KAYSERİ HABER ARŞİVİ
22.02.2016–29.02.2016
Gül, kesinlikle parti kurmaz
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü siyasete kazandıran isim olarak bilinen 19. Dönem RP
Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Bayrak,
Abdullah Gül’ün ‘parti kuracak’ dedikodularının bir algı operasyonu olduğunu söyleyerek,
“Abdullah Gül ile Recep Tayyip Erdoğan’ın arasını bozmak isteyen Paralel Yapı ve
Türkiye’nin kalkınmasını istemeyen gruplar milletin zihnini bulandırmak için bunu gündeme
getirip algı operasyonu yapıyorlar” dedi.
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Refah Partisi’nin kapatıldığı dönemde Kayseri teşkilatının son İl Başkanı olan eski
milletvekili Şaban Bayrak, gazetemize 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül üzerinden yapılan
spekülasyonlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Abdullah Gül, tenezzül etmez
Türkiye’de son zamanlarda yaşanan gelişmelerde AK Parti’nin önemli bir başarısı olduğunu
kaydeden Bayrak, “AK Parti’yi Abdullah Gül ve ekibi kurdu. Recep Tayyip Erdoğan
sonradan partiye katıldı. AK Parti’nin esas kurucusu Abdullah Gül’dür. Refah Partisi’nde
Recai Kutan’a karşı çıktı. Genel Başkanlığı çok az bir oyla kaybetti. Bu sonucun ardından
Abdullah Gül’ün başkanlığında Bülent Arınç, Salih Kapusuz, Hüseyin Çelik ve Abdullatif
Şener AK Parti’nin kuruluşunu gerçekleştirdiler” ifadelerini kullandı.
Gül’ü itibarsızlaştırmak için ‘parti kuracak’ dedikodularını yaydıklarını savunan Bayrak,
“Abdullah Bey, milletvekili, Bakan, Başbakan ve son olarak da Cumhurbaşkanı oldu. Böyle
bir insan çıkıp da tekrardan parti kurmaya tenezzül etmez” şeklinde konuştu.
Milletin zihnini karıştırıyorlar
“Abdullah Gül ile Recep Tayyip Erdoğan’ın arasını bozmak isteyen Paralel Yapı ve
Türkiye’nin kalkınmasını istemeyen gruplar milletin zihnini bulandırmak için bunu gündeme
getirip algı operasyonu yapıyorlar” diyen Bayrak, sözlerini şu şekilde sürdürdü;
“Eğer böyle bir niyeti olsa AK Parti’ye’ ben geldim. Bu partinin kurucusuyum ve başına
geçiyorum’ derdi. Buna Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları da oturup karar verirlerdi.
Gül’ün böyle bir düşüncesi olmadığı gibi buna itibar da etmez. Ama herkesin kafasında
‘Abdullah Gül parti kuracak’ gibi bir algı var. Abdullah Gül hiç bir şeye karışmıyor.
Söylemiyor, karışmıyor. Çünkü her söylediğinden bir şey çıkarıyorlar.”
Erdoğan ve Gül kardeştir
Erdoğan ve Gül’ün kardeş olduğunu belirten Bayrak, “Ne Erdoğan ne de Gül böyle bir şeye
fırsat vermezler. Geçen hafta Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Bülent Arınç

ile de görüştü. Bunlar devamlı görüşüyorlar. Abdullah Gül’ü ‘paralel taraftarı’ diyorlar.
‘Neden bir şey söylemiyor?’ diyorlar. Abdullah Gül kibar bir insan; bir şey söylemez.
Herkese olgun bir şekilde bakar. Hakaret etmez. Ama yapılması gerekeni de yapar” ifadelerini
kullandı.
Gül’ün ekibinden hiç paralelci çıkmadı
Abdullah Gül ile ilgili ‘paralelci’ imalarını da sert sözlerle eleştiren Bayrak, konuşmasına şu
sözlerle son verdi, “Abdullah Gül’ün yanında paralele karışmış hiçbir kimse çıkmadı. Bir tek
basın danışmanı solcu (Ahmet Sever) çıktı. Kitap yazdığı için de damga vurdular. Ama
Cumhurbaşkanımıza bakıyoruz; koruması, evine girip çıkan v.b. pek çok kişi paralelci çıktı. O
da iyi niyetle bu insanlara güvenip aldı. Tayyip Bey’i kandırdılar. Abdullah Bey ise biliyordu
bunları. Onlara yüz vermedi. Gül, hala aynı durumda olmasına rağmen ‘Abdullah Gül
paralelci mi?’ diyorlar. Oysa atadığı insanlarda tek bir paralelci var mı? Yok!”
Arınç’ın özeleştiri yapma hakkı var.
Bülent Arınç’ın son zamanlarda yaptığı açıklamalarına da değinen Bayarak, bu açıklamaların
gayet doğal olduğunu kaydederek, “Arınç Parti’nin kurucularından. Adamın özeleştiri yapma
hakkı var. Özeleştiri yapınca basın hemen linç etmeye kalkıyor. Bunu olgun karşılamak
lazım” dedi.
Şaban Bayrak kimdir?
Kent Baharatları'nın sahibi ve eski RP Kayseri Milletvekili (19. Dönem) Şaban Bayrak, bugün
"Abdullah Gül" isminin müstakbel 11. Cumhurbaşkanı olarak anılmasına yol açan kişi. Gül'ü
tanımak istiyorsanız, mutlaka onu da tanımanız gerekli. Bayrak, babasının ilkokuldayken
başına oturttuğu bakkal dükkânını bugün Kent Baharatları markasına çevirmiş bir Kayserili.
İyi derecede İngilizce biliyor. Kayseri'nin ilk Milli Görüşçülerinden... 1980 ve 83'te iki kez
sorgulanıp ağır işkenceler gördü. Gül'ün babası Ahmet Hamdi Bey'le aynı yıllarda MSP'de
çalıştı. Gül'ün kardeşi Macit Gül'le aynı anda gözaltına alındı. Macit Gül'le aynı aileden
oldular, çünkü Macit Bey, Bayrak’ın kızı Reyhan Hanım'la evlendi. Abdullah Gül'le aynı yıl
Meclis'e girdi. Gül'le aynı "Kayıp Trilyon Davası"ndan cezaevinde yattı. Ahmet Hamdi Gül'le
halen aynı apartmanda oturuyor. Ama asıl önemlisi Gül'ü ta 16 yıl önce o keşfetti ve siyasete
girmeye o ikna etti. 1972'den beri içinde olduğu “Milli Görüş” hareketini Gül'le aynı anda
bıraktı ve hep Gül'ü destekledi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16498.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Apartmanda fuhuş nöbeti
Gevher Nesibe Mahallesi’ndeki bir apartmanda fuhuş yapıldığını fark eden bina sakinleri
sabaha kadar nöbet tutmaya başladı. Bina girişine elektrik sobası yerleştirerek adeta kamp
kuran erkekler nöbetlerinde o daireye gelen müşterileri binaya sokmuyorlar. Bina sakinlerinin
evlerine giriş çıkışlarda huzursuz olduğunu dile getiren bina yöneticisi Mustafa Etlikçi, fuhuş
yapan kiracının gideceği güne kadar nöbet tutmaya devam edeceklerini söyledi.
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Kayseri’nin merkezinde yer alan Gevher Nesibe Mahallesi’ndeki apartmanlarına bir ay önce
taşınan dört kişilik ailenin fuhuş çetesi olduğunu öğrenen bina sakinleri büyük huzursuzluk
yaşıyor. 14 ailenin oturduğu binanın erkekleri apartman girişinde nöbet tutarak fuhuş için
gelenleri kovmaya başladı. Polisin suçüstü baskın yaptığı fuhuş çetesinin sakinlerini tedirgin
ettiğini anlatan yönetici Mustafa Etlikçi “Binamıza girip çıkan yabancılardan dolayı
ailelerimiz huzursuz oluyorlar. Binaya giriş çıkışlarda asansöre binmeye dahi korkar oldular.
Sakin ve mütevazı bir binamız var. Apartmanımızın huzuru fuhuş yapan yeni kiracılar
tarafından bozuldu. Bütün bina sakinleri olarak bu kiracıları istemiyoruz” dedi.
Fuhuş için yanlışlıkla taziye evine geldiler
Apartman sakinleri ile birlikte elektrik sobası başında gece nöbetinde görüştüğümüz yönetici
Etlikçi fuhuş yapmak için gelenlerin manevi değerlere saygıları olmadığını belirterek
”Binamızda rahmetli olan bir komşumuzun taziyesi vardı. Fuhuş yaptıran ailenin kiraladığı
daire ile taziye evinin kadınları aynı katta bulunuyordu. Fuhuş için gelen müşteriler,
yanlışlıkla taziye evinin kapısını çalıp, kızları çağırmasını istemiş. Tam karşıdaki fuhuş çetesi
yanlışlığı fark edince, hemen erkekleri kendi dairelerine almışlar. Aileler bu olaydan sonra,
iyice tedirgin ve huzursuz oldular. Markete gitmeye bile korkuyorlar. Geçtiğimiz günlerde
Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği baskın yaptı. Evi mühürlemek için bir süreç olması
gerekiyormuş. Biz de bu evi kapattırana kadar nöbet tutmaya devam edeceğiz” şeklinde
konuştu.
Haber ve Fotoğraf: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16499.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Ticari uçak trafiği arttı
Kayseri Havalimanı’nda ticari uçak trafiğinde 2015 yılında yaklaşık % 10 oranında bir artış
yaşandı.
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Kayseri Havalimanı’nda geride bıraktığımız 2015 yılı sonunda yolcu ve sefer sayısında gözle
görülür bir artış yaşanırken, bu artış ticari uçak trafiğine de yansıdı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nden alınan bilgilere göre 2014 aralık sonu itibariyle iç ve
dış hatlarda toplam 12 bin 920 olan sefer sayısı, 2015 yılı aralık ayı sonunda yaklaşık %10
oranda bir artış göstererek 14 bin 166’ya yükseldi.
Yük trafiği
Ayrıca bagaj, kargo ve postadan oluşan yük trafiğinde de artış görüldü. Bir önceki yıl sonunda
20 bin 694 ton olan yük trafiği geride bıraktığımız yıl sonu itibarıyla %5 oranında artarak 21
bin 670 ton oldu.
Yetkililer bu rakamların 2016 sonunda ticari uçak sayısının 18 bin civarı, yük trafiğinin ise 23
bin ton civarı olacağını tahmin ettiklerini belirttiler.
Bekleme sorunu çözüldü
Yolculardan gelen şikayetler üzerine sıkıntıyı çözmek için harekete geçen Devlet Hava
Meydanları İşletmesi, yolcu ve yakınlarının sıkıntı çekmemesi için üç tane bekleme salonu
yaptırarak vatandaşların hizmetine sundu.
Yetkililer bekleme salonlarının yapımının yaklaşık üç ay sürdüğünü ve vatandaşların oluşan
olumsuz hava şartlarından etkilenmemelerini de göz önünde bulundurarak salon içerisinde
ikileme sistemi oluşturulduğunu belirtiler.
Kayseri Havalimanı’nda vatandaşın geliş ve gidişlerinde oluşan yoğunluğa karşın bekleme
salonunun olmaması yıllardır özellikle kış aylarında bir hayli sıkıntı oluşturuyordu.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16500.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Kayseri’de ulaşıma zam
Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma ücretlerine zam yaptı. Yeni düzenlemede abonman kart
uygulamasına da geçilecek. Bu uygulamadan yararlanacak yolcular zamdan
etkilenmeyecekler.
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Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada yeni düzenleme hakkında şu bilgilere yer
verildi;
“2014 yılından bu yana toplu taşıma ücretleriyle ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamış
olması ve artan maliyetler toplu taşıma ücretlerinde fiyat ayarlaması yapılması zorunluluğunu
ortaya çıkardı. Büyükşehir Belediyesi fiyat ayarlamasından halkın en az etkilenmesi için yeni
uygulamaları da hayata geçirdi.
Yeni fiyat ayarlamasından toplu taşıma araçlarını sürekli kullanan yolcular ve öğrencilerin
etkilenmemesi amacıyla 35 gün süreli, 50 binişlik öğrenci ve tam abonman kart uygulaması
kararı alındı. Uygulamaya 1 Nisan tarihinden itibaren geçilecek. 35 gün geçerli 50 binişlik
tam abonman kartın fiyatı 87,50 TL, öğrencilerin kullandığı indirimli abonman kartın fiyatı
ise 57,50 TL oldu. Böylece tam abonman kart kullananlar bugüne kadar olduğu gibi 1 lira 75
kuruştan, indirimli abonman kart kullananlar ise 1 lira 15 kuruştan toplu ulaşım araçlarını
kullanmaya devam edecekler.”
Öte yandan, Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile öğrencilerin fiyat artışlarından daha fazla
etkilenmemeleri için şehir içi toplu taşıma hizmeti veren otobüs ve işletmelerine her bir
öğrenci için ilave 20 kuruş; serbest biniş kartı sahibi olan 65 yaş üzeri, şehit yakını, gazi ve
engelli yolcular için de toplu taşıma araçlarında karşılaştıkları olumsuzlukları giderme adına
60 kuruş ödenmesi kararı alındı.
Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından alınan kararla yeni ücret tarifesi şöyle oldu:
Tam Kart: 2,10 TL
Öğrenci Kart: 1,30 TL
Öğretmen Kart: 1,75 TL
1 Binişlik Manyetik Kağıt Bilet: 2,50 TL
Tam Abonman 50 Geçiş: 87,50 TL (Tek Biniş 1,75 TL)
Öğrenci Abonman 50 Geçiş: 57,50 TL (Tek Biniş 1,15 TL)
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16501.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Kapuzbaşı şelalesi yaza hazırlanıyor
Yahyalı Belediyesi, Kapuzbaşı Takım Şelalelerinde yol genişletme ve çevre düzenleme
çalışmalarına başladı. Yahyalı Kaymakamı Metin Esen ile Yahyalı Belediye Başkanı Esat
Öztürk bölgeye inceleme gezisi yaptı.
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İlkbahar ve yaz aylarında yoğun ziyaretçi akınına uğrayan, ilçenin en önemli turizm değeri
sayılan şelalelerde aralıksız çalışan Yahyalı Belediyesi, çalışmaları kısa sürede
tamamlamayarak şelaleleri yaz aylarına hazır hale getirmeyi amaçlıyor.
Bölgedeki çalışmaları yerinde görmek ve çalışanlara kolay gelsin demek için Yahyalı
Kaymakamı Metin Esen ile birlikte Kapuzbaşı Şelalelerine giden Yahyalı Belediye Başkanı
Esat Öztürk, yapılan çalışmalarla ilgili basına değerlendirmelerde bulundu. Kendi mülki
sınırları içinde bulunan Kapuzbaşı Şelalelerini n yaz aylarında çok fazla ziyaretçisi olduğunu
ifade eden Başkan Öztürk, amaçlarının bölgedeki yol, otopark, gastronomi ve konaklama gibi
hizmetlerinin iyileştirerek, bölgeye gelen insanların şelalelerde rahat etmesini sağlamak
olduğunu söyledi. Başkan Öztük “ İnşallah 2016 ve ilerleyen yıllarda burasının yüzük kaşı
gibi olması gerektiğine inanıyoruz. Aladağ Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığından almış
oldukları destekle kendi yollarını yaptılar. Biz Yahyalı Belediyesi olarak, mülkü sınırlarımız
içinde olan Kapuzbaşı Güney Şelalemize hizmetimiz olacak. Güney Şelalemizde, gelen
araçlarımız için otopark hazırlıyoruz. Yolumuzu genişletiyoruz. Elektrik tellerini yer altına
alacağız, tabi direklerini de kaldıracağız. Bu güzelliğe bu görüntü hiç yakışmıyordu. Ben
buradan elektrik şirketimize ve genel müdürüne teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışmayı bize
burada yapacaklar. Ayrıca KASKİ Genel Müdürlüğümüzün de burada su borularının
kaldırılması ve düzenlenmesi konusunda bir çalışması olacak. İnsanlarımız buraya geldiği
zaman Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanmanın bereketini burada görmüş olacaklar. Şimdiye
kadar İl Özel İdaresi elinden gelen hizmeti yaptı. Ama buraya bir belediye elinin değmesi çok
güzel olacak. İşler daha pratik ve hızlı yürüyecek. Şimdiye kadar buraya hizmet veren
herkese teşekkür ediyorum. Biz Yahyalı Belediyesi olarak, bundan sonra hep buradayız.
Gözümüz, kulağımız hep burada olacak. Kendi mülki sınırlarımız içinde olan şelalelerimize
bütçemiz oranında ve elimizden gelen gayretle hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu özelliği
birlikte bugün görme fırsatımız oldu. Burada çalışan arkadaşlarımıza kolay gelsin diyorum.”
diye konuştu.
Yahyalı Kaymakamı Metin Esen’de Kapuzbaşı Şelalelerinin tüm dünyanın görmesi gereken
bir güzellik olduğunu, insanları bu doğa harikasını mutlaka görmesini gerektiğini ifade
ederek, bölgede yaşanılan sıkıntıların giderilmesi noktasında çalışmalar yapan Yahyalı
Belediyesine teşekkür etti. Kaymakam Esen “ Milli Parklarımız Kapuzbaşı Şelaleleri alan
düzenlenmesini tamamlanmasından sonra, bu bölgeye gelen insanlarımızın konaklama ve
gastronomi ihtiyaçlarını gidermek konusunda sıkıntıları vardı. Sağ olsun başkanımızın bu
çalışması ile 3, 3,5 m genişliğe sahip olan yolumuzu, 8 m genişliğinde bir yol haline getiriyor.
Yolumuzun yarısı tamamlanmış durumda. Ben başkanımıza bu çalışmalarından dolayı
teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar turizm açısından, kentimizin tanıtılması açısından çok
önemli bir hizmet diye düşünüyorum. İnşaallah her geçen gün bu hizmetlerin katlanarak

