KAYSERİ HABER ARŞİVİ
15.08.2016–21.08.2016
Orhan Düzgün Hacklendi
Ayyıldız Tim FETÖ ile bağlantısı olduğu düşünülen kişilerin sosyal medya hesaplarını
hacklemeye devam ediyor.
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Bu gece KAYSO ve Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Boydak'ın
twitter hesabını hackleyen Ayyıldız Tim birkaç saat sonra ise merkeze alınan eski Kayseri
valisi Orhan Düzgün'ün twitter hesabını hackledi. Düzgün'ün hacklenen hesabından, Ayyıldız
Tim tarafından 'Sayin Vali kayserideki tum fetocularla aile iliskinizin boyutu nedir ? ' mesajı
paylaşıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18636.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Memur olmak isteyenlere gün doğdu
Kamu, tarihin en büyük personel alımı için düğmeye bastı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
mensubu teröristlerin devlet kurumlarından temizlenme süreci devam ederken, bir yandan da
yeni alımlar hız kazandı. KPSS yanında sözlü mülakat da yapılacak. En çok alım eğitim ve
poliste.
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Bugüne kadar görevden uzaklaştırılan veya açığa alınan personel sayısı 70 bini geçerken
bunların yerleri de hızla dolduruluyor. Bu yüzden kamu kurum ve kuruluşları alacakları
personellerle ilgili ilanlarını yayımlamaya başladılar. Birçok kurumda da atamalar ve
başvurular devam ediyor. Yapılan duyurulara göre en çok alım İçişleri, Adalet ve Milli Eğitim
bakanlıklarında yaşanacak.
İşte eleman arayan kurumlar:

Hava Kuvvetleri’ne 5 bin er
Hava Kuvvetleri Komutanlığı 5 bin sözleşmeli er alımı için ilana çıktı. Kurumun internet
sitesinden başvuru yapılabilecek. Bu yılın sonuna kadar başvurmak mümkün olacak. Başvuru
şartları için TC vatandaşı ve erkek olmak, en az ilköğretim mezunu olmak olarak sıralanıyor.
Emniyete 12 bin polis
Emniyet Genel Müdürlüğü 9 bini erkek, bin tanesi kadın olmak üzere 10 bin polis alacağını
duyurdu. Bu alanda başvuru yapacakların üniversite mezunu olmaları 2015 veya 2016
KPSS'den birine girmiş ve P3 puan türünden en az 60 almış olmaları gerekiyor. Ön başvurular
19 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden başvuru
yapmak mümkün olacak. Burada yaş şartı ise 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle 30 yaşından gün
almamış olmak. Bunun yanında 2000 tane de komiser yardımcısı alınacak. Bu personel ilk
derece amirlik eğitimi aldıktan sonra mezun olup göreve başlayacak. Personelin 1.800'ü erkek
200'ü kadınlardan oluşacak.
BTK'ya bilişim uzmanı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ise çeşitli birimlerde görevlendirmek üzere 45
uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Burada ise KPSS'den 70 puan alma şartı getirildi.
Başvurular 6 Eylül'e kadar kurumun internet sitesinden yapılacak. Daha sonra belgeler
kurumun Ankara'daki adresine gönderilecek.
15 bin sözleşmeli öğretmen
Milli Eğitim Bakanlığı ilk etapta 15 bin sözleşmeli öğretmen alacağını duyurdu. Bununla ilgili
başvurular da başladı. Başvuru için 2016 KPSS en az 50 puan almak şartı konuluyor. Sözlü
sınavlar bu ay görev yerlerine gönderilecek. Başvurularda en fazla kontenjan 4334 ile sınıf
öğretmenliğine ayrıldı.
(Takvim)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18637.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Aleviler domokrasiden yana
Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Rıza Eroğlu, "15 Temmuz'da yaşananlar bir
darbeden ziyade terörizmi andırıyor. Daha önce de darbeye şahit olduk. Bu hiç birine
benzemiyor. Bu saatten sonra biz Aleviler olarak, demokrasiye daha da sımsıkı sarılacağız,
demokrasiden asla ödün vermeyeceğiz."
dedi.
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Kayseri Hacıbektaşı Veli Cem Evi açılış törenine katılan Eroğlu, Alevilerin bin 400 yıldır
inançlarını sürdürdüğünü belirterek, inancın Allah ile kul arasında olduğunu ifade etti.
Türkiye'de 1950 yılından bu yana iktidarların çoğunun elini Alevi inancının üzerinden
çekmediğini savunan Eroğlu, Alevilerin Türkiye Cumhuriyeti'nin asli unsurlarından birisi
olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Aleviler bu ülkenin vatandaşıdır, bu ülkede vardır, var olmaya da devam edecektir. Aleviler
darbe nerden gelirse gelsin hiç bir zaman inançlarından ve özgürlüklerinden

vazgeçmeyecektir. Bunu herkes böyle bilsin. Kesinlikle bundan ödün verilmeyecektir. 15
Temmuz'da yaşananlar bir darbeden ziyade terörizmi andırıyor. Daha önce de darbeye şahit
olduk. Bu hiç birine benzemiyor. Bu saatten sonra biz Aleviler olarak, demokrasiye daha da
sımsıkı sarılacağız, demokrasiden asla ödün vermeyeceğiz."
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ise kendisinin de Hazreti Ali'yi çok sevdiğini belirterek,
"Bizler aynı ağacın meyvesi, aynı sazın telleri, aynı kaynağın billur damlalarıyız. Ömrünü
İslama, Kur'an'a ve insanlığa adamış bir gönüleri olan Hacıbektaş-ı Veli tüm insanlara 'gelin
bir olalım' diye seslenmiştir. 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' ifadeleriyle de 13. yüzyıldan
günümüze, bugünden de yarınlara ışık tutacak bir erdem ve anlayışla günümüze ulaşmıştır."
ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Kayseri Hacı Bektaşı Veli Cem Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Açılış törenine, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Alevi Vakıfları Federasyonu
Başkanı Remzi Akbulut, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, çok sayıda
davetli ve vatandaşlar katıldı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18638.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

İran Türkiye yasağını kaldırdı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından
seyahat acentelerine getirilen Türkiye'ye tur
satışı yasağının kaldırıldığını açıkladı.
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Kasımi, İran Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan açıklamasında, "Ülkemizin
seyahat acenteleri Türkiye'deki ortaklarıyla iş birliği halinde bu ülkeye turistik turlar
düzenleyebilir." ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in dünkü Türkiye ziyaretiyle ilgili soruları yanıtlayan
Kasımi, bölge ve uluslararası konuların ele alındığı ziyaretin son derece faydalı geçtiğini, bazı
konularda iş birliği kararları alındığını belirtti.
Tahran yönetimi, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası vatandaşlarının can güvenliğini
gerekçe göstererek Türkiye'ye tur satışlarını yasaklamıştı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18639.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Pastırma ve sucukta gurbetçi bereketi
Yaz tatili için Kayseri ve çevre illere gelen gurbetçiler, kentte pastırma-sucuk satışı yapan
esnafın yüzünü güldürdü. Temmuzda memleketlerine gelen gurbetçiler, kentin tanınmış
lezzetleri pastırma ve sucuğu hem bulundukları sürede tüketiyor hem de yurt dışına götürüyor.
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Kayserili gurbetçilerin yanı sıra Sivas, Niğde, Nevşehir, Kırşehir gibi çevre illerin de gurbetçi
vatandaşları, sucuk-pastırma almak için kente geliyor.
Yüzde 60 artış yaşandı
Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Şaban Ünlü, yaptığı açıklamada, gurbetçilerin bir ay
önce gelmeye başladıklarını, eylülde dönüş yolculuğuna çıkacaklarını söyledi.
Yaz aylarında pastırma ve sucuğun fazla tüketilmediğine dikkat çeken Ünlü, "Gurbetçi
vatandaşlarımız sayesinde şu an pastırma ve sucuk satışında yüzde 60 artış var. Hem burada
yemek için hem de giderken yanlarında götürmek için pastırma ve sucuk alıyorlar. Et ve et
mamullerinin Avrupa'ya girişi yasak. Bu nedenle çok kısıtlı da olsa götürüyorlar.
Gurbetçilerimizin piyasada oluşturduğu hareketlilik, esnafı memnun ediyor. Sadece pastırma,
sucuk piyasasında değil, kentin genelinde gurbetçilerin getirdiği bir bereket söz konusu." diye
konuştu.
Ünlü, pastırma ve sucuk fiyatlarına mayıs ayından bu yana zam yapılmadığını, pastırmanın
kilogramının ortalama 70, sırt, bonfile pastırmanın 90-100, yüzde 100 dana eti sucuğun ise 45
liradan satıldığını kaydetti.
Esnafın yüzü güldü
Abdullah Akçakoyunlu isimli esnaf farklı ülkelerden memleketlerine tatile gelen
vatandaşların pastırma-sucuğa gösterdikleri ilgiden çok memnun olduklarını dile getirdi.
Çevre illerden gelen gurbetçilerin de Kayseri'nin lezzetlerine ilgi gösterdiğini ifade eden
Akçakoyunlu, "Sadece Kayserili değil, Sivaslı, Niğdeli, Kırşehirli gurbetçi de dükkanlarımızı
dolduruyor. Yazın zaten sadece gurbetçilere pastırma satabiliyoruz. Eskiye kıyasla ilgide bir
azalma var çünkü Almanya'daki nesil, üçüncü nesil. Dedeleri, babaları yazın geldiklerinde
daha çok pastırma, sucuk alıp götürürlerdi ama yine de ilgiden memnunuz. Atalarımız
'Kursak, kavurgasını arar' demiş. Küçüklüklerinden beri bildikleri tat, pastırma ve sucuk. Bu
nedenle unutamıyorlar." şeklinde konuştu.
Gurbetçilerde, esnafta hasret kalmıştı
Gurbetçilerin gelmesiyle işlerinin açıldığını aktaran Mehmet Palamutoğlu ise gurbetçinin
hasret kaldığı pastırma, sucuğa kavuştuğunu belirtti.
Palamutoğlu, 3 ay boyunca gurbetçiler sayesinde satışlarda hareketlilik olduğunu ifade
ederek, yurt dışına girişi yasak olmasa vatandaşların daha fazla pastırma-sucuk götürmek
istediğine dikkati çekti.
39 yıldır Viyana'da yaşayan Ergün Uğur, yaz tatili için memleketi Kayseri'ye geldiğini,
giderken de pastırma, sucuk götürdüklerini belirtti. Uçakla Avusturya'ya döneceğini anlatan
Uğur, "Yakalanırsak eğer bunları atacaklar biliyoruz ama yine de risk alıp götürüyoruz.
Viyana'daki komşularım sipariş verdi, özellikle onlara götürüyorum." ifadelerini kullandı.

Fransa'da doğup büyüyen Hakan Akdağ da her yıl yaz tatili için memleketine geldiğini,
giderken de vazgeçemedikleri lezzetleri yanlarında yurt dışına taşıdıklarını kaydetti. Akdağ,
girişi yasak olduğu için aldıkları pastırma, sucukları esnafın hazırladığı lokum ve tatlı
kutularına koyduklarını, bu şekilde götürmeye çalıştıklarını dile getirdi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18640.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

Çiftçiler ve STK’lardan Akay’a destek
Bünyan çiftçileri ve STK temsilcileri Kayseri Şeker’in 63.Mali Genel Kurulu öncesinde Şeker
ve Pancar Kooperatifi üzerinden haksız kazanç elde etmeye çalışanların oyunlarına karşı
yöneticilere destek vermek için ziyarette bulundular.
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Çiftçiler ve STK temsilcileri adına konuşan Bünyan Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Hacı
Özsoy, “Mevcut Yönetime Destek vermek için geldik. Ülkemize oynanan oyunların içerisine
fabrikamızın da çekilmek istendiği için buradayız. Başkanımız ve yönetimimizin yanındayız.
Genel kurula sahip çıkmak için buradayız. Her zamanda yanlarında olacağız.” dedi.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise çiftçilerin
fabrikalarına sahip çıkmasının çok önemli olduğuna vurgu yaparak; “Bilindiği üzere 15
Temmuzda devletimize, milletimize alçakça bir darbe giriminde bulunuldu. Milletimiz esarete
mahkum edilmek istendi. Bu saldırıya karşı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletimiz,
vatansever asker ve polisimiz ile saldırıya karşı elinden geldiğince mücadele etti. Kurşunlara
göğsünü siper etti. O mermiler, uçaklar, helikopterler milletin parası ile alınmıştı. Onları
kullananlarda bu milletin parası ile yetişmiş insanlardı. O insanlar bu millete hizmet etmek
yerine bu millete hainlik yapmayı tercih ettiler. Birilerine hizmet ettiler. Türk devletinin
başarısız olmasını isteyenlere hizmet etmek istediler. Onun için devletimize ve milletimize
saldırıyı tercih ettiler. Biz onları lanetliyoruz. Milletimiz gereken cevabı verdi. Aynı zamanda
devletimiz gereken cezayı veriyor. Bu asırlardan beri Türkiye düşmanlarının tezgahladıkları
oyunun bir parçası. Bir zamanlar 1890’lı yıllardan İngiliz başbakanı Avam kamerasında şöyle
söylemişti: “Bizim ve Avrupa’nın rahat edebilmesi için Türklerin ya Anadolu’da imha
edilmesi yada Orta Asya’ya sürülmesi gerekir. Biz eğer bunu başarırsak rahat edebiliriz.” İşte
bu tezgah 15 Temmuz’da bu ülkeye yaşatılmaya çalışıldı. Devletimiz dağılmaya, milletimiz
yok edilmeye çalışıldı. Ama cenabı Allah bu asil milletin yüzüne baktı ve bu bela defedildi.
Bu eylemi gerçekleştiren cezalarını bulacaklar.” dedi.
Alçakça iftiralar başladı
Ülkenin kaos durumunda kendilerine çıkar sağlamaya çalışan bir grup çıkarcı çevrelerin
olduğunu belirten Başkan Akay şunları söyledi:
“Bulanık suda balık avlamaya çalışanlar ve ortalığı karıştırmak isteyenlerin kendilerine rant
sağlamaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu çerçevede Kayseri Şeker gibi kuruluşlara iftiralar,
alçakça bir takım paylaşımlar yapılmaya başlandı. Kayseri şeker üzerinde adi emellerini
gerçekleştirmek isteyen bir takım gruplar ortaya çıktı. Geçmişte çiftçinin hakkını gasp edenler

tekrardan ortaya çıktılar. Borçtan kurtulan ve başarılarla sürekli gündemde olan Kayseri
Şeker’i ele geçirme çabasındalar. Türk milletinin devletine sahip çıktığı gibi çiftçilerinde
fabrikasına sahip çıkması gerekiyor. Bütün çiftçilerimiz olarak bu asil duruşu
gösteriyorsunuz. Buraya kadar gelmeniz bize güç veriyor. Biz sizden aldığımız bu güç ile bu
iftiralarla baş ederiz. Bizim işimiz size en iyi şekilde fayda sağlayabilmek, gelirlerinizi
arttırabilmek. Milli gelirden daha fazla pay alınmasını sağlamak. Yıllar önce kurulan bu milli
kuruluşu kurda kuşa yem etmemek. Sizin varlığınızı sürdürebilmenizi sağlamak. Buna
hakkıyla, layıkıyla biz yönetim olarak hep birlikte sizlerle ve çalışanlarımızla birlikte sahip
çıkıyoruz. Çıkmaya da devam edeceğiz. Bu genel kurul öncesinde saldırıların neden arttığını
hepimiz görüyoruz. Yönetim içinde bir kaos oluşturmak, yönetimi bıktırmak ve uzaklaşmasını
sağlamak. Bu manada 24 ağustosta ki genel kurulumuz çok önemli. Bu fırsatçılara,
ahlaksızca saldırıda bulunanlara karşı bütün çiftçilerimizin güçlerini ortaya koyması lazım.
Onun için geçen sene tüm ülkeye nam olan genel kurulumuza bu sene sizleri de bekliyoruz.
Desteğinizi de bekliyoruz. Bu genel kurulu en güzel şekilde yapıp kayseri şekere saldıranlara
gereken dersi en iyi şekilde vereceğiz. Bizde sizden aldığımız güç ile Kayseri Şeker’i yüksek
noktalara taşıyacağız. Bundan çiftçimizin daha fazla kazanç elde etmesini sağlayacağız.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18641.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

AGÜ, en başarılı ilk 10 üniversite arasında
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), tüm bölümlerinde devlet üniversiteleri arasında, birçok
bölümü ilk 5’te olmak üzere en başarılı ilk 10 üniversite içinde yer aldı.
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ÖSYM tarafından açıklanan 2016-ÖSYS sonuçlarına göre, Abdullah Gül Üniversitesi’nin
(AGÜ) birçok bölümü, Türkiye’nin en başarılı öğrencileri tarafından tercih edildi. AGÜ, tüm
bölümlerinde devlet üniversiteleri arasında, birçok bölümü ilk 5’te olmak üzere en başarılı ilk
10 üniversite içinde yer aldı.
Taban puan sıralamalarına göre, en başarılı ilk 10 üniversite arasında, bu yıl ilk kez öğrenci
alan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 3’ncü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve
Mimarlık Bölümleri 4’ncü, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve İşletme
Bölümleri 5’inci sırada yer aldı.
İnşaat Mühendisliği Bölümü 6’ncı sırada yer alırken, Endüstri Mühendisliği Bölümü ise 7’nci
sıraya yerleşti.
Abdullah Gül Üniversitesi’ne yerleşen öğrencilerin yüzde 88’i karşılıksız burs hakkı elde
ederken yüzde 51’i ABD’de dil eğitimi ve ücretsiz yurt imkanından yararlanmaya hak
kazandı.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 35 ilden gelen öğrencilerin yüzde 65.8’i ilk 5 tercihinde
AGÜ’ye yer verdi.

Kontenjanların tamamını doldurduklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. İhsan
Sabuncuoğlu, AGÜ’yü tercih eden öğrencilere teşekkür etti.
Sabuncuoğlu üniversitenin güçlü akademik yapısı, bilimsel çalışma olanakları, iş
dünyasındaki etkisi, sosyal, kültürel ortamı ve uluslararası işbirlikleri ile amaçlarının dünya
vatandaşı yetiştirmek olduğunu söyledi.
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18642.html
Erişim Tarihi: 15.08.2016

“Emanet” Kayseri 'de
TRT TV Filmleri projesi kapsamında çekilen ve sıradışılığıyla çok konuşulacak 'Emanet' filmi
. Emre Yalgın'ın yazıp yönettiği filmin başrollerini Tayanç Ayaydın, Elena Viunova ve
Turgay Aydın paylaşıyor.
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Genç kuşak yönetmenlerden Emre Yalgın bu kez polisiye/aksiyon filmi 'Emanet'le seyirci
karşısına çıkan film, Türkiye'deki polisiye filmlerinden farkını da sahneleri ve hikâyesiyle
ortaya koyuyor.
Dağıtımı Mars tarafından yapılan ve TRT ile ortak yapım kapsamında çekilen
filmin başrollerini Tayanç Ayaydın,Turgay Aydın, Elena Viunova, Koray Şahinbaş, Çağla
Naz Kargı, Kadir Özdal paylaşıyor. Film, Türkiye'de bugüne kadar çekilmiş polisiye/aksiyon
filmlerinden gerek hikaye, gerekse sahneleriyle, sıradışı bir polisiye olarak bir ilke imza
atacak...
Tolga Sünter‐ Koray Şahinbaş 'ın müziklerini yaptığı film "Emanet'ini kaybedersen kıyametin
yakındır" cümlesiyle hem adaletin hem de emanetin peşinde olan bir güvenlik görevlisinin
hikayesini anlatıyor...
Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Mirza (Tayanç Ayaydın), sitede işlenen bir
cinayetin ve tek görgü tanığı küçük kızın kaçırılmasının ardından mafya ile amansız bir
mücadeleye girişir. İlk başta polisin ve mafyanın ciddiye almadığı Mirza hızla mafyayı
çökertirken olaylar gittikçe derinleşir ve düğüm çözüldükçe aslında herkesin göründüğünden
farklı olduğu ve ilişkilerin çarpıklığı ortaya çıkar.
"Senin adaletin küçücük bir kızın hayatını kurtaramayacak kadar yavaş..." sözüyle polis,
mafya ve güvenlik görevlisi Mirza'nın çevresinde gelişen olaylar ve kendi adaletini arayan
Mirza... Bol aksiyonlu ve sıra dışı polisiye film olarak Türkiye'de bir ilk olacak olan Emanet
filmi Kayseri sinemalarında da vizyonda.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18643.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Melikgazi'de konuşma bozukluğuna son
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Eğitim ve Kültür
Müdürlüğü bünyesine Konuşma Bozuklukları Eğitim Kursu’nun verileceğini söyledi.

15 Ağustos 2016 Pazartesi 11:36

3 ay gibi kısa bir sürede kekemelik, hızlı konuşma, tutukluluk ve artikülasyon problemleri ile
verilen eğitim sonucunda konuşma bozukluğunu giderileceğini belirten Başkan Memduh
Büyükkılıç, kursların 30’ar kişilik iki grup halinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere
uzman konuşma terapisti tarafından eğitim verileceğini kaydetti. Konuşma Bozuklukları
Eğitim Kursu’nda kekemelik, hızlı konuşma, tutukluluk ve artikülasyon problemi olan 5
yaşından 60 yaşına kadar eğitim verileceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç
“Kursiyerler, ortalama 15 gün aralıksız her gün beş saat kurs verilecektir. Ardından üç ay
boyunca takip ve kontrol dönemi başlıyor. Yani Eğitimin kalıcı olmasını sağlamak amacıyla
kontroller kurs sonrasında da devam edecektir. Binlerce insanın konuşma bozukluğu
sebebiyle iş ve sosyal yaşamında büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Kekemelik sebebiyle insanlar
işlerinde başarılı olamıyor. Çocuklarımız kendilerini sağlıklı ifade edemiyor ve sosyal
çevrelerinden uzaklaşıyor. Bu sorunu yaşayan hemşerilerimiz sorunlarına kesin çözüm
buluyoruz” dedi. Başkan Memduh Büyükkılıç, Konuşma Bozuklukları Eğitim Kursu ile
hemşerilerine önemli bir hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi. (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18644.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Melikşah Üniversitesi'den 73 kişi
mahkemeye sevk edildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet
Yapılanması'na (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kapatılarak, Erciyes
Üniversitesi'ne bağlanan Melikşah Üniversitesi'ndeki operasyonda gözaltına alınan ve
aralarında akademisyen ve üniversite yöneticilerinin de bulunduğu 73 kişi, adliyeye sevk
edildi.
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 gün önce düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda
gözaltına alınan ve aralarında akademisyenlerin ve üniversite yöneticilerinin de bulunduğu 73
kişi gözaltına alınmıştı. 8 gün süren ifade işleminin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 73
kişi adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18645.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

1 DOLARLA GELEN MASONİK TEHDİT
CAN’DAN ÖZEL DEMEÇ: Araştırma ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Burhanettin
Can, FETÖ mensuplarında bulunan 1 dolarlarla ülkemize masonik bir tehdit mesajı verildiğini
belirtti.

15 Ağustos 2016 Pazartesi 12:30

Araştırma ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Can, FETÖ mensuplarında
bulunan 1 dolarlarla ülkemize bir tehdit mesajı verildiğini belirtti. Kayseri Gündem’e özel
açıklamada bulunan Can “1 Dolar, belki darbeciler arasında bir şifre ve hiyerarşik bir konumu
göstermesi açısından önemli olmuş olabilir. Bununla beraber, bize göre, 1 Dolar üzerinden
hem piramitte yer alan tüm yapıya, hem de darbenin muhatabı olan ülkeye, yönetime özel
mesaj verilmektedir.” dedi.
Can, verilmek istenen özel mesajı da şöyle açıkladı;
“Karşınızdaki güç basit bir Gülen Örgütü değil biziz, ne yapacaksanız karşılığını
bulacaksınız’ tehdidinde bulunulmaktadır. Bu açıdan baktığımız zaman 15 Temmuz İhanet
Hareketinin dış beyni Siyonizm; iç beyni Masonluk, taşeronu da Gülen Hareketidir.
Dolayısıyla 15 Temmuz İhanet Hareketi, aynı zamanda sivil ve askeri bürokrasi içerisindeki
Masonların besleyip büyüttükleri, yön ve şekil verdikleri bir darbe hareketidir.
Gülen Hareketinin Piramit yapısı içerisindeki konumu, rolü, belgelere dayalı olarak ortaya
konması gerekmektedir. Gülen’in ilişki ağı ortaya çıkarılarak deşifre edilmelidir. “Aşağısı
ibadet, ortası ticaret, yukarısı ihanet” olan bir yapıdan, bu ülkeye daha az zarar gelmesi için
bu üçlü yapının çözülmesi sağlanmalıdır. Önümüzdeki günleri, daha az zayiatla atlatmak
istiyorsak, devlet tarafından bu, mutlaka yapılmalı, masumlar mağdur edilmemelidir.”
Masonik yapı tasfiye edilmeli
Açıklamasında “Masonik yapı, Türkiye’den tasfiye edilmedikçe, Türkiye’deki kaos değişik
adlar ve görüntüler adı altında ve değişik örgüt yapıları ile devam edecektir. Türkiye 1
Dolardaki P ve F harflerine değil, Piramite, Piramitte yer alan Masonik yapıya dikkatini
vermeli ve yoğunlaştırmalıdır.” diyen Can, gönüllü kuruluşları da Masonluğun ve yan
kuruluşlarının kapatılması ve faaliyetlerinin yasaklanması için büyük bir kampanya açmaya
davet etti.
Can, konuşmasını şöyle tamamladı;
“15 Temmuz 2016 İhanet Hareketine karşı başlatılmış olan temizlik harekâtında hazırlanan
listelerde Masonların etkili olup olmadığına bakılmalıdır. Tüm dikkatlerin Gülen şebekesine

yoğunlaştığı ve yoğunlaştırıldığı bir dönemde, Mason kadronun arkadaki faaliyetleri gözden
ırak tutulmamalıdır.
Masonik medyada, İslamî cemaatlerin tümü, Gülen Hareketi bahane edilerek, aynı havuza
konup yok edilmek istendiğine dikkat edilmelidir. Bu kampanya, önümüzdeki günlerde
yoğunluğunu artıracak ve ülke bir kaosa doğru sürüklenmek istenecektir.
O nedenle Gönüllü Kuruluşlar, Masonluğun ve yan kuruluşlarının kapatılması ve
faaliyetlerinin yasaklanması için büyük bir kampanya açmalıdırlar.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18646.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

ARDAHAN'LI BİLGE ÇOBAN
Ardahan'ın Posof ilçesinde bir çobanın ülke gündemiyle ilgili yaptığı konuşma sosyal
medyada paylaşım rekoru kırıyor. Posof Belediye Başkanı ve Posof Kaymakamı'nın bir
yaylada rastladığı 56 yaşındaki çobanın sözleri izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.
15 Ağustos 2016 Pazartesi 12:57
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18647.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

KASIM ÖZKAN’IN KALEMiNDEN
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18648.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Kamalak, “Yaşanabilir bir Türkiye
kuralım”
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı'nın 5. olağan kongresine katılan Saadet Partisi Genel
Başkanı Mustafa Kamalak, "Gelin yaşanabilir bir Türkiye kuralım" dedi.
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Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı'nın 5. olağan kongresi Genel Başkan Mustafa Kamalak'ın
katılımıyla gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından
sonra divan oluşturuldu. Divanın oluşturulmasının ardından faaliyet raporu ile gelir-gider
tablosu okunarak yönetimin ibrası gerçekleştirildi.
Siyasi konuşmalar kısmında kürsüye çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak,
"Hem Türkiye’miz, hem de bölgemiz gerçekten kritik bir dönemden geçiyor. Bu gelişmeler
bizi can evimizden vuruyor. Üzülüyoruz. Ama şaşmıyoruz. Başka ne olabilirdi ki zaten
diyoruz. Ne bekliyordunuz?" diyerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Hak yolunun olmadığı yerde batıldan başka ne kalır? Biz koalisyon biçiminde de olsa
iktidardan ayrıldığımızın üzerinden 20 yıl geçti. Peki, aziz milletimizin eline ne geçti bu 290
yıllık süreçte. Şehit cenazelerinden başka ne geldi ilimize? Annelerin matem türkülerinden
başka ne düştü dilimize. Gelin yaşanabilir bir Türkiye kuralım diyoruz. Belki bir kısım
‘Türkiye yaşanabilir bir yer değil mi?’ diyebilir. Meclisi bombalanan, Genel Kurmay
Başkanının boynuna kemer takılan, kuvvet komutanları esir alınan, Güney Doğu’da kan
gövdeyi götürürken, her gün şehit cenazeleri gelirken, Türkiye gerçekten yaşanabilir bir ülke
mi? Gelin diyoruz, gelin yaşanabilir bir Türkiye inşa edelim”
Kuklacıyı alnından vurmak
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan ise, "Türk Milleti 15 Temmuz’da bir
kuklayı alnından vurdu. Kuklayı vurmakla savaş bitmez. Biz Erbakan hocamızdan, sahnedeki
kukla ile mücadele ederken, perde gerisindeki kuklacıyla mücadele etmeyi de öğrendik. Asıl
mücadele kuklaları alnından vurduğumuz zaman amacına erecek. Ülkemiz üzerinde hesapları
olanları, kuklalarını, ortadan kaldırmalıyız. Bunun için herkes üzerine düşen mücadeleyi
yapmalıdır. Bu mücadelede ekonomiyi düşünmek olmaz. Gerekirse Çanakkale’deki
ecdadımız gibi yağsız çorba içeriz yine de mücadelemizi veririz" dedi.
Arıkan, "15 Temmuzda sokaklarımızdaki tanklar, göklerdeki helikopterler, uçaklar kuklaydı.
Onlara talimat verenler ve onları kullananlar birer kuklaydı. Şimdi sıra geldi kuklacı ile
mücadele. Kuklayı vurmak sadece bir meydan muharebesini kazanmaktır. Ne zaman ki
kuklacıyı alnından vururuz, o zaman kesin zaferi kazanmış olacağız. Bu millet vatanına göz
dikildiğinde, insanına, özgürlüğüne, inancına göz dikildiğinde nasıl bir cevap vereceğini en
güzel şekilde göstermiş oldu” diye konuştu.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18649.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

TEMBEL HAYVANLAR MEMUR
OLURSA
Zootropolis: Hayvanlar Şehri animasyon filmindeki tembel memurlar izleyenleri güldürüyor.
15 Ağustos 2016 Pazartesi 14:31
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18650.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Dünyanın en büyük yeraltı kentinde
çalışmalar devam ediyor
Nevşehir'de dünyanın en büyük yeraltı kenti olduğu ifade edilen alanda temizlik çalışmaları
300 kişilik bir ekiple devam ediyor.
15 Ağustos 2016 Pazartesi 15:25
Dört arkeolog, destinatör ve müze görevlilerinin kontrolünde yapılan çalışmaların, yapısı
gereği yavaş ilerlediğini belirten Belediye Başkanı Hasan Ünver, çalışmalarda çıkan ilginç
bulguların müzeye teslim edildiğini söyledi. Başkan Hasan Ünver, çalışmalara dair şu bilgileri
verdi:
“Dünyanın en büyük yer altı kentinde çok hızlı bir çalışma yapamıyoruz. Çünkü tarihi doku
üzerinde çalışıyoruz. Koruma kurulumuz, valiliğimiz, müzemiz, belediyemiz,
milletvekillerimiz bütün arkadaşlarımız, Nevşehir halkı, dünyanın en büyük yer altı kentine
gözü gibi bakıyor, ilgileniyor. Kazı ilerledikçe tarihi buluntularımız da oluyor ve müzemize
teslim ediliyor. En son 1800’lü 1900’lü yıllara ait kılıfı ile birlikte bir el yapımı silah bulduk
ve müzemize teslim ettik. Orada zaten dört tane arkeoloğumuz, destinatörümüz ve müze
görevlilerinin kontrolünde yapılıyor çalışmalarımız. Biz orada kazı çalışması yapmıyoruz,
temizlik çalışması yapıyoruz. Zaten bazı yerler daha önce kapatıldığı için tertemiz çıkıyor.
Çok sürpriz yerleşim yerleri çıktı. Bezirhaneler, 12. yüzyıldan bir resimli kilise, 5 veya 6.
yüzyıldan
olduğu
tahmin
edilen
manastır
ortaya
çıktı."
Çalışma alanında gerekli güvenlik önlemlerinin de alındığını belirten Başkan Ünver,
çalışmaların
adeta
sarraf
titizliği
ile
çalışıldığını
ifade
etti.
Belediye Başkanı Hasan Ünver, 2017 yılı itibariyle kazı alanının ziyarete açılması için Kültür
ve Turizm Bakanlığı ile yer devri için de TOKİ ile gerekli görüşmelerin devam ettiğini
bilgisini verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18651.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Arıkan güven tazeledi
Saadet Partisi Kayseri İl Kongresi’nde mevcut başkan Mahmut Arıkan güven tazeledi.
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Kayseri şehir tiyatrosunda yapılan 5. Olağan Kongre, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa
Kamalak’ın katılımıyla yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın
okunmasından sonra divan seçildi.
Divanın seçilmesinden sonra faaliyet raporu okunarak oylandı. Yönetimin ibrası sonrasında
seçime tek liste ile giren Mahmut Arıkan, güven tazeleyerek yeniden Saadet Partisi Kayseri İl
Başkanı oldu.
Mahmut Arıkan’ın listesi şu şekilde oluştu:
Abdullah Özbilgin, Abdullah Öztürk, Adem Sağlam, Ahmet Durmuşçelebi, Arif Emre
Yıldırım, Bekir Arslantaş, Erdal Altun, Erhan Arıcı, Gürsel Eraslan, İbrahim Arslantaş, İsmail
Çelebi, Mehmet Durmuşçelebi, Mehmet Kabak, Muhammed Ali Bayrakdar, Mustafa Şahin,
Nuh Tosun, Nuri Ürkündaş, Osman Sevgili, Samet Yücel, Sayman Etyemez, Ünal Kartal,
Vacit Kip, Yasin Sarıkaya, Yunus Çınar İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18652.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Çelik İş Sendikası’nın genel başkanı
Değirmenci oldu
Çelik İş Sendikası Genel Başkanlığı’na, mevcut genel sekreter ve Kayseri kurucu şube
başkanı Yunus Değirmenci seçildi.
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Türkiye’de demir çelik sektörünün en önemli sendikalarından biri olan Çelik İş Sendikası’nda
görev değişikliği yaşandı. Genel Başkan A. Cengiz Gül, 2 Ağustos tarihinde yapılan yönetim
kurulu toplantısında genel başkanlık ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Sendikanın ana
tüzüğü gereği genel yönetim kurulu toplantısı yapılarak, genel Başkanlığa, sendikanın genel
sekreterliği görevini yürüten Yunus Değirmenci getirildi.
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile yapılan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri sürecinde
oldukça yoğun bir mesai harcayan Gül, sık sık havacılık gündeminde yer almıştı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18653.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

KIBRIS ADASI VE ÖNEMİ
Eyvan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ömer Kılıç Kıbrıs İkinci Barış Harekatı'nın yıl
dönümü olan 14 Ağustos'da gazetemiz okurları için 'Kıbrıs Adası ve Önemi'ni yazdı.
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Kıbrıs Akdeniz’in üçüncü büyük adasıdır. Asya, Afrika ve Avrupa’nın arasında adeta bir
eklem durumunda olan Kıbrıs’ın önemi jeopolitik ve jeostratejik değerinin öneminden
kaynaklanmaktadır. Kıbrıs, coğrafi konumu itibariyle Doğu Akdeniz’in takriben ortasına
yakın bir yerde bulunmakta ve bu konumu ile bölgenin kontrol altında tutulmasında etkili
olmaktadır. Türkiye’nin güney sahilleri ve limanları, Suriye, İsrail, Süveyş Kanalı ve Mısır’a
uzanan bölgedeki deniz yolları, tamamıyla Kıbrıs’ın etki ve kontrol alanı içinde
bulunmaktadır. Kıbrıs, Akdeniz’den gelen bütün istikametlere Ortadoğu’yu kapatmakta veya
açmaktadır. Ortadoğu’nun zengin petrolleri göz önüne alındığında Kıbrıs’ın önemi biraz daha
artmaktadır. Kıbrıs’ın önemi Süveyş Kanalı açıldıktan sonra daha da artmıştır. Kıbrıs,
dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip olan Ortadoğu üzerinde kontrol kurmaya ve bu
bölgeye el atmaya imkân veren Doğu Akdeniz’deki konumu ile jeostratejik önemini devam
ettirmektedir.
Kıbrıs, uygun deniz ve hava üssü karakteri ile Doğu Akdeniz’de deniz ve hava üstünlüğü
kurmak isteyen güçler için çok önemli bir yerdir. Kıbrıs’ta deniz ve hava üssü olan güçler
Ortadoğu’da ortaya çıkabilecek durumlara süratle müdahale etme imkânı elde etmiş olurlar.
Kıbrıs’ın konumu aynı zamanda Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’e yönelik etkin bir elektronik
istihbarat ve elektronik harp merkezi olmaya imkân vermektedir.
BARIŞ HAREKÂTINI HAZIRLAYAN KOŞULLAR
Bu denli öneme sahip olan ada geçmişte birçok devletin kontrolüne geçmiştir. Kıbrıs, 1571
yılında Osmanlı hâkimiyetine geçti ve Kıbrıs’taki Osmanlı hâkimiyeti 1878 yılına kadar
devam etti. Kıbrıs’ın idaresi, 1878 yılında geçici olarak İngiltere’ye verildi. Adada bulunan
Rumlar Kıbrıs adasının "Yunanistan'a bağlanması" anlamında ENOSİS politikasını gütmeye
başladılar. Bu politika 1931 yılı içerisinde adada bir ayaklanma ile kendini belirgin bir şekilde
gösterdi. Türklerde adanın bütünlüğünden yana olan İngiltere ile birlikte hareket ettiler.
İngiltere, 1960 yılına kadar Kıbrıs’a hâkim oldu.

