KAYSERİ HABER ARŞİVİ
12.09.2016–18.09.2016
Genelkurmay Başkanının geçiş
güzergahındaki şüpheli poşet
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kayseri 1. Komando Tugayı'na geçişi
sırasında yol kenarında bulunan şüpheli siyah poşet, polis ekiplerini harekete geçirdi.

15 Eylül 2016 Perşembe 12:25

Genelkurmay Başkanının geçiş güzergahındaki şüpheli poşet 0 0 Geçiş öncesinde bomba
imha uzmanlarının incelediği poşetten çöp çıktı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi
Akar, Kayseri 1. Komando Tugayı'nı ziyaret etmek üzere Kayseri'ye geldi. Erkilet
Havaalanı'na inen Orgeneral Akar, buradan karayolu ile Talas ilçesinde bulunan Kayseri 1.
Komando Tugayı'na gitmek üzere yola çıktı. Konvoy havaalanından çıkış hazırlığı yaptığı
sırada Talas Bulvarı'nda çöp konteynırının yanında şüpheli bir siyah poşet olduğu ihbar edildi.
Güzergahta bulunan polis ekipleri, poşetin etrafında güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri
yoldan geçen vatandaşları da uyararak bölgeden uzaklaştırdı. Güvenlik önleminin
alınmasından sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları, poşet üzerinde yaptıkları
incelemede içerisinde çöp olduğunu belirledi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın konvoyu,
şüpheli paketin boş çıkmasının ardından sorunsuz bir şekilde 1. Komando Tugayı'na gitti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19162.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

CHP İl Başkanlığı’nda bayramlaşma
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı
düzenlendi.

15 Eylül 2016 Perşembe 12:45

CHP Kayseri İl Başkanlığı’nda Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı
düzenlendi. Parti binası önünde partililerle bayramlaşan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık
ve CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, partililer ile sohbet etti. Burada bir açıklama yapan
Keskin, “Bayramlar manevi değeri yüksek olan çok özel günlerdir. Bayram demek barış,
sevgi ve hoşgörü demektir. Maalesef son dönemlerde yaşadığımız coğrafyada bayramları
bayram tadında yaşamamaya başladık. Buruk bayramlar geçirmeye başladık. İslam
coğrafyasında olmak üzere İslam dinindeki özellikle bayramın manevi değerlerinin dışında
hoş olmayan bir sürü tatsızlıkları çıkıyor” dedi. Terörün bayram dinlemediğini kaydeden
Keskin, konuşmasını şöyle tamamladı: “Terör bayram dinlemiyor. Terör kadın, kız, erkek
demeden insanların özel günlerinde dahi kan dökmeye devam ediyor. Bu kadar olumsuzluğun
olduğu dönemlerde bayramlarımızı buruk kutluyoruz. İnşallah ülkemizde ve bütün dünyada
barışın konuşulduğu, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu anlar hep bayram tadında olur diye
düşünüyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19163.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Başkan Çolakbayrakdar'dan kusursuz
bayram hizm
Kocasinan Belediyesi tarafından günler öncesinden hazırlıklarına başlanan kurban kesim
noktaları vatandaşların sorunsuz bir kurban bayramı geçirmelerini sağladı.

15 Eylül 2016 Perşembe 12:58

Bayramda Oymaağaç kurban kesim tesislerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaşan
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların ilgi ve sevgisiyle
karşılandı. Kocasinan Belediyesi tarafından, vatandaşların huzur ve güven içerisinde hijyenik
şartlarda kurban ibadetlerini yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan Oymaağaç