artması ile nihai hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Binlerce aracın hafta sonu, bayram
tatillerinde buraya gelmesi, yolların çok dar olmasından dolayı sıkıntılar yaşatıyordu. Bu
sorunların giderilecek olmasından başkanımıza teşekkür ediyorum. “ diye konuştu.
Dünyanın en yüksek 2. Şelalesi durumunda bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri, yükseklikleri 70 ile
30 m arasında değişen 7 şelaleden oluşmaktadır. Yahyalı’ya 62 km mesafede bulunan
şelaleler, Aladağlardaki kar ve buzullardan beslenmektedir.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16502.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Pastırmanın çakması bile ilgi görüyor
Şehrimizde pastırma ve sucuk işi yapan esnaf, değişik bir uygulamayı hayata geçirdi. Dükkan
önlerine tanıtım için koydukları ürünlerin zarar gördüğünü belirten esnaf, bu sorunun çözümü
için dışarıda taklit sucuk ve pastırmaları sergilemeye başladı. Artık bazı dükkanların vitrinleri
ve kapı önlerini orijinal sucuk-pastırma değil imitasyonları süslüyor.
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Sucuk ve pastırmanın özelliğini yitirmemesi için belirli bir sıcaklıkta saklanması gerekiyor.
Fazla sıcağa veya soğuğa maruz kalan sucuk ve pastırma zamanla özelliğini yitiriyor. Bunları
göz önünde bulunduran esnaf ise kendilerince bir çare bularak orijinal ürünleri yerine
imitasyonlarını sergilemeye başladı.
Ürünler zayi olmasın
Esnaflar söz konusu uygulama öncesinde teşhir için vitrinlere gerçek ürün koyduklarını dile
getirerek “Aşırı güneş toz, toprak gibi nedenlerden dolayı ürünlerimiz zarar görüyordu. Teşhir
ürünleri vitrinde zayii olmasın, bozulma olmasın diye bu şekilde bir çare bulduk” diye
konuştular.
Vatandaş gerçek sanıyor
Vitrinde asılı duran imitasyon sucuk ve pastırmayı gerçek sananların olduğunu dile getiren
bazı esnaflar “Ürünün farklılığı göze çarpıyor. Hatta bazı zamanlarda ‘Bize neden böyle
sucuk vermiyorsun’ diyen de oluyor. Biz de onların gerçek olmadığını söylediğimizde
yüzlerinde tebessüm oluşuyor" dediler.
Haber-Fotoğraf: Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16503.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Yanlış yere düşen cemre zor kurtuldu
Havaya düşmesi gerekirken yanlışlıkla Erciyes Kayak Merkezi’ne düşen cemre hayatını zor
kurtardı. Haşat vaziyette Hisarcık yakınlarında bulunan cemrenin linç edilmekten son anda
kurtulduğu tahmin ediliyor.
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Muhabirimiz Sıdkı Sıyrıldı’nın Meteoroloji uzmanı Yağmur Şimşek’ten aldığı tüyolara göre
önceki gün havaya düşmesi gereken cemre rotasını şaşırarak Kayseri’de Erciyes Tekir Kayak
Merkezi’ne inince hayatını zor kurtardı. Uzun arama ve taramalardan sonra haşat vaziyette
Hisarcık yakınlarında bulunan cemrenin linç edilmekten son anda kurtulduğu tahmin ediliyor.
Cemreye “kayakçı” dayağı mı?
Olayı araştıran emniyet yetkilileri, cemrenin tam da kayak sezonun en güzel zamanında
Erciyes’e düşmesinin kış turizmi işletmecilerini çok kızdırdığını belirterek “özellikle kayak
malzemeleriyle dövülen cemre maalesef tanınmaz hale gelmiş” dediler.
“Ekmeğimizle oynattırmayız!”
Görüştüğümüz Erciyes’li kayak işletmecileri olayı doğrulayarak “kimseyi ekmeğimizle
oynattırmayız. Cemrenin düşüp karlarımızı eritmesini ve baharı getirmesini istemeyiz. Bütün
cemrelerden bunun hesabını soracak ve önümüzdeki hafta suya, son olarak da toprağa
düşmelerini önleyeceğiz” diye konuştular.
Konu hakkında görüşlerini aldığımız meteoroloji bölge uzmanları ise “Allah Allah! İlk
cemrenin kayak merkezine değil havaya düşmesi gerekirdi. Gördünüz mü, küresel ısınma
iklimlerden ve mevsimlerden sonra cemreyi bile şaşırttı” yorumunda bulundular.
İkinci ve üçüncü cemreler düşmeyebilir
Birinci cemrenin Kayseri’de başına gelen bu hadiseden sonra ikinci ve üçüncü cemrelerin
akıbeti merak ediliyor. Bu yüzden suya ve toprağa düşecek ikinci ve üçüncü cemrelerin son
anda vazgeçebilecekleri dahi konuşuluyor.
(Asparagas haber/Rıfat Yörük)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16504.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Şehit olan askerler için tatlı dağıttı
Kayseri’de çay ocağı işleten Şaban Salar, yaşanan terör olayları nedeniyle şehit olan askerler
için tatlı dağıttı.
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Komanda çarşısında esnaflık yapan Şaban Salar, Doğu’da yaşanan terör olayları nedeniyle
Kayseri Komando Tugayında bulunan askerlerin göreve gittiğini belirterek, şehit olan askerler
için tatlı dağıttı. Salar, “Burada 12-13 seneden bu yana esnaflık yapıyorum. Ben buradaki
askerlerin Şafak dayısıyım. Buradan operasyona giden askerler şehit oldukça bende burada
ölüyorum. Onlar ölmediler şehit oldular, ayaktalar. Böyle olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.
Salar ayrıca, “Ben operasyonda olan askerlerimizi unutmadım. Hiçbir zaman da
unutmayacağız. Böyle düşünürken onların hayrına Kayseri esnafı olarak tatlı alıp
dağıtıyorum. O amaçla böyle bir şey yapıyoruz. Askerlerimiz her şeye layıktır. Onlar için her
şeyi yapmaya da hazırız” şeklinde konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16505.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Tekden'in Yarışmasına Büyük İlgi
Tekden Eğitim Kurumları tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Fatih Sultan
Mehmet Bilgi ve Genel Yetenek Yarışması Okula Giriş Sınavı'nda 4 bin 565 öğrenci ter
döktü.