1960 yılında, Türkiye, İngiltere ve Yunanistan’ın garantörlüğünde Kıbrıs Cumhuriyeti
kuruldu. Bu cumhuriyet uzun ömürlü ve kalıcı olmadı. Çünkü Kıbrıslı Rumlar Enosis
girişimlerine devam ettiler ve yüzlerce Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rumlar tarafından katledildi.
Garantör devletlerden biri olan Türkiye, 1964 ve 1967 yılları arasında Kıbrıs’ta Rum lider
Makarios ve Yunanistan tarafından Enosis yönünde girişimlerde bulunulması üzerine adaya
müdahale etmek istemiş ancak her ikisinde de ABD devreye girmiş ve diplomatik yollardan
sorun geçici olarak çözülmüştü.
Bu arada Makarios Türkiye’nin tehditlerini göz önüne alarak Enosis politikasında değişikliğe
giderek bağlantısız Kıbrıs tezi üzerinden uzun vadeli bir Enosis politikasını savunmaya
başladı. Bu arada 1967 yılında Yunanistan’da iktidara gelen Albaylar Cuntası ise halk
nazarındaki itibarını artırmak kendi meşruiyetlerini sağlamak adına Enosis konusunda ısrarlı
davranınca Makarios ile aralarının açılmasına neden oldu. Bir an önce Enosis’i
gerçekleştirmek isteyen Cunta iktidarı ile de Türkiye bu konuda gerginlik yaşamaya başladı.
Türkiye’de Kıbrıs’a bir gün çıkarma operasyonu yapmak durumunda kalınabilir endişesiyle
bu tarihten itibaren askeri hazırlıklar yapılmaya başlandı.
Yunanistan’da iktidara gelen Albaylar Cuntası kendileri gibi düşünmeyen Kıbrıslı Rum lider
Makarios’a karşı suikast girişiminde dahi bulundular. 1970–74 yılları arasında iki kez bu
suikastlardan kurtulmayı başaran Makarios bu dönemde Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti
politikasına daha da sarıldı.
1973 yılına gelindiğinde Yunanistan’da Cunta iktidarı içinde bir darbe daha gerçekleşerek
iktidara aşırı milliyetçi ve Makarios karşıtı olarak bilinen Yuannides geçti. Yeni darbeci
hükümet Makarios’a tamamen karşıydı ve onun bir an önce iktidardan gitmesinden yanaydı.
Nihayetinde Makarios’a karşı Yunan hükümetinin planlayıp desteklediği darbe harekâtı 15
Temmuz 1974’de gerçekleştirildi ve iktidara aşırı milliyetçi ve Türk düşmanı olarak bilinen
Nikos Sampson getirildi.
Darbe lideri Nikos Sampson’un adayı Yunanistan’a bağlanmayı planlanması, kaldı ki
Türkiye’nin adaya çıkarma operasyonu yapmış olduğu sırada Enosis taraftarı EOKA’cı
Kıbrıslı Rumların Muratağa, Sandallar ve Atlılar köyünde yapmış olduğu katliamlar Sampson
idaresinin Türklere karşı olan tavrının hiç de dostane olmadığını göstermesi bakımından
önemlidir.
1974 yılında Yunanistan’ın adaya doğrudan askeri bir yolla müdahalede bulunması anayasaya
aykırıydı. Türkiye bu durumu kabullenmedi. Türkiye kendi çıkarlarını ve adada yaşayan Türk
toplumunun çıkarlarını gözetmek durumundaydı. 1974’te Türk sahillerine sadece 40 mil
uzaklıktaki bir adada rakip ülke Yunanistan’ın müdahalesi yaşanıyordu ve darbenin liderleri
Kıbrıs’ın Yunanistan’la birleşmesi niyetini açıkça ifade ediyorlardı. Bu şartlar altında
Türkiye’nin askeri müdahalede bulunmaması imkânsız gibi görünmekteydi.
15 Temmuz 1974 darbesi sonrası Türkiye barışçıl yollardan meseleyi halletmek için gerekli
girişimlerde bulundu fakat girişimlerden istenilen sonuç elde edilemedi. Londra’da yoğun
diplomatik temaslarda iki gün geçiren Başbakan Bülent Ecevit yurda dönüşünde komutanlarla
yaptığı toplantıda harekâtın amacı ve adının ‘Barış Harekâtı’ olduğunu belirtti. Bu harekâtın
amacı Kıbrıs’ın bağımsızlığını sağlamak ve Kıbrıs Türk toplumunu korumaktı.
Bu arada Yunanistan, İngiltere ve ABD Türkiye’nin asla harekât yapamayacağını
düşünmekteydiler ve Türklerin blöf yaptıklarını söylemekteydiler. Onlara göre merak
edilecek bir şey yoktu. Çünkü ‘Türkler birkaç yılda bir böyle denize açılırlar ve Akdeniz
havası alıp geri dönerler’ deniliyordu.
Fakat elli yıldır savaşmayan Türk Silahlı kuvvetleri Türk Deniz, Kara ve Hava kuvvetlerinin
ortak bir eseri olan Birinci Barış Harekatını gerçekleştirdiler.
TÜRK GENELKURMAY BAŞKANLIĞI’NIN HAREKÂT HAZIRLIKLARI
Kıbrıs Barış Harekâtı’na, Konya’daki II. Ordu Komutanı Orgeneral Suat Aktulga’nın

sorumluluğunda, II. Ordu Komutanlığına bağlı VI. Kolordu’nun gönderilmesi kararlaştırıldı.
VI. Kolordu Komutanı Nurettin Ersin’in emrinde; Çakmak Özel Görev Kuvveti, Komando
Tugayı, Hava İndirme Tugayı, 39. Piyade Tümeni, 28. Piyade Tümeni, Kıbrıs Türk Alayı ve
Bayraktarlık emrindeki tüm Kıbrıs Mücahitleri verilmiş bulunmaktaydı.
Genelkurmay Başkanlığı’nın Kıbrıs Barış Harekâtı için hazırladığı iki aşamalı planın birinci
safhasında;
Lefkoşe ve Boğaz Sancaklarının Mücahitleri ile Kıbrıs Türk Alayı, Girne Boğazı- GönyeliLefkoşe bölgesini güven altına alacaklardı. Hava İndirme Tugayı paraşütle ve Komando
Tugayı helikopterle bu bölgeye indirilecekti. Çakmak Özel Görev Kuvveti, Girne’nin
Batısındaki Pladini plajından kıyıya çıkarılacak ve bu çıkarma hava indirmesi ile birleşecekti.
İkinci safhasında ise;
Eğer ihtiyaç hissedilirse Kıbrıs Türk toplumu için güvenlik sağlayacak olan Lefke-LefkoşeMagosa hattına kadar Kuzey Kıbrıs, daha sonra yapılacak takviyeler ile ele geçirilecekti.
Deniz çıkarma birliği, Çakmak Özel Görev Kuvvetiydi. İki taburlu Deniz Piyade Alayı, bir
topçu ve bir tank bölüğü Ertuğrul gemisine yerleştirilerek Mersin’den harekete hazır hale
getirildi. Komando Tugayı 280 araçla Bolu’dan yola çıkarak 1100 kilometrelik yol boyunca
tek bir kazaya yol açmadan Taşucu’nun güneyinde Kıbrıs’a en yakın Ovacık’a geldi. Hava
İndirme Tugayı, tüm hazırlıklarını yaparak 20 Temmuz 1974 sabahı Kayseri Erkilet
havaalanından harekete geçmek üzere tüm hazırlıklarını tamamladı. Lefkoşe’nin Kuzeyindeki
Kıbrıs Türk Alayı, Hava İndirme Tugayı’nın inme ve Komando Tugayı’nın atlama yerlerini
havadan görünecek şekilde işaretledi ve bölgeyi Lefkoşe ve Boğaz Sancaklarının Mücahitleri
ile birlikte güvenlik altına aldı.
BİRİNCİ BARIŞ HAREKÂTI (20-23 TEMMUZ 1974)
Tınaztepe, Adatepe, Çakmak, Kocatepe muhripleri ile Berk firkateyni himayesindeki Ertuğrul
gemisi ve 33 çıkarma aracından kurulu Türk çıkarma filosu 19 Temmuz 1974’te saat 11.30’da
Mersin’den hareket etti. Türk çıkarma filosu Girne’nin Batısına doğru yol alırken, 6 tane boş
Türk ticaret gemisinden oluşan sahte çıkarma filosu Magosa’ya doğru yol almaktaydı.
Türk çıkarma filosu 6 millik bir hızla 21 saat süren uzun yolculuk neticesinde, 20 Temmuz
1974 sabahı Girne’nin Batısındaki Pladini plajına vardı. Türk jet uçakları, çıkarma harekâtı
başlamadan önce çıkarma mevkii olan Pladini plajının ilerisindeki dağlarda önceden
belirlenen hedefleri bombaladılar. Su Altı Arama Timi’nin Pladini plajında mayın ve su altı
engeli aramasından sonra ilk çıkarma aracı saat 08.50’de sahile kapak attı. Çakmak Özel
Görev Kuvvetini oluşturan birliklerin bu şekilde sahile çıkmaları sırasında uygulanan sahte
çıkarma harekâtı Rum Milli Muhafız kuvvetlerinin dikkatini Magosa’ya kaydırdı. Çıkacak
birliklerin Magosa kalesine çekilmiş bulunan Magosa Sancağı Mücahitleri ile birleşeceğini
sanan Rum Milli Muhafız kuvvetleri buraya oldukça büyük bir güç yığdılar. Çakmak Özel
Görev Kuvvetine başlangıçta tepkisiz kalan Rum Milli Muhafız kuvvetleri ilk ciddi karşı
koymalarını saat 13.00’den sonra gösterdiler. Çakmak Özel Görev Kuvveti toparlanır
toparlanmaz doğu, batı ve güney yönünde harekete geçti.
Çıkarma harekâtına paralel olarak gerçekleştirilen hava indirme harekâtı 20 Temmuz 1974
sabahı saat 06.05’ten itibaren gerçekleştirildi. Kıbrıs’a ilk ayak basan Türk askeri onlardı.
Uçakların taşıma kapasitesi yeterli olmadığından dolayı ancak iki tabur inebildi. Hava
İndirme Tugayının 1. Paraşüt Taburu Pınarbaşı’ya, 2. Paraşüt Taburu Gönyeli’ye indi. İlk
taburlar inerken ciddi bir ateşle karşılaşmadılar. Uçakların ikinci kafileyi getirmesi beş saat
sürmekteydi. Saat 11.15’te 3. Paraşüt Taburu Pınarbaşı’ya, 4. Paraşüt Taburu Gönyeli’ye indi.
3. ve 4. Paraşüt Taburları ilk inen taburlar kadar şanslı değillerdi. Yoğun topçu ve havan
ateşine tutuldular. Bu nedenle dağınık olarak inebilen taburlar bir hayli zor şartlarda
toparlanabildiler.

Komando Tugayı da 20 Temmuz 1974 sabahı harekete geçti. Komando Tugayı’nın 1.
Komando Taburu saat 07.40’da Ovacık’tan 72 helikopterle havalandı. Dünya tarihinde ilk kez
bu denli çok helikopter havalanarak harekât yapmaktaydı. Vietnam’da bile Amerika bu kadar
çok helikopter havalandırarak harekât yapamamıştı. Kırk dakikalık bir yolculuktan sonra 1.
Komando Taburu saat 08.20’de Pınarbaşı’ya indi. Ovacık’a gidip 2. Komando Taburu’nu
yükleyen helikopterlerin tekrar Kıbrıs’a dönmesi üç saati buldu. Diğer Komando Taburları’da
Pınarbaşı ve Gönyeli’ye indirildiler.
Kuzey Kıbrıs kıyıları boyunca uzanan yüksek, ormanlık ve yol vermez Beşparmak Dağları,
inen birliklerle çıkan birlikleri bir duvar gibi ayırdığından, Lefkoşe – Girne yolunun geçtiği
Beşparmak Dağları’nın o bölgedeki tek geçidi olan Girne Boğazı’nın önemi çok fazlaydı. Bu
sebeple 1. Komando Taburu, Doğruyol tepesine karşı taarruza başladı ve sabaha kadar
Doğruyol Tepesini ele geçirerek Girne Boğazı’nı kontrol altına aldı.
Harekâtın ikinci gününde, Çakmak Özel Görev Kuvveti, Rum Milli Muhafız kuvvetlerinin
yoğun topçu ve havan ateşleri nedeniyle yeterince ilerleyememekteydi ve daracık bir alanda
sıkışık bir vaziyetteydi. Hava İndirme Tugayının taarruzları Rum Milli Muhafız kuvvetlerinin
yoğun top ve havan ateşleri nedeniyle fazla gelişemezken bazı bölgelerde ise kısmi başarılar
elde edilmekteydi. Rumların Türk kuvvetlerine karşı tavırları ise; havadan inen birliklerle,
denizden çıkan birliklerin birleşmesini engellemek ve bu birlikleri imha etmek şeklindeydi.
Harekâtın başından itibaren halkın harekâtı en üst seviyede desteklediği dışta ise olumlu
karşılandığını söylebiliriz. Fakat Ateşkes için dış baskılar Türk hükümeti üzerinde
yoğunlaşmış bulunmaktaydı. Özellikle Birleşmiş Milletler, NATO, Amerika ve Sovyetler
Birliği bu yöndeki baskılarını arttırdı. Dış baskıların artması neticesinde, Türk hükümeti,
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 353 sayılı kararını kabul ederek 22 Temmuz 1974
saat 17.00’den itibaren ateş kesmeye karar verdi. Yunan askerî hükümeti de ateş kesmeye razı
olduklarını bildirdi.
Türk hükümetinin ateşkes kararı Başbakan Bülent Ecevit tarafından saat 10.00’da düzenlenen
basın toplantısında açıklandı. Başbakan Bülent Ecevit, Türk hükümetinin ateşkes kararını
açıkladığı sırada Kıbrıs’ta inen birlikler ile çıkan birlikler birleşmiş bir durumda değildi.
Pladini plajına çıkacak olan yardımcı Bora Özel Görev Kuvveti’nin çabalarıyla bu
birleşmenin saat 17.00’ye kadar gerçekleşmesi ve güvenli bir askeri bölgenin ele geçirilmesi
beklenmekteydi. 22 taşıma aracı ve Donatan ile Truva gemilerine binmiş olan Bora Özel
Görev Kuvveti, Pladini plajına 21 saatlik bir yolculuk sonrasında 22 Temmuz 1974’de, saat
10.30’da varabildi.
Bora Özel Görev Kuvveti, Rum Milli Muhafız kuvvetlerinin top ve havan ateşleri altında saat
10.30’da başlattığı çıkartmayı saat 15.30’da tamamladı. Bora Özel Görev Kuvveti’nin
taarruzları neticesinde Girne Boğazında Komanda Taburu ile birleşme sağlandı. Böylece inen
birliklerle çıkan birlikler birleşmiş oldu. Bora Özel Görev Kuvveti, Komanda Taburu ile
birlikte saat 17.00’de Girne’ye girdi.
Başarılı Birinci Barış Harekatı’ndan sonra Kıbrıs’ta, Nikos Sampson 23 Temmuz 1974’te
Cumhurbaşkanlığından çekildi ve onun yerine Rum Temsilciler Meclisi başkanı Glafkos
Klerides geçti. Yunanistan’da ise askerî hükümet idareyi sivillere devretme kararı aldı ve yedi
yıldır Fransa’da sürgünde bulunan Konstantin Karamanlis’i hükümeti kurması için
Yunanistan’a çağırdı. Konstantin Karamanlis, 24 Temmuz 1974’te hükümeti kurdu ve
Dışişleri Bakanlığına Yorgo Mavros’u getirdi. Böylece Yunanistan’da 1967’den beri devam
eden askerî rejim son bulmuş oldu.
Ardından Kıbrıs’ta barışın sağlanması için taraflar arasında 1. ve 2. Cenevre görüşmeleri
yapıldı. Fakat bu görüşmelerde istenilen sonuç elde edilemedi. İş yine askeri harekâta kaldı.
İKİNCİ BARIŞ HAREKÂTI (14-16 AĞUSTOS 1974)
Birinci Barış Harekâtı’ndan sonra, 39. Piyade Tümeni’nin geri kalanı ve 28. Piyade Tümeni
Kıbrıs’a gönderilmiş bulunmaktaydı. Bu birliklerin Kıbrıs’a gönderilmesinin başlıca iki

nedeni vardı. Birinci neden,Girne ve Lefkoşe arasındaki dar bölgede sıkışık vaziyette olan
Türk birliklerinin güvenliklerini sağlamaktı. İkinci ve asıl önemli neden ise, Cenevre
Konferanslarından bir sonuç alınamazsa, Kıbrıs Türk toplumu için güvenlik sağlayacak olan
Lefke – Lefkoşe – Magosa hattına kadar Kuzey Kıbrıs’ın ele geçirilmesini sağlamaktı.
İkinci Cenevre Konferansı’nın sonuçsuz dağılmasının hemen ardından 14 Ağustos 1974
sabahı saat 04.30’da Kıbrıs’taki Türk birlikleri Girne kıyısından Magosa’ya doğru ilerlediler.
Böylelikle askeri harekat başlamış oldu.
İkinci Barış Harekatı’nın başlamasından altı saat sonra bir basın toplantısı düzenleyen
Başbakan Bülent Ecevit, Kıbrıs’ın meselelerine müzakere yoluyla çözüm aranabilmesi için
durdurulan harekâtın, bu arayışlardan sonuç alınamayacağı belli olunca, tekrardan
başlatıldığını açıkladı. Başbakan Bülent Ecevit’e göre; İkinci Barış Harekâtı’nın amacı
Kıbrıs’ı kurtarmak ve bağımsızlığını korumaktı. Bu harekât amacına ulaştığında, Kıbrıs’ın
Türk halkıyla birlikte Rum halkı da güvenliğe ve sürekli barışa ulaşmış olacaktı. Bu harekât
Yunanistan’a ve Kıbrıslı Rumlara karşı değildi. Amaç, Kıbrıs’ta kurulacak dengeyi tekrar
Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlarla eşit şartlar altında işbirliği yaparak beraberce sürdürmek,
güçlendirmekti.
Askeri harekâtta istenilenin elde edilmesi ve artan baskılar üzerine, 16 Ağustos 1974’te
Başbakan Bülent Ecevit, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar ile görüştükten ve
Bakanlar Kurulu’nu topladıktan sonra saat 14.30’da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye
açısından İkinci Barış Harekâtı’nın hedeflerine vardığını ve saat 19.00’dan itibaren ateşkesin
uygulanacağını bildirdi. Kıbrıs’taki Türk birlikleri saat 19.00’da ateş kestiklerinde, Kıbrıslı
Türkler için güvenlik sağlayacak olan Lefke-Lefkoşe-Magosa hattına kadar Kuzey Kıbrıs’ı
ele geçirmiş bulunmaktaydılar.
Yapılan iki harekât sonrasında yapılan görüşmeler, hazırlanan planlar ve nihayetinde Kıbrıs
Türk halkı, Kıbrıs Türk Federe Meclisi’nin ‘kendi kaderini belirleme’ hakkını kullanarak 15
Kasım 1983’te Kıbrıs Türk Federe Meclisi’nin oy birliği ile aldığı 50 sayılı karar ile ‘Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan ettiğini tüm dünyaya duyurdu.
Sonuç olarak, 1974 yılında Türkiye’nin adaya yapmış olduğu çıkarma harekâtı sadece adada
yaşayan Türkler için olumlu bir sonuç doğurmamış, aynı zamanda uzun zamandır ENOSİS
kavgası veren aşırı sağcı Rumlar ve sol görüşlü Rumlar arasındaki kavganın da son bulmasına
yol açmış ve bir başka bir deyimle Kıbrıs Rum toplumu bu harekât sonrasında Kıbrıs
Cumhuriyeti etrafında birleşmiş ve Nisan 1967 yılında Yunanistan’da iktidara gelen Albaylar
Cuntası iktidarı da son bulmuş Yunanistan yeniden demokratik hayata dönmüştür.
Bununla beraber zaten ekonomik, kültürel ve sosyal yönlerde uyum içerisinde olmayan
Türkler ve Rumlar kesin çizgilerle ayrılmışlardı. 14 Ağustos 1974’te İkinci Barış Harekâtı
başlatıldı ve bu harekatın sonucunda Kıbrıs’ta bugünkü Türk-Rum sınırı belirlendi ve
Kıbrıs’ın %36’sını kontrol altına alındı. Soydaş Türk halkı burada özgür ve bağımsız olarak
yaşamaktadır. Kıbrıslı Rumlar da kendi kontrollerinde tuttukları bölgede özgür ve bağımsız
olarak yaşamaktadırlar. Diğer taraftan İngiltere de Kıbrıs’ın iki ayrı bölgesinde; Ağrotur ve
Dikelya’da bulunan üslerinde hâkimiyetini devam ettirmektedir.
Not: bu yazının hazırlanmasında;
Gürhan Yelice: 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatını hazırlayan Koşullar,
Serkan Açıkgöz: Kıbrıs Barış Harekatı ( 20 Temmuz 1974) adlı yüksek lisans tezlerinden
faydalanılmıştır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18654.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

DARBEYE DİRENEN ŞİİRLER
15 Temmuz Direnişi antoloji oluyor. Sultanbeyli Belediyesi, darbe girişimini ve halkın
direnişini bir şiir antolojisinde toplayarak tarihe not düşüyor.
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Sultanbeyli Belediyesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine direnen halkın
destanını anlatan şiirleri "Darbeye Direnen Şiirler: 15 Temmuz Direniş Şiirleri Antolojisi"
kitabında toplayarak okuyucuyla buluşturacak.
Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Sultanbeyli Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mehmet
Mazak, 15 Temmuz'daki darbe girişimine direnen halkın verdiği mücadeleyi anlatan şiirleri
bir araya toplayarak, "Darbeye Direnen Şiirler: 15 Temmuz Direniş Şiirleri Antolojisi" adıyla
yayımlayacaklarını söyledi.
Mazak, Türk halkının 15 Temmuz gecesi gösterdiği direnişle bir şiir yazdığı yorumunu
yaparak, şunları aktardı:
"Türk halkı, kulaktan kulağa yayılacak, yüzyıllarca unutulmayacak bir şiir yazdı. Boğaziçi
Köprüsü'nde, Kızılay'da, Vatan'da ve bütün yurt sathında kışlaların önlerinde can vererek
kanla kaleme aldı bu şiiri. Biz de belediye olarak, Sayın Belediye Başkanımız Hüseyin
Keskin'in talimatı ve isteği doğrultusunda, milletimizin bu destansı direnişine edebiyat ve
sanat alanında katkı sağlamak düşüncesiyle bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz."
Darbe girişimine dair yazdıkları şiirlerini kendilerine yollamaları için şairlere çağrıda
bulundukları bilgisini veren Mazak, "Bu kitaptaki şiirler, 15 Temmuz akşamı yaşadığımız
destansı zaferimizin gücünü şairlerimizin dizelerinden tüm dünyaya gösteren birer şiir
olmanın ötesinde, aynı zamanda birer destan, zafer, diriliş, uyanış anlamında tarihe not
düşmek olacak." diye konuştu.
"Darbeye Direnen Şiirler" başlığıyla duyurulan antoloji için şairler, 15 Temmuz'u konu alan
eserlerini Sultanbeyli Belediyesi’ne iletebilirler.
Antolojide
yer
almak
için
Cevat
Akkanat'a
da
e-posta
gönderilebilir:
cevatakkanat@gmail.com
Ya da şu telefonlardan bilgi alınabilir: 0216 564 1300, 0505 258 52 67
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18655.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

TUGAYA KOMŞU MAHALLENİN 15
TEMMUZ DİRENİŞİ
Darbelerden çok çeken Reşadiyeliler, 15 Temmuz’da Zincidere Komando Tugayı’ndan
darbecilere destek gelmemesi için büyük çaba sarf ettiler.
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Reşadiye Mahalle Muhtarı Mustafa Kapçı “Kalkışma girişimini duyduğumuzda hemen
arkadaşları ve gençleri organize etmeye başladık. Geçmiş yılların verdiği tecrübe ile
askeriyeden gelebilecek herhangi bir hareketi engellemek için Alibey sokağını iş makineleri
ile kapattık. İmam arkadaşlar minareden ezan okuyarak anonslar yaptı. Halkımızı sokağa
davet ettik. Vatanı için göğsünü siper eden kahraman arkadaşlarımız askeriyenin
nizamiyesinde sabaha kadar nöbet tutarak olası bir askeri hareketliliğe engel olmaya çalıştı.”
dedi.
Kayseri’nin Talas İlçesi Reşadiye Mahallesi, Zincidere 1. Komando Tugayı’na olan sınır
komşuluğu nedeniyle askeri darbelerden en çok tedirgin olan yerleşim yeri oldu. 12 Eylül
askeri darbesinde dönemin Genel Kurmay Başkanı ve darbeci generali Kenan Evren
tarafından özel takibe alınan Reşadiye Mahallesi yıllar öncesinin getirdiği kötü tecrübeler ile
15 Temmuz kalkışmasının ardından demokrasiye ve vatana en çok sahip çıkan yerleşim yeri
oldu. Darbe yıllarının tecrübesini yaşayan halk meydanlardaki demokrasi nöbetleri bitse bile
bayraklarla donattığı sokaklarında geç saatlere kadar ayakta bekliyor.
Kuruluş tarihi Osmanlı’ya dayanan Talas’ın eskiden köyü Büyükşehir yasasından sonra
mahallesi Reşadiye, darbelerde askeri baskıyı en çok gören yerleşim alanları arasında yer
alıyor. Bunun nedenlerinin en başında Zincidere 1. Komando Tugayı’nın 70’li yıllarda
mahalle ile sınır komşusu olması gösteriliyor. Diğer bir etken ise; 80 ihtilali sonrasında
yapılan “Türkiye Anayasa Referandumunda” Reşadiye’den yüzde 80 oranında “Hayır” oyu
çıkması dönemin darbeci Generali Kenan Evren’in tepkisini çekiyor. Oylama sonrasında
Cumhurbaşkanı olan Evren, özel olarak Reşadiye ile ilgilenip elinden geldiği kadar baskı
kuruyor.
Zor yıllarda en çok sıkıntı yaşayanlar arasında olan şimdiki Reşadiye Mahalle Muhtarı
Mustafa Kapçı, askeri baskıyı en çok hisseden kesim olduklarını söyledi.
“İşkence çığlıkları duyuluyordu”
Kapçı, “12 Eylül 1980 sabahına uyandığımızda memlekette ihtilal olmuştu. İhtilalin ilk
günlerinde sınırımızdaki Tugayın komutanı o dönem köy muhtarımızın girişimiyle köyümüze
bir şey olmayacağı konusunda güvence verdi. Köy halkı biraz olsun rahatlamıştı. Darbe
sonrasında anayasa oylaması yapıldı. Reşadiye köyünden yüzde 80 oranında ‘Hayır’ oyu çıktı.
Bunun üzerine Kenan Evren özel emir vererek köyümüzü takibe aldı. Akıncılar Derneğimizi
kapattılar. Arkadaşlarımla birlikte dernekler masasına ifade verdik. Mal varlığımıza devlet el
koydu. Hemen yanımızda bulunan Zincidere Cezaevi’nde yapılan sorgulamaların sesi
köyümüze kadar geliyordu. Sorgudaki mahkûmların işkence çığlıkları evlerimizden
duyuluyordu” dedi.
“Alibey sokağını iş makineleri ile kapattık”

Askeriyenin gölgesinde yaşanan kötü darbe tecrübesinin 80 kuşağının bilinçaltına yerleştiğini
belirten Mustafa Kapçı, yaşananların halkı hep tetikte tuttuğunu anlattı. Yaşanan tecrübeler ile
15 Temmuz kalkışmasına karşı hamlede gecikmediklerini belirten Kapçı o gece yaşananları
şöyle anlattı;
“Kalkışma girişimini duyduğumuzda önce inanamadık. Bu devirde böyle bir girişimi
beklemiyorduk. Arkadaşları ve gençleri hemen organize etmeye başladık. Geçmiş yılların
verdiği tecrübe ile askeriyeden gelebilecek herhangi bir hareketi engellemek için Alibey
sokağını iş makineleri ile kapattık. İmam arkadaşlar minareden ezan okuyarak anonslar yaptı.
Halkımızı sokağa davet ettik. Vatanı için göğsünü siper eden kahraman arkadaşlarımız
askeriyenin nizamiyesinde sabaha kadar nöbet tutarak olası bir askeri hareketliliğe engel
olmaya çalıştı. Allah’a şükür tugayımızdan isyancılara karşı hiçbir destek gelmedi. Geçmiş
yıllarda yaşadığımız kötü tecrübelere yenisi eklenmedi. Gençlerle birlikte mahallemizin bütün
sokaklarını evlerimizi her yeri Türk Bayrakları ile donattık. İlk günden beri demokrasi
nöbetlerinde daima ayağa kalktık. Cumhurbaşkanımız ‘Evlerinize dönebilirsiniz’ demesine
rağmen halkımız sokaklarda, evlerinde geç saatlere kadar beklemeye devam ediyor.”
Haber ve Foto : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18656.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Eski kocasının iki yeğenini dövüp kuyuya
attı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, amcalarının eski karısı tarafından dövüldükten sonra çuvala
konulup kuyuya atıldığı iddia edilen iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı
kurtarıldı.
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Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali T. (10) ile Eylül T. (7), Kayseri'nin Tomarza ilçesi Pusatlı
Mahallesi'ndeki dedeleri Hayri Nar'ın evinden markete gitti. Çocuklardan uzun süre haber
alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi.
Jandarma ekiplerince yapılan aramada, iki kardeş, amcalarının eski eşi Rukiye T'nin evinin
yakınındaki kuyuda bulundu.
Köylüler tarafından kuyudan çıkarılan kardeşlerden Mehmet Ali'nin hayatını kaybettiğini
belirledi. Eylül ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına
alındı.
"Çocukları dövüp kuyuya attı" iddiası
Gözaltına alınan Rukiye T'nin, eski kocasıyla boşanmasından kaynını sorumlu tuttuğu,
çocukları kandırıp evine getirdiği, dövdükten sonra çuvala koyupkuyuya attığı ileri sürüldü.

Pusatlı Köyü Muhtarı Adem Tükenmez, AA muhabirine, olayın yaşandığı gün köy
camisinden iki çocuğun kaybolduğu yönünde anons yapıldığını, köylülerin çocukları aramaya
başladığını söyledi.
Ören yerinden ses geldiği haberi üzerine çalışmaların bu bölgede yoğunlaştığını belirten
Tükenmez, "Bir vatandaş, yaklaşık 6 metrelik kuyudan ses geldiğini söyledi. Kuyuya ip
yardımıyla bir arkadaşımızı indirdik. Kuyudan iki torba çıktı. Erkek çocuğu aşağıda ölmüştü.
Kız çocuğunu da ambulansı beklemeden hastaneye yolladık. Daha sonra jandarmayla birlikte
zanlının evine girdik. Her yerde kan vardı" diye konuştu.
Tükenmez, ayrıca olayın yaşadığı gün çocukların babasının Balıkesir'de olduğunu söyledi.
Zanlının suçunu kabul ettiğini iddia eden Tükenmez, Rukiye T'nin çocukları marketten
dönerken gördüğünü ve evine götürdüğünü ileri sürdü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18657.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Türkiye’nin başarısı birilerini rahatsız etti
Eğitimciler Birliği Sendikası (EĞİTİM-BİR-SEN) Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, 15
Temmuz’daki kanlı darbe girişiminin basit bir askeri müdahale olmadığını belirterek,
Türkiye'nin dünyanın yerleşik sömürü düzenine karşı, adaleti ve eşitliği savunmasının bir
sonucu olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
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Eğitimciler Birliği Sendikası (EĞİTİM-BİR-SEN) Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan,
sendika üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında 15 Temmuz’da yaşanan darbe
girişimini değerlendirdi.
Yaşanılan hain darbe girişiminin Türkiye'nin, İslam alemini etrafında toparlama potansiyeline
karşı, Haçlı zihniyetinin derin ve sinsi bir planı olduğunun bir kenara atılmaması gerektiğini
belirten Başkan Kalkan, “Türkiye dış güçlerin sürekli engel olmaya çalıştığı projeler
gerçekleştirmektedir.. ‘Dünya beşten büyüktür’ çıkışı birilerini rahatsız etmiştir. Kendi
silahlarını üreten ve etrafına teknoloji ihraç eden bir Türkiye, silah baronlarını ve dünyayı
kendi köleleri gibi gören mağrur Batılı güçleri fena halde rahatsız etmiştir. Kendi iç barışını
sağlamaya çalışan, mütedeyyin insanların haklı taleplerini karşılayan, okullarında Kur'anı Kerim, Siyer gibi dersleri okutmaya başlayan Türkiye birilerini rahatsız etmiştir. Tüm
rahatsızlıklara alışıktı bu millet. Fakat bu millet kendi içerisinden çıkarak kendi insanını ve
devletini işgal etmeye yeltenen hainlere alışık değildi. İnsanların en zayıf noktası olan dini
hassasiyetlerini ve çocuklarının eğitimi meselesini kullanan hainlere aşina değildi Anadolu
insanı. İşte böyle bir hainlikle batılı efendilerinin arzularını yerine getirmek için kırk yıl
bekleyen FETÖ terör örgütü hain bir kalkışma içerisine girmiştir. Hain darbe girişiminde şehit
olan 240 vatan evladına Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı
diliyoruz.” diye konuştu.
Demokrasi nöbetleri millet olma bilincini oluşturdu

15 Temmuz akşamı darbe girişimi haberleri gelir gelmez Eğitim Bir Sen olarak tüm üyelere
mesaj atarak demokrasiye sahip çıkmaları yönünde telkinlerde bulunduklarını aktaran Kalkan
şunları söyledi:
“Bizler demokrasinin ve özgürlüğün ne demek olduğunu en iyi bilen kurumlardan biriyiz.
Darbeler ve müdahaleler en temel insan hakkı olan yaşam hakkını yok eder, milletin
bölünmesine ve parçalanmasına sebep olur, ülkenin gücünü azaltır ve darbeye maruz kalan
ülkeyi dış müdahalelere açık hale getirir. Fakat milletimizin topyekun mücadelesiyle darbe
önlenmiş ve insanımız millet olma bilincini yeniden yaşamıştır. Tüm farklılıklarına rağmen
insanımız meydanları doldurmuş, al bayrağın altında tek millet olduğunu göstermiştir. Bu
kardeşlik ikliminin devam etmesini istiyoruz. Çünkü bir olarak, iri olarak, diri olarak millet
olacağımıza inanıyoruz. “
Kurunun yanında yaş da yanmasın
Yaşanan sürecin sonunda kamudaki Paralel örgüt üyelerinin temizlenmesi çalışmalarının
devam ettiğini vurgulayan Kalkan, “Bu örgütle bilinçli olarak bağını devam ettiren ve destek
olan tüm kamu çalışanlarının atılması herkes gibi bizlerin de talebidir. Fakat bu örgütle ilişkisi
olmayan, kendi iradeleriyle FETÖ terör örgütüyle bir bağ kurmayan masum insanların da
olabilecekleri göz ardı edilmemelidir. Beklentimiz FETÖ terör örgütüyle ilişkisi olmayan ve
bu süreçte açığa alınan kişilerle ilgili adil bir değerlendirmenin yapılması ve mağduriyetlerin
giderilmesidir. Basına yansıdığı kadarıyla Paralel örgütle alakası olmayan insanların FETÖ'cü
diye ihbar edildiği ve bunu da kripto FETÖ'cülerin yaptığı yönünde haberler gelmektedir. 1725 Aralık sürecinden önce bu insanlarla bir şekilde irtibat' olan fakat 17-25 Aralık süreciyle
tüm irtibatını kesen insanların mağdur edildiği şeklinde şikayetler gelmektedir. Tüm bu
konular olayın hassasiyetini ortaya koymaktadır.” dedi.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18658.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