Kurban Kesim Yerinde tüm detayların düşünülmüş olması vatandaşlarda memnuniyet
oluşturdu. Bayramın ilk iki gününde 521 küçükbaş, 386 büyükbaş kurban kesimi
gerçekleştirildi. Kurbanlarını kestirmek için sıra bekleyen vatandaşlar alanda kurulan dev
ekranlar ve sesli anonslar sayesinde sıralarını rahatlıkla takip ettiler. Başkan
Çolakbayrakdar'ın talimatı üzerine vatandaşlar için her türlü sosyal imkanın sağlandığı
Oymaağaç kurban kesim yerinde sıra bekleyen vatandaşlar için dinlenme alanlarının yanısıra
mescit, çocuklar için ise oyun parkı oluşturuldu. Tesisi ziyaret eden başkan Ahmet
Çolakbayrakdar, vatandaşlarla bayramlaşarak hal hatır sordu. Verilen hizmetten dolayı
vatandaşların teşekkür ettiği Başkan Çolakbayrakdar, önlük giyip eldiven taktı ve
vatandaşlara kavurma dağıttı. Meşrubat ikramında da bulunan Başkan Çolakbayrakdar, mobil
kurban kesimhanelerini de denetledi. Başkan Çolakbayrakdar, ''Her şey vatandaşlarımızın
huzurlu ve güvenli bir şekilde bayramlarını eda edip, ibadetlerini yerine getirebilmeleri için
hazırlandı. Burada kadınıyla erkeğiyle, çoluğuyla çocuğuyla tüm vatandaşlarımız düşünülerek
bir alan oluşturuldu. Bayramlaştığımız vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek, hayır
dualarını almak da doğrusu bizim için mutluluk vesilesidir. Tüm vatandaşlarımızın bir kez
daha bayramlarını kutluyor, şehrimiz, ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile
olmasını temenni ediyorum.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19165.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Kasaplarda sucuk ve kıyma mesaisi
Kayseri'de Kurban Bayramı'nın 3. gününde kurban etlerini sucuk ve kıyma yapmak isteyen
vatandaşlar kasaplara akın etti.

15 Eylül 2016 Perşembe 13:07

Kayseri'de Kurban Bayramı'nın 3. gününde kestikleri kurban etlerini sucuk ve kıyma yapmak
isteyen vatandaşlar kasaplara akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren aldıkları kurban
etlerini kasaplara getiren vatandaşlar, sucuk ve kıyma kuyruğu oluşturdu. Kayseri'nin
geleneksel lezzetlerinden olan sucuk ve sucuk içi için gerekli baharatları ve bağırsağı satan
kasaplarda, yoğun bir şekilde çalışıyor.
Öte yandan, kasaplar bağırsaklı sucuğun kilosunu 3 TL'ye yapıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19166.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Baharatçılar bu yıl rekor kırdı
Kurban Bayramı’nın son gününde baharatçılarda yoğunluk devam ederken, Kayseri’deki
baharatçılar bu yıl satışlarda rekor kırdı.

15 Eylül 2016 Perşembe 14:55

Kayseri'de Kurban Bayramı geleneklerinden sucuk yapımı, kentteki baharatçıların da yüzünü
güldürüyor. 30 yıldır baharatçılık yaptığını söyleyen Ali Eldek yoğunluğun Kurban
Bayramı’ndan 5 gün önce başladığını ifade ederek, “Bayram gelmeden 5 gün önce başlar,
bayramdan sonraki 5. gün de sakinleşir, normal işimize devam ederiz. Allah’a çok şükür
müşterilerimiz bizi utandırmadı. Kayseri’nin özelliğini konuşturdular” dedi. Bu sene sucuk
yapımı için kullanılan baharatların satışında rekor kırdıklarını söyleyen Eldek, sattıkları
bağırsak uzunluğunun Kayseri’den İstanbul’a 5 kez gidip gelebileceğini dile getirdi. Yaklaşık
150 tonluk da sucukluk baharat sattıklarını kaydeden Ali Eldek, “Bu sene hesaplama yaptık.
Yaklaşık 150 ton kadar sucuk malzemesi verdik. Bu da sucuk olarak Kayseri’den İstanbul’a 5
kere gider gelir. Bunu satmaktan gururlanıyor, söylerken de övünç duyuyoruz” ifadelerini
kullandı. Sucuk yapımında kullanılan malzemeler hakkında da bilgiler veren Baharatçı Ali
Eldek, “Sucuk yapımında ortalama 7 çeşit malzeme vardır. Nazilli’nin toz ve tatlı biberi,
Maraş’ın acı biberi, Konya’nın kimyonu, Kastamonu’nun sarımsağı, bağırsağımız ve 7 türlü
karışık baharat dediğimiz karışımdan oluşur” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19167.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Büyükşehir'den üreticiye bir destek daha
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçeler ve ilçelere bağlı mahallelerin
ekonomik ve sosyal yönden çok daha güçlü olmaları için desteklerine bir yenisini daha
ekliyor. İlçelerdeki tarım ve hayvancılığın gelişmesi için geçen yıl 53 tarım aracını çiftçilere
veren Başkan Çelik, bu yıl da hayvancılığın gelişmesine yönelik Türkiye'de ilk olacak 'Soğuk
Süt Zinciri' projesiyle üreticiyi destekleyecek.