22 Şubat 2016 Pazartesi 14:40

Sınav öncesinde öğrenciler, sınav kağıtları kontrol edilerek, sınıflara yönlendirildi. Fatih
Sultan Mehmet Bilgi ve Genel Yetenek Yarışması hakkında bilgi veren Tekden Koleji Eğitim
Yöneticisi Okul Müdürü Göksel Orhan "Tekden Eğitim Kurumları onuncu yılında geleneksel
olan Fatih Sultan Mehmet Bilgi ve Genel Yetenek yarışmasını okula giriş sınavını bu gün bu
gün yapıyoruz. Kayserimizin büyük teveccühü ilgisi bizleri çok mutlu ediyor. Heyecanımıza
heyecan gücümüze güç katıyor" dedi.
"Öğleden önce 2,3 ve 4’inci sınıflarımız öğleden sonra ise 6 ve 7’inci sınıflarımız sınava
giriyor" diyen Orhan, sınav hakkında şu bilgileri verdi:

"İki oturum yapılıyor sabah saat 10:00 ve 12:00 arası ilk oturum öğleden sonra ise 14:00 ve
16:00 arası ikinci oturum yapılmaktadır. 4565 civarı öğrenci katılacak. Çok yoğun bir ilgi ile
karşılaştık bu yıl ayrıca sosyal sorumluluk projesi kapsamında sivil toplum kuruluşu olan
TÜZDEV yararına da yapıyoruz biz sınavımızı. En çok ilgi 4. sınıftan 5. sınıfa geçen
öğrencilerimizde yani şuan 4'te okuyan öğrencilerimizde yaklaşık bin öğrenci sınavımıza
giriyor. İlkokuldan 9 şubemiz geliyor. 10 şube açacağız beşinci sınıflarımıza 24 öğrenci
almamıza rağmen bu kadar yoğun bir ilgiyi nasıl karşılayacağımızı düşünüyoruz. Kayserimiz
bu ilgisi bize daha yeni okullar açama heyecanı uyandırıyor. Amacımız Türkiye’mize
insanımıza lider şahsiyetli bireyler yetiştirmek istiyoruz. Kayseri halkımıza bu yoğun
ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum öğrencilerimize başarılar diliyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16506.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Olay öğretmene, sosyal medyada büyük
tepki
Kayseri'de, lise öğrencisi C.K.'nin (18) öğretmeninin cinsel istismarına uğramasının ardından
intihar etmesi üzerine, vatandaşlar sosyal medyadan matematik öğretmenine tepki gösterdi.
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Olayın ortaya çıkmasının ardından Matematik Öğretmeni B.Ö.'nün instagram hesabını, olaya
tepki gösteren vatandaşlar adeta mesaj yağmuruna tuttu. Tutuklu öğretmen B.Ö.'nün hesabına
mesaj atanlar, "Allah seni kahretsin mezarında ters dönesin inşallah. Belki ülke de adalet yok
ama ilahi adalet var bunu unutma. Senin gibi namussuzların Allah bin bir türlü belasını versin.
Namus kavramını o kadar çok kadınlara yüklediler ki bunun gibiler namus erkekte olmaz
zannetti" şeklinde çok sayıda mesajlar atıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16508.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Ölümüyle sesini duyurdu
Kayseri'de Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Cansel K.'nin (18)
öğretmeninin cinsel istismarına uğramasının ardından hayatına son vermesi üzerine yetkililer
harekete geçti. Durumu okul yönetimine bildirmesine rağmen yetkilerin olayın üstünü
kapatmaya çalışması öğrenciyi ölüme sürükledi. Polis babasının beylik silahıyla hayatına son
veren lise öğrencisinin arkadaşlarının sosyal medya üzerinden duyurması Kayseri Valisi başta
olmak üzere yetkililer olayın üzerine gitti. Ölümüyle sesini duyuran Cansel’in cinsel istismar
olayında okul yönetimi açığa alınırken, öğretmen de tutuklandı.
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Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, geçtiğimiz hafta çarşamba günü
polis olan babasının silahıyla intihar eden lise son sınıf öğrencisi genç kıza, matematik
öğretmenin tecavüz ettiği iddiasıyla ilgili "Öğretmen tutuklandı, okul yönetimini de açığa
aldık" dedi.
Kayseri'de geçtiğimiz hafta çarşamba günü Mimarsinan Demokrasi Mahallesi Emniyet 1.
Cadde Görgülü apartmanında meydana gelen olayda, Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi 4.
sınıf öğrencisi Cansel K., polis olan babasının silahıyla başına ateş etmiş ve ağır yaralı olarak
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde hayatını kaybetmişti.
Öte yandan, Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olan B.Ö.'nün
C.K.'ya tecavüz ettiği iddia edilmişti. B.Ö.'nün C.K.'nın intihar etmesinin ardından kaçtığı,
polis ekipleri tarafından Yozgat'ta gözaltına alındığı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, idari soruşturmanın devam ettiğini
söyleyerek, "Ne olup olmadığını biz bilmiyoruz.” Açıklamasını yapmıştı
Olayı Arkadaşlarıyla Paylaştı
Cansel, öğretmeni Bayram Ö.'nün cinsel istismarına uğrayınca durumu önce arkadaşlarıyla
ardından öğretmenleriyle paylaştı. Rehberlik öğretmeni ve okul müdürüne durumu anlatan
genç kız bir sonuca ulaşamadı. Okul yönetimi okulun böyle bir olayla anılmasının önüne
geçmek için durumu kendi içinde kapatma yoluna gitti. Olay Cansel’in intiharının ardından
arkadaşlarının sosyal medyada seslerini duyurmalarıyla gün yüzüne çıktı. Arkadaşları Kayseri
Valisi Orhan Düzgün’ün twitter hesabına yazdı.Cansel için susma isimli twitter hesabından
atılan tweetta ”Kayseri’de bi18 yaşındaki bir kız Matematik öğretmeninin tecavüzüne uğradı.
Şikayet edildi. Ama hiç bir şey yapılmadı kız intihar etti kurtarılamadı. Bunun tecavüzün
yanında bir cinayet olmasına rağmen kimse hala harekete geçmedi. Olayın üzeri kapatılmaya
çalışılıyor. Kayseri’de hala çoğu insanın haberi yok. Lütfen sesimizi duyurmamıza yardımcı
olur musunuz? Hatırlıyor musunuz küçükken hepimize okul ikinci evimiz derlerdi. Şimdiden
teşekkürler” diyerek destek arandı. Tweet kısa sürede sosyal paylaşım sitesinde yayıldı
binlerce destek alarak ses getirdi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Kayseri'de, lise öğrencisi C.K.'nin (18) öğretmeninin cinsel istismarına uğramasının ardından
intihar etmesi üzerine, vatandaşlar sosyal medyadan matematik öğretmenine tepki gösterdi.
Olayın ortaya çıkmasının ardından Matematik Öğretmeni B.Ö.'nün instagram hesabını, olaya

tepki gösteren vatandaşlar adeta mesaj yağmuruna tuttu. Tutuklu öğretmen B.Ö.'nün hesabına
mesaj atanlar, "Allah seni kahretsin mezarında ters dönesin inşallah. Belki ülke de adalet yok
ama ilahi adalet var bunu unutma. Senin gibi namussuzların Allah bin bir türlü belasını versin.
Namus kavramını o kadar çok kadınlara yüklediler ki bunun gibiler namus erkekte olmaz
zannetti" şeklinde çok sayıda mesajlara yorum yazıldı.
ÖĞRETMENİ LİSELİ CANSEL'İN TELEFON KAYITLARI ELE VERDİ
Kayseri Valiliği, öğretmeninin tecavüz ettiği iddiasıyla 18 yaşındaki Cansel B.K.'nın intihar
etmesinin ardından telefon kayıtlarının incelendiğini ve bir süredir irtibatlı olan matematik
öğretmeni B.Ö.'nün gözaltına alınarak yapılan soruşturma sonrasında tutuklandığını açıkladı.
Kayseri Valiliği tarafından olayla ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:
" Cansel B.K.'nın intiharı ile bağlantılı olduğu düşünülen ve telefon kayıtlarının incelenmesi
neticesinde bir süredir kendisi ile irtibatlı olduğu tespit edilen öğretmen B.Ö., yürütülen adli
soruşturma sonucu 19/02/2016 tarihinde tutuklanmıştır.
Ayrıca yürütülen idari soruşturma doğrultusunda olayda ihmali olduğu düşünülen M.E.A.
Lisesi okul müdürü E.E., müdür yardımcıları M.T.İ. ve A.E. ile rehber öğretmenler Z.A. ve
K.C. görevden el çektirilerek açığa alınmıştır.
Konu ile ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir.
Kamuoyuna duyurulur."
Sosyal medya üzerinden örgütlendiler
Olayın sosyal medya ve kentte duyulmasından ardından Kadın platformunun
organizasyonunda sosyal paylaşım sitelerinden örgütlenen topluluk Cumhuriyet Meydanı’nda
toplandı. Kadına cinsel istismar, şiddet ve cinayet olaylarına tepki gösteren gurup basın
açıklamasında kadına şiddetin takipçisi olacaklarını söyledi.
Savcılık açıklama yaptı
Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, lise öğrencisi Cansel K.’nın intiharı ve lise
öğretmeni Bayram Ö.'nün tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı. Usta, "TCK’nun 103/1-b,
104/1 maddelerinde tanımlanan ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı, reşit olmayan çocukla
cinsel ilişki’ suçlarıyla ilgili olarak, ölenin kendi okulunda öğretmeni olarak görev yapan
şüphelinin 19 Şubat 2016 tarihi itibariyle sevk edildiği mahkemece tutuklandığı ve Hakkında
gizlilik kararı bulunan soruşturma TCK, CMK ve diğer yasal mevzuat kapsamında çok yönlü
ve etkin olarak yürütülmektedir" dedi.
Öğrencisini Taciz Eden Ve 12.5 Yıl Hapis Cezası Alan Öğretmen Tutuklandı
Öte yandan, Kayseri'de bir lisede müdür yardımcısının odasında 16 yaşındaki kız öğrencisini
taciz ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan bilgisayar öğretmenine 'çocuğun cinsel istismarı'
suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Öğretmen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya 27 yaşındaki bilgisayar öğretmeni
tutuksuz sanık B.K. ve 16 yaşındaki mağdur öğrenci A.H. ile kızın babası İ.H. ve avukatlar
hazır bulundu. Bilgisayar öğretmeni tutuksuz sanık B.K. üzerine atılı suçlamaları kabul
etmeyerek, "Benim o odada öyle bir şey yapma ihtimalim yok. Pencere açık, güvenlik
kameraları mevcut. Benim böyle bir şey yapmam söz konusu değil. Orada ben 800-900 TL'ye
çalışıyordum. Böyle bir iftira atılınca okulu bırakmak zorunda kaldım. Suçsuzum" diye
konuştu.
12.5 Yıla Mahkum Oldu
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık B.K'ye 'çocuğun cinsel istismarı'
suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Duruşma salonunda polis tarafından kelepçe takılarak
gözaltına alınan bilgisayar öğretmeni, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16509.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

MHP'de deprem
MHP'nin teşkilatları kapatma kararı partide deprem etkisi yarattı. MHP Fatih'le başlayan
kapatma listesi uzadıkça uzadı. Kurultay isteyen muhaliflere göre MHP yönetimi kurultay için
imza veren örgütleri temizliyor.
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MHP yönetimi son dört günde aldığı kararlarla bazı il ve ilçe teşkilatlarını “Tüzükten aldığı
yetkiye dayanarak” kapattığını duyurdu.
MHP'den gelen son dakika haberlerine göre, parti yönetimi Elazığ, Samsun, Tokat, Kırklareli,
Tekirdağ, Aydın, Gümüşhane, Çorum il yönetimlerini görevden aldı.
MHP, son dört günde Elazığ, Denizli, Aksaray, Uşak ve Kilis, Tokat il teşkilatları ile Elazığ,
Aksaray merkez ilçe ve İstanbul Fatih İlçe teşkilatlarının kapatılması kararını aldı. Bugün bu
listeye Kırklareli il ve Kırklareli merkez ilçe de eklendi. Öte yandan, birçok ilde il yönetimi
görevden alındı.
MHP tüzüğü ne diyor?
MHP’nin teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin imzasıyla yapılan
açıklamada kararların parti tüzüğünün 52 ve 54’üncü maddeleri uyarınca alındığı duyuruldu.
54’üncü maddenin E bendi, “Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu ile sair ilgili mevzuat
hükümleri uyarınca lüzûm görülen yerlerde parti teşkilatları kurmak, kurmaya yetki vermek
ve feshetmek, işten el çektirmek, teşkilatı bir bütün halinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak”
için Merkez Yönetim Kurulu’na yetki veriyor.
MHP'de son dört günde kapatılan teşkilatlar şöyle: Elazığ, Denizli, Aksaray, Uşak ve Kilis,
Tokat il teşkilatları ile Elazığ, Aksaray merkez ilçe ve İstanbul Fatih İlçe, Kırklareli il ve
Kırklareli merkez ilçeleri.
Genel Merkez ise basının “Neden?” sorusuna yanıt vermedi.
Al Jazeera'nın haberine göre, MHP'li muhalifler “Tüzük değişikliği için olağanüstü kurultay
toplansın” dilekçelerinin altına imza atan teşkilatların kapatıldığını söylediler.
Bu isimlerden bazıları kurultayı toplamadığı için Genel Merkez’e açılan davada, davacı
konumunda.
Örneğin ilk kapatılan teşkilatlardan Denizli il teşkilatının 20 delegesinden 19’u, Uşak
teşkilatının 7 delegesinden 6’sı, Aksaray teşkilatının 7 delegesinden yine 6’sı ve Kilis
teşkilatının 3 delegesinden 2’si imza verdi. 9 delegesi bulunan Elazığ ve 7 delegesi bulunan
Kırklareli blok olarak muhalif kanada destek vererek “kurultay toplansın” talebiyle imza
attılar. 11 delegesi bulunan Tokat teşkilatının ise 8’i aynı gerekçeyle dilekçeyi imzalayanlar
arasında yer alıyor.
MHP'li delegeler oy kullanamayabilir!
Dava dilekçesinde üst kurul delegesi konumunda 20 il başkanının imzası bulunuyor.
Bazılarının ise il başkanı delege değil ama teşkilatın büyük çoğunluğu Genel Merkez’e karşı
imza verdi. Şimdi muhalif kanat başka görevden almalar da bekliyor. Bunlar arasında
Trabzon, Gümüşhane, Bilecik, Ardahan, Bayburt, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Çorum,
Çanakkale, Sinop ve Nevşehir yer alıyor.