FETÖ'cüler yüzünden 1 gün albaylık
yapabildi
1993 yılında Silahlı Kuvvetler’e giren Emekli Albay Sebati Ataman, FETÖ/PDY terör
örgütünün baskılarına dayanamayarak, albay olduğu gün emeklilik dilekçesini vermek
zorunda kaldığını söyledi.
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1993’te Silahlı Kuvvetler'de göreve başlayan, Balyoz sanığı Korgeneral Ziya Güler’in
Genelkurmay Denetleme Başkanlığı süresinde 2 yıl yaverliğini yapan ve 2011 yılında Erciyes
Kış Eğitim Merkezi’ne komutan olarak atanan Emekli Albay Sebati Ataman, başarılı askerlik
kariyerine, FETÖ terör örgütünün mobbinglerine dayanamayarak emekliye ayrılmak zorunda
kaldı. Albay Sebati Ataman, 2012 yılının Nisan ayında başlayan ve 1 buçuk yıl dayanabildiği

mobbingler sonrasında, 2013 yılının Ağustos ayında, albay rütbesini aldığı gün emeklilik
dilekçesini verdi.
"Bukalemun gibi şekil alabiliyorlar"
FETÖ terör örgütü mensuplarının kendilerini çok iyi kamufle edebildiğini ve gizlenmek için
adeta bukalemun gibi şekil alabildiğini belirten Emekli Albay Sebati Ataman, askeriye içinde
FETÖ’cü olmayanlara yapılan baskıların, bariz biçimde, 15 Temmuz darbe girişimini
başlattığı için tutuklanan Orgeneral Akın Öztürk’ün, 2008 yılında tümgenerallikteki
rütbesinin uzatılması ve Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı’na getirilmesi ile başladığını
ifade etti. Emekli Albay Sebati Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hava Kuvvetleri’ndeki görevinden 1 yıl sonra Akın Öztürk korgeneral olmuştur. Akın
Öztürk’ün korgeneral olma ihtimali çok zayıftı. Ancak Ergenekon ve Balyoz benzeri
davalarla yukarıdaki komutanlarımızın çeşitli nedenlerle emekli olması, emekliliğe
zorlanması, istifa etmesi ya da tutuklanması nedeniyle bir anda önü açıldı. Kaldı ki bir sene
tümgeneral olarak İstihbarat Başkanlığı’nda bulunduğu sırada orada bir yapılanma olduğu
kanaatindeyim. Çünkü o tarihten sonra Hava Kuvvetleri’nde personelin üzerine inanılmaz
derecede baskılar geldi.”
Sorguya çağrıldığı 26 Nisan 2012 tarihine kadar, 47 takdir belgesi, 2’si Hava Kuvvetleri
Komutanlığı’ndan, 1’i Genelkurmay Başkanlığı’ndan olmak üzere üstün hizmet ödülü, idari
ve yüksek başarı rozetleri aldığını belirten Ataman, “Meslek hayatım boyunca
teğmenliğimden emekli olduğum güne kadar bir defa dahi ceza almadım ve örneğin mesaiye
geç kalmak dahi olmak üzere, hiçbir konuda savunmama başvurulmadı. Tertemiz sicil sayfam
vardı. Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı’nda sorgulanmam sırasında, sorgulamanın
bittiği, kamera ve ses kaydının kapatılmasından sonra, şu anda açığa alınanlardan İstihbarat
Albay Emin Mert ve yine İstihbarat Albay Üryani Kömbeci bana, ‘Buraya gelmiş en temiz
adamsın’ dedi. Ben de madem öyleyse neden böyle davrandıklarını sorduğumda, ‘Çünkü
istenmiyorsun’ demişti” dedi.
“Amaç: Kendileri gibi düşünmeyenleri yok etmek”
Sicilinde herhangi bir sorun olmamasına rağmen sorguya çağrılmasını, FETÖ terör
örgütünün, kendisi gibi vatanperverleri ordudan uzaklaştırarak kadrolaşma isteklerine
bağlayan Ataman, “O dönemde inanılmaz derecede atılmalar başlamıştı. Silahlı Kuvvetler’de
yurt dışı menşeli hiçbir zaman kapatılamayan, ‘Hangarın Sesi’, ‘Bulut Altı’, ‘Paşa Keyfi’ gibi
siteler vardı, orada birçok meslek arkadaşımız hakkında sürekli bir şeyler servis ediliyordu,
hakkında bir şeyler servis edilen insanlar Hava Kuvvetleri’nden çağrılıyordu, ahlaksızlık,
disiplinsizlik gibi konularla muhatap oluyorlardı ve atılıyorlardı. Ergenekon, Balyoz gibi
kumpaslarla birçok silah arkadaşımızı lağvetmişlerdi, bir taraftan da Personel
Başkanlığı’ndaki yuvalananlar tarafından yanlış atamalar, kasti kötü yerlere atamalarla
insanları sistemin dışına itmeler, emekli olmaya, istifa etmeye zorlamalar ya da bu tür
İstihbarat Başkanlığı faaliyetleri ile kendileri gibi düşünmeyen insanları yok etmek… Başarılı
da oldular. Benim durumumda olanlar, disiplinsizlik ahlaksızlık suçlarıyla atılanlar, re’sen
emekli edilenler, benim gibi zorunlu olarak emekli olanların tahminimce rakamı 3 bin kişinin
üzerinde. Böyle bir kalkışmayı planlıyorlar ise, kalkışmada kendilerine karşı çıkacak adamları
görevlerinden uzaklaştırmak en büyük arzularıydı” diye konuştu.
"12 yıl sonra insan boşanır mı diye sordular"
Albay Sebati Ataman, 26 Nisan 2012 tarihindeki ilk sorgusunun detaylarını şöyle anlattı:
“3 saate yakın demir kapılarla kapalı bir koridorda bir koltuğun üzerinde bekletildim. Bu
psikolojik baskı amacıyla yapılıyordu. Çünkü kameralar seni görüyor, iki kapı var, sürekli bu
kapıdan çıkıp buraya giriyorlar, buradan çıkıp diğerine giriyorlar, gözleri girişte çıkışta sana
bakıyor… O atmosfer çok ağır bir atmosfer, sizi de bekleyen akıbetin diğer astsubaylara
yapılanlara aynı olduğunu biliyorsunuz. İlk sorgulamam 6 saate yakın sürdü. Bu
sorgulamalarda bana isnat edilenler birçok kişide de ortak. Bir şeyi atıyorlar, tutturabilirlerse

oradan gidiyorlar. Ziya Güler Komutanım ile birlikte olduğum dönemden de, üsteğmen
olduğum dönemden de özel hayatımdan da sordular. İlk evliliğim bitmişti, 12 yıldan sonra
insan boşanır mı diye sordular, ikinci eşimle 5 yıl sonra evlendim, bu süre içinde herhangi bir
bayanla ilişkim olup olmadığını, alkol kullanıp kullanmadığımı sordular. Bu sorgulamalarda
telefonlarımın dinlendiğini de hissettim.”
Tümgeneral Demiral’i de ifşa etmişler
Sorgulamadan döndükten sonra bu kez kendisi hakkında birliğine dosya gönderildiğini ve
Tümgeneral Ali Demiral’dan kanaat raporu istendiğini söyleyen Sebati Ataman, kendisi
hakkında olumsuz rapor vermeyen Tümgeneral Ali Demiral hakkında da birkaç gün içinde,
‘Bulut Altı’, ‘Hangarın Sesi’ gibi sitelerde fotoğraflar ve bilgiler servis edildiğini belirtti.
“İntihar eğilimin var dediler”
Ardından Ağustos ayında 15 Temmuz’dan sonra Dubai’ye kaçarken yakalanan General Cahit
Bakır’ın komutanlık yaptığı, 12. Ana Ulaştırma Hava Üs Komutanlığı’na Birlik Eğitim
Merkezi Şube Müdürü olarak pasif göreve çekildiğini kaydeden Sebati Ataman, “Bu arada
mobbingin etkisiyle yaşadığım stresten dolayı psikolojik tedavi görmeye başladım. Özel bir
hastaneye gittim ve onun da bilinmesini istemedim, çünkü bu sefer de sağlık nedeniyle
görevimden uzaklaştırabilirlerdi. Hastanenin psikiyatri bölümünden, derhal hastaneye yatmam
gerektiğini, intihar eğilimim olduğunu, artık son noktaya geldiğimi ifade ettiler. 17 kilo
verdim bu süreçte. İlaç tedavisine başlandı, arkasından ayda bir kontrol olmasına rağmen,
takip ediliyorsam diye gitmedim. Ama ilaçları bir şekilde temin edip 6 ay kullandım. Her
gelen telefondan bile ürkmeye başladım. Çünkü, ilişiğin kesildi ya da atıldın denmesi kadar
kötü bir şey yok” ifadelerini kullandı.
“Beni ne zaman atacaklar diye şafak saydım”
Bundan sonraki süreçte albay rütbesi alacağı günü beklediğini ve baskılara dayanamayıp
rütbeyi aldığı 30 Ağustos tarihinde emeklilik dilekçesini verdiğini söyleyen Ataman,
“Askerlikte şafak sayarlar. Ben de 26 Nisan’dan itibaren her gün şafak saymaya başladım;
bugün 90’ıncı gün atılmadım gibi. Ama bu baskılara 1 buçuk yıl dayanabildim. Albay rütbem
gelmeden ilişiğimi kesecekleri için çok korktum. Albaylığım geldiği 30 Ağustos günü de
emeklilik dilekçemi verdim” diyerek sözlerini tamamladı.
Zorunlu emeklilikten sonraki süreçte çok sayıda iş yapan Emekli Albay Sebati Ataman, şu
anda emlakçılık yapıyor. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18659.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Doğu Garajı’nda yangın
Doğu Garajı'nda bir iş yerinin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Kocasinan ilçesi, Doğu Garajı'nda bir iş yerinin çatısından
yangın çıktığı öğrenildi. Vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen
itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın büyümeden
söndürüldü.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18660.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Belediyelerin radar tuzağı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şehiriçi ve şehirlerarası yollarda hız limitinin
bir anda 40’a 50’ye düşürülüp ceza yazıldığını açıkladı. Özhaseki, belediyelerin özel
şirketlerle kurdukları radarların yarattığı mağduriyetin önüne geçileceğini söyledi.
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Bu yöntemi uygulayanların belediyelere trafik sistemi kuran 'avcı şirketler' olduğunu belirten
Bakan Özhaseki, bu şirketlerin vatandaşa kesilen trafik cezalarından daha çok pay alabilmek
için sürücülere adeta tuzak kurduğunu ifade etti.
"Cezanın yüzde 30'u belediyeye"
Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre, belediyelerin yollara kurduğu elektronik
sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik ihlallerinin tespiti amacıyla
kullanıldığını belirten Bakan Mehmet Özhaseki, bu kullanımın karşılığında da sürücülere
kesilen trafik cezalarından elde edilen hasılatın yüzde 30'unun belediyelere, “sistem kullanım
bedeli” olarak Emniyet tarafından ödendiğini anlattı.
"Belediyeler şirketlerle hasılat paylaşımı yapıyor"
Sistemi kurmak için yeterli kaynağı olmayan belediyelerin ise gelir elde etmek için bu işi
şirketlere havale edip “hasılat paylaşımı” yoluyla sistem kurdurduğunu ifade eden Özhaseki,
şöyle konuştu:
"Rampa aşağı hız sınırını 40 yazıyorlar"
“Belediyeler kendi ellerindeki bu imkanı, daha çok kamunun yapması gereken bu imkanı
hasılat paylaşımı şekliyle özel şirketlerle paylaştıklarında ortaya büyük sakınca çıkıyor. Avcı
firmalar geliyor sistemi kuruyor. Avcı firma, kör noktalarda veya başka yerlerde, örneğin
rampa aşağı yolda hız sınırını 40 yazıyor, 50 yazıyor. Hakikaten orada 40'la 50'yle gitmek
mümkün değil. Öyle yerler var ki Türkiye'de, bulunması imkânsız yerler var. Oralarda, kör
noktalarda veyahut da avcılık yapacağı yerlerde tezgâhı kuruyor, herkese hile kurmuş gibi
oluyor.”
"Bunu engellemek için yasayı değiştireceğiz"
Bu konuda hem Emniyet'ten hem de vatandaşlardan çok yoğun şikayetler geldiğini belirten
Bakan Özhaseki, belediyelerin bu işi şirketlere hasılat paylaşımı yoluyla devretmesini
önlemek, sistemleri kendi paralarıyla kurup avcı şirketleri devre dışı bırakmalarını sağlamak
için yasayı değiştirmeye karar verdiklerini söyledi.

"Pay yüzde 30'dan 10'a düşecek"
Bakan Özhaseki, bu amaçla torba tasarıya koydukları maddeyle, elektronik sistemlerini
hasılat paylaşımı yoluyla kurduran ve işlettiren belediyelere sistem maliyeti çıkana kadar
cezaların yine yüzde 30'unun ödeneceğini, ancak sistem maliyeti çıktıktan sonra bu payın
yüzde 10'a düşürüleceğini bildirdi.
"Maliye yüzde 5'i istedi ama..."
Bakan Özhaseki, hasılat paylaşımı yoluyla şirketlere elektronik trafik izleme sistemi kurdurup
işlettiren belediyelere trafik cezalarından verilecek payın yüzde 30'dan yüzde 5'e düşürülmesi
konusunda Maliye Bakanlığı'nın ısrar ettiğini, dolayısıyla maddenin ilk haline “yüzde 5”
yazıldığını söyledi. Ancak madde Meclis'te görüşülürken çok sayıda belediye başkanıyla
telefon trafiği yaşandığını belirten Özhaseki, başkanların “Hiç değilse yüzde 10 olsun”
talepleri üzerine oranın yüzde 10'a yükseltildiğini açıkladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18661.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Elektrik ve Elektronikçilerden 15 Temmuz
şehit ve yakınlarına bağış
Kayseri Elektrik ve Elektronikçiler Odası üyelerince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)
darbe girişimi sırasında şehit olanların aileleri ve yaralananlar için başlatılan kampanyaya
bağışta bulunuldu.
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Oda Başkanı Mehmet Alan, Ziraat Bankası Erciyesevler Şubesi önünde gazetecilere yaptığı
açıklamada, hain darbe girişimini göğüslerini siper ederek durduran kahraman şehitlere ve
gazilere vefa göstermek için oda olarak destek kararı aldıklarını belirterek "Oda bütçesinden
10 bin lira, üyelerimizin de yaklaşık 10 bin lira olmak üzere toplam 20 bin lira destekte
bulunuyoruz. Yardımlarımız devam edecek. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet,
gazilerimize acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.
Alan, tüm sivil toplum kuruluşlarını kampanyaya destek vermeye çağırdı.
Alan ve beraberindekiler, daha sonra banka şubesine girerek toplanan parayı yardım hesabına
yatırdı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18662.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Görünmez kaza
Kayseri'de, demir korkuluklardan atlamak isteyen bir çocuk yaralandı. Yaralı çocuk koluna
batan demir ile birlikte hastaneye kaldırıldı.
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Melikgazi ilçesi Köşk Caddesi'nde meydana gelen olayda, 9 yaşındaki bir çocuğun demir
korkuluklardan atlamak isterken dengesini kaybettiği ve yaralandığı öğrenildi. Çevredeki
vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve 110 ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri
demir
korkulukları
keserek
çocuğu
bulunduğu
yerden
kurtardı.
Koluna batan demirlerle birlikte hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve
demirlerin ameliyatla çıkarıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18663.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Melikşah’ta 73 kişi mahkemeye sevk edildi
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik
soruşturma kapsamında kapatılan Melikşah Üniversitesinde görevli akademisyen ve
üniversite yöneticilerinin de aralarında olduğu 73 kişi adliyeye sevk edildi.
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FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, örgüte yakın Burç Eğitim Vakfına bağlı eğitim
verirken kapatılarak, Erciyes Üniversitesine bağlanan Melikşah Üniversitesine yönelik
operasyonda gözaltına alınan 73 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye
sevk edildi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18664.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Kocasinan’da 2 kişiye uyuşturucudan
gözaltı
Kocasinan’da Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 2
kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin Kocasinan ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi 621. Sokak'ta yaptığı çalışmada F.A.
isimli şahsın yakalandığı öğrenildi. Yakalanan F.A.'nın üst aramasında 4 ayrı alüminyum
folyoya sarılı 1.50 gram metamfetamin ele geçirildiği bildirildi.
Mimarsinan Parkı'nda yapılan bir başka çalışmada ise H.M.A. isimli şahsın yakalandığı ve
yapılan üst aramasında satışa hazır 10 adet 2.08 gram bonzai maddesinin ele geçirildiği
öğrenildi.
Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan F.A. ve H.M.A. hakkında soruşturma
başlatıldığı bildirildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18665.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Türkiye ekonomisi güçlü yönlerini koruyor
Maliye Bakanı Naci Ağbal, küresel ekonomideki kırılganlık ve belirsizliklerin devam ettiği
bir ortamda Türkiye ekonomisinin güçlü yönlerini devam ettirme ve daha da pekiştirme
görünümünü koruduğunu belirterek, “Bütçe disiplini yanında, ekonomimize daha da güç
katacak yapısal reformlara da hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.
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Ekonominin en güçlü yanlarından birini oluşturan mali disipline kararlılıkla devam
ettiklerinin altını çizen Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçenin temmuzda 129 milyon lira, ocaktemmuz döneminde ise 1,3 milyar lira fazla verdiğini bildirdi.
2016 Yılı Ocak-Temmuz dönemi bütçe rakamlarını değerlendirdi. Bütçedeki güçlü
performansın 2016 Temmuz ayında da sürdüğünü belirten Ağbal, "Temmuz ayında bütçe hem
aylık hem de kümülatif olarak fazla verdi. Geçen yıl Temmuz ayında 5,4 milyar TL açık
veren bütçe bu yıl 129 milyon TL fazla vererek, 5,5 milyar TL'lik iyileşme gösterdi. Benzer

şekilde Ocak-Temmuz döneminde de bütçe dengesi geçen yılın aynı dönemine göre 5,9
milyar TL iyileşerek 1,3 milyar TL fazla verdi" dedi.
Faiz dışı fazlada da rakamlar yüz güldürdü
Bakan Ağbal, faiz dışı fazlada da güçlü bir performans gerçekleştiğini belirterek, "Bu yıl
temmuz ayında faiz dışı fazla 4,3 milyar TL ile geçen yılın aynı dönemine göre 4,7 milyar TL
iyileşme gösterdi. Yılın ilk yedi ayında faiz dışı fazla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
5,6 artarak 31,9 milyar TL oldu" değerlendirmesinde bulundu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18666.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

MELİKŞAH’TA REKTÖR DAHİL 19
TUTUKLAMA
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma
kapsamında kapatılan Melikşah Üniversitesinde görevli akademisyen ve yöneticilerin de
aralarında olduğu 73 kişiden 19'u tutuklandı.
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FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, örgüte yakın Burç Eğitim Vakfına bağlı eğitim
verirken kapatılarak, Erciyes Üniversitesine bağlanan Melikşah Üniversitesine yönelik
operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 73 zanlıdan eski rektör Prof. Dr.
Mahmut Dursun Mat, Rektör Vekili Prof. Dr. Bilal Vatansever, Genel Sekreter Veli Demirci,
daire başkanı Yücel Ceviz, akademisyenler Necati Vapur, Hüseyin Kalyoncu, Hasan Güngör,
Ahmet Uyar, Mustafa Yüzükırmızı, Hayrettin Eren, Umut Hazar, Doğan Bulut, Abdullah
Yuvacı, Metin Mete Özbilen, Mehmet Evren Soylu, Mustafa Yılmaz, Nihat Köroğlu, Onur
Genç ve Sema Babayiğit, mahkemece tutuklandı.
Zanlılardan 54'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18667.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Büyükşehir ile sağlıklı yürüyüş
Spor Etkinlikleri A.Ş.'nin Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri devam ediyor.
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Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. tarafından düzenlenen Sağlıklı Yaşam
Yürüyüşleri devam ediyor. Her seferinde Kayseri'nin farklı ve güzel bir güzergahında yapılan
yürüyüş bu hafta Erciyes ile Kıranardı Kent Ormanı arasındaki 7 kilometrelik parkurda
yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'ne katılmak
isteyenler Spor Erkinlikleri A.Ş.'nin şehrin farklı bölgelerindeki tesislerinin önünde
toplanarak yürüyüşün yapılacağı Kıranardı Kent Ormanı'na hareket etti. Kıranardı Kent
Ormanı ile Erciyes arasındaki 7 kilometrelik parkurda yapılan yürüyüşe yaklaşık 1500 kişi
katıldı.
Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin İşlertaş, ilgiden
memnun olduklarını ifade ederek sağlıklı olmak isteyen herkesi bundan sonraki haftalarda
yapılacak yürüyüşe beklediklerini söyledi.
Yürüyüşün ardından Spor Etkinlikleri A.Ş.'nin spor eğitmenleri nezaretinde toplu halde step
ve aerobik yapıldı. Katılımcılar ayrıca eşsiz manzara eşliğinde Büyükşehir Belediyesi'nin
ikramıyla kahvaltı yaptı. (Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18668.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Gözaltındaki 6 iş adamı serbest
Kayseri’de bazı iş adamlarına yönelik yürütülen FETÖ/PYD operasyonu kapsamında 120
kişilik listeden gözaltına alınan 86 kişinin 6’sı serbest bırakıldı.
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Kayseri'de yaklaşık 1 hafta önce 120 iş adamına yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması
kapsamında 86 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki iş adamlarından Ferhat Akmermer,
Mehmet Saçmacı, Bahri Coşkun, Murat Yerlikhan, Mükremin Türkmen ve Elif Gökçen
Cindoruk dün serbest bırakıldı. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18669.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Sarıoğlan Belediye parkı güzelleşiyor
Sarıoğlan’da Belediyenin de içinde bulunduğu parkın daha kullanışlı hale getirilmesi için
başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor.

16 Ağustos 2016 Salı 11:05

Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, göreve başlar başlamaz meydanın daha kullanışlı hale
getirilmesi için talimat vermişti. Yapılan çalışmalar sonunda Sarıoğlan Kaymakamlığı ile
koordineli olarak bir proje hazırlandı. Projede, araç park yerleri, yeşil alan, oturma ve
dinlenme alanları gibi daha kullanışlı alanlar bulunuyor. Belediye önündeki kilitli taşların
sökülmesi ile başlayan proje ile Sarıoğlan geniş bir meydana kavuşmuş olacak.
Başkan Yıldız, basit gibi görünen bu tip projelerin, yazışmalarının hazırlanmasının bile aylar
aldığına dikkat çekerek, “Meydan projemiz şimdiden herkese hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni
döşenecek taşlar parka ve çevre görünümüne daha ayrı bir hava verecek” dedi. (Kurumsal
Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18670.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Su şakası hayatınızı karartmasın
Omurgayı güçlendirmek için yazın yapılacak en faydalı sporlardan biri hiç kuşkusuz
yüzmedir. Ancak bilinçsizce yapılan hareketler olumsuz sonuçları beraberinde getiriyor.
Uzmanlar derinliği kestirilemeyen bölgelerden denize veya havuza atlamanın kimi zaman
ölümle, kimi zaman ise felç ile sonuçlanabileceğinin altını çizerek, bu tür davranışlardan
kaçınılması gerektiğini vurguluyorlar.
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İşte uzmanlardan suda yapılması ve yapılmaması gerekenler:
Sığ suya atlama nelere sebep olabilir?
Yaz mevsiminde arkadaşlar arasında yapılan birbirini yüksekten itme, suya batırma gibi
şakaların sakatlanmalara hatta boğulma gibi hayati tehlikelere yol açabilir. Aşırı yüksekten
aşağı atlanıldığında su beton etkisi yaratarak vücutta kırılmalara, şuur kaybına sebep olabilir.
Yazın özellikle macera yaşamak isteyen gençler yüksekliklerini, derinliklerini bilmedikleri
yerlerden denize ya da havuza atlarlar. Fakat bilinmeyen bir yükseklikten atlama, insan
vücuduna omurilik felci gibi kalıcı hasarlar verebilir. Sığ suya balıklama atlama boyun
kırıklarına neden olur. Omuriliğin hemen yakınında solunum merkezi bulunur. Kırılmaya
bağlı omuriliğin birden şişmesi solunum merkezini etkiler ve boğulma meydana gelir. Kişi
boğulmaktan kurtulsa bile bu sefer onu felç olma riski bekler. Sığ suya balıklama atlama
sırasında genellikle kafanın sert zemine çarpması sonucu travmalar yaşanır ve boyun
omurgasının zorlanmasıyla omurilikte hasarlar oluşur. Kaza sonucu omuriliğin tamamı hasara
uğradığında duyu ve hareket kaybı yaşanabilir. Omurilikteki sinir hücrelerini onarmak
neredeyse imkansız olduğundan kişi ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum kalabilir.
Bunları unutmayın!
Boğulan kişilere kurtarma ve ilkyardım bilmeyenlerin müdahale etmemesi gerekir. Boğulan
kişilerin panikle hem kendilerine hem de kendilerini kurtarmak isteyenlere zarar vermesi
mümkündür.
Yüzme bilmeyenler derin sularda denize girmemelidir. İyi yüzme bilenler bile kramp girmesi
ya da başka bir rahatsızlık ortaya çıkması olasılığına karşı tek başlarına denize girmemelidir.
Suda boğulmaların en büyük nedeni paniktir. Çok iyi yüzme bilenler bile beklenmeyen bir
durumda panik yapabiliyor. Panik başlayınca da boğulma ve ölüm peşinden geliyor.
Boğulma tehlikesi yaşayanları sudan eğitimli kişiler çıkarmalıdır. Sudan çıkarılan kişiye
yapay solunum yaptırılması önemlidir ve bunu ilk yardım eğitimi alan kişilerin yapması
gerekir.
Gençlerin eğlenme amaçlı yaptıkları su şakalarının yanı sıra diğer eğlence aktivitesi olan jet
ski motorlarının bilinçsiz kullanımı durumunda insanda kalıcı hasarlar bırakabilir.
Yüzme bilmeyenlerin denizde çok açılmaması gerekir, yüzme bilenler ise macera tutkusuna
yenik düşüp, yüksekliğinden emin olmadıkları yerlerden balıklama atlamamalılar. Çünkü kafa
ve boyun kırıkları ölümle sonuçlanabilir, omurga kırıkları ise felç bırakabilir.
Omurga kırıklarında ilk yardım, ilk müdahale nasıl yapılmalıdır?
Omurga kırıklarına bağlı felç durumlarında omurga derhal dışarıdan tespit ile hareketsiz hale
getirilerek hasta acilen bu tür hastalıkların tedavisinde uzmanlaşmış merkezlere
ulaştırılmalıdır. Bu hastalara ilk 12-24 saat içerisinde yapılacak müdahaleler çok önemlidir.
Doğru ve hızlı bir şekilde uygulanacak tedavi birçok hastayı felç durumundan kurtarabilecek
potansiyele sahiptir. Gecikmiş ve uygun yapılmamış ilk müdahaleler sonrası gelişen felç
tablosunun ne yazık ki günümüz modern tıbbında tam olarak tedavisi mümkün değildir.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18671.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi”
kuruluyor
İBB Kültür AŞ, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olanların hatıralarının yaşatılacağı müze ile
"15 Temmuz Şehitler Kitabı’nın çalışmalarına başladı.
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanların hatıralarını yaşatmak
amacıyla İstanbul'da "15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi" kurulacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz'da
şehit olanların anıları "15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nde yaşatılacak, "15
Temmuz Şehitler Kitabı" ile de okuyucuya aktarılacak.
Müze için, Kültür AŞ tarafından, İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, siyasi parti
başkanlıkları, 1. Ordu Komutanlığı ve Atatürk Havalimanı ile işbirliği yapmak için harekete
geçildi.
Milli iradeye sahip çıkmak amacıyla darbeye direnirken hayatını kaybeden şehitlerin aileleri
ve gazilerle yapılan röportajların da yer alacağı müzede, tankları durdurmak isterken ezilen
araçların yanı sıra basın mensuplarının zarar gören kamera veya fotoğraf makineleri, darbe
girişiminin izlerini taşıyan her türlü materyal görülebilecek.
Darbe girişiminin simgelerinden Şerife Boz’un kullandığı kırmızı kamyonun da müzede yer
alması için Boz ile görüşüldü.
Demokrasi nöbetlerine ait görsellere de yer verilecek müzede, ziyaretçilere Türkiye tarihinde
daha önce gerçekleşen darbelerden görseller ve objeler aktarılacak.
Şehitlerin hayat hikâyeleri tek kitapta
"15 Temmuz Şehitler Kitabı’nda ise darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240 şehidin
hayat hikâyeleri, Türk halkının birlik ve beraberliğini dile getiren metinler yer alacak. (AA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18672.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Anadolu Üniversitesi hayalleri
gerçekleştiriyor
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin 2002 yılında hayata geçirdiği “İkinci
Üniversite” programlarına talep her geçen gün artarken, öğrenciler de bu program ile
hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakalıyor.
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Kariyerlerini ilerletmek, hayata farklı bir pencereden bakmak isteyenler için “ikinci
üniversite” programlarına yapılacak başvurular, 31 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında
gerçekleştirilecek.
Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci
Gündoğan, ÖSYM tarafından açıklanan merkezi yerleştirmede gerek Anadolu Üniversitesi
gerekse diğer üniversiteleri kazanan öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. Anadolu
Üniversitesinin bu tercih döneminde de hem örgün hem de açıköğretim programlarındaki
kontenjanlarının dolduğuna dikkat çeken Rektör Gündoğan, tüm öğrencilere yeni eğitimöğretim yılında başarılar diledi.
“Toplam 43 programa kayıt olunabilir”
Anadolu Üniversitesi’nin 2002 yılında uygulamaya koyduğu ‘İkinci Üniversite’ fırsatı ile
ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Gündoğan, “Açıköğretim
sisteminin sunmuş olduğu ikinci üniversite uygulaması, herhangi bir yükseköğretim
programında öğrenim gören veya mezun olmuş öğrencilere sunulan ikinci bir eğitim fırsatıdır.
Bu durumundaki öğrenci adaylarımız herhangi bir merkezi sınava girmeden, doğrudan tüm
illerimizde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarımıza ya da üniversitemiz web sitesinden
online kayıt merkezi aracılığıyla 31 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında başvuru yaparak
kayıtlarını yaptırabilirler. 2016-2017 Öğretim Yılında Açıköğretim sistemimizde 28 önlisans
ve 15 lisans programı olmak üzere toplamda 43 programa ikinci üniversite kapsamında
öğrenci adayları kayıt yaptırılabilirler. Yerleştirme kriteri olarak aynı alanda olmamak üzere
örgün bir önlisans programında okuyan öğrenci adayı önlisans programına, lisans öğrenimi
gören öğrenci adayları ise hem lisans hem de önlisans programından birine kayıt yaptırabilir.
Örneğin; İktisat programında öğrenim gören bir öğrenci Açıköğretim sisteminde İktisat
programı dışında başka bir alandaki programa kayıt yaptırabilir” dedi.
“Günümüzde tek diploma gerçekten yeterli olmuyor”
Günümüzde gerek işe alımlarda gerekse kişilerin alanlarında kendilerini yetiştirebilmeleri için
tek diploma yeterli olmayabiliyor. Bu nedenle kişilerin kendilerini geliştirmelerine katkı
sunan ikinci üniversite uygulaması öğrencilere aynı anda iki diploma alabilme fırsatını
sunmaktadır. Konu ile ilgili Prof. Dr. Naci Gündoğan “Özellikle farklı bir alanda öğrenim
görmek isteyen öğrencilerimiz için ikinci üniversite şansının çok güzel bir fırsat olduğunu
düşünüyorum. Örneğin, mühendislik okuyan bir öğrenci aynı zamanda sosyal bilimlerde
farklı bir alanda okuyabilir ya da ilgi alanı itibariyle fotoğrafçılık, tarih, aşçılık, sağlık
yönetimi, yönetim bilişim sistemleri gibi programlarında öğrenim görebilir. Bütün bu

programların listesi üniversitemizin web sayfasında bulunmaktadır. Buradan herhangi bir
program seçip bu bahsettiğim kayıt tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilirler” dedi.
“İkinci üniversitede okuyan öğrenci sayımız 500 bini aştı”
Anadolu Üniversitesinin eğitim materyali olarak da çok geniş bir havuza sahip olduğunun
altını çizen Rektör Gündoğan, “Açıköğretim sistemimizde web tabanlı çok önemli bir
sistemimiz var. Bu sistem aracılığıyla öğrencilerimiz aynı zamanda hem farklı bir alanda
kendilerini eğitebiliyorlar hem de okumuş oldukları örgün programlarda da başarılarını
arttırabiliyor. Mezun olan öğrencilerimiz de hayatın belirli bir aşamasında kendilerini farklı
bir alanda geliştirmek isteyebiliyorlar. İkinci üniversite aslında bir anlamda bu imkanı onlara
veriyor. İkinci kniversite kapsamında her sene ciddi bir kayıt alıyoruz. Şu anda ikinci
üniversite kapsamında okuyan öğrenci sayımız 500 bini aştı. Toplam öğrenci sayımızın
neredeyse 3’te 1’i ikinci üniversitede okuyan kişilerden oluşuyor” ifadelerini kullandı.
Öte yandan konuyla alakalı detaylı bilgi almak isteyenlerin, üniversitenin resmi internet
sitesinin yanı sıra, facebook ve twitter’da “/AOFAnadolum” youtube’da ise
“/AcikogretimSistemi” adreslerinden yararlanabileceği de bildirildi. (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18673.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

NNYÜ’de kayıt heyecanı
2016-ÖSYS merkezi yerleştirme sonuçlarına göre, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ne kayıt
hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri başladı.
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Eğitim – öğretime başladığı yıldan itibaren, Vakıf Üniversitelerinin tercih edilme oranlarının
ortalama değerlerine göre en ön sıralarda bulunan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde 15
Ağustos 2016 tarihinde başlayan kayıt işlemleri 19 Ağustos Cuma günü sona erecek.
Üniversite Kampüsünde Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde yapılan öğrenci kayıt
işlemlerinin kısa sürede tamamlanması için her Bölüme ayrı ayrı kayıt masası oluşturuldu.
Üniversitenin internet sitesinde (www.nny.edu.tr) duyurulan kayıt için gerekli evraklarla
birlikte kayıt masalarına gelen öğrenciler kısa sürede ve rahatlıkla kayıt işlemlerini
tamamlayabiliyorlar. (Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18674.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Dünya Turan Kurultayı Macaristan’da
toplandı
Türk kökenli 27 milletin bir araya geldiği 5. Dünya Hun-Türk Turan Kurultayı, Macaristan’ın
Bugac kasabasında başladı. Kurultaya katılan Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir
Fakılı, “Hayatlarını hiçe sayan ve tankların önüne atlayarak darbe girişimini engelleyen
kahraman Türk halkından kardeş Macar halkı ve Turan halklarına selam getirdim” dedi.
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Türkiye’nin Macaristan Büyükelçisi Şakir Fakılı, Azerbaycan Büyükelçisi Vilayet Guliyev,
KKTC Macaristan Temsilcisi Selda Çimen’nin yanı sıra diğer katılımcı ülkelerin kültür
bakanlarının da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerinin izlediği kurultayın en kalabalık
ekiplerinden biri Türkiye oldu. KKTC, Uygur, Gagavuz, Dağıstan, Kabar-Balkar, Kırım,
Altay, Yakut, Avar, Çuvaş, Başkır Türkleri olmak üzere birçok Türk asıllı kavim
organizasyonda yerini aldı. 2 gün sürecek olan kurultayda dünya çapında bini aşkın katılımcı
yerini alırken, Avrupa’da yaşayan Türklerin yanı sıra Macaristan’dan da yüz binlerce
ziyaretçi katıldı. 200'ü aşkın Turan çadırının kurulduğu kurultayda, 320 Turan atlısının yaptığı
geçit törenleri adeta nefes kesti.
Hun İmparatoru Atilla’nın dev posterinin önünden geçen Turan kavimlerinin alanda yerini
almasının ardından organizasyonun resmi açılışı başlamış oldu. Açılış konuşmasını yapan
Macaristan Parlamentosu Başkanvekili Milletvekili Sandor Lezsak, kurultayın ana sponsorları
TİKA Macaristan temsilcisi Pınar Özcan, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Danışma
Kurulu Üyesi Suat Karakuş ile ALX Polat Dış Ticaret temsilcisi Galip Yılmaz’a teşekkür
plaketi sundu. Organizasyona katılan ülke bayrakları at üstünde tek tek dörtnala seyirciler
önünde sergilendi.
"Darbeyi püskürten Türk halkından selam"
Kurultayın açılışında konuşan Büyükelçi Şakir Fakılı'nın, “15 Temmuz gecesi Türkiye’de
demokrasi için hayatlarını hiçe sayan ve tankların önüne atlayarak darbe girişimini engelleyen
kahraman Türk halkından kardeş Macar halkı ve Turan halklarına selam getirdim” ifadesi
büyük alkış aldı.
Kurultaydaki ortam 500-1000’li yılların Orta Asya Turan halklarının yaşamını gösterirken,
Türkiye ve Avrupa'dan gelen Türk dernekleri çeşitli konserler verdiler. Kurultaya 2010
yılından bu yana davet edilen ve katılan KKTC Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin,
bu yılki organizasyona folklor ekibinin sunduğu gösteri büyük beğeni kazandı.
Büyükelçi Fakılı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Macar Turan Vakfı’nın yaptığı güzel
bir organizasyonla 27 ülkeden Türk boylarını, Türk halklarını bir araya getirdiğini, çok
başarılı bir çalışmanın olduğunu belirterek, “Azeriler, Özbekler, Kazaklar, Çuvaşlar, Yakutlar,
çok mutlu olduk. Şenlik havasında çok güzel bir kültür etkinliğiydi. Emeği geçen herkesi
kutluyorum” diye sözlerini tamamladı.
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Danışma Kurulu Üyesi Suat Karakuş ise 12-14
Ağustos tarihinde Bugac’da düzenlenen Türk-Hun Kurultayı’na katıldıklarını, 27 ülkenin

katılımıyla çok başarılı bir şekilde geçtiğini, her 2 senede bir düzenlenen Hun, Türk ve diğer
Turan boylarının katıldığı festivale bundan böyle de katılmaya devam edeceklerini söyledi.
(İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18675.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Turgut Yılmaz’ın kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18676.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Diyanet din şurası üzerine
F. Yılmaz ALTUNÖZ
16 Ağustos 2016, 09:59