15 Eylül 2016 Perşembe 15:03

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, geçen yıl çiftçilerin ihtiyaç duyduğu; ancak
yüksek maliyetler nedeniyle alamadıkları 53 tarım aracını alarak ilçelerdeki ziraat odaları
vasıtasıyla çiftçilerin kullanımına sunmuştu. Geçen yıl tarım makinesi ile tarıma verdikleri
can suyunu bu yıl hayvancılığa vereceklerini ifade eden Başkan Çelik, 'Soğuk Süt Zinciri'
projesini 19 Eylül Pazartesi günü uygulamaya koyacaklarını söyledi. Süt sığırcılığı yapan
üreticilerin ürünlerini daha iyi değerlendirebilmeleri ve üretilen sütleri daha sağlıklı ve daha
hijyen ortamlarda satabilmeleri için bu projenin çok önemli katkı sunacağını ifade eden
Başkan Mustafa Çelik, "Sütün içinde bulunan mikroorganizmalar sağımdan sonraki iki saat
içinde soğutulmadığı takdirde çoğalarak sütün kalitesini bozmaktadır. Çiğ sütün doğal halini
koruyabilmesi için sütü sağar sağmaz hızlı bir şekilde soğutmak gerekir. Bu işlem hem sütün
kalitesini artıracak hem de süt üreticisi hemşehrilerimizin üretimlerini değerlendirebilmelerine
imkan verecektir. Bu projeyle süt konusunda Kayseri'yi önemli bir merkez haline getireceğiz.
Projemiz tıpkı tarıma can suyu projemizle verdiğimiz tarım araçları gibi Türkiye'de bir ilk
olacak" dedi.
Soğuk Süt Zinciri projesi kapsamında 206 adet çiğ süt soğutma tankı aldıklarını ve bu tankları
Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği kanalıyla süt üreticilerinin hizmetine
sunacaklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, "Bu projemizle; çiftçilerimizin
litre başı kazançlarında, çiğ sütün kalitesinde, hijyenik üretiminde ve üretilen çiğ süt
miktarında artış olacaktır. Bu artışlar haliyle çiftçilerimizin refah düzeyini olumlu yönde
etkileyecektir" diye konuştu.
Başkan Mustafa Çelik, proje kapsamında alınan çiğ süt soğutma tanklarının 19 Eylül Pazartesi
günü saat 14.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda yapacakları törenle çiftçilere dağıtılacağını
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19168.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

MHP Kayseri İl Başkanlığında
bayramlaşma programı gerçekleştirildi
MHP Kayseri il teşkilatı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

15 Eylül 2016 Perşembe 11:57

Parti binasında gerçekleştirilen programa, İl Başkanı Baki Ersoy ve partililer katıldı. Ersoy,
burada yaptığı konuşmada, her dini bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı'nın 2. gününde de
partililerle bir araya gelerek bayramlaşma programı düzenlediklerini söyledi. Bayramın
hayırlara vesile olmasını temenni eden Ersoy, "Bayramlar birlik ve beraberliğimizi
pekiştiriyor. Bu bayramların önemi çok büyük. Geçtiğimiz süreçte yaşamış olduğumuz tüm
olaylara baktığımızda Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini
düşünüyorum. Birlik ve beraberlikle her şeyin üstesinden geleceğiz." diye konuştu. Terör
örgütlerinin ülkenin huzurunu kaçırmasına asla izin verilmeyeceğini aktaran Ersoy, milletin

kenetlenerek örgütlere cevap verdiğini kaydetti. Konuşmaların ardından partililer bayramlaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19169.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Kayseri'de otomobil Kızılırmak'a düştü: 3
yaralı
Sarıoğlan ilçesinde Kızılırmak'a düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

15 Eylül 2016 Perşembe 17:59

Alınan bilgiye göre, Sercan Kösem (27) yönetimindeki 05 AU 484 plakalı otomobil, Şahruh
Köprüsü girişinde Kızılırmak'a düştü. Yaralanan Sercan Kösem ile Çoşkun Kösem (26) ve
Cahit Alkan (50), KayseriEğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19171.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Bayramın trafik kazası bilançosu
ağırlaşıyor: 36 ölü, 206 yaralı
Bayram tatilinin beşinci gününde, yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi
hayatını kaybetti, 72 kişi yaralandı. Tatilin başlamasından bu yana yaşanan kazalarda ölü
sayısı 36'ya, yaralı sayısı 206'ye yükseldi.