Genel Merkez’den yapılan açıklamada bu teşkilatların kapatıldığı bilgisi yanında bu isimler
hakkında disiplin işlemi başlatılacağı bilgisi de yer alıyor. Tedbirli olarak ihraç istemiyle
disiplin kuruluna sevk edilmeleri durumunda bu, delegelerin yapılacak bir kurultayda oy
kullanamamasını da beraberinde getirebilir.
Amaç delegeleri sindirmek mi?
Muhalefet kanadından isimler Genel Merkez’in aldığı bu kararı, “Beklenen bir hamle” olarak
tanımlıyor.
“Bu beklenen bir hamle, kapatabilir, görevden alabilir ama sırf imza verdiler diye haklarında
disiplin işlemi başlatılması anti demokratik. Kendilerine her türlü siyasi ve hukuki desteği
sağlayacağız.”
Muhalif kanat ile birlikte hareket eden bir başka isme göre ise “Genel Merkez ya da
yönetimden bazı isimler kendi koltuklarını korumak için muhalefeti zayıflatma veya sindirme
taktiği ile bu kararları alıyor.”
“Bu kapatma kararlarına karşı yargı yoluna müracaat edeceğiz. Sinan Oğan da avukatlarıyla
bu isimlere destek verecek. Bu anti demokratik ve yasal olmayan bir karar. Teşkilat
kapatmanın hukuki dayanağı yok. Bu tip görevden almalar MYK yetkisindedir, MYK bu
yetkiyi bazen divana devreder ama ucu açık bütün teşkilatları görevden alma diye bir yetki
yok. Bu uydurulmuş garip bir usûl. Yargıya taşındığında hem tüzükte hem kanunda olmayan
bu kararlar yargıdan dönecektir.”
Kaynak: İnternet Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16511.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Uluslararası Öğrenciler Dünya Kupası
başladı
Kayseri Medeniyetin Burçları Derneği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Erciyes Üniversitesi ve
Talas Belediyesi’nin işbirliği ile düzenlenen 1. Kayseri Uluslararası Öğrenciler Dünya Kupası
açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreni ve açılış karşılaşması Atatürk Spor Kompleksi Açık
Sahasında yapıldı.
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Törene AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Muhammet Güven, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Medeniyetin Burçları
Derneği Başkanı Ali Dursun ve 3 üniversitede okuyan 500’e yakın uluslararası öğrenci
katıldı.
Açılış töreni, turnuvaya katılan 32 takımın seremoni geçişi ile başladı. Ardından saygı duruşu
ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını Medeniyetin Burçları Derneği
Başkanı Ali Dursun yaptı. Dursun konuşmasında ilkini düzenledikleri turnuvanın bundan
sonra geleneksel hale getirileceğinin ifade etti. Daha sonra Talas Belediye Başkanı Mustafa

Palancıoğlu ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven’de birer konuşma
yaparak organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ettiler. Palancıoğlu ve Güven böyle güzel
bir organizasyona verdikleri destekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Konuşmaların
ardından öğrenciler hep birlikte toplu fotoğraf çektirdiler. Turnuvanın başlama vuruşunu
Erciyes Üniversitesi Rektörü ve Talas Belediye Başkanı yaptı. Başlama vuruşunun ardından
Somali ve Çad takımları arasında oldukça çekişmeli geçen karşılaşmayı Somali takımı 2-1
kazanarak turnuvaya galibiyetle başlamış oldu.
1. Kayseri Uluslararası Öğrenciler Dünya Kupası kura çekimleri ile karşı karşıya gelecek
takımların oynayacakları maçlar şu şekilde:
Somali-Çad : 2 - 1
Gine-Tayland :.…/....
Filistin-Suriye :.…/....
Nijer -Gana :.…/....
Endonezya-Kırgızistan :.…/....
Liberya-Uganda :.…/....
Pakistan-Bangladeş :.…/....
Burkina Faso-Cibuti :.…/....
Afganistan-Tacikistan :.…/....
Kafkasya -Türkiye :.…/....
Türkmenistan-Kenya :.…/....
Kazakistan-Azerbaycan :.…/....
Fildişi Sahilleri-Afrika Karması :.…/....
Kamerun-Irak :.…/....
Senegal-Etiyopya :.…/....
Yemen-Tanzanya :.…/....
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16512.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Çelik yatırımları inceledi
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bazı yatırımları yerinde inceledi. Büyükşehir
Belediyesi yanındaki Muhabbet Çay Bahçesi, Talas Amerikan Koleji ve Talas
Öğretmenevi’nde incelemelerde bulunan Başkan Çelik, her üç tesisin de yeniden
düzenlenerek Kayseri sosyal hayatına kazandırılacağını söyledi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, incelemelerine Büyükşehir Belediyesi yanındaki
Muhabbet Çay Bahçesi ile başladı. Bürokratlarıyla birlikte incelemelerde bulunan Başkan

Çelik, çay bahçesinin üzerinin kapatılacağını ve böylelikle yılın 12 ayı hizmet verir hale
getirileceğini belirtti.
Başkan Çelik daha sonra Kocasinan Bulvarı üzerindeki Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nı
ziyaret ederek burada yapılacak olacak olan yeni düzenlemeler hakkında bilgiler aldı. Başkan
Mustafa Çelik, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan Talas Amerikan Koleji’ne geçti. Talas
Amerikan Koleji’nin yanında yapılacak çay bahçesi ve restoranla ilgili çalışmaları da
inceleyen Başkan Çelik, ayrıca gerçekleştirilecek çevre düzenlemesi üzerinde durdu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Büyükşehir Belediyesi’ne geçen Talas Öğretmenevi’nde
de incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, Talas Öğretmenevi’nde başlayan inşaat
çalışmalarını yerinde denetledi. Çay bahçesi ve restoran şeklinde hizmet verecek olan
bölümleri gezen Mustafa Çelik, şehrin sosyal hayatına üç önemli tesis kazandıracaklarını
sözlerine ekledi.
Kurum Bülteni
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16513.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Türkmenlere “evinize dönün” çağrısı
Kayseri’de “Telafer Türkmenleri” istişare toplantısına katılan Kerkük Vakfı Sözcüsü Prof. Dr.
Mahir Nakip, Türkmenlere terk etmek zorunda kaldıkları Irak’ın Telafer şehrine geri dönerek
topraklarını korumaları ve orada söz sahibi olmaları çağrısında bulundu. Salondaki Telafer
Türkmenlerine ‘Irak Türkmencesi’ lehçesiyle konuşan Nakip, ”Eli silah tutan erler, geri
dönün ve topraklarınızı müdafaa edin” dedi.
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Cumhurbaşkanlığı Irak Türkmenleri Başdanışmanı, ERÜ eski öğretim üyesi ve Kerkük Vakfı
Sözcüsü Prof. Dr. Mahir Nakip’in “Telafer Türkmenleri” istişare toplantısı Gültepe Kültür
Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı. Kerkük, Musul, Telafer’deki işgalci güçlerin
hedefinde orada yoğun bulunan Türkmenleri bölgeden uzaklaştırmak olduğunu dile getiren
Prof.Dr. Mahir Nakip, Türkmenlere çağrıda bulunarak, Telafer’e geri dönüp topraklarına
sahip çıkmalarını istedi.
Telafer Türkmenlerinin çoğunlukta olduğu toplantıda ‘Irak Türkmencesi’ aksanıyla
konuşmasına devam eden Nakip, ”Türkmenlerin Irak’ta bin yıllık tarihi var. Bizler Osmanlı
torunlarıyız. Telafer şehri Kerkük kadar güçlüdür. Telafer’i hiç kimseye teslim etmemeliyiz.
Telafer Türkmenleri tarih boyunca bu bölgede emperyalistlere karşı verdiği mücadelelerle
destan yazmıştır. Hesaplamalarımıza göre DAEŞ terör örgütü işgal ettiği toprakları mayıs
ayında terkedecek. Terör o bölgeden çıktıktan sonra boşalan yerlere Kürtler yerleşmeye, söz
sahibi olmaya başlayacak. O boşalan bölgeler yeniden sizin topraklarınız olmalı.
Doğduğunuz, emek harcadığınız topraklara geri dönerek oralarda mücadele vermeniz gerekir.
Orada petrolün üçte birine sahip olabilmemiz gerekir. Kerkük Musul, Telafer’in üçte birine

sahip olmamız, bölgenin hâkimiyetini elimizde tutmamız gerekir. Hiç bir Türkmen DAEŞ’ten
korkmaz. Korkmayacak. Gerekli mücadeleyi verecektir” dedi.
Mezhep kavgalarına girmeyin
Türkiye’de 50 bin kadar Telafer Türkmeninin yaşadığını hatırlatan Mahir Nakip ”Taş öz
yerinde ağırdır. Gün birlik olma zamandır. Telafer, Türkler için hayati bir şehirdir. PKK, PYD
ve Yezidilerin kurduğu Kürt gruplar bu bölgede toplanır ve birikirlerse, Türkmenleri bu
topraklardan dışlarlar. Birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Tarihini bilmeyen bir
topluluğun geleceği olmaz. Milletimiz ve Müslümanlarla birlikte hareket edersek, Türkiye ve
kardeşlerimiz hep yanımızda olur. Mezhep kavgalarından uzaklaşmamız gerekir. Sünni ve
Şii’ler aynı Allaha ve Peygambere inanıyor. Neden bir ayrımcılık olsun. Bu tür kavgalar
içinde olmayın. Bölgedeki Arapların sizleri bu şekilde bölmeye çalışmalarına izin vermeyin.
Sünni ve Şii olarak bölünürsek Türkmen ve Türklüğümüz kaybolur. Bizleri mezhep olarak
görürler. Oysa bizler Türk olarak daha güçlü oluruz. Mezhep mantığıyla hareket edersek
kaybolur, güç kaybederiz” şeklinde konuştu.
Okuyun! Çoğalın! Koruyun!
Telafer’in Irak’ın en kalabalık şehri olduğuna dikkat çeken Nakip,”Telafer, 350 bin
nüfusuyla, Irakta en fazla nüfusu olan iller arasında. Vilayet yapmıyorlar burasını. Çünkü
orada Türkmenler daha çok yaşıyor. Kürt ve Şii guruplar bunu istemiyor. Sizler Türkiye’de
misafirsiniz. Başımızın üzerinde yeriniz var. Ama Telafer hem Türkler ve hem de bölge için
çok önemli bir şehirdir. Türkmenlerin o bölgede söz sahibi olması gerekir. Kalabalık olması
gerekir. Telafer Türkmenlerinin aşiret yapısı çok iyidir. Hepinizin, çokça çocukları vardır.
Daha çok çocuk yapın. Erkek uşakların eli silah tutanları mücadele de sizlere yardımcı olsun.
Çocuklarınız Türkiye’de okumaya devam etsin. Türkçeyi mutlaka öğrensin. Türkçe bizim öz
dilimizdir. Türkmence diye bir şey yoktur. Türkçedir asıl olan. Okuyun, çoğalın ve Telafer’i
bir bütün olarak müdafaa edin” çağrısında bulundu.
Ortadoğu’da aktörler değişmedi
21. Asırda Ortadoğu coğrafyasının yeniden değiştirilmeye çalışıldığını belirten Prof. Dr.
Mahir Nakip konuşmasını şöyle sürdürdü:
”Ortadoğu’da ülkelerin sınırlarını yeniden düzenlemeye çalışan ülkeler ve güçler var. Bunlar
tarih boyunca hiç değişmedi. ABD, Avrupa ülkeleri ve Rusya değişik şekiller ve ortaya
çıkardığı değişik maşalarla bölgenin coğrafyasıyla oynamaya devam ediyorlar. Kerkük,
Musul, Suriye’de hedef olarak Türkmenler alınmıştır. Türkmenleri çoğunlukta yaşadığı
bölgelerden uzaklaştırarak, yerlerine Kürt grupları yerleştirmeyi ve devamında da Kürtlerin
idare ettiği olduğu bir devlet kurmayı planlıyorlar. DAEŞ gibi terör örgütlerine destek vererek
o bölgede Türkmen gurupları hedef alıyorlar. Ancak DAEŞ bir süre sonra tamamen yok
olacak. Görevini ve evrimini tamamladıktan sonra bir şekilde yok olup gidecek. Yerine başka
oluşumlar başlayacak.
Kuva-yı Milliye ruhu ile…
Ortadoğu’da yaşananlar, bu bölgede yaşayanlarının gücünü aşan meselelerdir. Bu olaylar
Türkiye’nin de gücünü aşan konular. Ancak Türkiye güçlü bir devlettir. Bir şekilde bu
sorunların üstesinden gelecek ve sınır güvenliğini koruyacaktır. Türkiye üzerinde karabulutlar
var. Ülke terör olaylarının içerisine çekilmeye çalışılıyor. Birleşmiş Milletler ve NATO
yanımızda gibi görünüyorlar, ama değiller. Oradaki soydaşlarımızın ve topraklarımızın
güvenliği için ne pahasına olursa olsun birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Kuva-yı Milliye
ruhu içinde davranarak birlik olmalıyız. Türk Milletinin geleceği buna bağlıdır”
Uygurların tandır ekmeği ikram edildi
Türkmenlerin ve Ortadoğu coğrafyasının sorunlarının anlatıldığı toplantıya çok sayıda Telafer
Türkmeni ve misafir olarak Uygur aileler katıldı. Sanatçı Tansel Ayaz’ın sahne aldığı
toplantının verilen 15 dakikalık arasında misafirlere Uygur ailelerin getirdiği tandır ekmeği ve
çay ikram edildi. Soğan sosu ve çörek otuyla yapılan Uygur Türklerine özel tandırda yapılan