Tarihin yapılmasında ve yazılmasında en önemli rolü din üstlenmiştir. Bireyin topluluk
haline, topluluğun toplum ve millet haline gelmesinde dinin rolü büyüktür. Özellikle savaş ve
doğal felaketlerin sebep olduğu yaraların sarılmasında muhataplarına tarif edilmez bir güç
vermektedir; din. Dinin bir inanç olmaktan öte ceza ve mükâfat yani ahiret boyutlu olarak
kabul edilmesi daha yüksek seviyede moral kaynağı taşımaktadır. Çünkü adına “din denilen”
bazı inançların ahiret algısı yoktur.
Kitlesel problemlerin yanı sıra bireysel problemlerin çözümünde de din önemli bir rol
sahibidir. Ancak dinin etkin olabilmesi için toplumun hukuk, siyaset, ekonomik ve kültürel
hayatında din var olmalıdır. Toplumsal hayattan kovulmuş, yasalara kaynaklık etmeyen, ceza
ve mükâfat boyutu kabul edilmeyen; yalnızca vicdani bir mesele olarak görülen inanç,
islam/din olamaz.
Örselenen Din
Üç kıtada hüküm sürmüş olan Osmanlı devleti medeniyet inşasını camileri ve medreseleri
merkeze alarak inşa etmiştir. Şeyhülislamlar eşliğinde fetihler yapmış. Din eksenli adalet
dağıtmıştır. Mimarisini, sanatını, na’tını ve şiirlerini ötelerden beslenerek insanlığa
sunmuştur. Sosyal, siyasal, iktisadi yaslar yapılırken şeyhülislamlardan onay almışlardır. Bir

başka ifadeyle Batılılar Osmanlıyı karikatürize ederken ve tanımlarken hep islami figürleri
kullanmışlardır.
Ancak 1900 yıllara gelindiğinde kendi inanç ve tarih kodlarıyla kavgalı, kendi kültür ve
medeniyetinden yüz çeviren; düne kadar haçlı sürüleri olarak adlandırdığı insanların hayat
tasavvurlarını onaylayan; onlara benzemek için bir dizi devrimler yaparak din, dil ve
medeniyet iddiasından vaz geçen bir toplum ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet öncesinde devletin
en yüce ideali olan din, cumhuriyet sonrası ise mezar taşlarından dahi silinmek istenen bir
konuma düş(rül)müştür. Anayasadan ve yaslardan çıkarılmış; ona ait olan tüm görseller ve
semboller yasaklanmıştır. Din adamları aşağılanmış ve din örselenmiştir. Türk tarihi yabancı
kalemlerce yeniden yazılmış Orta Asya’dan başlayan tarih Osmanlı atlanarak cumhuriyetle
devam ettirilmiştir. Konum/maksadım tarihi yargılamak değil bir durum tespiti yapmaktır.
2000’li yıllara kadar
Diyanet İşleri Başkanlığı, “3 Mart 1924 tarihinde Şer'iye ve Evkaf Vekâleti 'nin yerine
kurulan, İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din
konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli kurumdur. Mustafa
Kemal Atatürk'ün emriyle 429 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına bağlı bir
teşkilat olarak kurulmuştur. Anayasanın 136. maddesinde; "Genel idare içinde yer alan
Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin
dışında kalarak ve milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda
gösterilen görevleri yerine getirir" hükmüne yer vererek hareket alanı belirlenmiştir. Yani
ilgili teşkilat kanunuyla ve anayasa maddesi gereğince semavi olan “İslam Dinine” beşer olan
insanlar tarafından bir rol verilmiştir. Bu noktada dine asli kaynaklarına göre bir rol
verilmemiş ona müdahale edilmiş ve bir şekil verilmeye çalışılmıştır; din diline ve ezana
müdahale edilmiş, ibadet alanlarına sıra-masa konulması gündeme gelmiş, onun beslendiği
kaynaklara dokunulmuştur. Esasen Diyanetin görünen en büyük hizmeti “cenaze hizmetleri”
olmuştur. Mensupları hep ölü yıkayıcılar olarak anılmıştır. İslam hukuku ve muamelatında
Müslümanların yükümlülüklerini yerine getirmede sorumluluk alamamış, İslam ahlakını
yüksek sesle seslendirememiş, ibadet noktasında namaz kılanlar için camilerde olmaya
çalışmıştır. Ancak mesai saatleri namaz vakitlerine ayarlı olmayan bir çalışma sisteminde bu
görevini yerine getirmiştir! Aslında Diyanet ve mensupları sistem için hep potansiyel bir
tehdit olarak görülmüş ve mensupları filmlerde, tiyatrolarda, romanlarda ve alanlarda
itibarsızlaştırılmıştır. Buna rağmen sürekli tartışıla gelen bir kurum olmuştur; ne Musa’ya ne
de İsa’ya yaranmıştır. Cumhuriyet tarihi boyunca Diyanet toplumsal bir rol üstlen(e)memiştir.
Ta ki 2000’li yıllara kadar…
Tapu Kadastro ve Diyanet
Bu ülkede başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuş birinin “Tapu Kadastro
Genel Müdürlüğünün işlevi ne ise Diyanet İşleri Başkanlığının da işlevi odur” tanımlamasıyla
rol biçilen Diyanet; 3-4 Ağustos 2016 tarihlerinde Ankara’da toplanan Din Şurası sonuç
bildirgesinde yer alan “Cumhuriyet tarihi boyunca din-devlet-toplum arasında yaşanan sosyopolitik gerilim süreçlerinde ülkemize özgü bir kurumsallaşmanın yeterli düzeyde ve eş
zamanlı olarak gerçekleştirilememesi nedeniyle ortaya çıkan boşlukta türeyen din eksenli
yapılar, zaman zaman toplumun dini hayatını zaafa uğratacak boyutlara ulaşmıştır. Bu durum,
ülkemizde din-devlet-toplum ilişkilerinin gerekli yasal zeminin inşası da dahil olmak üzere
yeniden ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.” Tespiti ile Din Şurası; Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın tarihinde ilk kez hapsedildiği alandan çıkarak toplumsal bir olaya yani
FETÖ/PDY darbe girişimi hakkında müdahil olmuştur.
Ayrıca Din Şurasının; STK’larla ortak çalışmalar yapılacaktır başlıklı maddesinde “Diyanet
İşleri Başkanlığı, özellikle Din İşleri Yüksek Kurulu marifetiyle - özgürlüklerine müdahale
edilmeksizin- Türkiye’de din hizmetine ve din eğitimine destek veren sivil dini-sosyal
teşekküllerle, İslam’ın tarih boyunca medeniyetler kuran ana yolundan ayrılmamaları, her

türlü ifrat ve tefritten uzak kalmaları, daha şeffaf ve denetlenebilir yapılar olması yönünde
olarak ortak çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca dini ve ilmi denetim ve rehberlik için Diyanet
İşleri Başkanlığı bünyesinde üst kurullar oluşturulmalıdır.” İfadesine yer verilmesi önemli, bir
o kadar da tartışmalı bir konuya kapı aralamaktadır.
Cumhuriyet tarihi boyunca; Diyanet İşleri Başkanlığı “laiklik şemsiyesi altında” kendisine
dayatılan rolü oynadığı gibi Sivil Toplum Örgütleri de bu rolden nasibini almış, özgürlük
temelinde İslami bir anlayış ortaya koyamamışlardır. Devletin din anlayışı toplumun her
katmanında katı bir şekilde yankı bulmuştur. Yani devlet dini ortaya çıkmıştır. Bu hal birçok
yanlış kapıya yol açmıştır. Ancak Din İşleri Yüksek Kurulu marifetiyle özgürlüklere
müdahale edilmeksizin; İslam’ın asli kaynakları çerçevesinde resmi ideoloji kaygısı
taşımadan ve taraf olmadan; düşünce üretmek ve paylaşmak ve katkıda bulunmak şüphesiz ki
önemlidir ve DİB’den beklenen şeydir.
Özgürlük, Ahlak, Vazife
Emevi ve Abbasi’ler örneğinde görüldüğü gibi “devletin kontrolünde din” anlayışı olumlu
sonuçlar vermemiştir. Üstelik Türkiye gibi laik bir devletin kurumu olan Diyanet İşleri
Başkanlığının kontrolünde Kur’an ve sünnete uygun din anlayışı ve toplumsal paylaşımı
sorunlu bir alan olmayı sürdürecektir.
Din şurasında ifade edildiği üzere Diyanet Din Şurasının toplumsal bir rol üstlenmesi
şüphesiz ki kayda değer bir tutumdur. Ancak bu duruş özgürlük, ahlak ve vazife temelli
olmalıdır ve devam etmelidir. Siyasi iktidardan güç bulan dönemsel girişimler olarak
kalmamalıdır. Aksi takdirde modern zamanlarda olduğu gibi din stepne olmaktan kendini
kurtaramayacaktır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18677.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Et üretimi ihtiyacı karşılamıyor
Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Adnan Aydın, ülkemizde üretilen kırmızı etin
ihtiyacı karşılamadığını belirterek, “Et ve Süt Kurumu vasıtasıyla büyük ve küçükbaş hayvan
ithalatı açıldı. Ancak bu bizim için çözüm değil. Devlet, vatandaşın ruhsatlı mezbahalarda
kesilen hayvanlarına mutlaka destek vermelidir. Bu sayede üretim bir miktar daha artabilir”
diye konuştu.
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Ülkemizdeki kırmızı et üretiminin 1 milyar 100 bin ton iken, tüketimin 1 milyon 400 bin ton
olduğunu söyleyen Başkan Adnan Aydın, söz konusu açığın çözüm olarak getirtilen ithal
etten karşılanamadığını aktardı. İthal edilen etlerin büyük sanayi kuruluşları tarafından
alındığını, kasapların yerli et satışı yaptığına vurgu yapan Aydın, sorunun aşılmasının ancak
üretimin artırılmasıyla mümkün olacağını dile getirdi.
Üretim az fiyatlar yükseliyor

Maliyeti yükselten nedenlerden en önemlisini üretimin az olmasına bağlayan Başkan Aydın,
"En önemlisi üretim yok. Köylerde buzağı yok, üretim düştü. Herkes neredeyse şehre indi.
Şimdilerde bu işi profesyonel olarak yapanlar var ancak onlarda yeteri kadar yapamıyor.
Çünkü ot pahalı, yem pahalı, mazot pahalı, saman ithal eden ülke olduk. Bunlar maliyeti
artıran unsurlar” diye konuştu.
Küçükbaş 600- 800 arasında değişir
Yüksek maliyetlerden dolayı kurbanlık fiyatlarının bu yıl geçen yıldan bir miktar yukarıda
olabileceğini belirten Başkan Aydın şunları söyledi:
“Arz talep meselesi. Vatandaş fiyatlar yüksek olursa kesmeyebilir. Tahminen büyük baş
hayvanda kilo fiyatı 35 TL altına düşmez diye düşünüyorum. Şu an zaten kilosu 28 TL'ye
kasaplar kesiyor. Dolayısıyla büyükbaş kurbanlıkta kişi başı hisse ortalama 1000-1400,
Küçükbaş kurbanlıkta ise fiyat 600-800 TL arasında değişir. Kesim işleminde büyükbaş 200250, küçükbaş ise 50 TL olur diye düşünüyoruz”
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18678.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

“Cinsel suçlar arttı”
Son birkaç yılda cinsel suçların sayısının arttığını belirten Çocuk İhmali ve İstismarını
Engelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇİTEM) Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özdemir, söz
konusu suçlarla mücadele etmenin en etkin yolunun, küçük yaşlardan itibaren verilmesi
gereken cinsel eğitim olduğunu söyledi.
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Son yıllarda cinsel suçlarla ilgili olarak hem mağdur hem de şüpheli ve sanık sayılarının
arttığını ifade eden Prof. Dr. Çağlar Özdemir, özellikle çocuklara karşı işlenen cinsel
suçlardaki artışın daha da belirginleştiğine dikkat çekti.
KIZ ÇOCUKLARINDA 12 YAŞ SONRASI, ERKEK ÇOCUKLARINDA 10 YAŞ ALTI…
Ülke genelinde kız çocuklarında cinsel istismar vakalarının, erkeklere oranla 2 ile 5 kat daha
fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Çağlar Özdemir, bu rakamların Kayseri genelinde, kız
çocuklarında erkek çocuklara göre 4 kat daha fazla olarak belirlendiğini kaydetti. Prof. Dr.
Çağlar Özdemir, istismara maruz kalma yaşı ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:
“Literatüre bakıldığında istismara maruz kalanların yüzde 70’inin 10 yaş ve altında olduğu
görülür ama bu genel bilginin de zamanlarda değiştiğini görüyoruz, ki özellikle kız
çocuklarında istismar ergenlikle birlikte, yani 12 yaşından itibaren yoğunlaşıyor. Kayseri
ölçeğinde bakıldığında, bu yaştaki kız çocuklarının istismara uğrama oranı yüzde 90’dır.
Erkek çocuklarının da yüzde 55’i, 60’ı 10 yaşın altında istismara uğruyor.”
ERGENLİK SONRASI CİNSEL İSTİSMARLARIN ÜÇTE BİRİ RIZAYA DAYALI
Ergenlik sonrasındaki istismarların üçte birinin, rızaya dayalı cinsel ilişki olduğunun altını
çizen Prof. Dr. Çağlar Özdemir, “Ergenlik döneminde artan hormonal değişimle ve cinsel

ilgiyle beraber cinselliği deneyimleme çabası içerisinde ortaya çıkan davranış biçimleri
bunların bir kısmı. Bir kısmı da akran ilişkileri sonucunda ortaya çıkıyor. Yani bir bakıyoruz
mağdur da şüpheli de çocuk yaşta. Cinselliği keşfetme çabası içinde ortaya çıkan etkileşimler
zaman zaman cinsel istismar suçunun bileşenleri olarak geliyor önümüze.” dedi.
CİNSEL
UYARANLARIN
ARTIŞI
SUÇLARIN
ARTIŞINI
TETİKLİYOR
Prof. Dr. Çağlar Özdemir, artan cinsel suçların en önemli nedeninin, artan uyaran sayısı
olduğunu vurguladı. Televizyonda, açık hava reklamlarında, internette, yazılı basında sıkça
karşı karşıya kalınan, cinsel içerikli yazı ve görsellerin mağdurların istismarına zemin
hazırladığını ifade eden Prof. Dr. Özdemir, bütün bunların istismarcılar açısından tetikleyici
ÇOCUK İSTİSMARLARININ 8’DE 1’İ ENSEST İLİŞKİ
Bunun yanı sıra, Kayseri’de çocuk istismarlarının 8’de 1’inin aile içi ya da ensest ilişki
biçiminde görüldüğünü belirten Prof. Dr. Çağlar Özdemir, ensest ilişkilerde en çok rastlanan
istismarcının üvey babalar olduğunu söyledi. Yine, kız çocuklarının daha fazla ensest ilişki
mağduru olduğuna değinen Prof. Dr. Çağlar Özdemir, “Ensest özellikle gizli kalma eğilimi
gösteren bir istismar şekli dolayısıyla da süre gelen mevcut güven ilişkinin de yıkılmasına
neden oluyor ve mağdurlarda ağır ruhsal hasarlara yol açıyor. Elimizdeki verilere göre mevcut
istismarların 8’de 1’i aile içi istismar boyutunda. Aklınıza kimler geliyorsa var, dayı, amca,
baba. Ama en çok da üvey baba.” şeklinde konuştu.
İSTİSMARCILAR YABANCILAR DEĞİL
İstismarcıların genel olarak yabancılar olduğu şeklinde yanlış bir algı olduğunun altını çizen
Prof. Dr. Çağlar Özdemir, yapılan araştırmaların, istismarcıların yüzde 80’inin yakın çevreden
olduğunu gösterdiğini söyledi. Prof. Dr. Çağlar Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hani bizim böyle çocukluğumuzdan beri süre gelen, yabancılardan uzak durun şeklinde bir
öğreti var. Evet, bu anlamlı bir tedbir olabilir ama istismardan için yeterli değil çünkü
istismarcıların büyük bir kısmı yabancılar değil, yüzde 80’i çevremizde olan insanlar. Ayrıca
cinsel istismar hiçbir meslek hiçbir eğitim düzeyi hiçbir sosyal konum gözetmeksizin
etrafımızda herkeste görebileceğimiz bir şey.”
İSTİSMARA UĞRAYANLAR TEDAVİ EDİLMEZSE İSTİSMARCI OLUYOR
Prof. Dr. Çağlar Özdemir, istismara maruz kalan bireylerin iyi tedavi edilmemeleri
durumunda, büyüdüklerinde istismarcı olduklarını da ifade etti. Bu kısır döngüyü kırmak için
mağdurların erken yaşta tespit edilip tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çağlar
Özdemir, “Genel algı çocuk cinsel istismarıyla ilgili cezaları arttıralım şeklinde ama bu
şekilde bu döngünün kırılması mümkün değil. Biliyoruz ki idam cezasının uygulandığı ülkeler
var ama suç döngüsü kırılabilmiş değil. Dolaysıyla bizim toplum olarak yaşamış olduğumuz
olaylar karşısındaki göstermiş olduğumuz tepki ve reaksiyonu idam cezasının geri
getirilmesinin ötesine taşımamız lazım. Daha bilimsel düzlemde konunun tartışılmasına ve bir
takım şeyleri de uygulamaya geçirilmesine fırsat tanımak lazım.” diye konuştu.
EĞİTİM ŞART…
Prof. Dr. Çağlar Özdemir, cinsel suçları uzun erimli önlemenin en doğru yolunun, küçük yaşta
çocuklara verilecek cinsel eğitim olduğunu ifade etti. Aile içinde verilecek eğitimin yanı sıra,
devlet eliyle müfredatlara konulacak eğitimin de önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr.
Çağlar Özdemir, “Annenin eğitim düzeyi yükseldikçe ailenin istismarı bildirme eğilimi
artıyor. Ya da istismarın açığa çıkmasını kolaylaştırıyor. Daha çok orta-düşük gelir seviyesine
sahip aileler, dolayısıyla anne sıklıkla ev hanımı baba sıklıkla işte dışarıda işiyle iştigal
ediyorsa, annenin istismardan haberdar olması sonrasındaki göstermiş olduğu tepki ve tavır,
süreç açısından da belirleyici oluyor. Eğer aile gizleme eğilimi gösterirse istismar
tekrarlamaya devam ediyor çocuğun örselenmesi süregeliyor, özellikle aile içi istismarlarda
bunu daha sık görüyoruz. Ama aile eğitimli olduğu zaman cinsel istismarı gizlemek yerine,
istismarcının ceza alması yönünde tavır aldığı için, bu, adli birimlere başvurmayı ve
beraberinde çocuğun adli ve psikolojik bakımdan korunmasına dair tedbirleri beraberinde

getiriyor. Dolayısıyla bu döngünün kırılması, hem aile iç eğitimin hem de müfredat kapsamlı
bir eğitimin yaygınlaşması ile sağlanabilir.” diyerek sözlerini tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18679.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

DAHA FAZLA SEYİRCİ KALMIYORUZ
Kayseri Alperen Ocakları Yönetim Kurulu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanı Mustafa
Destici’yi eleştirerek adeta bayrak açtı. Ocak yönetiminden yapılan açıklamada,
“Hareketimize gönül veren, görevlerde bulunan hiçbir genç ne Mustafa Destici'nin ne de
yönetimindeki kişilerin babasının hayrına bu hareketin içine girmemiştir. Allah rızası için
girdikleri bu davada gereken cevabı da vermiş olmaları garipsenmemelidir. Ve bugün itibari
ile biz Alperenler gerekeni yapıyor, bu duruma daha fazla seyirci kalmıyoruz.” İfadeleri
kullanıldı.
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Adalet tekrar hakim olacak
“Ey kalbi vatan için atan, millet için çarpan İslam‘a aşık, Türklüğe sevdalı alperenler; bizler
aynı duyguların tercümesi aynı kaygıların, dertlerin sahibiyiz.” denilen açıklamada
“Düşmanlarınız çok, yolunuz uzun ve çetindir. Bu yolda ayrılıklara tahammül yoktur. Bu
yolda birlik ve dirlik vardır. Bu yol Peygamberimiz Hz. Muhammed‘in (S.A.V) yolu, bu yol
Sultan Alparslan‘ın yolu, bu yol Fatih Sultan Mehmet’in yolu, bu yol şehit liderimiz Muhsin
Yazıcıoğlu‘nun yoludur. İşte bu yolda tüm Türk-İslam sevdalıları birlikte, el ele, gönül gönüle
yürümeli, bir bütün olmalı ki o zaman buhranlar içindeki dünya yeniden şekillenecek,
atalarımızın adaleti tekrar hakim olacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Milletimizi ve camiamızı temsil noktasında zafiyet var
BBP Başkanı Destici ve yönetiminin son zamanlarda takındığı tavrın eleştirildiği açıklama
şöyle devam etti, “Fakat son zamanlarda hissini içimizde daha fazla yaşadığımız hareketimiz
içerisinde birlik, beraberlik ve kardeşlik zemininin kökten sarsılması, hareketimize
mensubiyeti olan, mücadelesi ve alın teri olan dava arkadaşlarımızın farklı düşünmeleri
sebebiyle planlı ve sistematik olarak ötekileştirilmesi, mevcut yönetimin hataları
doğrultusunda Büyük Birlik Partimizin fikri ve ideolojik zemininin de kökten sarsılmalar
olduğu gerçeğine bağlı olarak, kurulduğu günden Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatına kadar
milletin vicdanının sesi olmuş, devlet ve millet arasında köprü olabilmeyi başarmış, her
görüşten insanın bir araya gelebildiği Büyük Birlik Partisi bugün milletimizi ve camiamızı
temsil noktasında zafiyete düşmüştür.
Mazeret kabul etmiyoruz
Şunu belirtmek isteriz ki Büyük Birlik Partisi'nin mevcut yönetiminin samimiyet ve iyi
niyetinden şüphemiz yoktur. Lakin altını çizerek söylüyoruz ‘Yönetmede iyi niyet, mazeret
değildir.’

‘Efendim biz iyi niyetliydik ama bir yanlışın içine düştük, iyi niyetliydik lâkin harekete zeval
geldi.’ gibi hiçbir mazereti kabul etmiyoruz. Hareketimizi zor durumda bırakanları ivedilikle
sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyor, bulundukları makamı ehline teslim etmelerini
bekliyoruz.
Aynı zamanda Alperen Ocakları'nın amacının yalnızca devlete ve millete faydalı bireyler
yetiştirmek ve Anadolu mayasını bünyesinde koruyarak, gelecekte devletine ve milletine yön
tarif edecek kadroların ‘birliğini’ teşkil etmek olduğunu unutup Büyük Birlik Partisi’ne
hizmet eden bir kurum olarak düşünülmesi milletin ‘referans kaynağı’ olan Büyük Birlik
Partisi’ne bugün sokaklarda ‘farklı bir nazarla’ bakılmasına ve bir insan ömrünün en şerefli
vesikası olan “Alperenlik”in bugün mevcut parti yönetiminin hataları yüzünden ocak
gençlerimizin alnına kirli odaklarca ‘’kara bir leke’’ sürülmeye çalışılmaktadır. Nazarımızda
Alperen Ocakları Büyük Birlik Hareketi'nin bir kurumudur, Büyük Birlik Partisi'nin gençlik
kolları değildir. Alperen Ocakları'nın sadece siyasallaştırılması tarafımızdan kabul edilemez.
Alperen Ocakları milletimiz menfaatleri doğrultusunda kurulmuş, milletimize ait olan fikir ve
aksiyon hareketidir.
Destici ve yönetimine sert sözler
Hareketimize gönül veren, görevlerde bulunan hiçbir genç ne Mustafa Destici'nin ne de
yönetimindeki kişilerin babasının hayrına bu hareketin içine girmemiştir. Allah rızası için
girdikleri bu davada gereken cevabı da vermiş olmaları garipsenmemelidir. Ve bugün itibari
ile biz Alperenler gerekeni yapıyor, bu duruma daha fazla seyirci kalmıyoruz.
Tekrardan vurgulamak istiyoruz; hareketimize gönül verenler, mevcut parti yönetimini göreve
getirmiş lâkin yönetimde bulunan kişiler bu görevi layıkıyla yerine getirememiştir. Bu saatten
sonra hareketimiz için yapabilecekleri en hayırlı iş, bulundukları makamı daha fazla işgal
etmemeleridir.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18681.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Erciyes Üniversitesi'ne dev operasyon!
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Erciyes Üniversitesi'nde açığa alınan 100 personel için
gözaltı kararı verildi.
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15 Temmuz Darbe girişiminden sonra Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ‘Anayasal
Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu’ tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’nce FETÖ/PDY Terör Örgütü içerisindeki faaliyetlerinden
dolayı açığa alınan personellerle ilgili olarak savcılık talimatı ve mahkeme kararı gereğince
arama ve gözaltı kararı alındı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından bu gün 100

şüphelinin yakalanmalarına yönelik Kayseri, Ankara ve Tokat illerinde operasyonel çalışma
başlatıldı. Şüphelilerin ev arama ve gözaltı çalışmalarının devem ettiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18682.html
Erişim Tarihi: 28.07.2020

Kente estetik, esnafa can suyu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ticari olarak zor bir yıl geçiren Kapalı Çarşı esnafına destek
olmak için Bürüngüz Camisi etrafına vatandaşların dinlenip yemek yiyebilecekleri masa ve
sandalyeli alan oluşturdu. Belediye yetkilileri esnafa destek ve kent estetiği için şehrin böyle
bir projeye ihtiyacı olduğunu bildirdi.
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Cumhuriyet Meydanı’ndaki Bürüngüz Camisi etrafına Büyükşehir Belediyesi tarafından
mermer yüzeyli demir masa ve demir sandalyeler yerleştirildi. Etüt ve Proje Dairesi
Başkanlığı tarafından projelendirilen alanda Kapalı Çarşı etrafındaki görüntü kirliliğinin
giderilmesi ve çarşı esnafına destek sağlamak amaçlandı. Cami etrafında mevcut dinlenme
yerleri yeterli gelmiyor ve alışveriş için çıkan vatandaşlar dinlenmek için özellikle yaz
aylarında zorluk yaşıyordu. Çarşı dış mekanında yiyecek-içecek satan esnafın dükkan önüne
masa-sandalye koymasının da önüne geçen proje en çok dürümcü esnafının işine yarayacak.
Dürümlerini ve içeceklerini alan vatandaş artık belediyenin kurduğu oturma alanlarına
geçerek yemeklerini rahatlıkla yiyebilecekler. Yetkililer yaz ve kış ayları boyunca duracak
oturma alanının üzerine tente ile gölgelik de yapılacağını belirtti.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18683.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Valilik ve DHMİ çalışanı 11 kişi adliyeye
sevk edildi
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma
kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski Valilik özel kalem müdürünün de bulunduğu 11
kamu çalışanı adliyeye sevk edildi.
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması çerçevesinde, Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan eski Valilik Özel Kalem Müdürü Ali
Ç'nin de aralarında olduğu valilik personeli Mehmet B., İbrahim. Ö, Murat D. ve Fatih Ç. ile
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Kayseri Havalimanı çalışanlarından Mehmet K.,
Turgut. T., Abdusamet K., Mehmet S.i, Coşkun D. ve Fahrettin K'nin emniyetteki işlemleri
tamamlandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye
sevk edildi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18684.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Duraklara “viyadük” ayarı
Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevreyolu üzerinde yaptırılan viyadük ile bazı otobüs
durakları işlevini yitirdi. Bazı otobüs güzergâhları da değişti. Değişen otobüs güzergâhlarına
yeni duraklar yapıldı.
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Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan yazılı açıklamayla, Çevreyolu üzerine
yapılan viyadük nedeniyle bazı otobüs güzergâhlarında değişikliğe gidildiği ve işlevini yitiren
otobüs duraklarının yerine yenilerinin konulduğu belirtildi.
Yazılı açıklamada değişikler şu şekilde bildirildi:

“Kiçikapı’dan mahalle istikametine giderken Bozantı 1. Caddeyi kullanan Zümrüt-Hastane ve
Çevreyol-Hastane otobüsleri Mustafa Kemal Paşa Bulvarından Doğumevi tarafına dönüş
yapamadıklarından dolayı, Ahmet Paşa Caddesi-Kocasinan Bulvarı- Köprülü Kavşak-Üst
Geçit-Doğumevi önünden normal güzergahına devam edecektir.
Bozantı 1. Caddesinden üç durak iptal edilerek Ahmet Paşa Caddesi üzerine (Küçükçalık
A.N.L yanına) bir durak eklendi. Yakut Mahallesi, Yeni Mahalle-Yenişehir, MithatpaşaNATO, NATO 200 Evler, Zümrüt-NATO, Çevreyol-NATO otobüsleri Lale Apartmanı
önündeki duraktan sonra M.K.P. Bulvarı Köprülü Kavşağı kullandığından dolayı
Doğumevine kadar duramadığı için bu otobüs hatlarının güzergâhı bu şekilde oldu.
Çavuşoğulları Apartmanı ve Kocasinan Kaymakamlığı önündeki duraklar köprülü kavşak
düzenlemesi nedeniyle iptal edildi. Ayrıca Kayabaşı-NATO otobüs hattına binecek yolcular
için Çınar Apartmanı önüne yeni durak oluşturuldu. Prof. Dr. Fevzioğlu Caddesinden
Yeşilırmak Caddesine geçiş viyadük nedeniyle kapandığından dolayı Güneşli, Emek İnönü,
Fakülte ve Fevzioğlu otobüslerinin güzergâhları Nil Caddesi üzerinden yapılacak şekilde
planlandı. Dolayısıyla Ahmet Paşa Caddesi ve Prof. Dr. Fevzioğlu Caddesi üzerindeki 2
otobüs durağı işlevini yitirdiği için iptal edildi.
Mahalleden Kiçikapı istikametine dönüşte Doğumevi tarafından Bozantı 1. Caddeyi kullanan
otobüsler viyadük nedeniyle geçiş olmadığından dolayı Mevlana Camisi yanı yan yoldan
Kocasinan Bulvarından çıkıp, Polis Lokali önünden Köprülü Kavşak altından ‘U’ dönüşü
yapıp Ahmet Paşa Caddesinden güzergâhlarına devam edecekler. Bu değişiklikler nedeniyle
Türkmenler Petrol yanına yeni Otobüs Durağı yapıldı.
Mustafa Kemalpaşa Bulvarını kullanan otobüsler Doğumevi Durağından sonra viyadük
üzerinden geçmesi nedeniyle Mevlana Camisi önü ve Yıldırım Fırını önündeki duraklar iptal
edildi.
Mahalleden dönüşlerde Barbaros Mahallesi alt geçidi kullanan otobüsler karşı yola geçişleri
viyadük yol çalışmaları nedeniyle kapatıldığından dolayı sağa dönerek Viyadük altındaki
döner kavşaktan devam ederek eski güzergahlarını kullanarak Kiçikapı son durağa kadar
gelecekler” Haber: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18685.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Melikgazi Belediyesi doğal yiyecekler kursu
açacak
Melikgazi Belediyesi kurslarına bir yenisini daha ekliyor. Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, yeni açılacak olan doğal yiyecekler kursunda yoğurt yapma, kurutulmuş
sebze, turşu yapımı ve konserve yapımı kurslarının yöre kültürüne katkı sağlayacağını
söyledi.
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Melikgazi Belediyesi olarak her yıl iki dönem olmak üzere 18 kurs merkezinde 23 ayrı dalda
mesleki eğitim verdiklerini ancak yeni talepler ile yeni bölümler açılacağını söyleyen Başkan
Memduh Büyükkılıç,“Melikgazi Belediyesi olarak isminden anlaşılacağı üzere sanat ve
meslek kursları veriyoruz. Kilim, Nakış, Tel örgü, gümüş-nakışı gibi sanatsal eğitimler
yanında kuaförlük, ev tekstili, dikiş, gibi mesleki kurslar düzenliyoruz. Ayrıca pasta yapımı,
yemek yapımı ve özelikle büyük rağbet gören Kayseri mutfağı gibi yöresel ve bölgesel
yemekleri de usta öğreticiler ile öğretiyoruz. Şimdi ise talep üzerine yoğur yapma,
konservecilik ve sebze kurutma gibi bilgilerin yer aldığı kurs açacağız. Öğrenciler yoğurt
yapacaklar sonra da ayran olacak tüketecekler.” dedi.
Semtlerde sosyal ve spor tesislerine yoğun ilgi
Hafta sonları sosyal tesislerde öğrencilere Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve
Yabancı Diller de ders verileceğini hafta içi günlerde ise anne ve ablalarının bu merkezlerde
farklı konularda ders alacaklarını hatırlan Başkan Memduh Büyükkılıç, toplumda bilgili,
bilinç ve uygulayıcı bireyler kazandırarak toplumun eğitim seviyesinin yükseltilmesine katkı
sağladıklarını ifade etti. (Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18686.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Başkan Ekici’nin acı günü
Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici’nin annesi Ayşe Ekici (71) vefat etti.
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Ayşe Ekici’nin Hacılar Camikebir camisinde kılınan cenaze namazına Kayseri Valisi
Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü İbrahim
Kulular, Melikgazi ve Hacılar Kaymakamı Erkara Yırık, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney,
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayraktar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ak Parti İl Başkanı Cahid
Özden, İlçe Belediye Başkanları, Oda Başkanları, İşadamları, Belediye Meclis Üyeleri, Daire
müdürleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Bir süredir tedavi gören ve 71 yaşında vefat eden Ayşe Ekici, Emekli Diyanet İşleri Başkan
Yardımcısı Necmettin Nursaçan’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Hacılar mezarlığında
aile kabristanında toprağa verildi.
Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici ve yakınları daha sonra taziyeleri kabul etti.
Kurumsal haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18687.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

OSB’den Ar-Ge ihtiyacı olanlara destek
Endüstriyel Tasarım Merkezi (ETM)’ni ziyaret eden Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir Nursaçan, merkezin, sanayicilere yönelik Ar-ge çalışmalarına destek olmaya devam
ettiğini söyledi.
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ETM’nin yakın zamanda çelik kapı sektörüne yönelik ar-ge çalışmalarına başladığını
kaydeden Tahir Nursaçan, "Aynı zamanda logo, kurumsal kimlik, grafik tasarım gibi görsel
alanlarda da destek veren Merkezimiz, tasarım süreçlerinde bire bir firma odaklı çalışılmakta
ve yapılan çalışmaların ardından 3D modellemeler ile ilgili firmalara projelerini
sunmaktadır.” dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, ETM’nin yaptığı çalışmalarla
bölgede faaliyet gösteren firmaların ar-ge ihtiyaçlarını, teknolojinin sunduğu imkanları en üst
seviyede kullanarak karşılamaya devam ettiklerini ifade etti.
Terör saldırısını kınadı
Diğer yandan Nursaçan önceki gün Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde meydana gelen terör
saldırılarını kınayan yazılı bir mesaj yayımladı. Nursaçan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“15 Ağustos Pazartesi günü, Diyarbakır’ın Çınar İlçesi yakınlarındaki Şehit Emniyet Amiri
Murat Uçar Bölge Trafik Denetleme Amirliği’ne PKK’lı teröristler tarafından bomba yüklü
araçla düzenlenen hain saldırıda 5 polisimiz ve 2 sivil vatandaşımız şehit olmuştur.
Milletimizin huzuruna, birliğine, beraberliğine, kardeşliğine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
bölünmez bütünlüğüne yönelik yapılan bu alçakça ve haince saldırılar hiçbir zaman amacına
ulaşamayacak, Anadolu kardeşliğine olan inancımız asla sarsılmayacaktır. Milletimiz dimdik
ayaktadır. Yapılan bu saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18688.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Bu da kpss kuyruğu!
Kayseri'de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim ve Önlisans başvurusu yapmak
isteyen adaylar tarafından başvuru merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu.

17 Ağustos 2016 Çarşamba 10:24

FETÖCÜLER ayıklanınca, vatandaş ümitlendi
9 Ağustos'ta başlayan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim/Ön Lisans
başvuruları devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturması
kapsamında binlerce devlet memurunun açığa alınmasının ardından ümitlenen vatandaşlar
KPSS'ye başvurmak için birbirleriyle yarışıyor.
Uzun kuyruklar oluştu
İnternetten de yapılan başvurular için sistemde fotoğraf ya da bilgi eksikliği olanların başvuru
merkezlerine gitmesi isteniyor. Hal böyle olunca başvuru merkezlerinden biri olan İstasyon
Caddesi'ndeki Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinden dışarıya kadar
oluşan kuyrukta adaylar, saatlerce sıra bekledi. 30 dereceyi bulan sıcak altında bekleyen
KPSS adayları başvuru merkezlerinin artırılmasını istediler.
24 Ağustos son gün
Başvurular, 24 Ağustos 2016 tarihine kadar ÖSYM'nin internet adresinden alınmaya devam
edecek. KPSS önlisans 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/ -h18689.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Final’de yeni dönem başladı
Final Eğitim Kurumları’nda 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Karataş’ın semineriyle başladı.
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Final Koleji Konferans Salonunda gerçekleşen seminerde Kayseri Final Okullarının
şubelerinde görev yapan öğretmenler hazır bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Karataş, Final ailesine yeni katılanlara tanıtım, devam edenlere bilgilerin güncellenmesi üzere
yaptığı konuşmada Kayseri’de üç kurumla eğitim hizmeti verdiklerini ifade etti.
Karataş, bunların kıdem sırasıyla, ‘ilk göz ağrım’ dediği Temel Lise’nin Kayseri’de 20. yılını
doldurduğunu, Türkiye birincilikleri dâhil sayısız başarıya imza atarak şehrin en saygın eğitim
kurumlarından birisi olduğunu söyledi. Kurs Merkezi’nin ise 7. yılını geride bıraktığını dile
getiren Karataş, her iki kurumun da eğitim - öğretime uygun olarak yapılmış kendi
binalarında, özel fiziki mekanlarında seçkin eğitim kadrosu ile yollarına devam ettiğini
kaydetti. Bu anlayışı 2. yılına giren Kolejle taçlandırdıklarını ifade eden Karataş, “20 bin
metrekarenin üzerinde bahçe ve 17.000 metrekarenin üzerinde kapalı alanla, sadece
şehrimizin değil, anaokulu, ilköğretim okulu, Anadolu ve fen liselerinin yer aldığı, ülkemizin
de sayılı kampüslerinden birisini Kayseri’ye kazandırmanın gururu ve mutluluğu
içerisindeyiz. TEOG ve LYS sınavlarında aldığımız başarılı sonuçlar Kolejde de Final farkını
ortaya koymaktadır.” diye konuştu.