15 Eylül 2016 Perşembe 18:45

Kurban Bayramı tatilinin beşinci gününde, yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik
kazalarında 4 kişi hayatını kaybetti, 72 kişi yaralandı.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 9 günlük bayram tatilinin beşinci gününde Aydın,
Kırıkkale, Adana, Erzincan, Edirne, Adıyaman, Şanlıurfa, Samsun ve Diyarbakır'da meydana
gelen kazalarda 4 yaşamını yitirdi.
Anız yangını, zincirleme kazaya neden oldu

Diyarbakır'da Bismil-Batman karayolu kenarındaki arazide anız yangını nedeniyle yükselen
duman, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Dumanın görüş mesafesini düşürmesi sonucu karayolunun
7. kilometresinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
13 aracın karıştığı kazada, 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulans ve araçlarla Bismil Devlet
Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından bazı yaralılar, Diyarbakır'daki
hastanelere sevk edildi.
Aydın'da, Çine Ziraat Odası Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali ve Üretici Pazarı
Kavşağı'nda, Aydın yönüne hareket eden Süleyman Yurtsever (30) yönetimindeki 09 LK 301
plakalı otomobile önce sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil,
daha sonra Ayhan Çakıroğlu'nun (55) kullandığı 09 EE 742 plakalı otomobil çarptı.
Yurtsever yönetimindeki otomobile ilk çarpan sürücü, otomobiliyle olay yerinden kaçtı.
Kazada, 5 kişi yaralandı.
Düğün konvoyunda kaza
Trabzon'dan Ankara'ya düğüne gidenleri taşıyan midibüsün Kırıkkale'de devrilmesi sonucu 15
kişi yaralandı.
Mustafa Yazıcı (60) idaresindeki 61 S 3632 plakalı midibüs, Kırıkkale-Ankara karayolunun
20. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına
devrildi.
Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan
yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde minibüsün devrildiği kazada ise 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi
yaralandı.
Veli Bulgurcuoğlu idaresindeki 34 AZ 6050 plakalı minibüs, Kırşehir-Kırıkkale karayolu
Keskin ilçesi Yeniyapan köyü yakınlarında, önce refüje ardından karşı şeritteki bariyerlere
çarparak devrildi.
Sürücünün eşi Berivan ile annesi Ayşe Bulgurcuoğlu kaza yerinde hayatını kaybetti.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ağaca çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Erzincan'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında ise 15 kişi yaralandı.
Ordu, Edirne, Kırıkkale, Erzincan, Samsun, Adıyaman ve Şanlıurfa'da meydana gelen trafik
kazalarında da 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Kurban Bayramı tatilinin başlamasından bu yana yaşanan kazalarda ölü sayısı 36'ya, yaralı
sayısı 206'ye yükseldi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19172.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Üsküdar Üniversitesi adli bilimler uzmanı
yetiştirecek
Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü bünyesinde bu yıl açılan Adli
Bilimler Yüksek Lisans Programı’nın büyük ilgi görmesi bekleniyor. Adli bilimler alanında
yeni uzmanların yetiştirileceği programa; tıp, biyoloji, hukuk, psikoloji, gazetecilik ve makine
mühendisliği gibi farklı branşlardan lisans eğitimini tamamlamış olanlarlar başvurabilecek.