yuvarlak pide şeklindeki ekmek Türkmenler tarafından beğenildi. Uygurların çoğunlukta
yaşadığı Belsin semtinde özel olarak üretilen Doğu Türkistan ekmeğinin satışının yapıldığı
öğrenildi.
Haber Fotoğraf: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16514.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Fuhuş evi kapatıldı
Gevher Nesibe Mahallesindeki bir apartmanda, komşularının fuhuş yapmasına karşı nöbet
tutan bina sakinleri fuhuş yapılan dairenin emniyet güçleri tarafından kapatılmasıyla rahat bir
nefes aldı. Tamamı ev sahibi olan bina sakinleri apartmanda yeni bir kiracı istemediklerini
söyledi.
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Bina sakinlerinin şikayeti üzerine fuhuş evine baskın yapan ve suçüstü yakalayan Reşat Vural
Polis Merkezi fuhuş evini mühürleyerek kapattı. Fuhuş çetesi de eşyalarını alarak başka bir
binaya taşındı. Olayın Gazetemiz Kayseri Gündem Gazetesinde yayınlanmasından sonra
harekete geçen yetkililer bina sakinlerinin de şikâyetini değerlendirerek fuhuş çetesini
binadan çıkardı. Yaklaşık bir haftadır sabahlara kadar fuhuş nöbeti tutan binanın erkekleri
bugünden sonra rahat bir uyku uyuyacaklarını söylediler. Binalarına fuhuş için yabancılarda
huzursuz olana aileler de apartmanlarına yeniden huzur geldiği için sevinçli olduklarını dile
getirdiler. 14 dairelik apartmanda bir dairenin kiralık olduğunu belirten bina yöneticisi
Mustafa Etlikçi, binaya yeni bir kiracı istemediklerini belirtti. Etlikçi,”Binamızda 14 daire
var. 13 tanesi ev sahibi ve yıllardır burada oturuyoruz. Binamızda bir huzur ve yardımlaşma
var. Yeni kiracılarla huzurumuz kaçtı. Şükür onlarda da kurtulduk. Böyle mbir olay
yaşamamak için boş olan daireye yeni bir kiracı istemiyoruz. Gelen kirazcıları da kabul
etmeyeceğiz” dedi.
Haber ve Fotograf : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16515.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

26 yaşındaki genç intihar etti
Sahabiye Mahallesi’nde 26 yaşındaki genç, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir iş
yerinin bodrum katında uzun namlulu silah ile başına sıkarak hayatına son verdi.
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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, F.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu
sırada, dükkana gelen F.Ç.'nin yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri de çevredeki
vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından
F.Ç.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine
kaldırıldı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16516.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Pancar ekimine talep arttı
Bahçelik Sulama Birliği Başkanı İbrahim Ülker, bölgede pancar ekimine talebin arttığını
belirterek; “Gerek devlet destekleri, gerekse pancar şirketinin içinde bulunduğu tablo pancarı
cazip hale getirdi” dedi.

23 Şubat 2016 Salı 11:22

Bahçelik Sulama Birliği ve Pınarbaşı İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliğiyle Pınarbaşı ve
Bünyan’da çiftçilere tarımsal alanda suyun akılcı kullanımı hususunda eğitim verildi.
Kayseri'de 5 ilçede 62 köyü kapsayan, 49 bin hektar sulama sahası olan ve Türkiye'nin
önemli birliklerinden birisi olarak kabul edilen Bahçelik Sulama Birliği’nde Başkan İbrahim
Ülker; Bahçelik barajının Zamantı ırmağı üzerinde Seyhan havzasında kurulan ve aynı
zamanda Kızılırmak havzasına da 3,5 km lik bir tünel marifeti ile geçerek önemli bir kesişme
noktasında da sulama yapan bir baraj olduğuna dikkat çekti.
Yatırımcılar sulak alanları tercih ediyor
Dışarıdaki yatırımcıların sulama sahasının olduğu alanları tercih ettiklerini dile getiren
Başkan Ülker şunları söyledi:

“Patates ve özellikle de yeşil fasulye ekimi ile ilgili bir popülasyon oluştu. Diğer yandan
aromatik bitkiler ekmek için bizden yer talep eden birçok yatırımcı ile görüşüyoruz. Onların
da talepleri var. Bizim bir diğer avantajımızda yalancı bahar yaşamamamız. Rakımımız
yüksek. Ağaçlar zamanında tomurcuklanıyor. Meyvenin tutması Kayseri'ye göre daha yüksek
oranda oluyor. Meyve ve sebzede biz son turfanda yer alıyoruz. Özellikle kayısı ve kiraz gibi
meyvelerde son turfandayız. Bizim bölgemiz bakir bir yapıya sahip. Topraklarımız bakir.
Bulunmuş olduğumuz rakımdan dolayı hastalıklara açık bir bölge değil. Yatırımcılar da bunu
biliyorlar. Dönem dönem 300- 500 dönüm meyve ağacı kurma talepleri alıyoruz. Biz bu
özelliklerden istifade etmek isteyen üreticileri bekliyoruz. Onlara her konuda da yardımcı
olacağız.”
Modern tarım ve hayvancılık hayata geçirilmeli
Bölgedeki sulamanın önemine dikkat çeken Ülker; “Kurak tarımdan sulu tarıma geçmenin bir
geçiş süreci var. Bu süreç içerisinde de ürün deseni değişiyor. Bu değişim dışarıdan
yatırımcıyı çekiyor. Bu yatırımcı yeniliklerle geliyor. Ancak köylerde genç nüfusun olmaması
nedeniyle bu değişime ayak uydurmaları kolay olmuyor. Biz eğitimini almış, belli noktada
tahsil görmüş, tarıma yatırım yapacak çiftçilerimizin köylerimize gelerek modern tarımı ve
hayvancılığı hayata geçirmelerini bekliyoruz. Önemli ölçüde yatırım alan bölgemize işin
erbabı olan kişilerin yatırım yapmalarını umut ediyoruz. Bu bölgenin Türkiye ekonomisine
önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” şeklinde
konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16517.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Süt üreticisi “alarm” veriyor
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiğ süt fiyatlarının
artmamasının, üretiminin sürdürülebilirliği açısından tehlike oluşturduğunu söyledi.
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Bayraktar, yaptığı açıklamada, sanayicinin 'satış yapamıyorum' bahanesini öne sürdüğünü
ama çiğ süt alımlarını artırarak sürdürdüğünü, 2015 yılında 308 bin 502 ton daha fazla çiğ
inek sütü aldığını belirtti. 2014 yılında 8 milyon 625 bin 743 ton olan sanayiye aktarılan inek
sütü miktarının, 2015 yılında yüzde 3,6 artışla 8 milyon 934 bin 245 tona çıktığını hatırlatarak
şunları söyledi:
"2015 yılında sanayicilerimiz, aktarılan 308 bin 502 fazla sütle, bir önceki yıla göre, daha
fazla 68 bin 70 ton içme sütü, 957 ton konsantre süt, 30 bin 564 ton inek peyniri, 21 bin 499
ton yoğurt, 27 bin 897 ton ayran, 5 bin 972 ton tereyağ, 3 bin 284 ton krema, 806 ton kaymak,
6 bin 347 ton yağsız süttozu üretimi gerçekleştirdi. 2015 yılında süt alımını ve süt ve süt
ürünleri üretimini yüzde 2 ile yüzde 37,4 arasında değişen oranlarda artırdı. Ürünlerimizi

satamıyoruz, talep az, stoklar dolu' diyen sanayicilerimiz, geçen yıla göre daha fazla süt ve süt
ürünleri üretti. Talep olmadığını iddia ettikleri ürünleri üretmekten vazgeçmediler"
Market fiyatları artıyor
Çiğ süt üreticisinin, Temmuz 2014'den beri fiyat artışı yapmadığını, hatta 1 lira 15 kuruş olan
tavsiye fiyatına rağmen, fiyatlar son 3 aydır 1 liraya gerilerken, 2014 Temmuz-2015 Aralık
döneminde market fiyatları yüzde 1,56 ile yüzde 23,08 arasında değişen oranlarda zam
gördüğünü vurgulayan Bayraktar, şu bilgileri verdi:
"Bu dönemde markette perakende süt fiyatı yüzde 11,92, yoğurt fiyatı yüzde 1,74, peynir
fiyatları yüzde 1,56 ile yüzde 23,08, tereyağ fiyatı yüzde 15,86, ayran fiyatı yüzde 18,59,
dondurma fiyatı ise yüzde 15,26 oranında arttı. Buna karşılık Temmuz 2014'de 1 lira 15 kuruş
olan çiğ süt fiyatı, bugün 1 liraya gerilemiş ve yüzde 13,04 oranında düşmüştür. Sanayiciler,
satılamadığı, stokların dolu olduğu iddia edilen ürünlerin; hem üretimlerini hem de market
fiyatlarını artıyorlar. Satılamayan bir ürünün hem üretimi hem market fiyatları artmaz. Bu
hesapta bir yanlışlık var. Birileri süt üreticilerini kandırmasın.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16518.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Geleneksel lezzetler orijinal adıyla
buluşuyor
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaklaşık bir aydır süt ve süt ürünleri imal eden Sivas Süt,
geleneksel lezzetlerimizi orijinal isimleriyle buluşturuyor. Pazarlama ağını kısa sürede çevre
illere yayan işletme, geleneksel Çerkes lezzeti “Şeteşxu” ve diğer ürün yelpazesiyle dev
marketlerin raflarında şimdiden yerini almaya başladı. Türkiye’de geleneksel lezzetlerin,
üzerinde oynanmış ürünlerin olduğunu belirten Sivas Süt Sanayi Genel Müdürü Oğuz Berk,”
Geleneksel lezzetlerimizi halk arasında bilinen isimleriyle piyasaya sürüyoruz. Amacımız bu
tatları orijinal isimleriyle gelecek nesillere tanıtmak” dedi. Berk, ürünlerine yurt içi ve
dışından yoğun talep olduğunu söyledi.
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Halk arasında sıkça kullanılan geleneksel lezzetler orijinal isimleriyle piyasaya sürülerek
satışa çıkarılıyor Türk mutfağına ait yöresel ve geleneksel lezzetlerin yabancı isimler altında
gelecek nesillere yedirilmeye çalıştığını belirten Sivas Süt Sanayi Genel Müdürü Oğuz Berk
bunun önüne geçmek için harekete geçti. İşletmenin pazarlama ağını kısa sürede genişleten
Berk, ürün çeşitliliğini de artırdı.
Kafkas lezzeti Şeteşxu (Çerkes kaymağı)
Geleneksel lezzetleri kendi isimleriyle markalaştırdıklarını belirten Oğuz Berk,” Sokaktaki
vatandaş ürünlerin orijinal isimlerini kendi arasında kullanıyor. Bin senelik kültürle neden
oynayalım. Bin senelik isimlerin yerine uyduruk bir isim mi kullanalım? Firma olarak