15 Ağustos itibariyle yeni döneme başladıklarını kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Karataş, “Eğitim semineri ve zümre toplantıları ile öğretmenlerimiz yeni dönem hazırlıklarını
yapmaktadır, pazartesi gününden itibaren ise 8. ve 12. sınıflar derslere başlayarak bu yıl
girecekleri sınavlarda şimdiden erken yol alacaklarını düşünüyorum.” dedi.
Oryantasyon derslerinin 19 Eylül’den bir hafta önce başlayacağını belirten Karataş,
sorumluluklarının bilincinde olduklarını, bu bilinçle daha iyiye daha güzele azimle
ilerlediklerini söyleyerek sözlerini tamamladı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18690.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Tomarza’da vahşet
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, amcalarının eski karısı tarafından dövüldükten sonra çuvala
konulup kuyuya atıldığı iddia edilen iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı
kurtarıldı.
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Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali T. (10) ile Eylül T. (7), Pusatlı Mahallesindeki dedeleri
Hayri Nar'ın evinden markete gitti. Çocuklardan uzun süre haber alamayan yakınları,
jandarmaya haber verdi.
Jandarma ekiplerince yapılan aramada, iki kardeş, amcalarının eski eşi Rukiye T'nin evinin
yakınındaki kuyuda bulundu.
Köylüler tarafından kuyudan çıkarılan kardeşlerden Mehmet Ali'nin hayatını kaybettiğini
belirledi. Eylül ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına
alındı.
Gözaltına alınan Rukiye T'nin, eski kocasıyla boşanmasından kaynını sorumlu tuttuğu,
çocukları kandırıp evine getirdiği, dövdükten sonra çuvala koyup kuyuya attığı ileri sürüldü.
Pusatlı Köyü Muhtarı Adem Tükenmez, AA muhabirine, olayın yaşandığı gün köy
camisinden iki çocuğun kaybolduğu yönünde anons yapıldığını, köylülerin çocukları aramaya
başladığını söyledi.
Ören yerinden ses geldiği haberi üzerine çalışmaların bu bölgede yoğunlaştığını belirten
Tükenmez, "Bir vatandaş, yaklaşık 6 metrelik kuyudan ses geldiğini söyledi. Kuyuya ip
yardımıyla bir arkadaşımızı indirdik. Kuyudan iki torba çıktı. Erkek çocuğu aşağıda ölmüştü.
Kız çocuğunu da ambulansı beklemeden hastaneye yolladık. Daha sonra jandarmayla birlikte
zanlının evine girdik. Her yerde kan vardı" diye konuştu.
Tükenmez, ayrıca olayın yaşadığı gün çocukların babasının Balıkesir'de olduğunu söyledi.
Zanlının suçunu kabul ettiğini iddia eden Tükenmez, Rukiye T'nin çocukları marketten
dönerken gördüğünü ve evine götürdüğünü ileri sürdü. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18691.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Yeni muhtar evleri hizmet kalitesini
artıracak
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mahalle sakinlerine hizmet kalitesini
arttırmak amacıyla yeni muhtar evleri hazırlatıyor.
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İçerisinde mutfak, lavabo ve bekleme alanı olan muhtarlık hizmet binalarını yerinde inceleyen
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan genelindeki muhtar evlerini daha estetik ve daha modern
hale getirmek için hızlı bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.
Muhtar evlerini inceleyen Başkan Çolakbayrakdar’a Başkan Yardımcısı Ali Bulu ve Belediye
Birim Müdürleri eşlik etti. Bu kapsamda Cengiz Topel Mahallesi Muhtarlığını ziyaret eden
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın yenileme çalışmalarıyla örnek teşkil ettiğini vurguladı.
Yapılan hizmetin kalıcı bir eser olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan
çalışmalarla Kocasinan’ın hizmet standartlarını yükselttiklerine vurgu yaparak, “Bizim için
çok önemli olan muhtarlıklar, bölgede sakinlerinin taleplerini, beklentilerini ve dileklerini
ölçme noktasında önemli hizmet birimlerimizdir. Sağ olsunlar muhtarlarımızda vatandaşların
isteklerini ve taleplerini bize aktarıyorlar. Bizde hızlı bir şekilde bölgenin ihtiyaçlarını yerine
getirmeye çalışıyoruz. Kocasinan’ın 10 mahallesinde fonksiyonel, dayanıklı ve daha modern
‘Muhtar Evleri’ yapıyoruz. Muhtar evleri içerisinde mutfak, lavabo, dinlenme alanı gibi
bölümler bulunuyor. Belediyemiz tarafından yapılan yeni hizmet binası muhtarımıza hayırlı
uğurlu olsun.” diye konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar, “Yeni muhtar evleriyle muhtarlarımız daha konforlu ve daha sağlıklı
şartlarda vatandaşlarımıza hizmet vermesini sağlıyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.
Yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cengiz Topel Mahallesi Muhtarı
Gülseren Mardinli ise, özverili çalışmaları sebebiyle Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. (Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18692.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Konutta faiz indirimi tatmin etmedi
Tüketici örgütleri ve gayrimenkul sektörü temsilcileri bankaların konut kredisi faiz
oranlarında yaptığı indirimin yeterli olmadığını ve devam etmesi gerektiğini belirtiyor.
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Bankaların konut kredisi faizlerini geçen haftadan başlayarak yüzde 1'in altına çekmesine
karşın ağırlıkla tercih edilen uzun vadeli kullanımda faizlerin hala yüksek seviyede
bulunması, tüketicilerin beklentisini karşılamadı. Tüketici örgütleri ve gayrimenkul sektörü
temsilcileri, bankaların konut kredisi faiz oranlarında yaptığı indirimin yeterli olmadığını ve
devam etmesi gerektiğini belirtirken, faizlerin yüzde 0,70'lere inmesi halinde vatandaşların
konut alımı için harekete geçeceği görüşünü taşıyor.
Emlak Konut ile GYODER'in başlattığı kampanyaların ardından Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın, bankalara, konut kredilerinde yıllık faiz oranlarını yüzde 9'a doğru
çekmesi çağrısı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da konut kredilerinde faizi düşürmek için
çalışmalara başladıklarını duyurmasıyla bankalar, geçen haftadan başlayarak en düşüğü yüzde
0,80 olmak üzere birbiri ardına kredi faizlerini yüzde 1'in altına çekmişti.
0-24 vadelerde faiz oranlarının düşük olmasına karşın, halihazırda 10 yıl vadeli en düşük faiz
oranı yüzde 0,95 civarında bulunuyor. Yıllık bazda yüzde 11,4 gibi gözükse de vergi ve diğer
giderlerle yüzde 12'nin üzerine çıkan oran, tüketicinin beklentisini karşılamaktan uzak
görünüyor.
"Tüketiciler yüzde 0,70 bandında harekete geçer"
Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkan Yardımcısı ve Emlak Komisyonu
Başkanı Hatice Kolçak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizleri düşürme yönündeki çağrısı
sonrası bankaların harekete geçtiğini anımsatarak, "Ancak bankaların konut kredisi faiz
oranlarında yaptığı indirim tüketiciler için yeterli değil. Beklenen ve istenilen henüz olmadı."
dedi. Kolçak, tüketicilere sunulan konut faiz oranlarının çok kısa vadeler için uygun olduğunu
ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mesela 0-24 ay için verilen kredi faiz oranı 0,80 bandına inmiş olsa da, bu oran vatandaşın
bir işine yaramıyor. Konut kredisi kullanacak tüketici minimum 5-10 yıl vadeyi tercih ediyor.
10 yıl vade oranı ise en düşük 0,95 seviyelerinde ve hala çok yüksek. Bu rakam yıllık hesap
edildiğinde yüzde 11,5'lara denk geliyor. Ancak Cumhurbaşkanımızın çağrısı yıllık faizin
yüzde 9'lara çekilmesi yönündeydi. Bu rakamı aylık düşünürsek yüzde 0,70'lere denk gelir."
Faiz oranının kademeli olarak düşmeye devam etmesi gerektiğini, bu konuda kendisinin de
ümitli olduğunu ve kısa vadede aşağı yönlü inişin süreceğini umduğunu belirten Kolçak,
"Düşüş devam etmezse konut satışında beklenen hareketlenme olmayacaktır. Çünkü
vatandaşın henüz beklentisi karşılık bulmadı." ifadesini kullandı. Kolçak, 10 yıl vade ile ev
sahibi olmayı bekleyen tüketicilerin faiz oranının yüzde 0,70 bandına geldiğinde harekete
geçeceğini bildirdi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18693.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Emekli maaşlarına 3 zam birden geliyor!
Bu yıl emekli olacaklar için 3 zam birden gelecek. Hesaplanan çıplak maaşa önce ocaktaki
yüzde 3.86 zam verilecek. Buna 100 lira eklenecek. Temmuzdaki yüzde 3.63 enflasyon
farkıyla maaşlar artacak.
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Emeklilerin maaşı Temmuz’da değişti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 3.63 Temmuz
zammının yansıtıldığı maaşlar, aylık ödeme günlerine göre veriliyor. Memur emeklileri ise
maaşlarını Temmuz’un 1’i ile 5’i arasında yüzde 5’lik zam yansıtılmadan almıştı, ayın
22’sinde de farklar ödendi. Hesaplanan emekli maaşına önce Ocak'taki yüzde 3.86 zam
verilecek. Buna 100 lira eklenecek. Temmuz'daki yüzde 3.63 enflasyon farkıyla maaşlar
artacak. Maaş artışı 200 lirayı geçecek.
Emeklilerin maaşı Temmuz’da değişti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 3.63 Temmuz
zammının yansıtıldığı maaşlar, aylık ödeme günlerine göre veriliyor. Memur emeklileri ise
maaşlarını Temmuz’un 1’i ile 5’i arasında yüzde 5’lik zam yansıtılmadan almıştı, ayın
22’sinde de farklar ödendi.
Tek tek maaşa eklenecek
Temmuz’dan itibaren yılsonuna kadar gerçekleşecek enflasyon emeklilerin Ocak zammını
gösterecek. Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur
emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 3’lük artışa ek olarak fark alıp
alamayacağını gösterecek. 2016 zamları, bu yıl içerisinde emekli olan SSK ve Bağ-Kur’luları
da kapsıyor.
Dördüncüsü ocak ayında
Bu yılın sonuna kadar emekli olacak kişilerin önce 2016 yılı Ocak ayı itibarıyla çıplak maaşı
hesaplanacak. Buna Ocak’taki yüzde 3.86 enflasyon zammı ve 100 lira seyyanen artış ile
Temmuz’daki yüzde 3.63’lük zam eklenerek maaş ödenmeye başlanacak. Yani bu yıl içinde
emekli olacaklar, SSK ve Bağ-Kur’lular 3 zamdan da yararlanacak. Hatta Aralık 2016’da
emekli olan Ocak ayı itibarıyla dördüncü zamma kavuşacak.
1300 lira yerine 1503 lira ödenecek
Emekli maaşı her sigortalıya göre farklı hesaplanıyor. Dolayısıyla 1000 lira maaş alacak olan
da 5000 lira alacak olan da var. Örneğin; yeni emekli olan bir kişini çıplak maaşı 1300 lira
hesaplanırsa, buna maaş alırsa önce buna 50 lira Ocak zammı eklenecek. Ardından 100 lira da
seyyanen artış ilave edilip Temmuz’daki 3.63’lük enflasyon hesaplanacak. Böylece bu kişiye
1300 lira yerine 1503 lira bağlanacak. Maaş artışı 200 lirayı geçecek.
(Takvim)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18694.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Rusya o listeyi genişletiyor!
Rusya Çalışma Bakanlığı, Türk vatandaşı istihdam edebilecek şirketlerin listesini
genişletmeye hazırlanıyor.
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Hükümetin resmi internet sitesinde halkın görüşüne sunulan tasarıya göre, 30 Aralık 2015’te
yayınlanan listenin genişletilmesi planlanıyor.
Rusya Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarıya göre, listeye eklenmesi planlanan
şirketler Automativ Glass Alyans Rus, Trakya Glass Rus, Koluman Rus, Tirsan Kardan,
LMR Plast, Plentamak, Martur ve Ozgur Briks olarak sıralandı.
Rusya’nın Türkiye’ye yönelik uygulamaya koyduğu yaptırımlar çerçevesinde bazı sektörlerde
Türk işçi istihdam edilmesi yasaklanmıştı.
30 Aralık 2015’te yayınlanan kararnameyle de 53 şirkete Türk vatandaşı istihdam etme izni
verilmişti. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18695.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Şaban Ok'un kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18696.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Özel harekatçılar KPSS şartı olmaksızın
alınacak
Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere askerlik hizmetini tamamlamış olanlar,
KPSS şartı aranmaksızın mülakatla alınacak.
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Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
KPSS ŞARTI ARANMAKSIZIN POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE
ALINABİLECEK
KHK'ya göre, özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, en az lise veya dengi okul
mezunlarından askerlik hizmetini tamamlamış olanlar, KPSS şartı aranmaksızın, fiziki
yeterlilik ve mülakat sınavlarıyla polis meslek eğitim merkezlerine alınabilecek.
28 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ OLMALARI GEREKİYOR
Bu kişilerin, 28 yaşından gün almamış ve terhis tarihinden itibaren 36 aydan fazla süre
geçmemiş olması gerekecek.
ÖĞRETİM ÜYELERİ 75 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLECEK
Öte yandan, 2006 sonrasında 5467, 5662 ve 5765 sayılı kanunlarla kurulan devlet
üniversitelerinde görev yapan öğretim üyeleri, 75 yaşında emekli olabilecek. Bu uygulama, 31
Aralık 2020'ye kadar devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18697.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

DEPREM GERÇEĞİ
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Bülent Üzeltürk, 17 Ağustos
1999 tarihinde yaşanan üs bölgesi Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan deprem felaketini
hatırlatarak, deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

17 Ağustos 2016 Çarşamba 12:01

Başkan Bülent Üzeltürk, 17 Ağustos’un 17’inci yıl dönümünde yayımladığı yazılı mesajında
şu ifadelere yer verdi:
“17 Ağustos 1999 saat 03:02’de yaşadığımız felaket ülke insanımızı, İzmit ve çevresinde
yakaladı. Merkez üssü Gölcük olan (moment şiddeti) 7.5 büyüklüğündeki depremde ağır can
ve mal kaybı yaşandı.
Resmi raporlara göre, 17 bin 480 ölüm, 23 bin 781 yaralı oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285 bin
211 ev, 42 bin 902 iş yeri hasar gördü.
Yapım hatalarından çöken binaların müteahhitlerine yaklaşık 2 bin 100 dava açılmıştır. Bu
davalardan bin 800'ü hukuki boşluklardan dolayı cezasız sonuçlanmıştır. Geriye kalan 300
davanın 110 kadarına ceza verilmiş ancak cezaların bir çoğu ertelenmiştir. Bunun dışında
kalan davalar ise 16 Şubat 2007 tarihinde 7 buçuk yıllık zaman aşımı süreleri dolduğu için
zaman aşımına uğramış ve düşmüştür.
Ülke insanımız için psikolojik etkisi de çok ağır olan bu felakette, böyle bir depreme hazırlıklı
olmayışımız, depremin etkilerinin tahminlerin çok üzerinde olmasına neden olmuştur.
Unutmamamız gereken bir gerçek var, deprem. Hayatımızın her hangi bir anında
karşılaşacağımız bu doğal felakete hazırlıklı olmalıyız. Depremden korkarak zararlarından
kurtulamayacağımız gerçeğini, aklımızdan çıkartmamalıyız. Depremden korunmanın tek
gerçeği depreme hazırlıklı olmaktan geçmektedir. Depremin bu kadar çok can kaybına yol
açmasının sebebi olarak kaçak yapılar, standartlara uygun olmayan binalar, uygun olmayan
gevşek zemindeki yapılaşmalar ve daha ucuza mal etme düşüncesindeki ticari zihniyettir.
İnsanımızın hayatında doğrudan etkili olan afetleri inceleyen bir bilim dalı olan Jeoloji
Mühendisliği disiplini (yer bilimleri) ülkemizde de hak ettiği önemi, 1999 yılından sonra
kazanmaya başlamıştır ancak halen istenilen düzeye gelememiştir.
Afetlerden, korunmasını öğrenmiş bir toplum olma temennilerimizle, 17 Ağustos ve diğer
afetlerde ölenlerimize Allah’tan rahmet dilerim.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18698.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Hakan Akdoğan gözaltına alındı
Erciyes Üniversitesi'ndeki FETÖ soruşturmasında Yetenek Sizsiniz yarışmasında finale kalan
Hakan Akdoğan gözaltına alındı.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 300 polisFETÖ/ PYD soruşturması kapsamında Erciyes
Üniversitesi öğretim üyesi, görevlisi ve personelinden 100 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.
Bu görevlilerin yanı sıra 10 polis de gözaltına alındı. Operasyonun eş zamanlı olarak Kayseri,
Ankara ve Tokat'da da yürütüldüğü açıklandı.

300 POLİSLE DEV OPERASYON
Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nun talimatıyla
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) şube ekipleri ile birlikte yaklaşık 300
polis tarafından, bu sabah erken saatlerden itibaren operasyon başlatıldı. Erciyes Üniversitesi
(ERÜ) Rektörlüğü tarafından FETÖ/PYD terör örgütü içindeki faliyetlerinden dolayı açığa
alınan 100 personelle ilgili talimat ve mahkeme kararıyla arama ve gözaltı kararını
uygulanmaya başlandı. Ekipler tarafından Kayseri merkezli, Ankara ve Tokat'da da gözaltına
alınan şüphelilerin ev ve işyerinde aramalar başlatıldı. Bu arada 10 polis de yakalandı.
GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA O DA VAR
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 100 kişinin içinde "Yetenek Sizsiniz"yarışmasında
finale kalan Hakan Akdoğan da vardı. Akdoğan, Erciyes Üniversitesi Beden
Eğitimi SporMeslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olararak çalışıyordu.
haber7.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18699.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

"Kayseri'de 300 kişi tutuklandı, 2 bin
memur açığa alındı"
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan
soruşturmalara aralarında hakim, savcı, iş adamı ve polislerin de olduğu 300 kişinin
tutuklandığını ve 2 bine yakın memurun da açığa alındığını söyledi.
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Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile beraber
basın mensuplarıyla buluştu. Erciyes Dağı'nın 3 bin 500 metre rakımında düzenlenen basın
toplantısında konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, şimdiye kadar 300 kişinin
tutuklandığını, 2 bin kişinin ise açığa alındığını kaydetti. Bu konudaki çalışmalarının tüm
hızıyla devam ettiğinin altını çizen Vali Kamçı, "Olayın başından itibaren hassas olmaya
çalıştığımız noktalar var. Böyle bir şey bu ülkede olmamalıydı. Sonuçta geldiğimiz noktada
bu işe karışan herkesin sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleri noktasında ve kanun
hükmünde kararname ile gereken yapılacaktır. Temennimiz mağdur insan yaratmamak ama
bu işe girişen herkes kamu kurum ve kuruluşlarından temizlenecektir. Bu konuda hızlı bir
çalışmamız var. Şuana kadar Kayseri’de hakimler, savcılar, iş adamları, polisler ve diğer
memurlardan 300’e yakın tutuklu var. 2 bine yakında açıkta olan memur var. Bu sayı artabilir
veya adli tetkikat sonrasında görevine dönenler olabilir. Etraflıca bir araştırma bütün
kurumlarımızda yapılıyor. Bu işle alakası olmayanların kesinlikle tedirgin olmaması gerekir.
Şuana kadar bana hiçbir siyasi veya başka bir kuruluştan bize yardımcı olun diye en küçük bir

şey gelmedi. Siyasilerimizde başta olmak üzere hiç kimsenin bu konuda aracı olacağını da
düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
15 Temmuz akşamında yaşadıklarını anlatan Kamçı, şunları söyledi:
"5 Temmuz akşamı 22.30 itibariyle görevimizin başındaydık. O arada sözde sıkı yönetim
emri, yurtta sulh konseyinin bildirisi ilgili birimlerimize gelmişti. Jandarma bölge
komutanımız sıkı yönetim emirlerini göstererek, ‘Biz hiçbir şekilde uymayız, emrinizdeyiz’
diyerek yanımıza geldi. Bildiride 16 Temmuz saat 1 itibariyle yönetime el konulduğu
yazıyordu. Sızma olunca erkene almak zorunda kaldılar ve ayakları dolaştı. Yani 16 Temmuz
sabahı yayınlanması gereken bildiri 22.30’da bizim elimizdeydi. O bildiride siyasi partiler
kapatılmıştır, 81 ilin valisi görevden alınmıştır, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri illerinin
valileri ve belediye başkanları derdest edilecektir, yerlerine de şu sıkı yönetim komutanları
atanmıştır diye sözde konseyin bir kararı var. Dolayısıyla 4 ilin valisi ve belediye başkanı
konsey tarafından atanmıştı. Bize bir hadise olmadı. Bize olay intikal eder etmez görevimizin
başına geldik ve askeri birliklerle gerekli diyaloğu kurduk."
Vali Kamçı ayrıca, valilik kanalıyla yapılacak olan yardımların öncesinde sıkı bir araştırma
yapacaklarını ve bu konu da çok hassas olacaklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18701.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

YEREL MEDYAYA ZİRVEDE
TEŞEKKÜR
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri basınına 15 Temmuz sürecinde
gösterdikleri tavır nedeniyle Erciyes'in 3 bin 400 metre yüksekliğinde teşekkür etti. Başkan
Çelik, yerel basının bu süreçte zirveyi hak ettiğini söyledi. Kahvaltılı programa Vali
Süleyman Kamçı da katıldı. Kamçı, Kayseri’de halen 300’e yakın kişinin tutuklu olduğunu
söyledi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'deki basın mensuplarına Erciyes'in 3
bin 400 metre yüksekliğinde bulunan Ottoman Üst İstasyon'da yemek verdi. Vali Süleyman
Kamçı'nın da katıldığı basınla buluşmada Kayseri basınına teşekkür edilerek, 15 Temmuz ve
sonrasında Kayseri'de yaşananlarla ilgili bilgi verildi.
“Halkımız vatanına, bayrağına sahip çıktı”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz ve
sonrasında halkımızın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatanına,
milletine ve bayrağına sahip çıktığını söyledi. Bu süreçte ülke genelinde ulusal basının,
Kayseri'de de yerel basının olması gereken yerde durduğunu vurgulayan Başkan Çelik,
"Ülkemiz çok sıkıntılı bir süreçten geçti; ama hamdolsun ki zaferle ve sonunda arınmayla bu

süreç devam ediyor. Bu süreçte teşekkür edilmesi, şükredilmesi gereken konular var. En başta
Rabbimize
şükrediyoruz.
Bu
süreçte
Rabbimizin
desteğini
her
zaman
hissettik. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Dik duruşu, azim ve kararlılığıyla,
milletimizle birlikte meydanlara inmesiyle bu sürecin zaferle sonuçlanmasındaki en büyük
katkı Sayın Cumhurbaşkanımıza ait. Halkımıza da Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyup
meydanlara inerek, vatanına, milletine, bayrağına, devletine sahip çıktığı için teşekkür
ediyoruz. Bu süreçte hem ülke genelinde ulusal basın, Kayseri'de de yerel basın durması
gereken yerde durdu. Hepinizin desteğini yanımızda hissettik. Yerel basın bu süreçte zirveyi
hak etti. Bu yüzden Erciyes'in zirvesinde basınımıza teşekkür etmek istedik. Bu süreçte,
yazılarınızla, görüntülerinizle sergilediğiniz tavırdan dolayı yönettiğimiz şehir adına hepinize
teşekkür ediyorum." dedi.
Kayseri’nin FETÖ için önemi
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, bir soru üzerine Kayseri'nin darbe girişimi yapan hainler
için neden önemli olduğunu dile getirdi. "Yurtta Sulh" adı verilen sözde konseyin İstanbul,
Ankara ve İzmir ile birlikte Kayseri'ye de özel önem vererek bu illerdeki vali ve belediye
başkanlarını değiştirmeye kalkmasının nedeni üzerinde duran Başkan Çelik, "Kayseri'nin dört
il içinde olmasının iki faktörü var. Birinci faktör, bu terör örgütünün sivil ayağında Kayseri'de
ciddi bir yapılanma vardı. Ekonomik olarak gelişmiş illerde bu yapı daha etkindi. İkinci faktör
ise 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı darbeciler tarafından lojistik ve nakliye merkezi
olarak planlanmıştı. Nakliye uçaklarıyla yurdun farklı bölgelerindeki kuvvetleri taşımak
istiyorlardı. Kısa zaman içinde Erkilet Havaalanı pistini araçlarla kapatmamız ve 12. Üs'sün
elektriklerini kesmemiz bu planı engelledi. Sözde konseyin dört ilin valisini ve belediye
başkanını değiştirmek istemesi de Kayseri'de terör örgütünün kafasına yatmayan bir vali ve
başkan olduğunu gösteriyor" dedi.
300 civarında tutuklu
Vali Süleyman Kamçı da yaptığı açıklamada Kayseri basınının devletin ve milletin yanında
olmasının kendilerine güç verdiğini belirterek teşekkür etti. Kayseri halkının da birlik
beraberlik içinde dik duruş sergilediğini dile getiren Vali Kamçı, "Geldiğimiz noktada
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu işe karışan herkese gereği yapılacak. Şu an Kayseri'de
300'e yakın tutuklu var. 2 bine yakın da açıkta olan memur bulunuyor. Tüm kurum ve
kuruluşlarımızda etraflıca araştırma sürüyor" diye konuştu.
Açıklamaların ardından Erciyes'in 3 bin 400 metre yüksekliğindeki eşsiz güzelliğinde
fotoğraflar çekildi. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18702.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Develi Belediyesi Eski Başkanı Recep
Özkan tutuklandı
Develi’de 15 Temmuz’daki FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe
girişiminin ardından gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı, 1 kişi de serbest bırakıldı.
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Aralarında Belediye Eski Başkanı Recep Özkan’ın da bulunduğu, Mustafa Çimen, Mustafa
Kalfaoğlu, Nuh Kalfaoğlu, Yaşar Şengül, Mustafa Fatih Demirci, Mustafa Zengin, Mithat
Harman , Eski Belediye İmar Müdürü Kozan Karataş
tutuklanarak Nevşehir ceza evine gönderildi. Aynı soruşturmada gözaltına alınan Ahmet
İlecan ise serbest bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18703.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

OSB’ye yakışmayan bina yıkılacak
Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından Organize Sanayi Bölgesi’ne
tebligat gönderilerek mevcut idari hizmet binasının riskli yapılar arasında yer aldığı
gerekçesiyle 3 ay içerisinde boşaltılması istendi. Yönetimin ise geçtiğimiz mayıs ayında
başlatılan yeni idari binanın yapımına devam edildiği için ek süre talep edeceği öğrenildi.

18 Ağustos 2016 Perşembe 10:12

Organize Sanayi Bölgesi’nde zaman zaman gündeme gelen idari hizmet binasının durumuyla
ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tehlikeli
yapı olarak gördüğü idari binanın yıktırılmasını istedi.
Gönderilen tebligatta şu ifadelere yer verildi:
“Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi. Organize Bölge Müd 11. Cad. No 9 parselde
yer alan yapıyla ilgili; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki
Kanun hükümlerine göre; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Tarafından tespiti yapılıp, Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler neticesinde "Riskli Yapı" olduğu tespit

edilmiştir. Tapu Kütüğü Beyanlar Hanesine " Riskli Yapı " belirtmesi konulmuş, bu durum
Melikgazi Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 11.11.2015 tarih ve 36175 sayılı yazısı ile
maliklere tebliğ edilmiştir. Bahse konu yasada belirtilen riskli yapıların tespitine süresi
içerisinde tarafınızdan herhangi bir itirazın yapılmadığı görülmüş ve tespit
kesinleşmiştir. 6306 sayılı Kanun 5. maddesinin 3. fıkrası gereğince; tarafınıza bu tebligatın
ulaştığı tarihten itibaren 90 gün içerisinde tespiti yapılan riskli yapıyı yıktırmanız: eğer ki
malik olduğunuz bu yapılar içerisinde kiracı veya diğer hak sahipleri bulunuyorsa riskli
yapının tahliye edilmesi için bu kişilere bildirimde bulunup, bilgi vermeniz gerekmektedir.
Aksi takdirde tespiti yapılan ve riskli olduğu kesinleşen yapının idari makamlar tarafından
yıktırılacağı; ayrıca riskli yapıların tahliye ve yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler
hakkında idarece veya müdürlükçe tutanak tutulacağı ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun
ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı ihtar
olunur.”
Ek süre istenecek
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Organize Sanayi Bölgesi yönetimi tarafından gönderilen
tebligatın süresinin az olmasından dolayı ek süre isteneceği öğrenildi. OSB yönetimi mevcut
hizmet binasının Kayseri sanayicisine yakışmayan bir yapı olduğunu defalarca dile getirmişti.
Binanın sağlamlaştırılarak da kullanılabileceği konuşulurken, böyle bir durumda maliyetin
neredeyse yeni yapılacak bir hizmet binasına denk gelmesinden dolayı sıcak bakılmıyor.
Yeni idari bina inşaatı sürüyor
Yeni idari hizmet binasının inşaatı ise Sanayi Merkez Camii yanındaki alanda başlatılırken,
çevreci ve fonksiyonel bir yapı ile tasarlandığı bildirildi. 15 bin metrekare alan üzerine
yapılacak olan ve 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanan proje içerisinde idari ve teknik
ofisler, 600 kişilik konferans salonu, kapalı ve açık otopark, stüdyo, yeşil alanlar, yemekhane,
dinlenme alanları yer alacak.
Haber: Bünyamin Gültekin / Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18704.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Turan Kurultayı’ndan Türkiye’ye destek
mesajı
Turan Kurultayı’nda konuşan Macar Turan Vakfı Başkanı Biro Andras; “Türkiye’de 15
Temmuz’da yaşanan elim hadiselere rağmen zafer kazanan, demokrasiye inanan Türk
halkıdır” sözleri ile Türk halkına destek mesajı iletti.
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27 Türk boyunu bir araya getiren Turan Kurultayı Macar Turan Vakfı tarafından Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın desteği ile Macaristan’da düzenlendi.

Kurultay’da konuşan Macar Turan Vakfı Başkanı Biro Andras; “Türkiye’de 15 Temmuz’da
yaşanan elim hadiselere rağmen zafer kazanan demokrasiye inanan Türk halkıdır” sözleri ile
Türk halkına destek mesajı iletti.
Macar, Türk ve Hun geleneklerini korumak ve yaşatmak için kurulmuş olan Macar Turan
Vakfı 2008 yılından bu yana her iki yılda bir Turan Kurultayı düzenliyor. Bu yıl 6.sı
düzenlenen Kurultaya son yıllarda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’ da
destek veriyor.
2014 yılında 200 bin kişinin üzerinde katıldığı 27 Türk boyunu bir araya getiren ve Hun
kardeşliğini simgeleyen Kurultay’a bu sene de rekor katılım sağlandı. Büyük ilgi gören
organizasyona Macaristan, Kazakistan ve Kırgızistan’dan katılan bakan, milletvekili ve
sanatçıların yanı sıra Tuva Cumhuriyeti’nden Dağıstan’a, Yakutistan’dan Azerbaycan’a kadar
geniş bir coğrafyadan müzik ve dans grupları katıldı. Gösteri alanında Kurultay’a gelen her
ülkenin sıra ile bayrakları açıldı ve atlılar bu bayraklar ile izleyicileri selamladı. Türkiye,
KKTC ve Uygur bayrakları en çok alkış alan bayraklar arasında yer aldı.
Kurultay’daki sanatçıların, atlıların, savaşçıların gösterileri ile ok yarışmaları üç gün boyunca
devam etti. Sahnedeki ve büyük gösteri alanındaki programların yanı sıra farklı ülkelerin
çadırlarında çeşitli performanslar sergilendi ve geleneksel el sanatları ürünleri için pazarlar
kuruldu.
Kurultay alanındaki Attila çadırının önünde Orhun Yazıtlarının replikası da yer aldı.
Yüzbinlerce insan Göktürk alfabesi ile yazılmış dikili taşları ve Attila çadırındaki sergiyi
görme imkânı buldu. Kurultay’a büyük destek veren TİKA’ya katkılarından dolayı teşekkür
belgesi verildi.
Darbeyi püskürten Türk halkına selam
Kurultayın açılışında konuşan Türkiye Macaristan Büyükelçisi Şakir Fakılı'nın, “15 Temmuz
gecesi Türkiye’de demokrasi için hayatlarını hiçe sayan ve tankların önüne atlayarak darbe
girişimini engelleyen kahraman Türk halkından kardeş Macar halkı ve Kurultay’a gelen tüm
gruplara selam getirdim” ifadesi büyük alkış aldı.
Kurultaydaki ortam 500-1000’li yılların Orta Asya Turan halklarının yaşamını ve Macarların
Karpat Havzasında yurt tutuşunu yansıtırken, Türkiye ve Avrupa'dan gelen Türk dernekleri
çeşitli konserler verdiler. Kurultaya 2010 yılından bu yana davet edilen ve katılan KKTC
Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin, bu yılki organizasyona folklor ekibinin sunduğu
gösteri büyük beğeni kazandı.
Büyükelçi Fakılı, yaptığı açıklamada, Macar Turan Vakfı’nın yaptığı güzel bir organizasyonla
27 ülkeden Türk boylarını, Türk halklarını bir araya getirdiğini, çok başarılı bir çalışmanın
olduğunu belirterek, “Azeriler, Özbekler, Kazaklar, Çuvaşlar, Yakutlar, çok mutlu olduk.
Şenlik havasında çok güzel bir kültür etkinliğiydi. Emeği geçen herkesi kutluyorum” diye
sözlerini tamamladı.
Zafer kazanan demokrasiye inanan Türk halkıdır
Macar-Turan Vakfı Başkanı Biro Andras, atlı geçit töreni esnasında Türk bayrağı açıldığında
Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşanılan savaşlara rağmen Macarların ve Türklerin kardeş
olduğunu ve kardeşlikte birleşilmesi gerektiği sözünü hatırlattı. Vakıf Başkanının 200 bin
kişilik kalabalığa seslendiği konuşmasında “Türkiye’de 15 Temmuz’da yaşanan elim
hadiselere rağmen zafer kazanan demokrasiye inanan Türk halkıdır” dedi.
Hun ve Türk kökenli kardeş ülkelerin, akraba toplulukların Bugaç’ta bir araya gelmesiyle
gerçekleşen Dünya Turan Kurultayı düzenlendiği ilk yıldan itibaren Avrupa’nın en önemli
gelenek yaşatıcı festivallerinden biri olarak gösteriliyor.(tika.gov.tr)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18705.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Niğde Üniversitesi'nin adı Şehit Ömer Halis
Demir oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde Üniversitesi'nin adının Şehit Ömer Halis Demir olarak
değiştirileceğini açıkladı.
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Önceki gün Niğdeli temsilcileri ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde
Üniversitesi'nin isminin Şehit Ömer Halis Demir Üniversitesi olarak değiştirildiğini açıkladı.
Ömer Halis Demir, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi özel kuvvetler komutanlığında darbeci
Tuğgeneral Semih Terzi'yi kafasından vurarak öldürdükten sonra cuntacı askerler tarafından
şehit edilmişti.
"Gurur abidemiz Ömer Halis Demir"
Niğde Üniversitesi'nin isminin değiştirilmesiyle ilgili açıklama yapan AK Parti Niğde
Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, "Niğde Üniversitemizin ismi memleketimizin gururu,
kahraman şehidimiz Ömer Halis Demir'in ismi verilerek Şehit Ömer Halis Demir Üniversitesi
olarak değiştirilmiştir. Dün müjdeyi veren Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
Buna ilişkin kanun hükmünde kararname birkaç gün içinde yayınlanacaktır. Gurur abidemiz
Ömer Halis Demir'in adını ve kahramanlığını her fırsatta anlatmaya, emanetine sahip çıkmaya
ona yakışır bir kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu. Son Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18706.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

5 valilik çalışanı tutuklandı
Kayseri’deki FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5
valilik çalışanı tutuklandı.
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen
FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Devlet Hava Meydanları İşletmesi çalışanları M.K, T.T,
A.K, M.S, C.D. ve F.K ile Kayseri Valiliği çalışanları M.B, A.Ç, İ.Ö, M.D. ve F.Ç. gözaltına
alınmış ve sağlık kontrolünden geçirilen 11 kişi adliyeye sevk edilmişti. Zanlılardan valilik
çalışanı M.B., A.Ç., İ.Ö., M.D. ve F.Ç. tutuklanırken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi
çalışanları M.K, T.T, A.K, M.S, C.D. ve F.K.'nın yargılaması devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18707.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Fevzi Konaç Külliye’ye neden gitmedi?
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, birçok ilin baro başkanları ile birlikte
Külliye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuğu oldu. Kayseri Baro Başkanı
Fevzi Konaç bu buluşmaya katılamazken, katılmama nedeninin geç bilgilendirilmeden
kaynaklandığını söyledi.
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Önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen buluşmaya yaklaşık 70 ilin baro
başkanı katılırken; Ankara, İzmir, İstanbul, Adana, Antalya, Artvin, Ağrı, Kayseri gibi önemli
ilerden katılım olmadı.
Resmi bir davet olmadı
Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç buluşmaya neden katılmadığını gazetemize şu şekilde
aktardı:
“Yapılan ziyaret resmi yollardan değil, WhatsApp’tan oluşturulan grup üzerinden
tertiplendi. Ben bu gruba uzun süredir bakmıyordum. Dolayısıyla haberim olmadı. Son gün
haberim oldu. Ancak 2 ay kadar öncesinden tertiplenmiş olan bir programım söz konusuydu;
oraya iştirak ettim. Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu katılacaklar arasında ismimi
görünce kendisi bizzat beni aradı ve ‘Ziyarete neden katılamayacağımı’ sordu. Ben de
kendisine durumu anlattım. O da bana hak verdi. Durum bundan ibaret. Her hangi bir şaibeye
yol açacak bir durum yok ortada.”
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18708.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Burç Eğitim Kurumları deposunda arama
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında
Burç Eğitim Kurumları'nın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devredilen deposunda arama
yapıldı.
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında
Burç Eğitim Kurumları'nın Erciyes sitelerinde bulunan ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne
devredilen eski deposunda arama yapıldı. Yapılan aramalarda çeşitli malzeme ve
dokümanlara el konulduğu bildirildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18709.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

FETÖ’den 14 polise yakalama kararı
Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 1'i
müdür 14 personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan
FETÖ/PDY operasyonları devam ediyor. Operasyon kapsamında, Kayseri İl Emniyet
Müdürlüğü'nde görevli 1'i müdür 14 personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Yakalama kararı çıkarılan 14 personelin evlerinde arama işlemi devam ediyor. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18710.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Reform süreci kesintisiz devam edecek
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin
ardından küresel yatırımcılarla görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "Küresel
yatırımcıların Türkiye algısı düzeliyor. Hızla normalleşen Türkiye'ye yatırımcı ilgisi büyük"
ifadelerini kullandı.
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Şimşek, başarısız darbe girişiminin ardından küresel yatırımcıların Türkiye ekonomisine
ilişkin sorularını yanıtlamak, yapılan çalışmaları anlatmak ve algıyı düzeltmek amacıyla
küresel yatırımcılarla görüşmeler yapmaya devam ettiğini, bu kapsamda dün telekonferansla
895 küresel yatırımcı ve analiste hitap ettiğini söyledi.
Görüşmeler olumlu karşılandı
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ve Citibank'ın düzenlediği konferansın son
derece verimli geçtiğini anlatan Şimşek, küresel yatırımcılar tarafından da bu görüşmenin
olumlu karşılandığını bildirdi.
Yatırımcı ilgisi büyük
Küresel yatırımcıların Türkiye algısının düzeldiğine dikkati çeken Şimşek, hızla normalleşen
Türkiye'ye yatırımcı ilgisinin büyük olduğunu ve piyasaların da neredeyse darbe öncesi
seviyelere doğru geldiğini kaydetti.
Reform süreci kesintisiz devam edecek
Yatırımcılara hükümetin bu süreçte aldığı ekonomik ve siyasi kararları da anlattıklarını dile
getiren Şimşek, reform sürecinin kesintisiz devam edeceğinin altını çizdiklerini belirtti.
Başbakan Yardımcısı Şimşek, darbe girişiminin hemen ardından 3 uluslararası yatırım
bankasının ev sahipliğinde, yabancı yatırımcılarla yine telekonferans yoluyla görüşmüştü.
Bunun yanı sıra Şimşek, BGC Partners, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC ve JP Morgan
tarafından ortaklaşa organize edilen, 2 gün süren ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı
uluslararası bir yatırımcı telekonferansına da ev sahipliği yapmıştı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18711.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Kayserigaz’dan sayaçlara kalibrasyon
12 yıldır Kayseri’ye doğalgaz hizmeti sağlayan Kayserigaz, 10 yıllık kullanım süresini
doldurmuş sayaçların kalibrasyon işlemleri için çalışmalarını sürdürüyor.
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Kayseri’ye güvenli ve sürekli doğalgaz arzı sunan Kayserigaz, 10 yıllık kullanım süresini
doldurmuş sayaçların doğru ölçümleme yapabilmeleri için kalibrasyon işlemlerini Kayseri’nin
tamamında yapmaya devam ediyor. Kalibrasyon, abonelerin mevcut sayaçlarının yerlerinden
sökülmesi, gerekli laboratuvarlara iletilmesi, uygun teknik ekipmanlarla doğru ölçüm yapıp
yapmadıklarının kontrol edilmesi ve müdahalelerinin yapılmasını ifade ediyor. Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) belirlemiş olduğu amaç ve kapsamlar dâhilinde faaliyet
gösteren Kayserigaz, sayaçların doğru ve adil ölçümleri gerçekleştirebilmesi hususunda
gereken hassasiyeti göstererek, tüm imkanlarıyla sahada ki çalışmalarını sürdürüyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) mevzuatında gerekli tutulan kalibrasyon
işlemleri, 3516. yasa ile yetkilendirilen ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ölçü ve Ölçü
Aletleri Yönetmeliği 9. Maddesi ‘b’ Bendinde belirtilen ’Elektrik, su, havagazı, doğalgaz
sayaçları ile akım ve gerilim transformatörlerinin muayeneleri 10 yılda bir yapılır’ ibaresi
gereği, her bir sayaç için 10 yılda bir defa yapılması kararlaştırılmıştır. Kalibrasyon işlemi
için kullanım süresi dolmuş sayaçlar Kayserigaz yetkili firması tarafından sökülerek,
abonelerin mağduriyetleri söz konusu olmadan yerine kalibrasyonu yapılmış sayaçlar
takılıyor.
Doğalgaz sayaçlarının kalibrasyonu hakkında bilgi veren Kayserigaz Tahakkuk Birimi
Sorumlusu Kemalettin Koyuncu: “İlk 10 yıllık kullanım süresine ulaşmış sayaçların
kalibrasyon işlemlerini yapmaya 2014 yılında başladık. Bu tarihten itibaren de kullanım
süresini doldurmuş sayaçların kalibrasyon işlemleri sahada gerçekleştirilmeye devam ediliyor.
Uygulanan kalibrasyon işlemleri sonucunda, sayaçlar neredeyse sıfır hata ile ölçüm
yapabilmekte ve bu sayede doğalgaz dağıtım şirketleri ile doğalgaz aboneleri arasında
haksızlık ve mağduriyet yaşanmıyor. Kayserigaz Tahakkuk Ekibi olarak EPDK’nın 3516.
yasa ile yetkilendirilen ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ölçü ve Ölçü Aletleri
Yönetmeliği 9. maddesine uygun olarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Sayaç değişim ve
kalibrasyon işlemleri için abonelerimizden hiçbir şekilde ücret almıyoruz.” dedi. Kurumsal
Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18712.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Elazığ Valisi: "Patlamada 3 kişi şehit oldu,
146 yaralı var"
Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Emniyet Müdürlüğü’ne bomba yüklü araçla yapılan terör
saldırısında 3 polisin şehit olduğunu, aralarında sivillerin de bulunduğu 14’ü ağır, 146 kişinin
yaralandığını açıkladı.
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Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlenen İl Emniyet
Müdürlüğü önüne gelerek, incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan
Zorluoğlu, saldırıda 3 polisin şehit olduğunu, aralarında sivillerin de bulunduğu 14’ü ağır, 146
kişinin yaralandığını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18713.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Saldırının izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Van'ın merkez İpekyolu ilçesindeki İskele Caddesi'nde terör örgütü PKK mensuplarınca
polisevi ve İki Nisan Polis Merkezi'nin bulunduğu binaya patlayıcı yüklü araçla
gerçekleştirilen saldırının detayları gün ağarınca ortaya çıktı.
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1 polisin şehit olduğu ve 2 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırıda yaralı sayısı ise 73’e
yükseldi.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışmalarını titizlikle yürütürken, saldırıda kullanılan
patlayıcı yüklü aracın parçaları geniş bir alana yayıldığı görüldü. Çevredeki birçok bina ve iş
yerlerinde büyük hasar oluştu. Öte yandan bir binanın önüne saçılan araç parçaları kan ve
gömlek parçası dikkat çekti. Olayda ne kadar patlayıcı kullanıldığı tespit edilmeye çalışılıyor.
“Birkaç dakika ile kurtulmuşlar”