16 Eylül 2016 Cuma 09:34

Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü bünyesinde bu yıl ilk kez öğrenci
alacak Adli Bilimler Yüksek Lisans Programı’na, üniversitelerin farklı bölümlerinden lisans
eğitimini tamamlayanlar başvurabilecek.
Programa, üniversitelerin biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, sağlık bilimleri, tıp,
eczacılık, veterinerlik, matematik, fizik, kimya, eczacılık, psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmet,
gazetecilik, hemşirelik, malzeme mühendisliği, kimya mühendisliği, makina mühendisliği,
hukuk, kamu yönetimi gibi birbirinden farklı branşlardan öğrenci alınacak.
Tezli ve tezsiz olmak üzere iki tip yüksek lisans eğitiminin yapılacağı programda; Adli
Kimya, Adli Toksikoloji, Adli Moleküler Biyoloji, Adli Genetik, Olay Yeri ve Kriminalistik,
Adli Bilişim ve Dijital Deliller, Adli Psikoloji ve Davranış Delilleri, Suç Önleme ve Suç
Analizi gibi alt branşlar olacak.
Programlar mesleğe uygun şekillendirilebilecek
Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü, Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Sevil Atasoy, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde yıllar önce başlattığı
yüksek lisans ve doktora programını 30 yıl sonra Üsküdar Üniversitesi’nde de hayata geçirmiş
olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi. Adli Bilimler’in temel interdisipliner
bir ana bilim dalı olduğunu belirten Atasoy, yeni programla ilgili şu bilgileri verdi:
“Bu ana bilim dalının altında farklı programlar yürüteceğiz. Bu programlar, başvuran
öğrencilerin mesleklerine göre şekillendirilen programlar olacak. Öğrencilerin mezun olduğu
lisans dalına göre tabii ki dersler zorunlu dersler ve seçimli dersler olarak şekillendirilecek.
Bu programlardan mezun olacak öğrencilerin diplomalarında da branşlaştığı alanlara göre
örneğin ‘Adli Psikoloji alanında Adli Bilimler Yüksek Lisansı’ yazacak.”
Mahkemeler çok daha iyi bilirkişi raporlarına ulaşabilecekler
Prof.Dr. Sevil Atasoy, Adli Bilimler Yüksek Lisans Programı’a farklı bölümlerden mezun
olanları kabul etmelerindeki amaçlarını ise şöyle anlattı:
“Adli bilimlerin varlık nedeni toplumda adaletin tecellisinde çalışacak olanları bilgilendirmek
ve buna paralel olarak bir hak arama bilincini toplumda geliştirmektir. Böylece hem bu
eğitimi alanlar sayesinde mahkemeler çok daha iyi bilirkişi raporlarına ulaşabilecekler hem
de toplumu geniş çaplı bilgilendirecekler. Örneğin bu eğitimi alan bir gazetecilik mezunu,
adliye muhabiri olduğunda haberini çok daha sağlıklı verilerle ve hatasız yapacak. Suç
önleme konusunda çalışan bir aile danışmanı da suçun nedenlerini, insanların neden suç
işlediğini ve kimlerin suç işleyebileceğini ve bunun nasıl önlenebileceğini teorisini de bilerek
sahaya çıkacak. Bizim için bu açıdan çok önemli. Olay Yeri İnceleme ve Kriminalistlik

dediğimiz önemli bir bölümü var ki çok daha spesifik ve çok daha profesyonellere yönelik bir
alan. Herkes olay yeri inceleme yapamaz ve herkes de bu bilgilere sahip olmayabilir ve
ihtiyaç da olmayabilir. Ama en azından bunu yapacak olanların çok güncel, çok çağdaş
bilgiyle donatılmasını ve bu alanda kullanılacak malzeme ve araç gerecin neler olduğu
hakkında çok daha günümüz Batı dünyasının gelişmelerinden haberdar olarak da mezun
olmalarını sağlayacaklar.”
Prof.Dr. Sevil Atasoy, programın eğitim kadrosu hakkında ise şu bilgileri verdi:
“Güçlü bir eğitim kadromuz var. Hem Üsküdar Üniversitesi’nin öğretim üyeleri hem de
üniversite dışından duayen isimler eğitim verecek. Eğitim kadromuzda ‘Olay Yeri
İnceleme’de çalışmış olan çok deneyimli polisler de var, genetik laboratuvarında DNA
analizleri yaparak ömrünü geçirmiş olanlar da.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19173.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