geleneksel lezzetleri ortaya çıkaralım istedik. Türkiye’de geleneksel lezzetler adı altında
piyasaya sunulan ürünler maalesef üzerinde fazlasıyla oynanmış mamuller. Hafif ekşimsi
tadıyla, binlerce yıllık bir Kafkas lezzeti olan Şeteşxu (Çerkes Kaymağı) ay sonunda raflarda
olacak. Şeteşxu coğrafi işaretleme olarak da Kayseri’ye ait bir lezzetdir. Pınarbaşı ve
Uzunyayla denilen bölgeye özgü bir üründür. Bu ürünlerden başlayalım dedik. Bu ürün
orijinal ismiyle piyasaya sürülecek. Etiketinde orijinal ismi olacak.
193 peynir çeşidi
Türkiye mutfağına ait geleneksel 193 peynir çeşidi var. Bunları butik çeşitler olarak
üreteceğiz. Bu ürünler satışta bir şeyler ifada etmiyor yüzde ikilik bir rakam yer tutuyor. Ama
geleneksel lezzetleri adı ve tadıyla yaşatmamız gerekiyor. Gelecek nesillere aktarılması lazım.
Kısa sürede ortaya çıkan bir kültür değil, binlerce senedir günümüze kadar gelen bir gelenek.
Yaşatmamız, aktarmamız gerekir” dedi.
Yeni ürünlerini pazarlama aşamasında ilk tanıtım çalışmalarını sosyal medya üzerinden
yaptıklarını dile getiren Berk, “Ürünlere Amerika’dan talepler oluyor. Evlere abone sistemi
üzerinden paket servislerimiz var. Bize ait olan kültürü ne kadar kaliteli hazırlar ve sahip
çıkarsak, sunumunu da doğru bir şekilde yaparsak, talebin olmaması mümkün değildir.
Dünyada yoğurt, kendi ismiyle satılıyor ve biliniyor. Batıdan gelen her ismi olduğu gibi
kullanıyoruz. Hatta dilimizde yaygın olarak kullanıyoruz” açıklamasında bulundu.
Haber Foto: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16519.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Cansel’in ailesi müebbet istiyor
Kayseri’de geçirdiği bunalım sonucu hayatına son veren Cansel B.K.’nın babası Mustafa K.,
cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen hakkında kızının ölümüne sebep olduğu
gerekçesiyle hukuki süreci sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. Cansel B.K.,’nın dedesi
Turan K., istismarcı öğretmen için ailenin müebbet hapis istediğini kaydetti.
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Kırşehir’in Kaman ilçesinde taziyeleri alan baba Mustafa K., “Bizler yaşanan süreci sonuna
kadar takip edeceğiz. Kesinlikle zanlıyı affetme gibi bir durumumuz söz konusu değildir”
dedi.
Ailenin avukatı Kamil Avşaroğlu da yasal başvuruların tamamının yapıldığını ve dosyada
gizlilik kararının olduğunu söyledi. Avşaroğlu, “Şahıs şu anda tutuklu, bizler idari ve hukuki
boyutunu araştırıyoruz. Okul idaresi bu olayı örtbas etmeye çalışmış, açığa alınma süreci
başladı. Aynı okulda bu tür duruma benzer durumların olup olmadığını araştırmaktayız.
Yaşanan olaylarla ilgili bazı noktaları bizler de basından öğreniyoruz. Hukuki süreç sonuna
kadar devam edecek” dedi.

Cansel’in ailesi müebbet istiyor
Cansel B.K.,’nın dedesi Turan K., istismarcı öğretmen için ailenin müebbet hapis istediğini
söyledi. Dede Turan K., yaşanan olayların üstünün kapatılmaya çalıştığını iddia ederek
istismarcı öğretmene müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğini ifade etti.
Kırşehir’in Kaman ilçesinde ikamet eden dede Turan K., “Her ne yapsak da elden bir şey
gelmiyor. Devletin mahkemeleri gereken cezayı verecek ama bizim içimiz soğumaz.” dedi.
CHP, okulun önüne karanfil bıraktı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Teşkilatı Cansel Buse K.’nın okuduğu okulun önüne
karanfil bıraktı. Cansel Buse K.’nın okuduğu Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi önüne gelen
CHP İl Teşkilatı önce basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan CHP İl Kadın Kolları
Başkanı Şehriban Peker, “Geçtiğimiz günlerde ilimizde yaşanan intihar görünümlü bir
cinayete tanıklık ettik. Özgecanları, Münevverleri unutmadan peşpeşe şiddet, taciz ve tecavüz
olayları yaşamaya devam ediyoruz. Toplumsal çöküşümüzün en belirgin göstergesi olan bu
olayların son kurbanı henüz lise yıllarında karşılaştığı utanç olayı sonucu intihar eden Cansel
oldu. Nedenleri, sonuçları itibariyle üzerinde uzun uzun düşünmemiz gereken bu konularda
kurban vermeye daha ne kadar devam edeceğiz?” diye konuştu.
Peker ayrıca, “Çocukların, genç kızların, kadınların şiddete, tecavüze maruz kalmadığı, hiç
kimsenin ölmediği bir ülke dileğimizi tekrarlarken, bu olayın sorumlularının yargı önünde hak
ettiği cezaya çarptırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmanın ardından Cansel Buse K.’nın okuduğu okulun önüne karanfiller
bırakıldı.
Cansel’in son anları güvenlik kameralarında
Cansel Buse K.'nin son anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kameralara
yansıyan görüntülerde, Cansel Buse'nin oturdukları binanın önünde bir arkadaşı ile
vedalaşarak binaya girdiği ve asansöre binerek evlerine çıktığı görüldü. Güvenlik
kameralarına yansıyan görüntülerde, Cansel Buse K.'nin evine girdikten 1 saat sonra sağlık
ekipleri tarafından ambulansa götürüldüğü anbean kaydedildi.
Cansel Buse'nin ambulansa götürüldüğü anda, bina sakinlerinin yaşadığı panik de kameralara
yansıdı.
Baro’dan açıklama
Kayseri Barosu olay ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şunlara yer verildi,
“İlimizde bulunan Anadolu Liselerinden birinde 12. Sınıf öğrencisi olan C. B. K., 17.02.2016
tarihinde akşam vakti evinde ölü olarak bulunduğu bu hazin olayla ilgili suç duyurusunda
bulunulmuş olup, adli soruşturma başlatılmıştır. C. B. K. ‘nın ölümü ile bağlantılı olan okul
öğretmenlerinden B.Ö. yürütülen adli soruşturma sonucu 19.02.2016 tarihinde tutuklanmış ve
dosya ile ilgili gizlilik kararı verilmiştir.
Ayrıca başlatılan idari soruşturma devamında ihmalleri olduğu düşünülen okul müdürü,
müdür yardımcıları ve rehber öğretmenler görevlerinden el çektirilerek açığa alınmışlardır.
Baromuz Kadın Hakları Komisyonu ve Çocuk Hakları Komisyonu ile birlikte yargılama
aşamasında davaya müdahil olarak, hukuki sürecin de her aşamasında sonuna kadar takip
etmekte kararlıdır.
Şimdi C. B. K.’nın ölümüne sebebiyet veren bu hazin olay ve geçmişte yaşanan şiddet ve
kadın ölümleri sadece istatistik ve üçüncü sayfa haberleri ile sınırlı olmayıp, toplumumuzun
kadınlara bakış açısının ne denli kadını ötekileştiren ve şiddeti meşrulaştıran bir zihniyette
olduğunu göstermiştir. Çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız için mücadele etmeye,
halkımızı bilinçlendirmeye, kadınlara yönelik şiddetin ve ayrımcılığın karşısında olmaya daha
kararlı bir şekilde devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle bize derinden üzüntü yaşatan C. B. K.’ nın ailesine sabır ve başsağlığı
diliyoruz.”
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16520.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Hiçyılmaz‘dan Filiz’e istifa çağrısı
Hiçyılmaz: odamızın adına zarar veriyorsun istifa et Filiz: suçlamalar doğru değil, istifa
etmiyorum Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, ismi paralel
devlet yapılanması ile anılan ve birkaç kez gözaltına alındıktan sonra şartlı serbest bırakılan
Meclis Başkanı Mehmet Filiz’den kurumun adına zarar vediği gerekçesiyle istifa etmesini
istedi. Mehmet Filiz ise “Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Dolayısıyla istifa da
etmeyeceğim” dedi.
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Kayseri Ticaret Odası’nın şubat ayı meclis toplantısı gergin geçti. Toplantıda daha önce adı
paralel yapı ile anılan ve operasyonlar kapsamında gözaltına alınan, sonrasında ise yurt dışına
çıkma yasağı konularak serbest bırakılan iş Adamı Mehmet Filiz’in istifası istendi.
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın da aralarında bulunduğu 25 kişilik üye
grubu, Mehmet Filiz’i istifaya davet eden önerge hazırlayarak bunun gündem maddesi olarak
kabulünü istedi. Meclis Başkanı Filiz ise “Yetkimi kullanıyorum ve bunu gündem maddesi
olarak kabul etmiyorum” dedi. Önergeyi meclisin kabulüne sunmayan Filiz, “KTO Yönetim
Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın “Odamızın adına leke geliyor. İsmi iyi anılmıyor.
Kamuoyunda odamız suçlanıyor. Bana göre istifa etmen lazım” şeklindeki çıkışına ise
“Seçimle geldim. Seçimle giderim. Benim bu suçlamaları kabul etmem mümkün değil. Ben
de en az sizler kadar milliyetçiyim. Kesinlikle kabul etmiyorum. İstifa da etmeyeceğim” dedi.
Filiz suçlamaları kabul etmedi
“Bu bir ön yargı ve suçlama. Ben de bu milletin bir evladıyım. Beni suçlayan ve istifamı
isteyenlerden daha fazla milletimi seviyorum” diyen Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet
Filiz; “Bugüne kadar hayatımda bir devlet organı, bir devletin partisi, başkanı ya da
Cumhurbaşkanı aleyhinde bir faaliyette bulunmadım. 53 yaşındayım. Bütün hayatımı
memleketime faydalı ne yapabilirim bunun için harcadım, harcamaya da devam edeceğim. İki
ay öncesine kadar ayda 15 günüm yurt dışında geçiyordu. Avrupa’da gitmediğim yer kalmadı.
İnanın Türkiye kadar düzenli, Türkiye kadar güzel bir ülke yok. Bizler Osmanlının
torunlarıyız. Belki de bu coğrafyada kültürü oturmuş tek ülkeyiz. Etrafta ele alınacak bir
devletin yok. Benim böyle suçlamaları kabul etmem mümkün değil. Davalar açılmış olabilir.
Benimle ilgili iki dava olduğu doğru. Birincisi Melikşah Üniversitesi’ni kuran vakfın
üyesiyim. İnsanlarımız bilgisiz kalmasın diye bir üniversite kurduk. Üniversiteyi kurmak için
oradaki arsaları almak için insanları tehdit ettiğimiz ile ilgili. Hem cebimizden para verdik,
hem de insanları tehdit etmiş olduk. Allah şahit hiçbir zaman hiçbir kimseyi karşıma alıp
böyle bir şey yapmadım. Böyle bir şey yok” diye konuştu.