İş yerinde büyük hasar oluşan Bahattin Bolater, “Dükkânımızı saat 23.00 sıralarında
kapatarak eve gittik. Daha eve varmadan patlama haberini aldık ve olay yerine geldik. Gönül
isterdi ki bu olayla olmasın zaten herkes olanları görüyor. Söyleyecek çok fazla bir şey yok.
Bizleri de Allah korudu” dedi.
Çevrede bulunan esnaf ise etrafa yayılan cam parçalarını temizleyerek, iş yerlerini açmaya
çalıştı.
Aracı getiren terörist yakalandı
İskele Caddesi'nde polisevi ve İki Nisan Polis Merkezi'nin bulunduğu binaya terör örgütü
PKK mensuplarınca patlayıcı yüklü araçla saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıda bir polis şehit
olmuş, iki vatandaş hayatını kaybetmiş ve 20'si polis 73 kişi yaralanmıştı. Zırhlı araç ve çok
sayıda polis ekibince kent genelinde başlatılan hava destekli operasyonda, patlayıcı yüklü
aracı söz konusu binanın önüne getirdiği belirlenen terör örgütü mensubu M.O., yaralı olarak
yakalanmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18714.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

TAKSİCİLERİN FUZULİ CADDESİ
İSYANI
Uzay Taksi çalışanları Fuzuli Caddesi’ndeki tahrip olmuş yol yüzünden mağdur olduklarını
belirterek yetkililerden yardım istediler.
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Alparslan ile Fevzi Çakmak Mahallerinin birleşme noktası konumundaki Fuzuli Caddesi’nin
zemini görenleri hayrete düşürüyor. Şehrin en işlek caddelerinden olan Fuzuli’nin bu durumu
en çok Uzay Taksi esnafını etkilerken, işleri gereği gün içinde defalarca bu caddeyi
kullanmak zorunda olan çalışanlar, adeta isyan ediyorlar. Taksici esnafı adına bir açıklama
yapan Ahmet Gümüş, “Genel olarak kullandığımız güzergah olan Fuzuli Caddesi orta ışıklar
mevkiindeki yaklaşık 40-50 metrelik bir yol kullanıma uygun olmadığı için araçlarımız zarar
görüyor. Çoğu zaman durağa ulaşmak için başka yolları kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu da
mesafemizi uzatarak bize ve müşterilerimize ayrı bir külfet getiriyor.” dedi.
Söz konusu yolun yaklaşık 3 yıldır bu şekilde olduğunu dile getiren Gümüş, “Sadece bizler
değil, müşterilerimiz bile bu durumdan rahatsız oluyor. Çünkü bu bölgeden geçerken araç bir
sağa bir sola savruluyor. Şehrin böylesine önemli bir noktasındaki bu görüntü yakışmıyor.
Yetkililerden çağrımıza ses vermelerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18715.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

ÇOCUKLARA KORKULUK TUZAĞI
Binaların bahçe duvarları üzerindeki sivri korkuluklar çocuklu ailelerin kabusu oldu.
Geçtiğimiz günlerde Köşk Caddesi’nde 9 yaşındaki bir çocuğun demir korkuluklar nedeniyle
yaralanması konuyu yeniden gündeme getirdi. Vatandaşlar demir korkuluklarla çocuklara
adeta tuzak kurulduğunu düşünüyor. Konuyla ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulunan
Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin ise şehir planlaması yapılırken, çocuk, engelli ve
yaşlılara yönelik ortak yararın gözetilmesinin esas olduğunu söyledi.
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Kayseri’de de geçtiğimiz Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Caddesi’nde meydana gelen olayda, 9
yaşındaki bir çocuk demir korkuluklardan atlamak isterken dengesini kaybetti ve yaralandı.
Yaralı çocuk koluna batan demir ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu vahim olayın
ardından kamuoyunu dikkatini binaların bahçe duvarları üzerindeki sivri korkuluklara çekmek
istedik.
Çocuklara kurulan tuzak
Görkemli lüks binaların bile bahçe duvarlarını çevreleyen ürkütücü ve öldürücü korkuluklar,
çocukların can güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor.
Bina güvenliğini sağlamaktan öte, özellikle çocuklara karşı ürkütücü olan binbir çeşit
sivrilikte, savaş aletlerinden daha korkunç durumda binaları çevreleyen bu korkulukların,
belediyeler tarafından yasaklanması, bu tuzağı hazırlayanların da cezalandırılması gerekiyor.
Böyle ilkellik olamaz
Konuyla ilgili şikayetlerini dile getiren vatandaşlar, çocukları için büyük bir tehlike olduğunu
belirttikleri korkulukların bir an evvel ortadan kaldırılmasını talep ederek, “eğer bina
güvenliği adına yavrularımızın canı hiçe sayılacaksa, o zaman bahçe korkuluklarına elektrik
verilsin, her dokunan canından olsun, olur mu böyle ilkellik?” diyerek şikayetlerini dile
getirdiler.
Çocuk dostu planlama
Merkezi İstanbul’da bulunan Çocuk Vakfı’nın Başkanı Mustafa Ruhi Şirin gazetemize yaptığı
değerlendirmede şehir planlaması yapılırken, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik ortak yararın
gözetilmesinin esas olduğunu söyleyerek, “Bir şehir, çocuğun yararını gözetecek şekilde ve
‘çocuk dostu’ bir anlayışla planlanmazsa çocukların fiziki güvenliği sağlanmış olmaz. Şehir
ulaşımı konusunda deneyimli olmayan çocuklar için aile, okul ve yerel yönetimlerin
bilgilendirici çalışma yapması gerekir. Bu bakımdan şehir planlamaları kadar aileye ve örgün
eğitim sistemine de görevler düşüyor. Bu durum yalnızca Kayseri için değil Türkiye için de
geçerlidir.” dedi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18716.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Büyükşehir, Cumhuriyet Meydanı'nı
yeniliyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhuriyet Meydanındaki yenileme
çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.
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Her gün demokrasi nöbetlerine ev sahipliği yaptığı için yıpranan Cumhuriyet Meydanı'nda,
nöbetlerin sona ermesinin hemen ardından geniş çaplı bir temizlik harekatı başlatan Başkan
Mustafa Çelik, yaptığı açıklamada meydanda ayrıca yenileme çalışmalarına da başlanacağı
müjdesini vermişti. Başkan Mustafa Çelik'in de katıldığı temizlik çalışmalarının ardından
Büyükşehir Belediyesi'nin Park Bahçeler, Fen İşleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlıklarına bağlı
ekipler Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun bir çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında
Meydan'daki yıpranan sulama altyapısı tamamen değişiyor. Refüj ve yeşil alanlarda da
çalışmalar yapılarak yeni süs bitkileri ve çiçeklerin dikimi yapılıyor. Ekipler ayrıca
meydandaki havuzlar ile kaldırım taşlarının yenilenmesi için de çalışıyor. Büyükşehir
Belediye Başkanı Çelik, yapılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak meydanın,
Kayseri'ye yakışır hale getirileceğini ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18717.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Özhaseki: "Bildiğiniz FETÖ mensubu
bakan varsa hemen söyleyin"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Kripto FETÖ’cüler asıl AK Parti'nin
yönetiminde, bakan düzeyinde var, ben isimleri biliyorum’ diyen hemen bunları başbakana,
cumhurbaşkanına söylesin" dedi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki,“Kripto FETÖ’cüler asıl AK Parti'nin
yönetiminde, bakan düzeyinde var, ben isimleri biliyorum’ diyen hiç durmasın hemen bunları
başbakana, cumhurbaşkanına söylesin" dedi.
Hürriyet'e konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, belediyelerin İçişleri Bakanlığı’ndan alınarak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlanacağını açıkladı. ÇED kurallarını da eleştiren
Özhaseki, "ÇED kuralları deyip, zulme dönüştürmüşler. Dünyanın her yerinde çevre
korunarak yatırıma izin verilir. Biz put haline getirmişiz çevreyi" ifadelerini kullandı.
KRİPTO BAKANLARI BİLEN SÖYLESİN
Cemaat operasyonlarına da değinen Mehmet Özhaseki, AKP içinde bulunan kripto
Cemaatçilerin ihbar edilmesini isteyerek şunları söyledi:“Kripto FETÖ’cüler asıl AK Parti'nin
yönetiminde, bakan düzeyinde var, ben isimleri biliyorum’ diyen hiç durmasın hemen bunları
başbakana, cumhurbaşkanına söylesin. Saniye geçirmeden paylaşsın. Bugüne kadar kendini
saklamış, kurumlarda üst düzeye gelmiş gizli FETÖ’cüler kripto olarak tanımlanıyor. Biz hem
hakkında bilgi belge hem de vicdani kanaatle tespit ettiklerimizi atıyoruz. FETÖ’nun
sendikasına üye olmuş, çocuklarını onun okullarına göndermiş, bayrak denilen haberleşme
sistemi üzerinden konuşmuş olanlar için bir de ‘bu adamı nasıl bilirsiniz’ diye soruyoruz.”
Kaynak: odatv.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18718.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

Saadet Partisi İsrail Anlaşmasına karşı çıktı
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı üyeleri, İsrail ile anlaşmaya karşı çıktıklarına dair
yazdıkları mektubu, Meclis Genel Kurulu’na taşımak üzere Kayseri Milletvekillerine
gönderdi.
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Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan, Merkez Postahane önünde, konuyla ilgili yaptığı
basın açıklamasında, Mavi Marmara davasının düşeceği ve Gazze’ye karşı ambargo ile ilgili
herhangi bir maddenin bulunmadığı İsrail Anlaşmasına karşı, partilileri ile birlikte yazdıkları
mektubu okudu.
Ekonomik şartlar ya da siyasi dengelerin böyle bir anlaşmayı meşru kılamayacağını belirten İl
Başkanı Mahmut Arıkan, “İsrail güçlü olabilir, Amerika güçlü olabilir, dünya onların
arkasında olabilir; ancak hepsinin gücü Allah’ın gücü karşısında zerre-i miskal kadar değildir.
Bizim ne İsrail’e ne de onun hamilerine ihtiyacımız var. İki cihanımızı da mamur etmek
istiyorsak ihtiyacımız olan şey mazlumun duası ve Allah’ın rızasıdır.” dedi.
“GAZZE’YE ABLUKA MEŞRULAŞACAK”
Söz konusu anlaşma ile bugüne kadar gayri meşru sayılan ablukanın meşrulaştırıldığını dile
getiren İl Başkanı Mahmut Arıkan, anlaşma ile Filistin halkının kimsesiz bırakıldığını

savundu. Bundan sonraki süreçte de, Davos’taki ‘one minute’ çıkışına yakışır bir siyaset
anlayışı beklediklerini söyleyen Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Herkes bildiği kadarından, gücünün yettiği kadarından sorumlu olacaktır. Zalime karşı
yayında oku olan okunu atacak, elinde mızrağı olan mızrağını, taşı olan taşını atacaktır. Sizin
de oylarınız var ve ondan mesulsünüz. İnancımız odur ki, biz bu davaya sırt dönsek de,
gözlerimizi yumup kulaklarımızı tıkasak da Filistin bir gün bağımsız olacaktır; Kudüs Hz.
Ömer’in Kudüs’ü olacaktır; Mescit-i Aksa Siyonist postalından kurtulacaktır. Derdimiz, o
zafer gününde başımız dik olarak oradaki kardeşlerimizin yüzüne bakabilmek; ümmet
olmanın, kul olmanın gereğini layıkıyla yerine getirmiş olmanın huzuruyla onların ellerini
tutabilmek derdidir. Yoksa Allah murad ettikten sonra kim ona engel ola, O murad etmedikten
sonra kim ona yol aça? Şehit Furkan’ın, ‘Şehadet şerbetine son saatler İnşallah. Var mıdır
acaba daha güzel şey? Varsa sadece o da annemdir ama ondan ben de emin değilim. Kıyasları
çok zor. Salon büyük oranda boşaldı. Şu ana kadar olmayan ciddiyet bir anda herkesi
kapladı.’ sözlerini yazdığı Filistin’in şehit kokan sahillerini çalıntı doğal gaz kokuları ile
kirletmeyin. Size düşen Mavi Marmara’nın salonundaki ciddiyete bürünen havayı Meclis’in
genel kurul salonuna taşımak; bize düşen ise size dua edip destek olmaktır. Mazlumun
yanında olduğumuzda Allah bizimle olacaktır ve zalimden umduğumuz faydanın sonsuz
mislinde nimetlerini bizlere bahşedecektir.”
İl Başkanı Mahmut Arıkan, basın açıklamasının ardından, okuduğu mektubu, Meclis Genel
Kurulu’na taşınmak üzerine Kayseri milletvekillerine postaladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18719.html
Erişim Tarihi: 18.08.2016

SİYASETTE ÖZLENEN TABLO
Ülkede kaos çıkarmayı amaçlayan kalkışmacılar milletimizin topyekun direnişiyle başarısız
olunca iktidar ve muhalefet partilerinin birlik görüntüleri siyasette özlenen tabloları ortaya
çıkardı. Bu kapsamda CHP Kayseri İl yönetimi AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden’i
ziyaret etti. Ziyarette samimi ve sıcak mesajlar verildi.
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CHP İl yönetimi Feyzullah Keskin Başkanlığında Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden’i
makamında ziyaret etti. Sıcak bir ortamda geçen görüşmelerde karşılıklı birlik ve beraberlik
çağrıları yapıldı.
Birlikten güç doğar
CHP’nin darbelerden her zaman çektiğini kaydeden Keskin, “Biz CHP olarak darbelerden her
zaman ıstırap çekmiş ve sıkıntı yaşamış bir partiyiz. 15 Temmuz darbesi bir partiye veya bir
kişiye yapılan eylem değildir. Artık şu bir gerçek ki, emperyalist güçlerin Türkiye üzerinde
oynadıkları oyunlar ve kullandıkları maşalar bir bir ortaya çıkmaya başlıyor. 15 Temmuz
Türkiye’ye karşı yapılan bir darbeydi. Demokrasimize karşı yapılan eylemde hep birlikte
olduk. ‘Hayır’ bildiğinizde şer, şer bildiğinizde hayır vardır. Bu ‘şer’ bizim bir arada yaşama

zorunluluğumuzu bir kez daha ortaya çıkardı. Eğer biz farklılıklarımızla bir arada yaşamazsak
yarın da farklı bir şekilde karşımıza gelecekler. Konu vatan olunca, sağcı, solcu, Türk, Kürt,
Alevi, Sünni hiç kimse birbirlerinin o özelliklerine bakmadan tek yumruk olarak al bayrağın
altında hem Cumhuriyetine hem de demokrasisine sahip çıktı.” ifadelerini kullandı.
Milletin gücü
Ülkedeki birlik ve beraberliğin millete faydalı olacağını belirten AK Parti İl Başkanı Hüseyin
Cahit Özden de, “Siyasi partiler arasında birlik ve beraberlik var. Hükümetimiz buna
olağanüstü gayret gösteriyor. Her işte bir hayır vardır. Bu milleti bütünleştiren bir hareket
oldu. Bütün herkes birbirine sarıldı ve kucaklaştı. Türkiye’de bir ayrışmaya gidiliyordu.
1980’li yıllarda Türkiye yine bir ayrımlaşmaya gitmişti ama bu çok kanlı olmuştu. Bu sefer
çok şükür ki kısa bir süre içerisinde bu işi çözümlenmiş oldu. Buna millet sahip çıktı.
Topyekun Türkiye sahip çıktı. Diyarbakır da sahip çıktı, Şırnak da sahip çıktı. Türkiye'mizin
bir bütün olduğunu ve parçalanamaz olduğunu herkese göstermiş olduk. 15 Temmuz bize bu
farklılıklarımızın bizim için bir zenginlik ve güzellik olduğunu gösterdi.” diye konuştu.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18720.html
Erişim Tarihi: 23.08.2016

BOYDAK HOLDİNG'E KAYYUM
ATANDI
Fetullahçı Terör Örgütü’ne finans sağladığı iddiasıyla Boydak Holding'e 5 kişilik bir kayyum
heyeti atandı. Kamuoyu bu haberi ilk defa gazetemizin web sitesi kayserigundem.com’dan
öğrendi.
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İşte 5 kişilik kayyum heyeti:
Avukat Ramazan Aslan
Bankacı Ramazan Erikli
Mali Müşavir Ahmet Ziya Beşparmak
Muhasebeci Mustafa Karakaya
Avukat Yurdagül Kezban Kılıç Aksungur
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18721.html
Erişim Tarihi: 23.08.2016

En uzun elektrik kesintisi 12. Üs’de
Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi tarafından 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminde
elektrikleri kesilen 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’na geçtiğimiz hafta 12 Ağustos
Cuma günü yeniden enerji verilmeye başlandı. Gerçekleşen uygulama ile 27 gün süreyle 12.
Üs, askeri birlikler içerisinde en uzun süre elektriği kesilen yer oldu.

19 Ağustos 2016 Cuma 11:19

Valilikte oluşturulan kriz merkezinin verdiği karar doğrultusunda uçakların bir daha kalkışına
mani olmak üzere birliğin elektriği tamamen, Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi (KCETAŞ)
yönetim kurulu başkanı da olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik tarafından
kesilmişti.
Askeri uçaklar için kullanılan kuleye jeneratör ile elektrik verilirken, sivil bölümde ise
herhangi bir kesintiye gidilmemişti.
Yaşanan sürecin ardından normal yaşamın devam etmeye başlamasıyla yaklaşık 1ay sonra
Üs’se yeniden elektrik vermeye başlanıldı. Kritik süreçte 12. Hava Ulaştırma Ana Üs
Komutanlığı’nın ülke genelinde elektriği en uzun süreli kesilen askeri birlik olduğu öğrenildi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18723.html
Erişim Tarihi: 23.08.2016

Kayseri’den uçak kaldıran pilotlar
kandırıldı mı?
Kayseri’deki üsten 15 Temmuz’da uçak kaldıran pilotlar Albay Baltacıoğlu’nu işaret etti:
‘Terör saldırısı var’ deyip uçak kaldırttı. Biz durumu fark edince bu kez ‘Darbeye karşı
savaşacağız’ demeye başladı.”
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Sabah Gazetesi’nde Fahri Ulaş’ın haberine göre darbe girişimi gecesi Kayseri'deki 12'nci
Hava Ana Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan kalkan uçakların pilotları ifadelerinde Harekat
Kurmay Başkanı Kurmay Albay Erhan Baltacıoğlu'nu suçladı. "Terör saldırısı var" diye
Akıncı ve Çardak Üssü'ne gönderilmek istendiklerini belirten pilotlar, bir şeyler döndüğünden
şüphelenince emri yerine getirmediklerini, Baltacıoğlu'nun bu kez "Darbecilere karşı

savaşıyoruz" diyerek kendilerini yanıltmaya çalıştığını anlattı. Görevi reddettiklerini ve Hava
Kuvvetleri Komutanı'nın emrine uyarak Malatya'ya iniş yaptıklarını belirten pilot üsteğmen
Süleyman Zengin, "Bu sayede Ankara'daki olayların büyümesinin önüne geçtiğimize
inanıyorum. Bu karışıklık içinde bizim doğru karar almamızı uçak komutanımız Gökhan
Gültekin Demir sağlamıştır. Bizi doğru bir şekilde yönlendirmiştir. Biz Kayseri'ye Hava
Kuvvetleri Komutanlığı'nın emri ile dönüş yaptığımız esnada albay Baltacıoğlu tekrar bizimle
temasa geçerek Akıncı'ya yönelmemizi ve oraya inmemizi söyledi. Ancak biz bunu
umursamadık. Kayseri istikametine devam ettik. Oradan Malatya'ya indik" dedi.
'Gözlerinizden öpüyorum'
O gece kendilerine verilen görevin yazılı emrini isteyen pilot yüzbaşı Gökhan Gültekin Demir
ise "Ben uçak komutanlarına Çardak Meydanı'na inmeyeceğimi söyledim. Tüm uçaklar
Malatya'ya indik. İndikten sonra kule tarafından bize Hava Lojistik Komutanlığı Ulaştırma
Şube Müdürü Albay İhsan Kaplan'ın 'Oyuna gelmediğiniz için tebrik ediyorum, gözlerinizden
öpüyorum' mesajı iletildi" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18724.html
Erişim Tarihi: 23.08.2016

Mera hayvancılığı ivme kazanıyor
Ülkemizde gittikçe azalan hayvan yetiştiriciliği Pınarbaşı İnliören Mahallesi’nde hayat
buluyor. Buradaki yetiştiriciler mera hayvancılığına adeta ivme kazandırıyor.

19 Ağustos 2016 Cuma 11:22

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri Pınarbaşı’nı İnliören Mahallesi’ni ziyaret
ederek hayvan yetiştiricileri ile bir araya geldi.
Ziyarette İnliören Mahallesi çiftçilerinden İlhan Demirkan yetkililere hayvancılık yaptıkları
alanları gezdirerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Hiçbir destek almadan amcası ve kardeşleri ile birlikte büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
yaptıklarını aktaran İlhan Demirkıran 115'i merada yayılan damızlık inek, 80'i besi hayvanı,
70'i ise buzağı olmak üzere toplam 265 büyükbaş hayvanlarını bulunduğunu söyledi.
Hayvan yemi için ağırlıklı olarak yaklaşık 500 dönüm arazide arpa ve yulaf, 100 dekar alanda
ise buğday ekerek hayvanlarının yem ihtiyaçlarını da kendileri karşılayan Demirkıran ailesi,
her şeyi kendi emekleriyle tedarik edebildikleri için dışardan temin edilebilecek ürünlere ya
da ekipmanlara ihtiyaç duymuyor.
Mera hayvancılığını zirveye taşımak istiyorlar
Hayvanların sağlık sorunlarıyla da veteriner hekimlerin yardımlarıyla kendileri ilgilenen
yetiştiricilerimiz; çalışmalarını devlet desteği ile daha da büyüterek mera hayvancılığını
zirveye taşımayı hedefliyorlar. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18725.html
Erişim Tarihi: 23.08.2016

Ak Parti taşınıyor
Ak Parti Kayseri İl Başkanlığında FETÖ temizliği il binasının değişmesiyle başladı. Paralel
örgüt ile adı geçen Rıfat Yelkenoğlu’na ait kiralık 5 katlı binada faaliyet gösteren parti
Sahabiye Mahallesindeki İncetan İnşaat’a ait 9 katlı bir binaya taşınacak. Henüz anlaşma
aşamasında olan yeni bina sözleşmesine bugün toplanacak yönetim karar verecek.

19 Ağustos 2016 Cuma 11:24

FETÖ örgütüne karşı amansız bir mücadele başlatan Ak Parti’de parti içi en ufak bir şaibeye
bile mahal vermemek için titizlik gösteriliyor. Ak Parti Kayseri Teşkilatının kiralık olarak
kullandığı Hastane Caddesindeki mevcut binasının paralel örgüt üyesi Rıfat Yelkenoğlu’na ait
olması geçmiş günlerde polemik konusu olmuştu. FETÖ ile Ak Parti arasındaki bütün bağları
koparmak için çalışmalarını sürdüren İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden il hizmet binalarının
yakın zamanda taşınacağını duyurdu. Kira anlaşmasının henüz yapılmadığını belirten Özden,
”Partimizin 5 katlı hizmet binası faaliyetlerimize yeterli gelmiyordu. Ak Parti her geçen gün
büyüyen ve her zaman aktif bir parti olmasıyla daha geniş bir hareket alanı olan bir hizmet
binasına ihtiyaç duyuldu. Araştırmalarımız sonunda İncetan İnşaat’ın bu yıl yapımını
tamamladığı Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak’taki 9 katlı bina için anlaşma aşamasındayız.
Karşılıklı sözleşmeleri imzalamak üzereyiz. Son kararı yönetim kurulumuzda bugün görüşüp
karara bağlayacağız” dedi.
Haber : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18726.html
Erişim Tarihi: 23.08.2016

Kurban kesim fiyatları belirlendi
Kasaplar ve Besiciler Odası tarafından yapılan açıklamada kurban kesim fiyatlarının
belirlendiği bildirildi.

19 Ağustos 2016 Cuma 11:26

Kasaplar ve Besiciler Odası’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurban kesim fiyatları şu
şekilde:
Canlı hayvan fiyatları; dana 18 TL, düve 17 TL, inek 16 TL. Büyükbaş hayvan kesip yüzüp
sekiz parçaya ayırma 250 TL, büyük baş sade baş kesimi 100 TL, küçük baş kesip yüzüp dört
parçaya ayırmak 75 TL, küçük baş sade baş kesimi 30 TL, dana söküp pay etmek 200 TL.

Yazılı açıklamada ayrıca, vatandaşların kurban kesim yaka kartı bulunmayan kişilere kesim
yaptırmamaları ve korsan biçimde et çekenlere itibar etmemeleri uyarısında bulunuldu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18727.html
Erişim Tarihi: 23.08.2016

Kasım Okut artık Gözde FM’de
Kayseri’nin tanınmış simalarından gazetemiz yazarı eğitimci ve ilahiyatçı Kasım Okut
dinleyicileriyle artık Gözde FM’de buluşacak.

19 Ağustos 2016 Cuma 11:28

Daha önce Birlik FM, Furkan FM, Fetih FM gibi radyolarda 30 yılı aşkın bir süredir çeşitli
eğitim programları yapan Kasım Okut, artık sohbetlerini 103.5 MHz’den yayın yapan yerel
radyo Gözde FM’de de sürdürecek.
Okut, her Perşembe 13.00-14.00 saatleri arasında “Refref ile Yolculuk” ve “Susuz Şehitler”
adlı programlarıyla gönüllere hitap edecek.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18728.html
Erişim Tarihi: 23.08.2016

Kayseri’de kayboldu Adana’da ortaya çıktı
Kayseri'de 3 gün önce evden ayrılarak kayıplara karışan 15 yaşındaki Büşra Adana’da ortaya
çıktı. Aile kızlarını teslim almak için Adana’ya gitti.

19 Ağustos 2016 Cuma 11:31

Isparta'dan Kayseri'ye bir süre önce ailesi ile birlikte taşınan 15 yaşındaki Büşra Şahin'in,
Pazartesi günü evden ayrıldığını ve bir daha haber alamadıklarını söyleyen amcası Musa
Şahin, "Pazartesi günü Büşra sigara içmek için çıkmış. Annesi Bircan sürekli kontrol
ediyordu. Bir ara baktığında dışarı çıktığını fark etmiş. Sonra gözden kaybolan Büşra’dan üç
gündür haber alamadık" dedi.
Büşra'nın sorunlarının olduğunu, Isparta ve Kayseri'de bir kaç defa kaçtığını anlatan Musa
Şahin, "Büşra evden kaçtığı zaman polise gidiyordu. Polis de onu yurda yerleştiriyordu ve

daha sonra kendisini eve getiriyorduk. Şu anda üç gündür kendisinden haber alamıyoruz.
Nereye gittiğini de bilmiyoruz" diye konuştu.
Adana’da
bulundu
Yakınları tarafından fotoğrafları Kayseri’deki polis ekiplerine dağıtılan ve Emniyet
Müdürlüğü tarafından ülke genelindeki güvenlik güçlerine bildirilen Büşra, Adana'nın
Tufanbeyli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi. Haberin verilmesi
üzerine anne Bircan, baba Azmi ve amca Musa'nın, 15 yaşındaki Büşra'yı teslim almak için
Kayseri'den Adana'ya doğru yola çıktığı bildirildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18729.html
Erişim Tarihi: 23.08.2016

Bünyan Belediyesi’nde herkes için hizmet
İlçe genelinde birçok mahallede yol yapım çalışmalarını sürdüren Bünyan Belediyesi Fen
İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Yünören, Akmescit ve Yeni Süksün Mahallelerinde
başlatılan kilit parke yol döşeme çalışmalarına yoğun bir tempoda devam ediyor.

19 Ağustos 2016 Cuma 11:33

Bütün Şehir Yasası ile Kayseri’nin en çok belde belediyesi kapanan ilçesi durumunda olan
Bünyan’da alt ve üst yapı çalışmalarıyla ilçe merkezini modern adımlarla geleceğe hazırlıyor.
Bütün Şehir Yasası ile hizmet sınırlarına dâhil olan eski belde ve köylerde de en büyük
sorunlardan biri olan yol sorununa çözüm getirmeye devam ediliyor.
Bünyan Belediyesi ekipleri aynı anda birçok mahallede yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.
Daha önce belde belediyesi olan Yeni Süksün ve Akmescit Mahalleleri ile yine yeni mahalle
olan Yünören’de kilitli parke yol yapım çalışmaları başladı ve devam ediyor. Belediye
ekipleri,
belirli
bir
program
dahilinde
yoğun
tempoda
çalışıyor.
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, “Özellikle Bütün Şehir Yasası ile ilçeye
sonradan bağlanan mahallelerin yol sorunlar vardı. Bu sorunları çözmek adına gayretle
çalışıyoruz ve çözüyoruz. Amacımız ilçemizin genelinde vatandaşlarımızın daha rahat bir
ortamda
yaşamlarını
sürdürmelerini
sağlamaktır.”
dedi.
Bünyan Belediyesi yeni yolların yanı sıra spor sahaları, çocuk parkları, mesire alanları ve
sosyal tesisler inşa edip hizmete sunarak bu mahallerde sosyal hayatın canlı kalmasını
sağlıyor. Vatandaşlar ise gayretli çalışmalarından dolayı Başkan Şinasi Gülcüoğlu ve belediye
ekiplerine teşekkür etti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18730.html
Erişim Tarihi: 23.08.2016

Valilere acil çağrı
FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’nin ulusal güvenliğini
tehdit eden bir başka terör örgütü olan PKK’nın eylemlerini yoğunlaştırması üzerine, Ankara,
özel güvenlik önlemleri almaya yöneldi. İçişleri Bakanlığı, valileri, Ankara’ya çağırdı. Valiler
ile yapılacak toplantıda, terör örgütlerinin neden olduğu güvenlik sorunları ve terörle
mücadele kapsamlı olarak ele alınacak.

19 Ağustos 2016 Cuma 11:32

Terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından olağünüstü hal ilanı
çerçevesinde bir dizi önem alındı. Siyasetin ve toplumun kapsamlı mutabakatı çerçevesinde
FETÖ – PYD yapılanmasının devletten temizlenmesi çerçevesinde bir dizi önlem alınırken,
terör örgütü PKK’nın son günlerdeki eylemlerinin artması dikkat çekici bulundu.
PKK’nin terör eylemlerinin ardından bu akşam Cumhurbaşkanlığı’nda güvenlik toplantısı
düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık yaptığı toplantıya Başbakan
Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve ilgili bakanlar ile güvenlik
bürokrasisi yetkilileri katıldı.
Milliyet’in edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantının sürdüğü saatlerde,
İçişleri Bakanlığı da, valileri Ankara’ya çağırdı. Valiler ile yapılacak toplantının gündemi,
darbe girişimi ve terör eylemleri. Toplantıda, FETÖ, PKK ve IŞİD kaynaklı terör eylemlerine
karşı kapsamlı değerlendirmelerde bulunulması bekleniyor. Terör tehditlerine karşı alınacak
önlemleri n de, toplantıda detaylı bir biçimde ele alınacağı belirtildi. milliyet.com.tr
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18731.html
Erişim Tarihi: 23.08.2016

Otomobilin çarptığı yaya öldü
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

19 Ağustos 2016 Cuma 11:36

Alınan bilgiye göre, Mahmut S'nin (20) kullandığı 38 HZ 830 plakalı otomobil, Yavuzlar
Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Nuri Soysal'a (73)
çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Soysal'ın yaşamını
yitirdiğini belirledi. Sürücü Mahmut S, gözaltına alındı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18732.html
Erişim Tarihi: 23.08.2016

Yanlışlıkla tahliye edildi
Yeni Kanun Hükmünde Kararname ile kapalı ve açık ceza infaz kurumlarında başlayan
tahliyeler çerçevesinde Kayseri'de yanlışlıkla tahliye edilen bir kişi dün akşam yakalanarak
yeniden cezaevine konuldu.

19 Ağustos 2016 Cuma 11:42

Yeni Kanun Hükmünde Kararname ile ilk etapta kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından
tahliyeler dün öğleden sonra başladı. Kayseri'de bulunan birçok cezaevinde de tahliyeler
olurken, memurlar Sezer Ö.'nün Sarıoğlan ilçesinde bulunan cezaevinden yanlışlıkla tahliye
edildiğini fark etti.
Durumun polis ekiplerine bildirilmesi sonrasında şehir merkezine geldiği öğrenilen Sezer
Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Sezer Ö. yanlışlıkla tahliye edildikten bir kaç saat
sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak yeniden Sarıoğlan Cezaevi'ne teslim edildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18733.html
Erişim Tarihi: 23.08.2016

Borsada et fiyatları
Kayseri Ticaret Borsasında kemikli dana etinin kilogramı ortalama 19 liradan, karkas dana
etinin kilogramı ise 24,42 liradan işlem gördü.

19 Ağustos 2016 Cuma 11:44

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürünün Cinsi
Arpa

Miktarı Fiyatı
kg
0,72

Buğday
Kabak çekirdeği
Dana eti (kemikli)
Düve eti (kemikli)
Sığır eti (kemikli)
Dana eti (karkas)
Sığır eti (karkas)

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

0,85
9,60
19,00
23,00
22,85
24,42
22,75

AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18734.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

Şahin Sucukları istikrarlı büyümesini
sürdürüyor
İşlenmiş et alanında son yıllarda yaptığı ataklar ile ürün çeşitliliğini artıran Şahin Sucukları,
sektördeki çıkışını sürdürüyor. Ortalamanın üzerinde büyüme performansı gösteren Şahin
Sucukları, yıl sonunda net satışlarda yüzde 27 oranında büyüme ve 200 milyon TL'yi aşan
ciro hedefliyor.

19 Ağustos 2016 Cuma 11:48

Türkiye'nin en prestijli sucuk markalarından olan Şahin Sucukları, 2016 yılında dünyada ve
Türkiye'de birbiri ardına yaşanan olumsuz olaylara rağmen istikrarlı büyümesini sürdürüyor.
Tüketicinin görüş ve istekleri doğrultusunda yeniden yapılanmasını sürdüren Şahin Sucukları,
sektör ortalamasının üzerinde büyüme başarısı gösterirken yılsonunda net satışlarda yüzde 27
oranında büyüme ve 200 milyon TL'yi aşan ciro hedefliyor.
Aktif olarak 13 bin 274 ulusal mağaza ile çalışan Şahin Sucukları, bu sayıyı yüzde 20
artırarak 16 bin mağazaya ulaşma planı doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam
ediyor.
Karlılık felsefesinin birinci kuralı olarak büyümeye odaklanan ve 2020 yılında 1.5 milyar lira
ciro hedefleyen Şahin Sucukları'nın istikrarlı çıkışı ulusal ve uluslararası kuruluşların yaptığı
araştırmaların sonuçlarıyla da teyit ediliyor.
Brand Finance tarafından Türkiye'nin en değerli 85. markası olarak gösterilen Şahin
Sucukları, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) her yıl hazırladığı "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük
Firması" 2015 yılına ilişkin sıralamasında ise "125 basamak birden" yükselerek 182. sıraya
yerleşti.
Zirveye doğru emin adımlarla Cumhuriyet ile yaşıt olan et ve et ürünleri sektörünün yenilikçi
firması Şahin Sucukları'nın "Her şeye, her koşula rağmen planlı büyüme ve markaya yatırım"
ilkesiyle hareket ettiğini belirten Şahin Sucukları Yönetim Kurulu Danışmanı Hakan Sinangil,
her türlü zorluğa rağmen 2016 yılında da istikrarlı büyüme çizgisiyle hedeflerine doğru emin
adımlarla yol aldıklarını anlatıyor.