‘ByLock’cu 52 öğretmene tutuklama
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma
kapsamında, 52 öğretmen daha tutuklandı.
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nca yürütülen
soruşturma kapsamında, "Anayasayı ihlal", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini düşürmeye
teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından Milli Eğitim Bakanlığınca açığa
alınan ve örgütün kriptolu iletişim programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına
alınan 128 öğretmenden, adliyeye sevk edilen 67'sinin daha savcılıktaki sorguları tamamlandı.
Zanlılardan 52'si sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldı. Soruşturma kapsamında, 147 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkartılmış, 400
polisin katıldığı operasyonda 96 kişi gözaltına alınmış, daha sonra gözaltı sayısı 128'e
çıkmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 53'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 8'i adli
kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19174.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Melikgazi’ye göre tüm camiler tarihi
Melikgazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün yayınladığı 680 sayılı
basın bülteninde Hacı Torun Efendi, Hacı Mahmut Sami Ramazanoğlu ve Altıntepe Camileri
tarihi cami olarak nitelendirildi. Oysa bu camilerin en fazla 30-40 yıllık geçmişleri var.
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Belediye tarafından gönderilen basın bülteni aynen şöyle;
Yine tarihi mekan, yine Melikgazi
Tarihi camilerde restore, rölöve ve çevre düzenleme
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacı Torun Efendi, Hacı Mahmut Sami
Ramazanoğlu ve Altıntepe Camileri'nin aslına uygun olarak onarılıp hizmete sunulacağını
bildirdi.
Melikgazi Belediyesi 2015 yılında tarihi mekanların günümüz teknolojisi kullanarak aslına
uygun bir şekilde onarılıp hizmete kazandırılması için bir program hazırladı. Belediye son 16
ayda 14 tarihi mekanda çalışmalarını tamamladı. Tarihi 12 yapıda ise çalışmaların devam
etiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, tarihi yapıların aslına uygun olarak onarılacağını
belirtti. Tarihi camilerin gelecek kuşaklara emanet edileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç,
“Melikgazi Belediyesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile Hacı Torun
Efendi, Hacı Mahmut Sami Ramazanoğlu, ve Altıntepe Camileri'nde restorasyon çalışması
yapılacaktır. Tarihi yapıların onarılmasının yanı sıra çevre düzenlemesi ve otopark alanları da
oluşturulacaktır. Bu çalışma kapsamında yapılarda dış cephe temizliği, derz tamiri, iç mekan
düzenlemesi, sıva ve boya işleri, su yalıtım, aydınlatma, abdesthane ile tuvaletler
oluşturulacaktır. Tarihi mekanların çevre düzenlemesi, yeşil alan oluşturulması ve otoparklar
inşa edilerek bir bütün çalışma yerine getirilecektir. Çevre düzenlemesi kapsamında 1400
metrekare park alanı, oyun grupları ve kamelyalar oluşturulacaktır. Engelliler için özel geçiş
yolları yapılacaktır. Melikgazi Belediyesi yine iki tarihi mekana dokunuş yaparak tarihi kültür
mirasa sahip çıkarak gelecek kuşaklara emanet edecektir.” dedi. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19175.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Bayramda Derebağ Şelalesi’ne ziyaretçi
akını
Kayseri’nin önemli turizm değerlerinden Yahyalı Derebağ Şelalesi, Kurban Bayramı’nda da
ziyaretçi akınına uğradı.
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Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Yahyalı Belediyesi tarafından yapılan düzenleme
çalışmaları ile çehresi tamamen değişen, restoran, kır kahvesi, mescit, büfe, seyir terası gibi
tesislerin hizmete açıldığı ve yolların yenilendiği Derebağ Şelalesi’ni civar il ve ilçelerden
gelen yüzlerce insan ziyaret etti. Piknikçiler için Yahyalı Belediyesi tarafında 30 yeni
kamelyanın yapıldığı şelalede, sabah erken saatlerden itibaren gelmeye başlayan ziyaretçiler,
aileleri ile birlikte mangal keyfi yaptı. Bölgeye gelen ziyaretçiler, şelalenin güzelliğinden
övgü ile bahsederken, şelaleye yapılan yol çalışmasından, çevre düzenlemesinden ve açılan
tesislerden oldukça memnun kaldıklarını belirtti. Bölgenin adeta cennetten bir köşe olduğunu,
şelaleyi mutlaka herkesin görmesi gerektiğini söyleyen ziyaretçiler, şelaleye sık sıkı
geleceklerini de ifade etti. Yahyalı ilçe merkezine 10 km, Kayseri’ye ise sadece 80 km
mesafede bulunan Derebağ Şelalesi, hafta sonlarını iyi değerlendirmek, şehir hayatından
uzaklaşmak isteyen insanlar için güzel alternatif sunuyor. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19176.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