Devletin altı oyulmaz
“Hayatımda yanlış yapmadım” diyen Filiz şunları söyledi: “Ne devletin altını oymaya
çalıştım, ne de birinin aleyhinde bir iş yaptım. Çünkü en kötü devlet bile devletsizlikten daha
iyidir. Devletin altı oyulmaz. Bu bakımdan suçlamaları kabul etmiyorum. Olmaz, olamaz.
Bildiğim kadarıyla meclisin başkanı görevden alma yetkisi yok. Bu yüzden bu dilekçeyi
gündeme almıyorum. Genel sekterimizi görevlendirelim TOBB’nin en üst düzey organları ile
görüşsün. Eğer böyle bir yetki varsa gelecek ayki toplantıda oylarınıza sunacağım ve siz ne
derseniz ben onu kabul edeceğim. Ben hiçbir zaman koltukta oturma sevdalısı olmadım.
Buraya nasıl geldiğimi birçoğunuz biliyorsunuz. Bir daha söylüyorum meclisin böyle bir
yetkisi varsa gelecek ay herkes elini vicdanına koyarak oy kullansın ve gereği neyse
yapalım.”
Duygusal anlar yaşadı
Mehmet Filiz yaptıkları bir yardım faaliyetini anlatırken ise duygusal anlar yaşayarak göz
yaşlarına hakim olamadı. “Biz babamızdan böyle gördük” diyen Filiz sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Birçok kişiye burs verdik. Bizim bir zekat hesabımız vardı. O hesaptan ihtiyaç sahiplerine
para verirdik. Biz babamızdan böyle görmüştük. Üniversitede 6 yıl boyunca Tıp Fakültesi’nde
okuyan birisine okulların tatil olduğu yaz dönemi de dahil burs verdik. Geçenlerde o gencimiz
mezun oldu geldi ve bana “Abi ben doktor oldum. Elini öpmeye geldim. Ben senin sayende
okudum. Kız kardeşimi de kazandığım maaşla okutacağım” dedi. Ben gurur duydum. Bunun
gibi birçok kişiye burs verdik, veriyoruz. Bunu söylerken aslında utanıyorum ama bilinmesi
için de söylemem gerektiğini düşündüm.”
Hiçyılmaz: İstifa etmelisin
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ise Meclis Başkanı Filiz’in
kesinlikle istifa etmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:
“Bir anda kendimi mahkeme salonunda hissettim. Burası bir mahkeme değil. Mahkemede
insanlar kendini savunurlar. Biz sunmuş olduğumuz dilekçede Meclis başkanımıza her hangi
bir suç ile itham etmiyoruz. Şunu yaptın bunu yaptın demiyoruz. Ancak bunları
söylemememize rağmen diyor ki; “Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Suçlama yok. Zaten
suçlama makamında da değiliz. Biz burada meclis başkanımızın paralel devlet yapılanması ile
ilgili isminin anılması ve kendisinin de meclis başkanı olmasından dolayı bu kurumun
kamuoyunda, Kayseri’de ve Türkiye’de sanki paralel devlet yapılanmasıyla ilişkili bir
kurummuş gibi dillendirilmesinden dolayı rahatsızlığımızı ifade ediyoruz. Eğer cümleler
anlamak istendiği gibi okunursa bunun bu şekilde olduğu zaten anlaşılır. Bizim hiç birimiz,
bir başka arkadaşıma herhangi bir suç ile itham etmemiz doğru değil, haddimize de değil.
Ama takdir edersiniz ki meclis başkanımız bu operasyon kapsamında iki defa gözetim altına
alındı ve belirli şartlarda serbest bırakıldı. Şahsıyla ilgili bir şey demiyoruz. Hakkımız da yok.
Şunu söyledik: “Başkanım siz paralel devlet yapılanmasıyla ilgili bir suç ile anılıyorsunuz. Bu
kapsamda iki defa gözetim altına alındınız. Sizin burada meclis başkanı olarak kalmanız
kuruma zarar veriyor. Bundan dolayı Lütfen istifa ediniz” dedik. Ama şimdiye kadar böyle bir
şey olmadı. Verdiğimiz önergede de aynı şeyi söyledik. İstifa ettiği takdirde hem kendisi hem
kurumumuz, hem de 17 bin üyemiz rahatlayacak. Neden kurumumuz kötü anılsın ki. Ben bu
kurumu düşündüğüm için bunu teklif ediyorum. Kesinlikle istifa etmenizi
düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Zaman zaman ortam gerildi
Meclis Başkanı Mehmet Filiz’in, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’a “Söz
vermiyorum” demesi üzerine zaman zaman kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Basına kapalı devam edildi

Sinirlerin giderek gerilmeye başlamasıyla birlikte Meclis Başkanı Mehmet Filiz tarafından
basın mensupları dışarı çıkarıldı ve toplantının bundan sonraki bölümü basına kapalı olarak
gerçekleştirildi.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16521.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Erbakan’ı an(la)ma haftası
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı ölümünün beşinci yılında Milli Görüş hareketinin
kurucusu ve lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı anıyor. Erbakan’ın basın danışmanı
Mustafa Yılmaz’ın konferansıyla başlayan anma etkinlikleri Atatürk Evi Sergi Salonu’nda
‘Necmettin Erbakan’ konulu fotoğraf sergisi devam etti. Hafta sonuna kadar açık kalacak
sergide davetlilerin düşüncelerini yazmaları için bir de ‘Anı defteri’ oluşturuldu.
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Şubat ayının son haftasını “Necmettin Erbakan’ı Anlama ve Anma Haftası” olarak ilan eden
Saadet Partisi ebedi liderleri için anma programları düzenledi. Şehir Tiyatrosu’nda
düzenlenen “Günümüz meselelerine Erbakan Bakışı” konulu konferansa Necmettin
Erbakan’ın yıllarca basın danışmanlığını yapan Milli Gazete Ankara Temsilcisi Gazeteciyazar Mustafa Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Erbakan’ın siyasi hayatı boyunca dik
durduğunu ve aklıselim kararlarla ülkenin refahını koruduğunu söyleyen Yılmaz, Refah
Partisi’nin kapatılma davasında harekete geçerek kargaşa yaratmak isteyenleri sağduyulu
kararlarla durdurduğunu, ülkedeki olası bir iç savaşın önüne geçtiğini belirtti. Necmettin
Erbakan’ın siyasi hayatını ve kararlarını anlatan Yılmaz, ”Demirel’in siyasi hayatına
baktığımızda başarılarla dolu gibi olduğunu görürüz. Bir çok defa başbakan oldu.
Cumhurbaşkanı oldu belki isteseydi Başkan bile olurdu. Ancak, Erbakan’ın siyasi hayatına
baktığımızda başarısızlıklarla doludur. Siyasi hayatı boyunca 11 aylık bir başbakanlık dönemi
oldu. Siyasetin nasıl olacağını göstermek istiyordu, ancak görevinin son 6 ayında tabir
yerindeyse ‘şeytan taşlamaktan abdest almaya’ bile vakti olmadı. Başarısız gibi görünen bu
siyasi hayatta Erbakan her zaman şerefiyle ayakta dimdik durdu. Ve cenaze törenindeki
kalabalığa baktığımızda şerefli bir hayat sürdü. Türk siyasetinin en zor dönemlerde aldığı
siyasi karalarla ülkeyi 30 yıl geriye götürecek iç savaş ve kargaşanın önüne geçti. 1990’lı
yıllarda ülkenin şimdiki halini görerek uyarılarda bulundu. Kimse dikkate almadı. Bu
günlerde herkes Erbakan’ın ne kadar büyük bir siyaset adamı olduğunu söylüyor” dedi.
Siyaset hayatı boyunca Necmettin Erbakan’ın menfaat ve çıkar ilişkileri içinde olmadığının
altını çizen Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan ise, “Erbakan hocamız siyaseti menfaat
ve çıkar için değil, insanlığın dünya ve ahiret saadeti için gerekli bir şey gördüğünden
yapmıştır. Erbakan hocamız ırkçı emperyalizmin İslam alemini paramparça ettiği bir dönemde
dağılan parçaları birleştirmek için görev üstlenmiş bir kişidir” diye konuştu.
Fotoğraf sergisi açıldı
Necmettin Erbakan’ı Anlama ve Anma Haftası etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Evi Sergi
Salonu’nda fotoğraf sergisi açan Saadet Partisi, salon girişinde davetlilerin görüşlerini
yazmaları için anı defteri oluşturdu. Defteri ilk olarak İl Başkanı Mahmut Arıkan imzaladı.

Sergide Necmettin Erbakan’ın siyasi hayatı boyunca yer aldığı fotoğraf karelerinden bazıları
sergilendi. Serginin Cuma gününe kadar açık olacağı bildirildi. Arıkan ayrıca aynı serginin
hafta sonu Cumhuriyet Meydanı’nda tekrarlanacağını duyurdu.
Haber ve Foto : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16522.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Şehrin kurumsal kimliğine kaldırım
düzenlemesi
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, estetik ve kurumsal kimlik olması açısından
şehirdeki zemin kaplamalarında ortak hareket edilmesi amacıyla merkezdeki ilçe
belediyeleriyle bir toplantı yaptı. Başkan Çelik, kaldırım taşları konusunda şehir merkezinde
tek dilin konuşulacağını belirtti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediye
Başkanları ile bir araya gelerek Büyükşehir Belediyesi girişinde sergilenen kaldırım taşlarında
incelemelerde bulundu. Kaldırım çalışmalarında ilçelerde aynı görüntünün olmasını
önemsediğini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Yeni planlayacağımız ve yeni açacağımız
yollar ile ekonomik ömrünü doldurup yenilememiz gereken yerlerde zemin kaplamalarında
tek ses olması, aynı model ve aynı renk taşların kullanılması amacıyla bu çalışmayı yaptık.
Merkezdeki ilçe belediyelerimizle birlikte Kayseri'mize özgü ve şehrimizde üretilen taşlar
başta olmak üzere tüm taşları inceleyelim ve birlikte karar verelim istedik. Ana arterlerde ve
ara sokaklarda hangi taşları zemin malzemesi olarak uygulayacağımızı konuşmak üzere bir
araya geldik. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarda Kayseri'nin iklim şartları, zemindeki
kayganlık durumu gibi kriterleri dikkate alınarak hangi taşları kullanacağımıza karar verdik"
dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bir ahenk ve bir bütünlük olması, göz
zevkinin daha güzel şekilde bunları algılaması adına doğru bir karar verildiğini belirtti. Şehir
merkezindeki yenilenecek yerlerde ortak görüşle aynı taşların kullanılacağını ifade eden
Başkan Büyükkılıç, şehir merkezinde belediye başkanlarının ortak hareket etmesiyle çok
güzel bir çalışma yapılacağını kaydetti.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar ise, şehrin geldiği noktada alt yapı ile
ilgili çalışmaların tamamlandığı belirterek, "Bundan sonra yapacağımız çalışmalarda daha çok
görsele hitap eden, şehrin genel kimliğini vurgulayan işlerin yapılması gerekiyor. Bu açıdan
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza böyle bir birlikteliği sağlamasından dolayı teşekkür
ediyorum" dedi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, şehrin tek dili konuşmasının uyum ve ahenk
açısından önemli olduğunu söyledi. Şehir merkezinde uyum içinde çalışılacağını ifade eden
Başkan Palancıoğlu, Şehrin ana aksları ve diğer akslarda uyum içinde çalışacağız. İnşallah