Yaptıkları yenilikçi yatırımların da pozitif etkisiyle 2015 yılı büyüme hızında sektör
ortalamasının üzerine çıktıklarını ifade eden Sinangil, "İSO İkinci 500 firma arasında çok
büyük bir sıçrama yaparak zirveye doğru ilerleme başarısını gösterdik. Yaptığımız yenilikçi
yatırımların odağına her zaman tüketici ihtiyaçlarını koyduk; yatırım stratejilerimizi her
zaman tüketicilerin güncel piyasa taleplerine dayandırarak hazırladık ve bu önemli sıralamada
öne çıktık" diye konuştu.
Şahin Sucukları'nın 1923 yılından, Türkiye Cumhuriyet'imizin kuruluşundan bu yana
Anadolu'nun en eski geleneksel gıda üretimine dayanan bir geçmişi olduğunu vurgulayan
Sinangil, "Cumhuriyetimiz ile yaşıt ve yüzde 100 Türk/Anadolu sermayesi, halkımızın
markası olan Şahin' in bu hızlı gelişiminde en büyük pay halkımızın verdiği destek olduğunu
düşünüyoruz" dedi ve ekledi:
"Şahin olarak, bizim birinci önceliğimiz müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarıdır; tüm
operasyonlarımızda tamamen müşteri odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket ederiz; çünkü
biliriz ki, aslında müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya dönük tüm ürünler, aynı
zamanda ülkemizin kalkınmasını ve çağdaş bir toplum olarak gelişmesine destek olan
çabalardır."
Müşterilerin taleplerini karşılamaya odaklı araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmalarına da
ağırlık verdiklerini vurgulayan Sinangil, "Özellikle yenilikçi bir şirket olarak, marka yönetim
stratejilerimizi, odağını bu temel ilkelerimizin oluşturduğu her türlü yeniliğe açık tutuyoruz"
dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu stratejilere dayanarak geliştirdiğimiz 96 farklı çeşit ürünün, toplam 33,000 noktaya
dağıtımını yapıyoruz. Bu da bizi, Türkiye'nin en değerli 85.firması ve halkın sucuk denince
ilk akla gelen ismi olarak öne çıkarıyor. Halkımızın verdiği bu desteğe dayanarak, gıda
alanında, yalnızca işlenmiş et sektöründe faaliyet göstermemize rağmen, 2015 sonunda
toplam 163 milyon 847 bin 397 lira üretimden net satış rakamına ulaşan ve İSO İkinci 500'de
182. Büyük Firma sırasına oturan 4,000 kişilik Şahin ailesi olarak Şahinsever tüm değerli
Türk halkımıza teşekkürlerimizi, minnetlerimizi sunuyoruz. Şahin Sucukları olarak,
Anadolu'nun merkezi Kayseri'de, bir küçük köyden 93 sene önce başlayan namuslu-dürüstgüvenilir imalat, tüm modern teknolojileri kullanarak, sağlık ön planda alın teri ile coşmaya
devam ediyor." Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18735.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

Kapatılan eğitim kurumlarında ek tespit
çalışması yapılıyor
Kayseri'de, FETÖ'ye bağlı olan ve daha önce kapatılan eğitim kurumlarında polis ekiplerinin
nezaretinde vergi dairesi ve defterdarlık tarafından ek tespit çalışması başlatıldı.

19 Ağustos 2016 Cuma 11:53

Sabah saatlerinde Kayseri Vergi Dairesi'nden vergi denetçileri polis ekiplerinin eşliğinde,
daha önce kapatılan ve eğitim öğretime son verilen okullarda ek denetim yapmak için yola
çıktı. Edinilen bilgiye göre, FETÖ'ye bağlı olduğu belirlenen ve kapatılan okullarda ek tespit
çalışmalarının yapılacağı öğrenildi. Yapılacak olan çalışmalar neticesinde belirlenecek olan
varlıkların devlete geçiş işlemlerinin gerçekleştirileceği bildirildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18736.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

ERÜ’de FETÖ ile mücadele sürüyor
Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) paralel yapıyla mücadele kapsamında şu ana kadar açığa
alınan personel sayısı 216’ya ulaştı.

19 Ağustos 2016 Cuma 12:10

ERÜ’de paralel yapıyla mücadele kapsamında 21 Temmuz 2016 tarihinden bugüne 216
personel açığa alındı. Açığa alınan personele yönelik soruşturmalar sonucunda 5’i idari, 12’si
akademik olmak üzere toplam 17 personel göreve iade edildi. 44 idari personel Üniversite
Yönetim Kurulu kararıyla işten çıkarıldı. 71 akademik personelin ismi ise Kamu Kurumundan
Çıkarılma teklifiyle YÖK’e gönderildi. Kalan 84 personelin işlemleri sürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18737.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

"PKK'nın saldırıları milli iradeye ve
insanlığadır"
Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, Elazığ'daki terör saldırısını kınayarak,
"PKK'nın saldırıları milli iradeye ve insanlığadır" dedi.

19 Ağustos 2016 Cuma 12:43

"15 Temmuz 2016 günü ülkemizde Millet İradesine karşı yapılan İnsanımızın darbecilerin
silahlarına göğsünü siper etmesi ile akamete uğrayan kanlı darbe teşebbüsünün ardından eli

kanlı PKK saldırıları hız kazandı" diyen Ahmet Taş, "Kendilerince öz yönetim ilan ederek
binlerce insanın Ölümüne sebep olan PKK nın şehirlerdeki saldırıları azalınca kırsal alanlarda
bombalı tuzaklarla katliam amaçlı saldırıları hız kazandı. Daha fazla insan öldürmeye yönelik
sansasyonel eylemlerine hız veren PKK militanları Van, Elazığ ve Bitlis’te emniyet
binalarına, karakollara ve operasyondan dönen Güvenlik güçlerine karşı onlarca ton Bomba
yüklenmiş araçları patlatarak yaptığı saldırılarda onlarca Güvenlik mensubu ve Sivil vatandaşı
katletti Yüzlerce insanında yaralanmasına sebep oldu. Analar ağladı, eşler dul, çocuklar yetim
kaldı" dedi.
Taş açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Mazlum der Kayseri Şubesi olarak Milli iradeye ve İnsanlığa karşı yapılan silahsız ve
savunmasız insanların hayatına kasteden insanlık dışı bu saldırıları Şiddetle kınıyor
saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yararlılara acil şifalar diliyoruz. İnsanlık
dışı bu saldırıların ve katliamların son bulması için Güvenlik güçlerini caydırıcı tedbirler
almaya İnsanlarımızı saldırılara karşı daha duyarlı ve uyanık olmaya davet ediyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18738.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan
13 polis adliyeye sevk edildi
Kayseri'de Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde
gözaltına alınan 13 polis, doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

19 Ağustos 2016 Cuma 12:52

Kayseri'de, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasına başlatılan FETÖ/PDY operasyonu
çerçevesinde yakalanarak gözaltına alınan 13 polis, bu sabah sorgularının ardından doktor
kontrolünden geçirildi. Gözaltında bulunan 13 polis, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18739.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

Mehmet Diker’in ‘Esma’ül Hüsna’ isimli
albümü çıktı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin desteğiyle Mehmet Diker’in Esma’ül Hüsna isimli
albümü çıktı.

19 Ağustos 2016 Cuma 14:35

Projesini bestekâr Mehmet Diker’in yaptığı CD’de 10 ilahi bulunuyor. Allah’ın 99 isminin
anlamlarıyla beraber bestelendiği albümde ilahiler farklı makamlarda okundu.
Albümün içerisinde yer alan broşürde bestekâr Mehmet Diker’in şu görüşleri yer alıyor,
“Rabbimin doksan dokuz adını anlamlarıyla bestelemek yıllardır düşündüğüm, hayalini
kurduğum bir projeydi. Rabbim lütfetti, yardım etti, yardımcılar gönderdi. Proje bu sayede
gerçekleşti.” Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18740.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

FETÖCÜ 9 KURUMA KAYYUM
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9
FETÖ’CÜ kuruma kayyum atandı.

19 Ağustos 2016 Cuma 17:23

Ülkenin dört bir yanında Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik operasyonlar sürerken,
Kayseri’de de terör örgütüne göz açtırılmıyor. Devam eden soruşturmalar kapsamında önceki
gün Boydak Holding’e kayyum atanmasından sonra 5 FETÖ’cü kuruma kayyum atandı.
Kayyum atanan kurumların ismi şu şekilde:
Battalgazi Eğitim Kurumları, Serhat Dershaneleri, ANAFEN Dershaneleri, Zambak
Yayınları, Volkan Özel Eğitim ve Sağlık Hizmetleri, Pınar Özel Eğitim Öğretim Hayvancılık
ve Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Royal Tekstil İnşaat Mobilya limited ŞTİ, Nesil
Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri Limited ŞTİ., Çınar Turizm Seyahat Nakliyat İnşaat Özel
Eğitim San. Tic. Ltd.
İşte Kayyum Heyetleri:
Zambak Yayınları ile Volkan Özel Eğitim ve Sağlık Hizmetleri

Dursun Akbulut
Fatih Tanrıöver
Mustafa Akdeniz
Anafen Eğitim Kurumları ile Serhat Eğitim Kurumları
Deniz Baydan
İbrahim Özbek
Osman Yastıkçı
İsmail Korkmaz
Derya Çopuroğlu
Nesil Özel Eğitim Kurumları ile Pınar Özel Eğitim Kurumları
Yakup Yurtseven
Ergün Yıldırım
Recep Uçan
Royal Tekstil İnşaat Mobilya ile Çınar Turizm Seyahat
Kübra Bayazıt
Ayhan Baynal
Mete Sungur
Battalgazi Eğitim Kurumları
Celil Altıntaş
Osman Seyfi
Zabit Kekeç
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18741.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

AGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı
Çıkrıkçıoğlu’na gözaltı
İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün mali yapılanmasına yönelik operasyon devam ediyor.
İkinci operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 18 kişi arasında Kayserili işadamı, AGÜ
Destekleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu’nun da olduğu açıklandı.

19 Ağustos 2016 Cuma 17:38

Çıkrıkçıoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili, TİM Sektörler Konseyi Üyesi, TİM Sektörler
Konseyi Çelik Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çelik İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı, Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı (AGÜV) Mütevelli Heyeti
Başkanı olarak da görev yapıyor.
Mal varlıklarına el koyma kararı

Hakkında gözaltı kararı verilen işadamı Mustafa Çıkrıkçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 18
kişinin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca malvarlığına el koyma kararı verildi. Toplam
gözaltı sayısı 70'e ulaştı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18742.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

Bakan Özhaseki: 'Darbe başarılı olsaydı
sokağa inip çatışacaktım'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Darbe olsaydı irademe sahip çıkmak için,
özgürlüğüme, demokrasime, Cumhuriyetimize sahip çıkmak için sokağa çıkıp ve çatışmayı
göze alacaktım” dedi.

20 Ağustos 2016 Cumartesi 16:43

Samsun’da Tarihi Kentler Birliği (TKB) toplantısına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı
Mehmet Özhaseki, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
bağlanacağını açıkladı. Özhaseki konuşmasında, “Aslında ben toplantılardan çok sıkılıyorum.
Bir yerden toplantı teklifi geldiği zaman içim buruluyor. Hele saatler süren toplantılar beni
perişan ediyor. Ama tek keyifle koştuğum, günler öncesinden iple çektiğim tek toplantı Tarihi
Kentler Birliği toplantıları. 7 sene başkanlığını yaptığım bu toplantıda çok şeyler öğrendim.
Yaşadığımız Anadolu coğrafyası dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Binlerce
yıldır bu coğrafyada insanlar medeniyetler kurmuşlar. Bu coğrafyanın her köşesinde ya
müthiş bir hüzünlü hikaye var ya da başka bir olay yaşanmış. Onlardan kalan da önümüzde
binlerce eser var. Bu coğrafya adeta açık hava müzesi sıfatı veriyor. Dünyanın başka bir
yerinde böyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.
Millet olmanın özelliğinin insanların birbirini sevmesinden başladığını belirten Bakan
Özhaseki, “Birbirimize saygı duymamızdan başlıyor. Ortak değerlerde bütünleşmemizden
başlıyor. İşte 15 Temmuz’da bunu yaşadık. İnsanlar orada müthiş bir dayanışma içerisinde
oldular. Sokaklara çıktılar, tankların karşısında gövdelerini siper ettiler. Televizyonlara
yansıyan görüntüleri hep beraber izledik. İnsanların tankın arkasından koşması, ateş eden
helikoptere küfür ederek arkasından koşması ve gövdelerini tanklara siper etmesi müthiş bir
olaydı. Bir taraftan da gazilerimizi ziyarete gittiğimizde bize anlattıkları hikayeler sonrası her
bir odadan çıkarken ağlayarak çıktık. O fedakarlık, o insanların iradesine sahip çıkma arzusu,
geleceğine sahip çıkma duygusu, ölümü hiçe sayma duygusu, onları hiçe sayarak silahların
üzerine gitmeleri, yanında yaralanan ve hiç tanımadığı insanı kurtarabilmek için elinden
geleni yapması. Bu bir millet olmamın ve beraber olmanın, birbirini sevmenin bir tezahürü
olsa gerek. İrademize sahip çıkma mitingleri hepimizi çok duygulandırdı. Her gittiğim
mitinglerde elimden geldiği kadar konuşuyorum. Katıldığım toplantılarda şunun altını
çizmeye çalıştım. ‘Şu toplantıların kıymetini bilelim. Burada AK Partililer var mı? Varız
diyorlar. CHP’liler var mı? Varız diyorlar. MHP’liler var mı? Varız diyorlar. Yalvarıyoruz
size birbirinize sarılın, kucaklaşın. Bundan sonra birbirinize yan bakmayın’ diyorum. Bunun

kıymetini bilelim ve sonuna kadar devam ettirelim. Oy vereceğimiz zaman farklı partilere
veririz. Dünya görüşümüzü kendimizden başka kimse değiştiremez. Kendi aramızda ufak
tefek şeyleri özellikle büyüterek, abartarak ayrılıkçı bir noktaya doğru götürmeyelim” diye
konuştu.
“Bunlar kendilerini 40-50 yıldır saklamışlar”
15 Temmuz’da müthiş bir kalkışma ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Bakan Özhaseki,
“Bu insanlar 40-50 yıldır kendilerini saklamışlar. Böyle bir saklanma, takviye ve gizlenme
dünya tarihinde çok azdır. Daha önce takviye dediğimizde İran tarafında ortaya çıktığı,
onların mezhepsel olarak bu işe sıcak baktığı, değişik kavimlerde bir takım beyin yıkama
metotlarıyla o haşhaşilerin yaptıkları suikastları biliriz ama bu denli komple yapılmış, 40-50
yıl boyunca hazırlanmış yapıyı hiçbirimiz bilmiyorduk. Bize bakan cephesinde kibar bir yüz
vardı. Çevremizde vardı bu insanlardan. Tüm dünyanın 170 ülkesinde Türk okulları açıyor.
Orada Türk bayrağı var, Atatürk var ve İstiklal Marşı okutuyorlar. Siyah çocuklar geliyor
burada İstiklal Marşı okuyorlar, hepimiz duygulanarak hüngür hüngür ağlamaya başlıyoruz ve
hizmet ediyoruz diyorlar. Herkes çocuklarını teslim ediyor. Zenginler paralarını vermeye
başlıyorlar. Okullar yaptırmaya başlıyorlar, yurtlar yaptırmaya başlıyorlar. Fakat bunun arka
tarafında vahşi bir yapı ve son güne bir hazırlık varmış. İşin en acı tarafı da yüce dinimizi
buna alet ederek yaptıkları bir ortam varmış. Bizim dinimizin temel esasının ben Kur'an ve
sünnet olduğuna inanıyorum. Bu insanlarda dürüstlük derken hiçbir tanesi yokmuş. Kendi
içlerinde İslam’ın bildiğimiz bütün kurallarını yok ettikleri gibi ikiyüzlülük, yalan, riya, hatta
ve hatta kendi adamlarını getirmek için başkalarının canını yakma varmış. Bunları yaşadık”
şeklinde konuştu.
FETÖ’nün Ergenekon'da birçok insanın canını yaktıklarını belirten Bakan Özhaseki şöyle
devam etti:
“Ergenekon olaylarında benim şahsi kanaatim, bizim ülkemizin askeri geleneklerinde ihtilal
yapmak gibi bir huy var. Genlerinde böyle bir yapı da var. Ama 8-10 kişi bunu hesap ederken,
bu 10 tane kötü niyetlinin yanına 110 tane de gariban attılar. Bu 110 tane garibanın suçu
neydi. Ya kendi adamlarına rakipti ve kendi adamları yükselemiyordu ya da kendi yapılarına
karşı muhalifti onun için attılar. Bu gariban insanları cayır cayır yaktılar. 15-20’şer senelik
müebbetler verdiler. Bu hangi dinde, imanda var. Benim adamım yükselecek diye suçsuz bir
adamı yakmak, yanındaki garibanı yakmanın hangi dinde, imanda yeri var. İmtihan soruları
baştan sona çalınıyordu. Çocuklarımızın günahı neydi. İşçi insanının çocuğunun günahı ney.
Şimdi konuşan subaylar, 40 sene önce gözlerini açsaydılar. Şimdi konuşmaya hakları yok.
Gelip oralara hakim olurken bunlar, aralarına işçinin, memurun zeki bir çocuğu aralarına
girmişse, onları yıldırıp kaçırdılar. Bunlar acayip bir şey. İnandığımız bütün değerleri altüst
eden, birbirimize olan güveni sarsan bir olay.”
“Darbe başarılı olsaydı sokağa çıkıp çatışacaktım”
Darbe başarılı olsaydı kendisinin de sokağa çıkıp çatışacağının altını çizen Bakan Özhaseki
şunları kaydetti:
“Şimdi bakıyorsunuz, kendi Amerika’daki şizofren yapılarına, başlarındaki o FETÖ denen
adama küfür etmeye başladılar. İnsafsızlar biraz dürüst olun ya. Böyle bir yapı senelerce bizi
kandırmış ve o gece böyle bir hazırlık yapmış. İnsanları vurdular, Meclis'i bombaladılar.
Cumhurbaşkanından başlayarak, aşağıya doğru herkesi öldürme hesapları yaptılar. Sonra da
bu ülkeyi birilerine peşkeş çekerek kucağına vereceklerdi. En acı tablo da eğer Allah korusun
başarılı olsalardı, ülkenin 15 kadar vilayeti Güneydoğusu'ndan koparılacak, aşağıdaki yapıyla
birlikte bir devletçik çıkaracaklar, oradaki zavallı adamlar ‘kendi devletimizi kuruyoruz’ diye
heveslenirken, bir başka ülkenin kölesi halinde hayatlarını devam ettireceklerdi. Kullanılmış
bir yapı olarak orada kalacaklardı. Sonra Doğu'da yine başka bir devletçik hesapları vardı.
Sonra boğazlara el koyma hesapları vardı. Anadolu içinde çarpışan, çatışan, iç savaşın çıktığı,
insanların birbirlerini hunharca öldürdükleri bir ortam hesaplıyorlardı. Ben bu işe

sabretmeyecektim. Şimdiden de ilan ediyorum, sabretmeyeceğim. İrademe sahip çıkmak için,
özgürlüğüme, demokrasime, cumhuriyetimize sahip çıkmak için sokağa çıkacağım ve
çatışmayı göze alıyorum. Benim gibi birçok insan göze alacaktı ve iç çatışma çıkacaktı.
Bunun neticesinde de paramparça olmuş, küçülmüş, daralmış bir Anadolu coğrafyasına
sıkışmış bir ortamda kalacaktık. Bunlar yüreğimizi daraltıyor. Cenabı Allah’a şükürler olsun
ki başarılı olamadılar, millet olarak biz kazandık. Geleceğimize sahip çıktık, demokrasimize
sahip çıktık, Cumhuriyetimize sahip çıktık, istiklalimize ve bağımsızlığımıza sahip çıktık,
kazandık.”
Bakanlığındaki bir takım dengeleri gözetmeleri gerektiğini belirten Bakan Özhaseki, “Yıllarca
belediye başkanlığı yaptım. Temsil ettiğim bakanlığın iki cephesi var. Bir cephesi çevre, bir
cephesi şehirdir. 78.5 milyon hektarlık alanda 9 milyon hektar neredeyse bizim bakanlığa ait
koruma alanları içerisinde yer alıyor. Oraları tahrip ettirmemeye uğraşıyoruz, oralarda bir
takım sıkıntılar olmasın diye müthiş bir mücadelemiz var. Ama bir taraftan da oraları tahrip
etmeye, oralardan rant elde etmeye, oralardan çok hızlı bir şekilde para kazanmaya çalışan bir
grupların da saldırıları altında olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Onlara karşı bir mücadele
var. Fakat bu mücadelede ince bir denge var. O dengeyi de mutlaka bizim gözetmemiz
gerekiyor. Bir taraftan da yatırımlar yapılacak, bu yatırımların da sürmesi gerekiyor. Deniz
kenarında otel yapılacak, yapılmasın diyemezsiniz ama esası korunmuş alanlarda
yaptırmamalı. Enerji lazım. Bunları yaparken çatıştırmadan, doğru yerlerde bu işi
kurtarabilirsek en başarılı bakanlık bizim bakanlığımız olur. Kömüre dayalı termik santraller
var. Dışarıdan gelen ithal kömürle yapılan iş zaten cari açığı çoğaltıyor. Kömürün parasını
veriyorsunuz, sonra elektrik üretmeye çalışıyorsunuz. Bizim kömürümüz var. Burada yerli
santraller kurmak lazım. Şimdi nereye varsanız orada bir çevre ayağa kalkıyor. Kimse böyle
yanında duman çıkaran, kendilerini rahatsız edecek bir yapıyı görmek istemez. Modern
teknoloji ile dışarıya gazlar verilmiyorsa, kimseyi rahatsız etmiyorsa, tabiat tahrip olmuyorsa
ve orada da yerli kömürden enerji üretip kendi içerinizde bunu çok rahat kullanabiliyorsanız,
bunun önünün açılması gerekiyor. Rüzgar, güne gibi kendi içimizdeki bir takım yeraltı
madenlerimizden enerji temin etmelerimizi ne kadar çoğaltırsak, dışa bağımlılığımız o kadar
azalır. Burada bizim bakanlığımızın da işi gayet zor. Bir gayret içerisinde bunları götürmeye
çalışıyoruz” dedi.
“Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bakanlığımıza geçiyor”
Şehircilik noktasında büyük bir gayretleri olduğunun altını çizen Bakan Özhaseki şöyle
konuştu:
“Yakında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı'ndan koparılıyor ve Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı'na bağlanıyor. Bundan sonra bütün belediye başkanı arkadaşlarımızın ne
kadar istekleri, talepleri, özlük haklarıyla ilgili işlemleri ya da hukuki işlemleri, denetimleri,
izinleri varsa bundan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçecek. Biraz İçişleri
Bakanlığı'nın konsepti değişiyor, savunmaya yöneliyor. İç güvenlik ile ilgili daha ağırlıklı bir
hale dönüşüyor. Belediye başkanı arkadaşlarımız Mahalle İdareler'e yazı yazdıklarında cevap
alamazlardı. Dün Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı beni arıyor. Genel Sekreter atamışlar
1.5 sene olmuş ve yazısı gelmemiş. 1.5 senede gelmeyen yazı olur mu? Bu işler için Mahalli
İdareler Genel Müdürlüğü'nün bizde olması çok doğru bir karar oldu. Yasa çalışması yaptık, 5
başlıktan oluşuyor. Birinci bölümde öz gelirlerimizin arttırılması var. Finans ile ilgili çok
teklif var, belediyelerin durumlarını iyileştirelim. İkinci bölümde imarla ilgili sıkıntılı
olduğumuz konular var. Ama haksız yere parsel bazlı yoğunluk artışlarını da yasaklayan bir
yasa var. Herkes 5 katlı evlerini yaparken içerisinden bir tanesini 10 katlıya çıkaracak bir
arkadaşımız imar tadilatları yapmaya başlıyorsa, bunda haksızlık olduğunu ve ceza olduğunu
yazan yasalar geliyor. Bunlar belediye elleriyle yapıldığı gibi bizim bakanlık elleriyle de
yapılmış. İnsanlar şimdi uyanık. Önce belediye geliyor ‘şu işimi yapar mısın’ diyor. Sen ‘yok
yapmam’ deyince bakanlığa geliyor. Orada adamlarını buluyor, başka türlü işler devreye

giriyor. Ondan sonra başlıyor koca koca yanlışlıkların yapılması. Oturduğun günden beri
İstanbul ile ilgili 250-300 bin metrekare inşaat alanını yok ettim. Bakırköy’de geldi, eski
planda 60 bin metre, bizimkiler yapmış 115 bin metre, bazı haklarla birlikte 150 bin metre.
Arada 80-90 bin metre fazla adama inşaat fazlası veriyorsunuz. Bakırköy sahilinde bu 100
metrelik 900 tane rezidans demektir. Bu oranın trafiğini mahveder, altyapısını mahveder, bu
kent cinayetidir. Bir taraftan da adalet duygusunu sarsmaktır. Bunları benim bakanlığım
yapmışsa ben iptal ediyorum. Ben böyle öğrendim, buraya öyle geldim. Bunun mücadelesini
vermeyeceksem orada niye oturuyorum. Seçmenimizle iyi ilişkiler kurmak isteriz. Onlardan
gelen taleplere sıcak bakarak, onu kazanmaya çalışırız. Ama bir taraftan da bu görevin herkes
geçici olduğunu herkes bilsin. Yaptığı işlerden de vicdani sorumluluk taşıdığını bilsin.”
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18743.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

Develi’de parke ve asfalt çalışmaları devam
ediyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Develi Belediyesinin ortaklaşa
mahallelerdeki yol yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

yürüttüğü dış
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Parke çalışmaları kapsamında Şıhlı Mahallesinde 9 bin metrekarelik yolu parke ile kaplayan
ekipler Yeniköy Mahallesinde de 3 bin metrekarelik yolun parke çalışmalarına devam ediyor.
Son olarak Sindelhöyük Mahallesinde toplamda 10 bin metrekarelik yolun parke
çalışmalarına başlayan ekipler, benzer çalışmaların diğer mahallelerde de program dahilinde
devam edeceğini belirtti. Başka bir ekip ise Hoşça-Çukuryurt Mahalleleri arasındaki 4 buçuk
kilometrelik bağlantı yolunun asfaltlama çalışmasına başlarken, Kale-Yaylacık ve Gümüşören
Menengi Mahalleleri arasındaki bağlantı yollarının da asfalt için hazır hale getirildiğini en
kısa sürede bu mahallelerdeki bağlantı yollarının da asfaltlanacağını belirtti. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18744.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

Semt pazarları ile sosyal tesisler
sonbaharda hizmette
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gökkent Mahallesi Şaban ve Nezire
Suluhan Camisinde Cuma namazı sonrası mahalle halkı ve esnaflar ile sohbet ederek yapımı
devam eden Gökkent Sosyal Tesisleri ve Kapalı Semt pazaryeri inşaat alanlı gezdi.
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AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle
Muhtarları, Belediye Başkan Yardımcıları ile Daire Müdürlerin iştirak ettiği Gökkent Mahalle
gezisinde Başkan Memduh Büyükkılıç, Gökkent Mahallenin alt yapısı ile yeni yeni binaların
yükseldiğini ve her geçen gün bina sayısının arttığını söyledi.
Gökkent mahallesinde çok amaçlı SOSYAL TESİS inşa ettiklerini ve bu tesisin yanına da 400
esnaf kapasiteli KAPALI SEMT PAZARYERİ de yaptıklarını hatırlatan Başkan Memduh
Büyükkılıç, gezi ile ilgili olarak şu değerlendirmeler de bulundu;
“Melikgazi Belediyesi örnek ve referans belediye olmamızda semtler arasında ayrım
yapmadan hizmet yapılması ve yatırım gerçekleştirilmesidir. Gökkent Mahallemiz yeni
gelişen ve tüm alt yapısı ile gelişen bir semttir. Bu semtimiz yapılan halk gününde mahalle
halkı bizden kapalı semt pazaryeri ile sosyal tesis istediler. İlkbaharda temeli atılan
tesislerimizin bu yılsonunda hizmete açacağız. Bugün hem semt halkımız ile beraber olduk
hem de bu tesislerimizin inşaat alanını gezdik. İlgili müteahhit firmada yetkililerinden bilgi
aldık. Mahalle halkına şimdiden hayırlı olsun “
Başkan Memduh Büyükkılıç, birlik ve beraberliğin tam zamanı olduğunu Melikgazi
belediyesinin yatırımları ile mahalle halkının bir araya gelerek birliktelik ve beraberlik,
kardeşlik ile kentli olmanın gereğini gösterdiği sözlerine ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18745.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

FUZULİ CADDESİ EYLÜLDE
YENİLENECEK
Taksicilerin Fuzuli Caddesi İsyanı’ başlıklı haberimizle önceki gün Fuzuli Caddesi’nde
yaşanan bozukluklara dikkat çekmiştik. Haberimizin ardından yetkililer, Fevzi Çakmak ile
Alparslan Mahallelerini birbirine bağlayan önemli noktalardan birisi olan Fuzuli Caddesi’nde
eylül ayı ortalarında yeni bir düzenleme yapılacağı bildirildi.
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Geçtiğimiz günlerde gazetemiz sütunlarından “Taksicilerin Fuzuli Caddesi İsyanı” adı altında
duyurduğumuz haber ile Uzay Taksi çalışanları başta olmak üzere çevre esnafın ve vatandaşın
sıkıntısını dile getirmiştik. Çevre halkı ve esnaflar caddede uzun zamandır özellikle asfalt
zeminde yaşanan bozukluklar yüzünden mağdur olduklarını belirtmişlerdi.
Yetkililerden müjde
Kayseri Gündem Gazetesi haber ekibi olarak Caddenin durumunu sorduğumuz yetkililer,
buradaki yenileme çalışmasının eylül ayı sonuna doğru başlanacağı müjdesini verdiler.
Söz konusu caddenin gündemlerinde olduğunu belirten yetkililer, 29 Ağustosta ihalenin
yapılacağını, muhtemelen 20 eylül gibi de hem asfalt yenileme, hem refüj, hem de kaldırım
çalışması yapılacağını aktardı.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18747.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

OĞAN’DAN VALİ’YE 15 TEMMUZ
TEŞEKKÜRÜ
Sivil Dayanışma Platformu (SDP) Başkanı ve AK Parti MKYK Üyesi Ayhan Oğan,Kayseri
Sivil Dayanışma platformu üyeleri Vali Süleyman Kamçı’yı ziyaret etti. Oğan, darbe
hareketine karşı kentte yaptıkları için Vali Kamçı’ya platformu adına teşekkür etti.
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SDP Başkanı ve AK Parti MKYK Üyesi Ayhan Oğan, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Mehmet Uğurlu ve
beraberindeki heyetle, Vali Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret etti.
“Kayseri Türkiye’ye örnek oldu”
SDP Başkanı ve AK Parti MKYK Üyesi Ayhan Oğan, Kayseri’de 15 Temmuz sürecinden
sonra kamu kurum ve kuruluşlarının gösterdiği dayanışma ve tasfiye sürecindeki gayretlerin
Türkiye’ye örnek teşkil ettiğini söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın liderliği, Başbakan Binali Yıldırım ile illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının
kararlılığı ve cesareti, Türk milletinin basireti ile önlendiğini belirten Oğan, “Şimdi de, İslam
tarihinde eşi benzeri görülmemiş fitne hareketi ve casus şebekesinin temizlenmesi ve
tasfiyesine dair yeni bir hareket başlatıldı. Bu konuda Kayserinin örnek teşkil ettiğini
düşünüyoruz. Bu vesile ile sizi ziyaret edip, nezdinizde emniyet müdürlerimiz, hakim ve
savcılarımız ve tüm bürokrasi mensuplarına destek ve teşekkürlerimizi, Kayseri halkı ile
birlikte şükranla bu süreci takip ettiğimizi belirtmek istedik. Gayretleriniz için teşekkür
ediyoruz, Kayseri sizin gibi bir Vali’yi kazandığı için memnunuz.” ifadelerini kullandı.
“Kayseri’de kimsenin burnu kanamadı”
Sivil toplum kuruluşlarının kendileri için önemli olduğunu belirten Vali Süleyman Kamçı,
Sivil Dayanışma Platformu üyelerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. 15
Temmuz FETÖ/PDY terör örgütü darbe girişiminden sonra, Kayseri’nin ve Kayserililerin
ülkeye örnek olacak biçimde vatana sahip çıktığını kaydeden Vali Süleyman Kamçı,
“Kayseri’ye geleli kısa bir süre oldu. Kayserimizde bizi üzecek bir hadise olmadı, kimsenin
burnu kanamadan bu süreci atlattık. 15 Temmuz akşamı Sayın Cumhurbaşkanımızın, dünyada
örnek alınacak bir liderlik örneği göstererek vatandaşımızı meydanlara çağırması ile 27 gün
boyunca demokrasi nöbetleri sürdü ve halen daha o duyarlılık devam ediyor. Biz de kamu
kurum ve kuruluşları ile bu süreci el birliği içerisinde iyi bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz.
İnşallah bu süreç en kısa sürede sona erer ve memleketimiz kısa zamanda huzura kavuşur.
Ama Kayseri, Kayserililiğini gösterdi. Kayserililer bu süreçte Türkiye’de önemli olduklarını
bir kez daha gösterdi, kendilerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Ziyaret, katılımcıların fikir alışverişinin ardından sona erdi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18748.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

Şeker’e algı oluşturmaya çalışanlar
FETÖ'cü çıktı
TUSKON'a üye şirketler ile ilgili olarak basında çıkan haberler üzerine Kayseri Şeker
Fabrikası yöneticileri tarafından konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar kamuoyuna aktarıldı.
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler
Konfederasyonuna Kayseri Şeker'i üye yaparak "Cambaza bak" taktiği ile geçmişte
TUSKON'a üye olan ve onlarla yurt dışı ziyaretlerine katılan, yaptıkları bağışları gizlemeye
çalışanların gerçek yüzleri belgelerle bir bir aydınlanıyor.
Kayseri Şeker Fabrikasını, Kayyum atamasından önce TUSKON'a üye yaptığı öğrenildi.
Kayyum öncesi Kayseri Şeker Fabrikası Yönetimi 2010 yılında organize edilen Kazakistan
programına katılarak destek sağladığı iddia ediliyor.
Ülkemizin sanayi öncüsü ve 80 bin çiftçinin gözbebeği olan Kayseri Şeker gibi bir kuruluşu
FETÖ’nün finans kaynağı olan TUSKON ve ANFED'e üye yaparak destek sağlayan ekip ile
ilgili kayıtlar ve Kimse Yokmu Derneği ile Kılıçaslan Eğitim Vakfı Derneği'ne yapılan
bağışlarla ilgili dokümanlar
adli makamlara teslim edilerek Kayseri Şeker
üzerinden kurulan kirli ilişkilerden arınmasının da sağlanacağı belirtildi.
Kayseri
Şeker
yöneticileri,
bünyesinde
oluşturulan
ekiplerle
arşiv
dokümanlarının taramasını yaptırdı. Bu sayede geçmiş dönemlerde Kayseri Şeker adına
kapalı kapılar ardında maddi ilişkiler içerisine girenlerle ilgili olarak elde edilen verileri de
adli makamlara teslim etmek suretiyle kimlerin gerçek FETÖ'cü olduğunu da ortaya
çıkmasının sağlanacağı belirtildi.
Kayseri Şeker hakkında sosyal medya ve bazı basın kuruluşları aracılığı ile her gelişmeyi
olumsuzlaştırmak her yeni girişimi baltalamak suretiyle iftira kampanyası yürüten hasta ruhlu
insanların TUSKON üyeliği ve FETÖ örgütüne yaptıkları yardımların belgelerinin ortaya
çıkmasıyla kendilerinin FETÖ'cü kimliklerini gizlemeye çalıştıkları net olarak anlaşılmıştır.
Ayrıca; Kayseri Şeker TUSKON'a 2010 yılında üye yapılmış olup aidat ve çeşitli hizmet adı
altında ödemeler yapılmış. Ancak Kayyum atamasından sonra her türlü ilişki kesilerek hiçbir
ödeme yapılmadığı belirtilmiştir. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18749.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

Eğitim Bir-Sen’den başarılı liselere ziyaret
Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, Başkan Yardımcısı Hacı Sarı ve
Melikgazi İlçe Temsilcisi Celalettin Posçu üniversite yerleştirmelerinde başarılı olan liseleri
ziyaret etti.
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Devlet okulları özel kurslardan daha kaliteli
Aydın Kalkan, 2015-2016 eğitim öğretim yılında dershanelerin faaliyet göstermediğini
okullarda açılan yetiştirme kurslarının öğrencileri sınavlara hazırladığını belirterek okul
idarecilerimizin ve öğretmenlerimizin öğrencileri üniversite sınavlarına hazırlamada önemli
başarılar elde ettiklerini belirtti.

Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Devlet okullarına ve Milli Eğitim
Bakanlığında çalışan öğretmenlere fırsat verildiği takdirde özel okullardan ve kurs
merkezlerinden daha başarılı olabileceklerini böylelikle göstermişlerdir" ifadelerini kullandı.
Velilerin devlet okullarına güvenmeleri gerektiğini ve bu okullara sahip çıkmaları üzerinde
duran Kalkan, artık Türkiye’de ve Kayseri’de eğitimde başarı eşiğinin aşıldığını belirtti.
Aydın Kalkan, "Ziyaret ettiğimizi okullardan Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Hatip
Lisesinin başarıları arasında 2 Tıp Fakültesi, 1 Diş Hekimliği Fakültesi,4 Hukuk Fakültesi,12
Mühendislik Fakültesi, 10 Eğitim Fakültesi, 23 İlahiyat Fakültesi bulunmaktadır. Nuh
Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesinden 14 Tıp Fakültesi, 17 Diş Hekimliği Fakültesi, 22
Hukuk Fakültesi çok sayıda mühendislik fakültesine öğrenci yerleştirildi.
Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesinin 7 Tıp Fakültesi, 3 Diş Hekimliği Fakültesi, 4 Hukuk
Fakültesi çok sayıda mühendislik fakültesi, eğitim fakültesi başarısı bulunmaktadır. Devlet
okulları ve öğretmenleri nitelik bakımından daha başarılıdır" diyerek, yeni dönemde de okul
idarelerine ve öğretmenlerine her türlü imkanın verilmesi gerektiğini ve bu başarıların
kurumsallaşması gerektiğini anlattı.
Aydın Kalkan ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz darbe girişiminin sembol isimlerinden
Ömer Halisdemir’in adını taşıyan Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip
Lisesini de ziyaret ederek okul yönetimine başarılar diledi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18750.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

Mustafa Çelik: Rahmet okutacak işler
yapmak istiyoruz
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yapımı devam eden yol çalışmaları
hakkında üstü açık otobüste brifing düzenledi. Basın mensuplarına devam eden çalışmaları
yerlerinde gösteren Başkan Çelik, "Rahmet okutacak işler yapmak istiyoruz." dedi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yapımı devam eden Sivas Caddesi yol
yapım çalışmaları, Gültepe Bulvarı yol yapım çalışmaları, Mimsin-TOKİ arası alternatif
bağlantı yolu çalışmaları, Mimarsinan Kavşağı-Harikalar Diyarı arası yol genişletme
çalışmaları, Gesi Kavşağı-Kuzey Çevreyolu arası yol düzenleme çalışmaları ve Yeni HalKızık Mahallesi arası yol yapım çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Üstü
açık otobüste brifing veren Başkan Çelik, Sivas caddesinde yapımı devam eden çalışmaların
neticesinde Sivas Caddesi üzerinde gidiş güzergahında Fuzuli kavşağı ile Tuna kavşağı
arasında yer alan 725 metre uzunluğundaki mevcut 2 şeritli taşıt yoluna ilave olarak 1 şerit
daha yapıldığını ve mevcut olan 7 buçuk metre taşıt yolunun genişliğinin 11 metreye
çıkarıldığını kaydetti.