FETÖ, "körpe beyinleri" masalla ele
geçirmeye çalışmış
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında
Sivas'ta gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan polis memuru A.S' nin evinde
yapılan aramada, örgütün "körpe beyinler" i masalla da ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.
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FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri polis memuru A.S'yi gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkemece
tutuklanan A.S'nin evinde yapılan aramada, ağaç ve çocuğun anlatıldığı masalın yer aldığı
kitapçık bulundu.
Orijinal halinden uzaklaştırılıp örgütün propagandasına yönelik bazı kelimeler eklenerek
karikatürize edilen bir ağaçla çocuğun diyaloğunun anlatıldığı masalda, minik beyinlere,
"örgütün evlerinde yatılı kalınması, üniversiteli öğrencilere burs verilmesi, Sızıntı dergisine
abone olunması, sohbetlere katılınması ve yurt dışında örgüt adına okul açılması" tavsiye
ediliyor.
Masalın yer aldığı kitapçığın, sohbet toplantılarına katılan çocuk sahibi örgüt mensuplarına
dağıtıldığı belirlendi.
Orijinal haline örgüt propagandasına yönelik bazı ifadeler eklenerek karikatürize edilen ağaç
ile çocuğun anlatıldığı masalda şu diyaloglar geçiyor:
- Bir zamanlar bir ağaç varmış
- Ve bu ağaç küçük bir çocukla ilgilenmeye başlamış
- Ve küçük çocuk "haftada 2 gün" ağacın yanına gelmeye başlamış
- Ağaç çocuğa yapraklarını uzatmış, sevgi ile verebileceği ilk şeymiş sevgi
- Ağaç küçük çocuğa ders de çalıştırıyormuş
- Küçük çocuk ağaca tırmanmış
- Dallarında kitap okumaya başlamış
- Ağaç küçük çocuğa lezzetli elmalarından ikram ediyormuş
- Ve küçük çocukla ağaç saklambaç bile oynamışlar
- "Küçük çocuk artık haftada bir gün yatılı kalıyormuş"
- Ve küçük çocuk da ağacı sevmiş
- O kadar ki en sonunda
- Ağaç çok mutluymuş
- Fakat acımasız zaman hızla geçiyormuş
- Ve küçük çocuk artık çok büyümüş ve "abi" olup başka şehre gitmiş
- Ve sonunda ağaç yalnız başına kalmış
- Küçük çocuk uzun süre gelmemiş, tabii ağaç etkilenmiş ve onu görür görmez hemen, "Haydi
gel dallarımda sallan, elmalarımdan ye, saklambaç oynayalım, gölgemde bile uyursun" demiş.
- Çocuk, "Artık ben büyüdüm ve dediklerini yapamam ve yapmamız gereken davamız var.
Bunu düşünmeliyim. Üniversiteli talebelere burs verir misin?" demiş. "Benim param yok ama
orman benim malım, istersen dallarımı kes ve onlara burs olarak ver" demiş. Ağaç hala onu
seviyormuş.
- Ve o kesmiş birçok dalı, hiç sormadan, kuru mu yaş mı diye. Burs vermek için hepsini
götürmüş.
- Sonra bir gün küçük çocuk geri gelmiş. Ağaç, "Haydi gel dallarımda sallan, elmalarımdan
ye, saklambaç oynayalım, gölgemde bile uyursun" demiş. "Ben artık büyüdüm Sızıntı'ya
abone olmam lazım. Bana biraz para verir misin? Bunları sana söylemek istemezdim ama. O
zaman sen de benim elmalarımı al ve onları kasabada sat, böylece sana para vermiş olurum."
demiş.
- Ve küçük çocuk bütün elmaları toplamış tek tek, ağaç ise mutluymuş.
- Ama ağaç hala mutluymuş
- Fakat bu sefer çocuk uzun bir süre gelmemiş ve geldiğinde ise "Haydi oynayalım
demeyeceğim. Biraz sohbet edelim hiç olmazsa mutlu olurum" demiş ağaç. Ama çocuk artık
yaşlı bir adammış. "Bana bir kayık verir misin hicret edeceğim başka ülkelere okul açacağım"
demiş. "O zaman benim gövdemi kes kayık yap git buralardan artık" demiş. Ağaç anlamış ki
o artık bir dava adamı olmuş. Bu dava için ağaç kendini feda etmek istemiş.

- Sonra adam ağacı kesmiş ve kayık yapmak için götürmüş.
- Ağaç hala mutluymuş. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19178.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Kayseri’de çaldılar Alanya’da yakalandılar
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin yaptığı operasyonla Kayseri, Alanya, İstanbul, Samsun,
Mersin, ve diğer illerde bir çok hırsızlık suçuna karıştığı bildirilen hırsızlık çetesi çökertildi.
Son işlerinde 120 bin TL ziynet eşyası çalan 2'si kadın 3 kişi polisin başarılı çalışması
sonucunda kıskıvrak yakalandılar. 2 kişi tutuklanırken, şüpheliler arasında bulunan hamile bir
kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Saray Mahallesindeki bir sitenin dört ayrı evden toplam 120 Bin TL ziynet eşyası çalan
zanlıları yakalamak için polis harekete geçti. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliğine bağlı ekipler çevredeki 125 adet güvenlik kamerasını incelendi. Hırsızlık zanlıların
otomobili ve eşkallerinin tespit edilmesi üzerine düğmeye basıldı. Alanya İlçe Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler sıkı takibi sonucunda, 06 DP 0949 Plakalı
otomobil içinde 2'si kadın 3 kişi olan Serdar. M.(28), Maviş G.(23) ve Bircan G.(24)
kıskıvrak yakalandılar.
Evlerin zillerini çalıp kontrol etmişler
Evlerden ziynet eşyası çalan iki kadınlar sitelerdeki dairenin kapı zillerini çaldıkları ve evde
olmadıklarını tespit etmeleri üzerine kapılarını kilitlemeden çekip giden vatandaşların
kapılarının dil düşürmek yöntemi ile açarak hırsızlık yaptıkları tespit edildi.
Otomobilden 120 bin TL tutarında ziynet eşyası çıktı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince hırsızlıkta kullanılan
otomobilde yapılan aramada Alanya'da 4 ayrı evden çalınan 120 Bin TL ziynet eşyaları ve
çalınan 1 adet silah, silaha ait mermi ele geçirildi.
4 ayrı evden çalınan 120 Bin TL ziynet eşyaları sahiplerine teslim edilecek.
Dört ilde sabıkalılar
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine Bağlı ekiplerince yakalanan Serdar
M, Maviş G, ve Bircan G, Asayiş Amirliğinde yapılan GBT sorgusunda, Kayseri, İstanbul,
Samsun, ve Mersin İllerinde hırsızlık suçuna karıştıkları tespit edildi. Alanya Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde ifadeleri alınan Serdar G, Maviş G, ve Bircan G.
Adliye'ye sevk edildiler.

