi de enteresandır. Annesine, bankaya gidip işlerini halledeceğini ve
silahını teslim edeceğini söylüyor, sonra da intihar ediyor. Yastığının altında bile Kur’an-ı
Kerim bulundu bu kızın. Nazlıgül Üsteğmen’i intiharından önceki Pazartesi günü saat
16.00’da, ki genelde bu saatte çağırırlar, Silahlı Kuvvetler’den ilişiği kesildiğine dair mesaj
gelir. O günde Nazlıgül Üsteğmen nöbetçi. Personel Şube Müdürü kendisini çağırıyor ve
nöbet için yerine başka birinin bulunduğunu, Hava Kuvvetleri’nden ilişiğinin kesildiğini,
ertesi gün de silahını teslim etmesi gerektiğini söylüyor. Ben de bir personel subayıydım,
böyle bir durumda bu ona çok farklı bir şekilde söylenmeliydi; devre arkadaşları
çağrılmalıydı, onlara durum önceden söylenmeli ve onun yanına refakatçi verilmeli, evine
gidilmeli, refakatla gidenler o silahı almalıydı. Bu çocuğu intihara sürüklediler… O dönemde
oluşturulan komisyonun başında Korgeneral Mustafa Özsoy ve Komutan Cahit Bakır’ın
olduğunu biliyoruz ve bunlar bugün içeri alındı. Bu çocuk çok yalnız kaldı. Ne kadar naçar ki,

beni hiç tanımıyor ve benim de aynı olayları yaşadığımı bildiği için, kapımı çalıp
yaşadıklarını anlatıyor. Çünkü artık kimse kendisiyle konuşmuyor, çünkü herkes acaba
konuşursa beni de onunla birlikte suçlarlar mı diye korkuyor. Nazlıgül Üsteğmen bilinçli
olarak intihara sürüklendi.”
Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında üsteğmen olarak görev yapan Nazlıgül
Daştanoğlu, 7 Kasım 2012 tarihinde, silahını teslim etmeye gideceği gün Melikgazi ilçesi
Beştepeler Mesire Alanında, aracını bir yolun kenarına çekerek, teslim edeceği silahıyla
kendini kalbinden vurarak ve intihar etmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18633.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Yusuf Kaplan uyarıyor
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15 Temmuz, bir darbe girişimi değil, Türkiye'ye bir saldırıydı.
Nasıl bir saldırıydı bu ve ne'yi vurmayı hedefliyordu peki?
Türkiye'nin ruh atılımı yapma gücüne bir saldırıydı bu!
Türkiye'nin yeniden tarihin akışını değiştirecek bir medeniyet yürüyüşüne soyunma
imkânlarının berhava edilmesini amaçlayan bir saldırıydı...
Türkiye'nin son kale, mazlumların umudu olma hakikatini bitirmeyi amaçlayan büyük bir
saldırıydı...
FETÖ'YLE MÜCADELENİN ATLANMAMASI GEREKEN AYAĞI: PARTİLER!
FETÖ'yle mücadelede atlanmaması gereken ama atlandığını gözlemlediğim çok hayatî bir
nokta var:
FETÖ'yle mücadeleyi AkParti hükümeti ve kadroları yapıyor esas itibariyle, öyle değil mi?
FETÖ'yle mücadelenin başımıza yeni bir çorap örmesini önlemek için bu mücadeleyi stratejik
ve dikkatli bir şekilde götürmek gerekiyor.
Şunu söylemek istiyorum: FETÖ'yle mücadeleyi yürüten AkParti, eğer bu mücadeleye artık
daha fazla gecikmeden AKParti'deki (dolayısıyla diğer partilerdeki) kripto FETÖ'cüleri
temizlemezse, FETÖ'cüler,
FETÖ'yle ilgisi olmayan ve FETÖ'nün temizlemeyi düşündüğü önemli isimleri
temizleyecekler...
Meselenin püf noktası burası: Kripto FETÖ'cüler, FETÖ'yle ilgisi olmayan hatta FETÖ'yle
kıyasıya mücadele eden bazı isimleri temizlemeye başladılar bile...
O yüzden önce temizliği yapacak kadroların içinden kripto FETÖ'cülerin temizlenmesi
gerekiyor. Yoksa hem tertemiz insanlar temizlenecek hem de daha önemlisi Erdoğan'ın
etrafında kale gibi duracak kimse bırakılmayacak. Bu son söylediğimi özelde AK Parti,
genelde devlet yetkilileri dikkate alsınlar lütfen.
Tayyip Bey, yıllardır, “FETÖ'yle mücadele gevşek davranılıyor! Olmaz bu!” diye uyardı.
Fazla anlatamamış olmalı ki, defalarca tekrarladı uyarısını.