"Rahmet okutacak işler yapmak istiyoruz"
Göreve geldiklerinden bu yana kendilerinden istenen işlerin en iyisini yapmak için uğraştığını
kaydeden Başkan Çelik, "Üzerinden yıllar geçse de ‘Zamanında falan başkan geldi, bu yolları
aştı ve Kayseri’nin böyle bir derdi kalmadı’ dedirtecek bir iş yapalım diye istiyoruz. Bu da
ulaşım ve toplu taşıma konusudur. Üzerinde bulunduğumuz Mustafa Kemal Paşa Bulvarı,
yıllar önce Osman Kavuncu’nun açtığı yoldur. Üzerinden yıllar geçse de hala rahmet
okuyoruz. Yıllar sonra da bizimle ilgili rahmet okutacak projeler yapalım istiyoruz." şeklinde
konuştu.
Güzergah boyunca otoparklar yapıldığını belirten Çelik, çalışmalarda bazalt bordür ve bazalt
kaplama taş kullanılarak konforlu ve uzun yıllar hizmet edebilecek malzemeleri tercih
edildiğini söyledi. Yakın zamanda temeli atılan Gültepe Bulvarı hakkında bilgi veren Kayseri
Büyükşehir
Belediye
Başkanı
Mustafa
Çelik,
sözlerini
şöyle
sürdürdü:
"Sivas Caddesi, Kızılırmak Caddesi ve Mustafa Şimşek Caddesine alternatif olarak
düşünülen, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarını birbirine bağlayacak olan
Gültepe Bulvarı yapım çalışmaları devam etmektedir. Yolun toplam uzunluğu 2 bin 640 metre
olup geliş ve gidiş istikametlerinde 3'er şerit olmak üzere toplam 6 şerit yol ve yaya yolları
inşa edilmektedir. Kayseri'yi çok daha konforlu bir kent haline getirmek amacıyla yürütülen
çalışma kapsamında 50 metre imar genişliğine sahip olan 3x3 şerit duble yol özelliğindeki
Gültepe Bulvarı'nın hizmete sunulması ile birlikte şehrin doğu-batı aksındaki trafik akışında
önemli bir rahatlama sağlanacaktır."
"Demiryolunu 2 yıl içerisinde taşıyacağız"
Mimsin-TOKİ arasındaki alternatif bağlantı yolunun yapım çalışmasının devam ettiğini
belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, "Şehrimizin önemli toplum konut
alanlarından TOKİ ile Mimsin bölgesi arasında ulaşım imkanı sağlayacak olan 2 bin 750
metre uzunluğunda 50 metre genişliğinde imar yolu yapım çalışmaları devam etmektedir. Söz
konusu yol geliş ve gidiş istikametlerinde 3'er şerit olmak üzere toplam 6 şeritli olarak inşa
edilmektedir. Yol platformunun her iki yanında 10'ar metre genişliğinde peyzaj alanları
oluşturulacaktır. Ayrıca yol güzergahı boyunca yüzey sularının yola zarar vermesini
engellemek amacıyla gerekli noktalarda menfez ve taşkın koruma kanalları inşa edilmektedir.
Yol üzerinde altyapı kurumları tarafından yapılacak çalışmalara müteakip sıcak asfalt
kaplama yapılacaktır." ifadelerini kullandı.
Başkan Çelik, Ankara'da TCDD Genel Müdürlüğü ile gerekli görüşmelerin yapıldığını ve
demir yolunun 2 yıl içerisinde şehir merkezinin dışına taşınacağını sözlerine ekledi.
Çelik, gerçekleştirdiği sunumun ardından Kızık Mahallesi’nde Cuma Namazını kıldı. Cuma
Namazının ardından Ak Parti İl Başkanı Cahit Özden ile birlikte mahalle sakinleri ile bir süre
sohbet eden Çelik, döner kesip ikram etti. Çelik ve Özden’e mahalleden ayrılırken çiçek
buketi hediye edildi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18751.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

Kasaplar Odasından "Kurban eti" uyarısı
Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Adnan Aydın, Kurban Bayramı'nda sokak
ortasında paslı kıyma makinelerinde et çekimi yapılmasının önüne geçilmesi gerektiğini
belirtti.
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Oda Başkanı Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, 2000 yılından itibaren ilçelerde kurban
hizmetleri komisyonları kurulduğunu, ilgililerin katılımı ile kurulan bu komisyonların çeşitli
kararlar aldığını hatırlattı.
Kurban Bayramı'nda et çekme işini kasap olmayan bakkal, berber, manav gibi ehil olmayan
kişilerinde yaptığını ifade eden Aydın, Kurban Hizmetleri Komisyonunun "Sokak ortasında
izinsiz mekânlarda gayri sıhhi şartlarda et çekimine izin verilmemesi ve bu işi Belediye Zabıta
Müdürlüklerinin önlemesi" gerektiği yönünde önceki yıllarda karar aldığını anımsattı.
Buna rağmen yıllardır et çekme işinin sokak ortalarında, hijyenik olmayan koşullarda
yapıldığına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:
"Yıllardır belediye zabıta ekiplerinin bu duruma duyarsız kaldıkları görülüyor. Hatta adeta
teşvik edercesine bayramda iki zabıta memurunu nöbetçi bıraktıkları, bu memurların da
Kurban Komisyonunun almış oldukları kararı uygulamadıkları, hiçbir korsan kişiye ceza
kesmedikleri
ve
hiçbir
korsan
kıyma
makinesini
almadıkları
müşahede
edilmektedir. Ülkemizin AB'ne girmeye hazırlandığı ve şehrimizin Avrupa şehirleriyle
kıyaslandığı şu günlerde Kurban Bayramında Sokak ortalarında paslı kıyma makinelerini de
et çekim işi -ülkemizde 81 vilayetimizde böyle bir uygulama yoktur- sadece Kayserimizde
vardır. Şehrimiz kurban bayramında dört bin km uzaklıktaki Afrika ülkelerini andırmaktadır.
Esnafımız bize Kurban Bayramı öncesi 'Belediyelere giderek kıyma makinelerini belediye
zabıta müdürlerine vererek boykot edelim' şeklinde baskı yapıyor. Bu yılda yine korsan kıyma
çekimi yapılırsa, biz, oda olarak basın-yayın ve her türlü haberleşme aracını kullanarak paslı
kıyma makinelerini ve zabıtanın görev yapmadığını halkımıza duyuracağız. Yetkililerden
daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız ise bu korsan, hijyenik
olmayan, hastalık davetçisi olan yerlerde et çektirmemeleridir. Kasap esnafımız daha sağlıklı
ortamda hijyenik kurallara uygun et çekimi yapmaktadır."
Canlı hayvan tartım fiyatlarıyla ilgili de bilgi veren Aydın, dananın canlı tartım kilogram
fiyatının 18, düvenin 17, ineğin ise 16 lira olduğunu dile getirdi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18752.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

Kırım ve Rusya’da 400 milyon dolarlık
pasta
Rusya-Türkiye arasındaki sorunların giderilmesinin ardından Kayseri-Moskova-Akmescit
hattında ticaret ve yatırım hareketliliği tekrar başladı. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Rusya
Ulusal Konseyi’nin Anadolu Temsilcisi İlter Sağırsoy, Rus heyeti temsilcisi Mikhail Kriski ve
beraberindeki heyetle önümüzdeki hafta, İstanbul ve Bodrum’da 400 milyon dolarlık hacimli
işleri, kaldığı yerden başlatacak kararlar almak üzere bir dizi toplantı yapacak.
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Karadeniz Ekonomik İşbirliği Rusya Ulusal Konseyi’nin Anadolu temsilcisi olan İlter
Sağırsoy, Rusya ile ilişkilerin eskisinden daha iyi olacağına dikkat çekerek, “ Kırım ve
Rusya’da 12 sektörde yaklaşık 400 milyon dolarlık yatırım için görüşmeler ve işbirliğinde son
noktaya gelinmişti. Birkaç şirket değişikliğiyle kaldığı yerden ve daha da gelişmiş olarak işler
devam ediyor.” dedi.
Rusya-Türkiye arasındaki sorunların çözülmesinin ardından yeni bir sürece girildiğini belirten
KEİB Rusya Ulusal Konseyi Anadolu Temsilcisi İlter Sağırsoy, “Geçen 9 aylık sürede, gerek
hizmet gerekse ticaret ve özellikle de inşaat ve de gıda sektörlerinde Türkiye’nin yerine
koymaya çalışılan ürünlerin ve markaların, ülkelerin hiçbiri Türkiye’nin yerini gerçek manada
tutmadı. İnşaat, telekomünikasyon ve haberleşme, çelik kapı, mobilya, keçe, elyaf, bebek
bezi, kanatlı hayvan entegre tesisleri, alışveriş merkezleri, seracılık ve turizm konularında
yaklaşık bir senedir bu bölgede girişimlerimizle işleri bir noktaya getirmiştik. Uçak kazasıyla,
akamete uğrayan ilişkiler şimdi eskisinden daha da iyi bir noktaya geldi. Çoğu şirket oralarda
yapılanmıştı ve bir kısmının da banka kredileri daha çıkmıştı. Şimdi bu şirketlerin bir kısmını
değiştirmekle birlikte diğerlerine yenilerini de ekleyerek yolumuza devam ediyoruz. İnşallah
çok yakında temel atma ya da hizmete açma gibi törenlerle ülkemizi oralarda temsil edeceğiz.
Bu arada tüm Kayserili işadamlarımızı da bu 400 milyon dolarlık pazardan ve neredeyse hazır
hale gelmiş işlerden yararlanmaya ve pay almaya davet ediyoruz. “
Sağırsoy önümüzdeki hafta İstanbul ve Bodrum’da iki ayrı önemli toplantı yapacağını
hatırlatarak, “birliğimizin Rusya tarafındaki Başkan düzeyindeki temsilcisi olan Mikhail
Kriski ve beraberindeki heyetle görüşmelere başlıyoruz. Her iki taraf içinde hayırlara vesile
olsun inşallah, Eylül ayı içinde yeni bir yönetim ve heyetle sonuca imza atmak üzere ve belki
de temeller atmak üzere Moskova ve Kırım a gideceğiz” dedi. Sağırsoy, yeni oluşturulacak
heyet ile Eylül ayın ortalarında, Moskova ve Akmescit’e ziyarette bulunarak bir dizi
görüşmeler yapıp, işlerin başlaması için belirlenen eylem planına imza atacak. Kurumsal
Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18753.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

KTO’da yeni üyeler bilgilendirildi
Kayseri Ticaret Odası tarafından yeni üyeler için organize edilen bilgilendirme toplantılarının
13. etabı gerçekleştirildi.
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Kayseri Ticaret Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, KOSGEB Bölge Müdürü Ahmet
Özbekler, KOSGEB Uzmanları ve yeni üyeler katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Celal Hasnalçacı, Oda hakkında genel bilgi paylaşımında bulundu. Üyelere sundukları
hizmetlere ilişkin de örnekler veren Hasnalçacı, yeni hizmet binası inşaatı, meslek komitesi
çalışmaları, kalite ve akreditasyon faaliyetleri başta olmak üzere sunulan hizmetler hakkında
bilgi verdi.
Başkan Yardımcısı Hasnalçacı’nın konuşmasının ardından yeni üyeleri selamlayan KOSGEB
Bölge Müdürü Ahmet Özbekler de kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özbekler’in
konuşmasının ardından Kayseri Ticaret Odası Meslek Komiteleri ve Üye İlişkileri Müdürü
Muhsin Salman tarafından yapılan sunumun ardından KOSGEB desteklerine ilişkin sunum da
gerçekleştirildi
Soru-cevap bölümü ile devam eden yeni üye bilgilendirme toplantısı, katılan üyeler arasından
seçilen 3 üyeye tablet bilgisayar hediye edilmesinin ardından sona erdi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18754.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

KPSS’DE UMUTLAR ARTTI
Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) kopya çekenlerin memuriyetten uzaklaştırılacak
olması ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturmalar
nedeniyle kamu kurumlarında kadroların boşalması, memur olmayı bekleyenlere umut oldu.
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2010'da yapılan KPSS'de soruların usulsüz şekilde elde edilmesine yönelik düzenleme
kapsamında kopya çektiği belirlenenlerin memuriyetten uzaklaştırılacak olması, kamu
kurumlarında kadroların boşalmasını gündeme getirdi.
Öte yandan, son verilere göre, darbe girişimiyle ilgili soruşturmalar kapsamında kamu
kurumlarında görevden el çektirilen memur sayısı 80 bine yaklaştı, kamu görevinden çıkarılan
memur sayısı ise 5 bini aştı. Görevden uzaklaştırmaların ardından kamu hizmetinin
aksamaması için pek çok kurum KPSS ile bazı kurumlar ise sınavsız olarak memur alımı
yapacak.
Yeni alımların hız kazanması, boşalan kadrolara memurların yerleştirilmesi sürecinin
hızlandırılması ve FETÖ'nün KPSS'de yaptığı usulsüzlüklerin ortaya çıkıp sorumluların
cezalandırılması memur olmak isteyenleri umutlandırdı.
Bu kapsamda ÖSYM tarafından ön lisans düzeyinde 22 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde ise
23 Ekim'de KPSS yapılacak. Her iki sınavın da son başvuru tarihi olan 24 Ağustos öncesi
başvurularını tamamlamak isteyen adaylar, sınav başvuru merkezlerinde uzun kuyruklar
oluşturuyor.
Ön lisans mezunlarının yanı sıra liseyi yıllar önce bitiren ve memur olma yaşını kaçırmak
istemeyen lise mezunu ev kadınları da memur olma umuduyla başvuru kuyruklarında yerini
alıyor. Memur olmak için sınav başvuru merkezlerine gelen kadınların kimi çocuğuyla kimisi
ise eşiyle başvuru formunu doldurmanın telaşını yaşıyor.
Başvuru kuyruğunda çocuklarıyla bekleyen kadınlar, uzun yıllar sonra memur olarak atanma
ihtimalinin heyecanını yaşıyor.
Bebekler pusette anneler başvuru kuyruğunda
Kayseri'deki sınav başvuru merkezine pusetteki bebeğiyle gelen Aslı Kolaklıkaya, yaptığı
açıklamada, 16 yıl önce liseyi bitirdiğini söyledi.
İki çocuğu olduğunu belirten Kolaklıkaya, "11 yaşında oğlum, 2 yaşında da bir kızım var.
Memur olmayı ve atanmayı çok istiyorum. Kadroların boşalması bizim için bir umut oldu.
Önümüz açıldı, şansımız çok, inşallah olur." dedi.
Eşiyle sınav başvurusunda bulunan Dilek Yapar ise KPSS'ye girmeye eşinin desteğiyle karar
verdiğini anlattı.
10 yıldır çalışmadığını ifade eden Yapar, "Maddi anlamda çalışmaya ihtiyacımız var. Kız
meslek lisesi mezunuyum. İnşallah atanırım, emeklerimizin karşılığını alırız. Hakkıyla herkes
alınsın, kimsenin hakkı yenmesin. 4 çocuğumu evde bırakıp buraya geldim. Uzun saatlerdir
başvuru için bekliyorum. İnşallah hayırlı olur." diye konuştu
Kızıyla sınav başvuru formunu dolduran Mehtap Bölük de liseyi bitireli 14 yıl olduğunu
ancak memurluk umudunu hiçbir zaman kaybetmediğini dile getirdi.
Bölük, "Lise mezunu çok memur alınacağını duyunca başvurmak istedim. İnşallah olur. İki
çocuğum var, kızımla başvuruya geldim. Kayseri'de memur olarak çalışmak istiyorum."
ifadelerini kullandı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18755.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

Develi’de muhtaçlar için stant açıldı
Develi Müftülüğü tarafından Kurban Bayramı münasebetiyle kurbanını yurt içi ve dışındaki
muhtaçlara ulaştırmak isteyenler için Merkez Çarşı Camii önünde stant açıldı.
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Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak tarafından açılışı
yapılan, vekaletle kurban standına ilk bağışı Başkan Cabbar yaptı. Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından 2016 yılı için yurt dışı 500 TL, yurt içi ise 690 TL olarak belirlenen kurban
bedelini yurt içi ve yurt dışındaki yoksullara ulaştırmak için Develi halkından bağış
yapmalarını isteyen Müftü Koçak, Başkan Cabbar’a da desteklerinden dolayı teşekkürlerini
iletti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18756.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

Çok istediği şehitlik mertebesine 15
Temmuz'da erişti
FETÖ'nün darbe girişimine tepki için gittiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilerin
silahından çıkan kurşunla 26 yaşında şehit düşen Samet Uslu'nun anne ve babası, oğullarının
yasını tutuyor.
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine tepki için gittiği 15
Temmuz Şehitler Köprüsü'nde (Boğaziçi Köprüsü) darbeciler tarafından şehit edilen
Trabzonlu 26 yaşındaki Samet Uslu'nun anne ve babası, hainlerin en ağır şekilde
cezalandırılmasını istiyor.
Yaklaşık 8 sene önce oğulları Samet Uslu'nun üniversite eğitimi için İstanbul'dan
memleketleri Trabzon'a gelerek Akçaabat ilçesine yerleşen Gönül ve Hüseyin Uslu çifti, tek
oğullarını genç yaşta kaybetmenin acısını yaşıyor.

Baba Hüseyin Uslu, yaptığı açıklamada, Karadeniz Teknik Üniversitesi Beşikdüzü Meslek
Yüksek Okulu Muhasebe ve Vergi Bölümünden mezun olan oğlunun, vatani görevini
Şanlıurfa'da jandarma komando olarak yaptığını ve kasım 2015'de terhis olduğunu söyledi.
Oğlunun olaydan yaklaşık bir ay önce İstanbul Çengelköy'de bulunan bir şirkette işe girdiğini
belirten Uslu, "Oğlum, orada ablası ile yaşıyordu. Darbe girişiminin yaşandığı gece, kızım,
damadım ve iki torunum benim evimde misafirdi. O akşam hepimiz saat 22.00 gibi uyuduk.
Gece 01.30 civarında oğlum cep telefonumu aradı, 'baba Türkiye ayağa kalktı, televizyon
seyretmiyor musunuz?' dedi. 'Yok oğlum, yatıyoruz.' dedim. O arada tekbir ve silah seslerini
duydum." ifadelerini kullandı.
Uslu, oğlu ile konuştuğu sırada bir türlü düşüncelerini toparlayıp, "oğlum gitme, geri çekil."
diyemediğini aktararak, şöyle devam etti:
"Oğlumun, 'tamam, yat o zaman.' demesinin ardından tekrar uyudum. Sabah damat
televizyonu açınca, 'kalk baba, ortalık karışmış.' dedi. Telefonlara sarıldık, aradık ama cevap
vermedi. Burada jandarmaya gidip oğlum için kayıp ilanı verdim. O gün akşam saatlerinde
biradere ulaşıp adli tıbba çağırmışlar. Ölenler arasında Samet isminde iki kişi varmış, gidip
teşhis etmişler. Oğlum, olay gecesi 02.00 sıralarında hastaneye eks vaziyette getirilmiş.
Akrabalarımız cenazeyi memleketimize ulaştırdı ve ardından burada defnettik."
Olaydan yaklaşık 8 ay önce vatani görevini tamamlayan oğlunun, askerde şehit olmayı çok
istediğini vurgulayan baba Uslu, "Nasip buradaymış, vatan uğruna şehit oldu oğlum. Diyecek
lafım yok, Rabbim öyle istedi. Evlat acısı zor, anısı çok olduğu için acısı da çok büyük
oluyor." diye konuştu.
"Evladım gitti ama yeter ki o başımızda dursun"
"Cennet kuşum şehit oldu" diyerek oğlunun ardından gözyaşı döken anne Gönül Uslu, bütün
şehit anaları ve kendisi için Allah'tan sabır diledi.
Kendisine çok düşkün olan oğlunun herkese yardım ettiğini anlatan Uslu, hayalinin ise çok
sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşmak olduğunu belirtti.
Uslu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi çok istediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle
sürdürdü:
"Biz devletimizden razıyız, Allah'ım da razı olsun. İyi ki o varmış başımızda.
Cumhurbaşkanımızı,
Başbakanımızı
Allah
başımızdan
eksik
etmesin.
Biz
Cumhurbaşkanımıza hep duacıyız. Evladım gitti ama yeter ki o başımızda dursun. Evladım
nasıl onun hayranıysa biz de onun hayranıyız, çok seviyoruz kendisini. Allah
Cumhurbaşkanımıza güç, kuvvet versin, dimdik ayakta durmayı ona nasip eylesin. Her zaman
onun arkasındayız." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18757.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

TAHLİYELER HEM SEVİNÇ HEM
ENDİŞE YAŞATTI
Son günlerde cezaevlerinde bulunan hükümlerin belirli şartlarla salıverilmesi haberlerinin
tutuklu yakınları arasında sevinç, kamuoyunun bir kısmında ise endişelere yol açtığı
belirlendi.
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Tartışmalar sürerken Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalarda cezaevlerinde bulunan 214
bin hükümlünün 93 binini ilgilendiren düzenleme kapsamında ilk etapta yaklaşık 38 bin
tutuklunun denetimli olarak tahliye edileceği açıklandı. Bu kapsamda 1 Temmuz 2016
tarihine kadar işlenen suçlarda denetimli serbestlik süresi bir yıldan iki yıla çıkarılarak,
koşullu salıverme süresinin bitimine iki yıldan az kalmış olanların cezaevlerinden tahliye
edilecekleri belirtildi.
Medya Takip Ajansı Interpress’in üç bine yakın ulusal, bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi
kapsayan incelemesine göre, yılbaşından bu yana yazılı basında cezaevleri hakkında 55
binden fazla haber çıktığı belirlendi. Cezaevlerinde bulunan tutuklular ile ilgili 35 bini aşkın
haber yayınlanırken, mahkûmlar ile alakalı da yazılı basında 30 binin üzerinde haber yer
aldığı saptandı. Yılbaşından bu yana yazılı basına tahliyelerle ilgili 25 bine yakın haber
yansırken, hükümlüler hakkında çıkan haber sayısı ise 7 bini geçti. Yeni çıkan yasayla
gündeme gelen denetimli serbestlik hakkında yazılı basında 4 bine yakın haber çıkarken,
koşullu salıverme ile alakalı ise yılbaşından bu yana yazılı basında 200 civarında haber
yayınlandığı tespit edildi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18758.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Personeli
Sağlık Taraması
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli sağlık taramasından geçirildi.

21 Ağustos 2016 Pazar 00:38

Sağlık taramasıyla ilgili olarak bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, "İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bağlı birimlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine
yönelik çalışmalar, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelik gereğince
01 Temmuz 2016 tarihinde başlatılmış bulunmaktadır" dedi.
Taymuş, "Bu kapsamda; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev
yapmakta olan tüm personelin periyodik sağlık taraması anılan kanun ve yönetmelik
hükümlerine göre yapılan sözleşme doğrultusunda, İmza Sağlık Ortak Sağlık ve Güvenlik Tic.
Ltd. Şti. tarafından gezici sağlık tarama aracıyla 18-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında Kültür
Merkezinde gerçekleştirilmiştir" ifadesinde bulundu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18759.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

“Kocasinan” dergisi halkla buluştu
Kocasinan Belediyesi’nin aylık haber dergisi “Kocasinan” birinci sayısıyla yayın hayatına
“merhaba” dedi.
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Kocasinan Belediyesi’nce hazırlanan aylık haber dergisi Kocasinan’ın vatandaşlara ve esnafa
dağıtımına başlandı. 6 bin adet basılarak muhtarlıklarda, semt konaklarında, tramvay
duraklarında ücretsiz dağıtılan derginin imtiyaz sahibi Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan
Doruk, Yazı İşleri Müdürü ise meslektaşımız Selda Sermin Polat.
Tamamı renkli 116 sayfalık dergide Kocasinan Belediyesi’nin önemli proje ve icraatları
tanıtılırken; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı
Mustafa Palancıoğlu ile yapılan röportajlar dikkat çekiyor.
Kocasinan’a gökyüzünden bakış
Derginin en beğenilen bölümü ise ortasında yer alan “Kocasinan’a gökyüzünden bakıyoruz”
köşesi. Birbirinden nefis karelerin yer aldığı bu bölüm 16 sayfadan oluşuyor.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar sunuş yazısında şunları belirtiyor;
“Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmeniz adına sizlerin ilgi ve beğenisine
takdim ettiğimiz dergi Kocasinan’da geride bıraktığımız 7 ayın haberlerini paylaşıyoruz.
‘Çözüm Ve Proje Odaklı Belediyecilik ’anlayışıyla çalışmaya ve üretmeye odaklandık. Bunu
yaparken, şehrin sadece fiziki yapısıyla ilgilenmek olarak kısıtlamadığımız ‘Belediyecilik’
tanımına bölge sakinlerimizle aramızda kurduğumuz gönül köprülerini ekledik.
Hemşerilerimizle doğumunda, öğrenciliğinde düğününde ve hatta cenazesinde hayatın her
anını paylaşmaya özen gösterdik.” (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18760.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

Ödüllü tasarım yarışması
Türk Eğitim Vakfı (TEV), sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz mutlu günlerde kullanılmak
üzere "Mutlu Gün Panosu" tasarım yarışması düzenliyor.
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Nikâh, nişan, düğün gibi törenlerde verilecek anlamlı bir hediye tasarlanması fikriyle yola
çıkılan yarışmaya, Türkiye çapında Güzel Sanatlar ve Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında
lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler başvurabiliyor. Jüri üyeleri arasında Can Yalman,
Han Tümertekin, Defne Koz, Bahattin Öztuncay, Dr. Oya Akman, Yiğit Yazıcı, Hanefi Yeter
gibi tasarım dünyasının başarılı isimlerinin yer aldığı yarışmaya son başvuru tarihi ise 02
Eylül 2016.
1967 yılından bu yana Türkiye'nin aydınlık geleceği için eğitime destek veren Türk Eğitim
Vakfı (TEV), 50. yılına girerken anlamlı bir uygulamayı hizmete sokmak için bir tasarım
yarışması düzenliyor. Kurulduğundan bu yana gençlerin eğitimine katkıda bulunmak için
çalışmalar yürüten TEV, bu yarışma sonucu seçilen tasarımlarla, mutlu günlerde anlamlı bir
hediye paylaşmak isteyenler için yepyeni bir "Mutlu Gün Panosu" nu hayata geçirmeye
hazırlanıyor.
2017 yılının bir tasarım meydan okuması olarak nitelendirilen; "Mutlu Günlere
Dokun!" konsepti ve "Mutlu Gün Panosu ‘nu sen tasarla, arkadaşlarının eğitimine destek
ol!" sloganıyla duyurulan yarışma, Türkiye çapında Güzel Sanatlar ve Endüstri Ürünleri
Tasarımı alanında eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerini hedefliyor. "Mutlu Gün
Panosu" seçilecek olan tasarımın; nikâh, nişan, düğün, açılış gibi mutlu günlerin kutlandığı
törenlerde yıllarca kullanılarak gelenekselleşmesi amaçlanıyor.
Türkiye'de cenaze çelenkleri ile bir çığır açan Türk Eğitim Vakfının aynı başarının bir
benzerini mutlu günlere de taşıma amacıyla başlattığı süreç 50. Yıl için de bir imza proje
olma özelliği taşıyor. Vakfın önemli bağış kaynaklarından biri olması hedeflenen uygulama
için düzenlenen yarışmaya başvurular 02 Eylül 2016 tarihinde son buluyor. Yurt içinde
223.600, yurt dışında ise yüksek lisans için 1.665 eğitim bursu sağlayan vakfın ülke çapında
başlattığı "Mutlu Gün Panosu" yarışmasının jüri üyeleri arasında; Can Yalman, Defne Koz,
Bahattin Öztuncay, Han Tümertekin, Dr. Oya Akman, Yiğit Yazıcı, Hanefi Yeter gibi tasarım
ve sanat dünyasının başarılı isimleri var.
Toplamda 25.000 TL ödül verilmesi planlanan yarışmanın sonuçları 18 Ekim 2016'da
açıklanacak. Kurumsal haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18761.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

Bağımlılıklara mizahın diliyle dikkat
çekilecek
Yeşilay, “bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir hayat" mesajlarının mizah aracılığıyla
aktarılmasına yönelik olarak bu yıl ilkini gerçekleştireceği "Uluslararası Yeşilay Karikatür
Yarışması’nı düzenliyor.
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Yarışma ile evrensel dil olan karikatür aracılığıyla kamuoyunun ve gençlerin bağımlılıklara
karşı düşünmeleri ve refleks geliştirmeleri amaçlanıyor. Bağımlılık konulu yarışmada;
uyuşturucu madde, tütün, alkol, teknoloji, kumar bağımlılığı gibi alt başlıkların yanı sıra
sanatçıların, bağımlılıkların insana ve topluma verdiği zararlara da değinmesi bekleniyor.
Katılımcıların en çok 3 eserle başvurabildikleri yarışmanın birincisi 3 bin dolar ve başarı
plaketi, başarılı bulunan 5 yarışmacı ise 500 dolar ve başarı plaketi ile ödüllendirilecek. Sözel
veya yazılı anlatım yerine daha çok görsel anlatımın ön planda tutulması istenen eserlerde, A4
veya A3 boyutlarında, siyah - beyaz veya renkli (300dpi), yazı gerekli ise Türkçe ve İngilizce
dillerinde olma koşulları aranıyor.
Yarışma jürisinde, Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker ve Yeşilay Bilim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan'ın yanı sıra karikatürist Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Muhittin
Köroğlu ve İranlı Mehdi Azizi yer alıyor. Yarışmaya katılan eserler; sanatsal nitelik olarak 25
puan, konuya uygun mizahi yönüne 25 puan, eserde yansıtılan konunun günlük yaşamla
ilişkili toplumsal ve kültürel etki gücüne ise 50 tam puan verilerek değerlendirmeye alınacak.
Yarışmaya katılmak isteyenlerin, sanatçı katılma formu ile birlikte, belirtilen ölçülerdeki en
fazla 5 MB ve JPG formatındaki eserlerini 20 Kasım 2016 tarihine
kadar cartooncontest@yesilay.org.tr adresine göndermeleri gerekiyor. İsteyen sanatçılar ise
karikatürlerini, katılım formu ile birlikte Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması, Sepetçiler
Kasrı, Sirkeci 34110 İstanbul, Türkiye adresine posta yoluyla gönderebilecekler. Kurumsal
Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18762.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

Selçuklu Kervanı’nın yolu Kültepe ile
kesişti
Selçuklu dönemindeki İpekyolu'nu anlatan "Kervan" isimli belgesel projesi kapsamında, 4 bin
yıl önce Asurlu tüccarların ticaret yaptığı Kültepe Kaniş Karum Höyüğü'nde çekimler yapıldı.
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Projenin genel koordinatörü İbrahim Dıvarcı, yaptığı açıklamada, kervanların tarihi
İpekyolu'ndaki malların ticaretini yönlendiren ya da taşıyan unsurlar olduğunu ifade etti.
Kervanların sadece ticaretin değil ilmin, insanların ve sanatın da taşınmasına aracılık ettiğini
dile getiren Dıvarcı, "1200'lü yıllarda, Selçuklular dönemindeki İpekyolu'nu anlatıyoruz.
Fakat ondan yaklaşık 2500-3000 yıl önce, içinde bulunduğumuz coğrafyada insanların ticaret
yaptığını biliyoruz. Burada bulunma gerekçemiz de milattan 4 bin yıl önce bir çeşit
ipekyolunun ilk nüvesi sayılabilecek bu alanı ziyaret ettik. Burada Fikri hocam (Kültepe kazı
başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu) da bizimle bilgilerini paylaştı." diye konuştu.
Dıvarcı, Kervan projesinin 12 bölümden oluşan bir belgesel projesi ve Türkiye'de tamamı 4K
çekilen ilk belgeseli olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğinde ve Türk Hava
Yollarının ana sponsorluğunda yürütülen proje kapsamında hazırlanacak belgeselin gelecek
yıl ilkbahar aylarında gösterime girmesinin planlandığını dile getiren Dıvarcı, belgeselin bu
kadim medeniyetin ve tarihi yolun yurt dışında tanıtılmasına yönelik olacağını anlattı.
Dıvarcı, İpekyolu'nun yeniden hareketlendirilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Yeniden hareketlendireceğiniz bir yerin geçmişini bilmeden, ona asıl fonksiyonunu, asıl
manasını yüklemeniz çok kolay değil. Yani bin yıl önce kervanlar niye buradan geçti ya da
geçtiler de ne fark etti, insanlar bu kervanların geçmesinden sonra nasıl farklılaştı, bunu
bilmek lazım. Çünkü Selçuklu kervanları, güvenliğin sağlanması, ticaretin canlanmasıyla
beraber sadece emtia taşımadılar, Doğu'nun unsurunu Batı'ya taşıdılar. Selçuklu kervanları ya
da İpekyolu, Doğu'nun büyük medeniyet birikimini Batı'ya taşıyan unsurlardı. Bin yıl sonra
yeniden insanların ortak değerlerine vurgu yapabilmek, Doğu'nun o kadim medeniyetiyle
Batı'yı buluşturup, dünyada yaşanan bu kaosun aslında çözüme kavuşturulabileceğini ama
bunun tarihi köklere dönmekle mümkün olabileceğini insanlara anlatmak istiyoruz."
"En uzun ve en meşakkatli yolu seçmişiz"
Selçuklu eserleri kervansaraylar, köprüler, medreseler, camiler ve türbelere de vurgu
yaptıklarını kaydeden Dıvarcı, şöyle konuştu:
"Diyoruz ki insanlar o zaman büyük bir medeniyet inşa etmişti. Bu medeniyeti gelin bir daha
görün ama bugün içinde bulunduğumuz Karum Kaniş'e de mutlaka gelin. Çünkü size
anlattığımız hikayeden yaklaşık 3 bin yıl önce bu yerleşim yerinde tüccarlar ticaret
yapıyorlardı, para ile mallarını alıp satıyorlardı. Asur'dan Anadolu içlerine, deniz kenarlarına
kadar ticaret yapıyorlardı. Eskiyi, tüccarları, eski hayatı görebileceğimiz, insanlar 4 bin yıl
önce böyle bir şehirler kurabiliyor muydu diyebileceğimiz bir yerdeyiz. Kaniş Karum bizim
anlattığımız hikayeden 3 bin yıl önce bu hikayenin yaşandığı bir yer. Bu yüzden
önemsiyoruz."

Dıvarcı, Iğdır'da başlayan çekimlerin Antalya'da bittiğini, 12 şehri kapsayan bin 920
kilometrelik bir yol güzergahları olduğunu kaydetti.
Bu mesafeyi projenin ilk aşamasında, nisan ayında kat ettiklerini vurgulayan Dıvarcı, şunları
kaydetti:
"Develerle, atlarla, insanlarla bu yolu yürüdük. Şu anda ikinci aşamadayız. Bu aşamada da
yürüdüğümüz bu yolun boş halini, yani kervansarayların, köprülerin, camilerin, medreselerin,
türbelerin bir de boş hallerini ve şehirleri çekiyoruz. O zamanın şehirlerini anlatacağız bir de
geleceğiz günümüzdeki şehirleri göstereceğiz, en azından seyirci bir mukayese yapabilsin
diye. Kadim şehirlerle modern şehirlerin beraber anlatıldığı bir prodüksiyon düşünüyoruz.
Buradan Iğdır, Erzurum, Erzincan, Tokat, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Isparta,
Burdur ve Antalya'da bitiyor yolumuz. Bu yol klasik İpekyolu'dur. Tabii alternatif yollar da
var ama bir birini seçmek zorundaydık. En uzun ve en meşakkatli yolu seçmişiz." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18763.html
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Turgut Yılmaz'ın kaleminden
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Bir darbe de davulculara
Kentimizde asırlardan beri düğünlerin vazgeçilmezi olan davulcular bugünlerde bir hayli
sıkıntılı. Bir yandan sokak düğünlerinin yasaklanması diğer yandan millet olarak yaşadığımız
zorlu süreç ile birlikte unutulmaya yüz tutan davulcular evlerine ekmek götüremez hale geldi.
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15 Temmuz darbe girişiminin ortaya çıkardığı olumsuzluklar hiç kuşkusuz her kesimden
insanı etkiledi. Kentimizdeki davulcular yaşanan süreçle birlikte Demokrasi şehitlerine saygı

için düğün sahiplerinin davul-zurna çaldırmadığından dolayı işlerini yapamaz hale
geldiklerini söyledi.
Tacettin Veli Mahallesi Siremenli Caddesi’nde iş bekleyen davulcular, sabahtan akşama kadar
oturduktan sonra umutsuz bir şekilde evlerinin yolunu tutuyorlar.
Kara kara düşünüyoruz
Yaklaşık 36 yıldır düğünlerde ve özel günlerde davul çaldığını belirten 56 yaşındaki Naki
Özkan, yaz döneminin sona ermesine az bir süre kala işlerinde istedikleri ivmeyi
yakalayamadıklarını söyledi.
İşlerinin azalmasından dolayı borç altına girdiklerini dile getiren Özkan; “Önceki dönemlerde
yaz aylarında işlerimiz yoğun olurdu. Hangisine gidelim hangisine gitmeyelim diye tercih
yapmak zorunda kalırdık. Bu yıl bırakın tercih yapmayı evimizin geçimini sağlayacak kadar
bile iş çıkmadı. Kış yaklaşıyor. Borcumuz çoğaldı. Şimdiden kara kara düşünmeye başladık”
diye konuştu.
Hiçbir sosyal güvencesi ve ek gelirinin olmadığını aktaran Özkan, devletten müzisyenlerin
emekli olabilmesi adına gerekli yasa çıkarmalarını dört gözle beklediklerini sözlerine ekledi.
Mesleğimiz ölüyor
Meslektaşı Naki Özkan gibi işlerin durgunluğundan yakınan İbrahim Kalfan da gelecekten bir
hayli endişeli.
Yasaklar yüzünden mesleğin hızla tükenme noktasına geldiğini aktaran Kalfan, “Ne
yapacağımızı bilmiyoruz. Bu iş artık karın doyurmaz hale geldi. Hepimizin sorumlu olduğu
kişiler var. Bu yaştan sonra başka iş yapsak, ne yapacağız.” şeklinde serzenişte bulundu.
İbrahim Kalfan Köy düğünlerinin (Cuma-cumartesi-Pazar) ortalama 900-1000, şehir
düğünlerinin (cumartesi-Pazar) 600-700, özel açılış ve karşılama programlarının (1-2 saat) ise
200 TL olduğunu dile getirdi. Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18765.html
Erişim Tarihi: 24.08.2016