Hamile kadına denetimli serbestlik cezası
Alanya Adliyesi Nöbetçi Mahkemeye sevk edilen Serdar G, ve Bircan G, Hırsızlık suçundan
tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken Hamile olduğu tespit edilen 23
yaşındaki Maviş G, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19179.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

KASİDEF-Tamer polemiği büyüyor
Ak Parti Kayseri Milletvekili ve Kayseri Sivaslı Dernekler Konfederasyonu (KASİDEF)
Kurucu Başkanı İsmail Tamer ile Federasyon üyeleri arasındaki polemik büyüyor. Tamer’in
geçtiğimiz günlerde sahtekârlıkla suçladığı üyeler Tamer’e meydan okuyarak, “Uzun söze
gerek yok! İstediği platformda görüşmeye hazırız. Kim sahtekâr halk görsün” dediler.
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Üyelerin derneklerine kayyum atanmasında İsmail Tamer’i suçlu göstermelerinin üzerine
Kayseri Gündem Gazetesi olarak söz hakkı tanıdığımız Tamer, iddialara “sahtekarlık
yaptıkları için kayyum atandı” sözleriyle cevap vermişti.
“İstediği platformda tartışalım”
Gazetemizde çıkan haber üzerine yazılı bir açıklama yapan KASİDEF üyeleri Tamer’in
sahtekârlık suçlamasını kabul etmediklerini beyan ettiler. Üyelerden Mehmet Birel adına
yapılan açıklamada, “Sahtekârlık bizim kitabımızda yazmaz. Sahtekârlığı kendileri
yapmışlardır. Bunun ispatını yapabiliriz. Bizim derdimiz hizmet, kendi derdi derneği
kullanmak. Kendi dönemi ile ilgili başkalarını suçlamak ve Sivaslıyı yok saymak ne kadar
ahlaki bir durumdur. Uzun söze gerek yok, hodri meydan! Çıkalım istediği televizyon
programında tartışalım. Kim sahtekâr bütün kamuoyu görsün” diyerek meydan okudu.
Haber: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19180.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

CHP’de bayramlaşma töreni
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı
düzenlendi.
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CHP Kayseri İl Başkanlığı’nda Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı
düzenlendi. Parti binası önünde partililerle bayramlaşan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık
ve CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, partililer ile sohbet etti. Burada bir açıklama yapan
Keskin, “Bayramlar manevi değeri yüksek olan çok özel günlerdir. Bayram demek barış,
sevgi ve hoşgörü demektir. Maalesef son dönemlerde yaşadığımız coğrafyada bayramları
bayram tadında yaşamamaya başladık. Buruk bayramlar geçirmeye başladık. İslam
coğrafyasında olmak üzere İslam dinindeki özellikle bayramın manevi değerlerinin dışında
hoş olmayan bir sürü tatsızlıkları çıkıyor” dedi.
Terörün bayram dinlemediğini kaydeden Keskin, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Terör bayram dinlemiyor. Terör kadın, kız, erkek demeden insanların özel günlerinde dahi
kan dökmeye devam ediyor. Bu kadar olumsuzluğun olduğu dönemlerde bayramlarımızı
buruk kutluyoruz. İnşallah ülkemizde ve bütün dünyada barışın konuşulduğu, sevgi ve
hoşgörünün hakim olduğu anlar hep bayram tadında olur diye düşünüyoruz.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19181.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