15 TEMMUZ'UN 2. AYAĞI: CEMAATLERİN VURULMASI, LAİKLİĞİN
POMPALANMASI! Gelinen noktada, işin kontrolden çıkmaması ve ürpertici mecralara
sapmaması için şu uyarılarımı lütfen dikkate alın, diyorum:
1- Birincisi: Erdoğan'ın etrafının boşaltılmasına, Erdoğan'ın yalnızlaştırılmasına aslâ izin
verilmemeli. Bu mücadele, Erdoğan olmadan başarıya ulaşamaz. Bunu bütün dünya biliyor!
O yüzden Erdoğan'ın etrafında dünyevî beklentileri olmayan kale gibi duracak sağlam,
basiretli,
donanımlı
ve
korkusuz
dava
adamlarına
ihtiyaç
var.
2- İkincisi: FETÖ'yle mücadele mecraından saptırılıyor: Bir taraftan laikler, diğer taraftan
YENİ-FETÖ'cüler, tankların önüne yatan cemaatleri, tarikatleri hedef tahtasına yatırmaya
başladılar.
Her gece televizyonlarda, açık açık cemaat, tarikat isimleri verilerek bu cemaatler, tarikatlar
hedef gösteriliyor. Her gece belli başlı televizyonlarda defalarca tekrarlanıyor bu hedef
göstermeler!
Dikkat buyurursun lütfen: Asıl tehlike bu! Üstelik de aynı anda iki taraftan yapılan medyatik
yaylım ateşinin ortasında kalıyor cemaatler ve tarikatler.
Dahası, bu hedef göstermeler, bazı ilahiyat profesörlerineyaptırılıyor: Bu insanlar, bilip
bilmeden -belki de bilerek- hem “Türkiye'yi ancak laiklik kurtarabilir” diyebiliyorlar hem de
açık açık isim vererek cemaatleri, tarikatleri hedef gösteriyorlar!
Bu nedir?
Hiç şüpheniz olmasın ki, bu, 15 Temmuz saldırısının ikinci ayağıdır. İkinci dalga, budur!
FETÖ, CEMAAT DEĞİL, İSLÂM'I DÖNÜŞTÜRMEYİ AMAÇLAYAN KÜRESEL BİR
KUKLA ÖRGÜTTÜR!Önce şu ayırımı herkesin -özellikle de Erdoğan'ın- mutlaka yapması
gerekiyor: FETÖ, aslâ bir cemaat değildir. FETÖ, cemaat kılıfına bürünmüş, İslâm'ı
protestanlaştırarak dönüştürmeyi amaçlayan, küresel sistemin bir projesidir. Bir şer
şebekesidir.Burada isim vermeyeceğim. Sadece şu kadarını söylemekle yetineceğim:
Anadolu'dan teşkilatlardan gelen haberler çok tedirgin edici nitelikte. Bu gerçeği, Twitter'da
bu şekilde dile getirdiğimde gelen tepkiler, verilen bilgiler ürküttü beni.
Dahası, FETÖ'nün başvurduğu yöntemler, hiç bir şekilde İslâm'la bağdaştırılamaz! Hedefe
varmak için her yolu, (şantaj, montaj, kaset, yalan, iftira, kumpas, ülkesini satmak gibi) her tür
gayr-ı meşrû yolu meşrû olarak gören bir oluşum aslâ Müslüman bir cemaat olamaz!
CIA'ye, MOSSAD'a, Vatikan'a ve İngiliz derin devletine derinden bağlı bir hareket aslâ
İslâmî bir cemaat olamaz!
Ülkesinin Meclis'ini bombalayan, halkını tankların altında ezen, uçaklarla halkına bomba
yağdıran, Müslüman bir cumhurbaşkanına suikast üstüne suikast düzenleyen bir terör
örgütü aslâ Müslüman ve Ehl-i Sünnet bir cemaat olamaz!
Takiyye ahlaksızlığıyla kılıktan kılığa giren karaktersiz bir şebeke aslâ Ehl-i Sünnet ve
cemaat olamaz!
ERDOĞAN, BAŞBAKAN VE GÖRMEZ CEMAATLERE SAHİP ÇIKMALI
O yüzden şunu altını çizerek söylüyorum: Tayyip Bey de, Başbakanımız da, Diyanet İşleri
Başkanımız da mutlaka Ehl-i Sünnet'e, cemaatlere ve tarikatlere sahip çıkmalı, halkı bu
konuda doğru yönlendirmelidir.
İslâm dünyasının bin küsûr yıl huzur ve barış içinde olmasını Selçuklu ve Osmanlı'nın bin
yıllık mücadele ve mücahedeye kurup koruduğu Ehl-i Sünnet Omurga'ya borçlu
olduğu vurgulanmalı.
Bütün bunları yaparken Alevî kardeşlerimizi incitmemeye büyük özen gösterilmelidir.
Bendeniz bu hayatî meselede şimdilik bu kadar söylemiş olayım, sonraki yazılarda bu
meselenin üzerine etraflıca gideceğim. Asıl mesele bu çünkü! Meselenin püf noktası, İslâm'ın
yeniden tarih sahnesine çıkmasını sağlayabilecek yegâne sigorta ve imkân olan bin yıllık Ehl-i
Sünnet Omurga'nın çökertilmesi projesidir.

Şunu unutmamak gerekiyor: Eğer cemaatler ve tarikatler çökerse, Ehl-i Sünnet çöker. Ehl-i
Sünnet çökerse, özelde bu toplumu, genelde İslâm dünyasını bin küsur yıl ayakta dimdik ve
diri tutan omurga çöker.
Önce bu toplum, ardından da İslâm dünyası orta ve uzun vadede kaosun eşiğine sürüklenir.
Ve bir daha da belini doğrulatmaz.
Ben vazifemi yaptım, gerisi yetkililerimize düşüyor.... Vesselâm.
Kaynak: http://www.yenisafak.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18634.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Mustafa Boydak Hacklendi
KAYSO ve Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Boydak'ın twitter hesabı
Ayyıldız Tim tarafından hacklendi.

14 Ağustos 2016 Pazar 21:31

Boydak'ın hacklenen hesabından Ayyıldız Tim tarafından 'Tum ailesi FETO operasyonunda
gozaltina alinan Mustafa Boydak HACKED!' mesajı paylaşıldı.
Tum ailesi FETO operasyonunda gozaltina alinan Mustafa Boydak HACKED ! #AyyildizTim
pic.twitter.com/T2zECK8XnM
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18635.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