ilçeden ilçeye geçişlerde görüntü farklılaşmayacak ve tek bir Kayseri algısı ortaya çıkacak"
diye konuştu.
"Şehirlerin de kurumsal kimliği var"
İlçe belediye başkanlarının görüşlerinin ardından her şirketin ve her kurumun kurumsal
kimliği olduğu gibi şehirlerin de kurumsal kimliklerinin olması gerektiğini ifade eden
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, bu anlayışla hareket ettiklerini söyledi. Şehre hizmet
eden belediyelerin bir bütünlük içinde aynı dili konuşmalarını istediklerini dile getiren Başkan
Mustafa Çelik, "Zaten Kayseri'de bir uyumdan bahsederiz. Tüm kamu kuruluşları ile yönetim
dinamikleri arasında bir uyum var. Zemin kaplamalarında yapmış olduğumuz çalışma bu
uyumun bir örneği. Bundan sonra inşallah estetik ve kurumsal kimlik anlamında tek dili
konuşacağız" dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16523.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Subaşı mahallesi yeşilleniyor
İncesu ilçesine bağlı Subaşı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından
koordine edilen proje, mahalle sakinlerinden tam not aldı. Subaşı Köyünün kalkınması ve
gelecek nesillere iyi bir köy bırakmak için çalışan dernek yönetimi, yürüttükleri Bir Ağaçta
Sen Dik projesi kapsamında 100 fidanı toprakla buluşturdu.
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Subaşı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Sarısoy proje
hakkında bilgiler vererek, "Dernek yönetimi olarak köyümüzün güzelleşmesi için
faaliyetlerimize bir yenisini daha ekledik. Bir Ağaçta Sen Dik projesini hayata geçirerek,
köyümüzün yeşillenmesi için çalışmalarımızı yürütmek istiyoruz. Bu konuda, şehirde ikamet
eden hemşerilerimizin de desteklerini bekliyoruz. Gelecek nesillere güzel bir köy bırakmak
için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür
ediyorum" ifadelerini kullandı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16524.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Kafkasya’da türk ürünlerine imha
Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nde Türkiye’den gelen portakal ve domatesler buldozerle ezildi.
Türkiye’den gelen fındıklar da Dağıstan’a alınmadı. Kafkas halkları Rus yönetimin baskısıyla
yapılan bu uygulamaları protesto etti. Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti başkenti Çerkessk’te bir
protesto mitingi düzenleyen satıcılar, Rusya Tarım Ürünleri Denetleme Ajansı
Rosselhoznadzor’un Türkiye’den gelen portakalları yok ettiğini söyledi.
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Rosselhoznadzor Karaçay-Çerkes idaresi temsilcisinin ifadesine göre, Çerkesk pazarında,
Türkiye’den gelen ve gerekli belgeleri olmayan portakallar tespit edildi.
Çerkesk pazarı meyve satıcıları ise bir eylem yaptılar ve kendilerinden alınan portakalların
Krasnodar Kray’dan gelen portakallar olduğunu açıkladılar.
Kavkazki Uzel’in verdiği bilgilere göre, Çerkesk pazarından alınan portakallar, buldozerle
yok edildi. Krasnodar Kray ve Adıgey Rosselhoznadzor müfettişleri Türkiye’den gelen Çin
lahanası tespit ettiklerini açıkladılar. Şubat başında da Rostov bölgesinde Türkiye’den giden
domatesler yok edildi.
Türkiye’den gelen fındık Dağıstan’dan geçemedi
Öte yandan Dağıstan Rosselhoznadzor İdaresi basın sözcülüğünün, 21 Şubat’ta yaptığı
açıklamaya göre, Dağıstan’ın “Yarag-Kazmalya” bölgesindeki kontrol noktasında,
Türkiye’den gelen 22 ton fındığın geçişine izin verilmedi.
Mallar, Azerbaycan’dan İtalya’ya taşınıyordu ve müfettişlerin ifadesine göre, rutin
kontrollerde bir takım ihlaller tespit edildi. Kontrollerde, bitki sağlığı sertifikasındaki
bilgilerin marka bilgileri ile uyuşmadığı belirtildi. Marka bilgilerinde fındığın Türkiye’den
geldiği gösteriliyor, ancak malın Azerbaycan’dan gittiği belirtiliyor. Ayrıca üründe çevreye
zararlı maddelerin bulunduğu da ifade ediliyor.
Kavpolit’in verdiği bilgilere göre, mal sahibi “Bitki Karantinası” kanunu ihlalden idari cezaya
çarptırıldı ve tüm ürün geri gönderildi.
(Ajans Kafkas)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16525.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

MHP Kayseri’de Halaçoğlu çatlağı
Kasım 2016 seçimlerinden sonra Kayseri İl Teşkilatıyla aynı gurupta MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli’ye sadakat ve bağlılığını bildiren Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, bu
kez Genel Başkanlık görevinden istifa eden Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ ile kurultay
çağrısı yaptı. MHP’de deprem etkisi yaratan durum karşısında il başkanı Baki Ersoy
sessizliğini koruyor. Bu sıcak gelişme, MHP’deki kurultay seslerinin daha gür çıkmasına
neden olmaya başladı.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili Ümit
Özdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) basın toplantısı düzenleyerek partideki
görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa olayının hemen ardından Özdağ, MHP Kayseri
Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve 24. dönem MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri üçlüsü
kurultay çağrısı yaptı. Parti içinde deprem etkisi yapan gelişme karşısında taraflar ve il
teşkilatları sessizliğini koruyor. MHP İl Başkanı Ersoy’un bugün konuyla ilgili açıklama
yapması bekleniyor.
"Kongre partiyi toparlar"
Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin MHP’de yaşanan ağır üzüntü ve derin hayal
kırıklığını aşmak, mevcut istikrarsızlığa son vermek için artık ülkücülerin çok büyük bir
bölümünün olduğu gibi toplumun da beklentisi haline gelen olağanüstü kurultaya partiyi
götürmesinin toparlayıcı bir adım olacağını söyledi.
Televizyonlarda boy gösteren isimler
Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu ve Özcan Yeniçeri MHP'nin ekranlarda en çok boy gösteren
isimlerin başında geliyordu.
Halaçoğlu: istifa etmedim
Halaçoğlu, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Kamuoyuna yansıyan istifa haberlerine
de cevap veren Halaçoğlu’nun yaptığı açıklama şöyle, “Ümit Özdağ ve Özcan Yeniçeri ile
birlikte MHP'nin olağanüstü kongreye götürülmesi için basın toplantısı yaptık. MHP'nin yargı
önüne çıkmasının doğru olmadığını ve bu sebeple tüm ülkücü camianın ayrışmasına meydan
verilmemesini önerdik ve Genel Başkanımızın kararıyla olağanüstü kongre yapılarak ülkücü
camianın iradesine başvurulmasını istedik. Kimsenin karşısında veya yanında değiliz. Tek
amacımız MHP'nin iktidar olmasıdır. Partimizden de istifa etmiş değiliz. Saygılarımla...”
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16526.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Bakanlık Cansel davasına müdahil oluyor
Öğretmeninin cinsel istismarı nedeniyle hayatına son veren Cansel K., ülke gündemine
oturdu. Siyaset hukuk ve sanat camiasından olaya tepkiler gelirken Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı da olaya el attı. Bakan Sema Ramazanoğlu, açılan davaya müdahil olduklarını
belirterek, cinsel istismar olayları ile ilgili davalarda en ağır cezaların verilmesi için takipçi
olduklarını söyledi. CHP’li Gürsel Tekin Cansel’in mezarına karanfil bırakırken, Kayserili
Hukukçular da yasaların cinsel istismar konusunda yeterli olmadığını savundu.
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Aileye psikoterapi desteği
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Cansel Buse K.’nın ölümüne neden
olan cinsel istismar ile ilgili açılan davaya müdahil olduklarını belirtti. Bakan Ramazanoğlu,
“Bu davaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak hem müdahil olduk hem de
takipçisiyiz. Şahsım adına da şunu söylemek istiyorum gerek cinsel tacizlerde gerekse de
kadınlara yönelik cinayetlerde sıfır toleransımız var. Bu konuda buna sebep olan kimse en
ağır ceza verilmesi konusunda sonuna kadar davaların takipçisiyiz. Ayrıca bu konuda aileye
şu anda psikoterapi yapıyoruz, rehabilitasyon çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
Gürsel Tekin, Cansel'in mezarına çiçek bıraktı
CHP eski Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kırşehir İl Teşkilatı ile
Cansel B.K.'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Cansel’in mezarını da ziyaret eden
CHP’li Gürsel Tekin, mezarlık çıkışında yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada bazı gerekçeler
var. Gerekçe ne olursa olsun gencecik körpecik bir kızın bedeninden daha önemli değil ve bu
durum bu bedenin önüne geçecek gerekçeler değildir. Biz çocuklarımızı öğretmenlere teslim
ederiz. Onlara güveniriz. Hepimiz bu alanlardan geçtik. Sosyal medyada her önüne gelenin
yorum yapmaması, yaptığı yoruma dikkat etmesi gerekir. En azından evlatlarının acısını
içinden atamayan aileyi daha fazla incitmemek gerek” dedi.
Hukukçular Derneği : Medyanın bozucu tavrına dur denmeli
Hukukçular Derneği Kayseri Şubesi yaptığı yazılı açıklamayla Cansel K.’nın davasının
takipçisi olacağını duyurdu. Yapılana açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“ Cinsel istekleri kontrol edemez hale gelmenin acı faturalarını ödemekle karşı karşıyayız. Bu
acılar her gün bir başka ilde, başka hayatları soldururken; toplumun istikametinin ve kötü
gidişinin endişe verici olduğu görülmektedir. Bu nitelikte olayların önüne geçilmesinde
çözüm mercii olması gereken kurumların ve bilhassa eğitim kurumlarının meydana gelen
olayda zemin olması bizleri daha da düşündürmektedir.
Gerekli yasal düzenlemeler yapılmadığı müddetçe, toplumun vicdanı huzur bulmayacaktır.
Medyanın ve sosyal medyanın özellikle çocuklarımızı ve insanlarımızı iğfal etmede nasıl
kullanıldığı bu olayda açıkça görülmüştür. Bataklığa dönüşmüş yayın politikaları, dizilerle
özellikle tırmandırılan ve özendirilen cinsel şiddet toplumumuzu ve zihinleri taciz etmektedir.
Bizi takip edenler bilirler ki, medyanın bu bozucu ve yıkıcı tavrına her zaman dur demeye
çalıştık. Gençliğimizin ve kadınlarımızın genç dimağlarının taciz edilmesine, ruh hallerine

tecavüz edilmesine asla müsaade etmedik etmeyeceğiz. Kadınlarımıza el veya dil uzatan her
kimse, karşısında bu toplumu ve bizi bulmaya devam edecektir”
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16527.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Kayseri iç Anadolu’nun ileri teknoloji üssü
olacak
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, bölgesel kalkınma alanında
Kayseri’de iki önemli projeye 17,5 milyon Euro katkı sağlandığını belirterek; “Bunlardan bir
tanesi Erciyes Teknopark Bölgesel İnovasyon Merkezi projesi, diğeri ise mobilya üretim alt
yapısını güçlendirme projesi. Bu projeler sayesinde Kayseri Orta Anadolu’nun ileri teknoloji
üssü haline gelebilecek” diye konuştu.
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır ile eşi Nazlı Bozkır bir
dizi ziyaretlerde bulunmak ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelmek üzere
dün şehrimize geldi.
13 yılda 54,7 milyon Euro kaynak sağlandı
Bakan Bozkır Kayseri programı kapsamında ilk olarak Vali Orhan Düzgün’ü ziyaret etti.
Bozkır buradaki konuşmasında Kayseri'de 2002-2015 yılları arasında 694 projeye 54,7
milyon Euro kaynak sağlandığını dile getirerek; “ Erasmus kapsamında da 535 projeye
yaklaşık 15,7 milyon Euro kaynak sağlandı ve bin 860 üniversite öğrencisi Erasmus
projelerinden yararlandı. Sosyal kalkınma alanında da STK’ler tarafından geliştirilen 155
projeye 21,5 milyon Euro hibe yardımı yapıldı. Bölgesel kalkınma alanında da iki projeye
17,5 milyon Euro katkı sağlandı. Bunlardan bir tanesi Erciyes Teknopark Bölgesel İnovasyon
Merkezi projesi, Kayseri bakımından gerçekten önemli bir projedir. Bu proje sayesinde
Kayseri Orta Anadolu’nun ileri teknoloji üssü haline gelebilecektir. Buraya AB fonlarından
7,8 milyon Euro katkı sağlayacağız. İkincisi de mobilya üretim alt yapısını güçlendirme
projesidir ki buraya da 9,6 milyon Euro kaynak sağlıyoruz. Yurt içinde satılan mobilyaların en
az %40’ı ve Türkiye’den ihraç edilen mobilyanın ise %35’i Kayseri’de üretilmektedir”
şeklinde konuştu.
Vali Düzgün ise “AB’ye giriş süreci içerisinde STK’lerin de bilgilendirilmesi, Kayseri’de
STK’lerin özellikle AB’ye yönelik projelerden etkin bir şekilde faydalanması amacıyla bazı
çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek; açmış oldukları eğitim programları, seminerler ve
bilgilendirme toplantılarında yaklaşık 3 binin üzerinde vatandaşa ve STK temsilcilerine
bilgilendirme yaptıklarını dile getirdi.
Selçuklu Müzesi’ni gezdi

AB Bakanı Volkan Bozkır’ın ikinci durağı ise Selçuklu Müzesi oldu. Büyükşehir Belediyesi
tarafından restore edilen Müze’de incelemelerde bulunan Bozkır, müze görevlilerinden
bilgiler aldı.
Bozkır, “Müzenin çok etkileyici bir mekan olduğunu dile getirerek; “Kayseri’nin kültür ve
tarihi birikimini hem çok güzel yansıtıyor hem de gurur sahibi olduğunuz, göğsünüzün
kabardığı, yıllar önce bir şifa merkezi olarak hizmet vermiş. Avrupa ülkelerinde akıl hastaları
adeta imha edilirken, burada özel bir yerde onlara şifa vermek için bölümleri olan bir şifa
yurdu. Tarihimizle ve kültürümüzle ne kadar övünsek az” şeklinde konuştu.
Sivil toplumla diyalog toplantısı
Talas’da bulunan tarihi Yaman Dede Konağı’nı da gezen Bakan Bozkır, sonrasında ise Kadir
Has Kongre Merkezi’nde , “Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci’ konulu Sivil Toplumla
Diyalog Toplantısı’na katıldı.
Toplantıya, AB Bakanı Volkan Bozkır, Vali Orhan Düzgün, AK Parti Kayseri İl Başkanı
Hüseyin Cahit Özden, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, ERÜ Rektörü Prof.
Dr. Muhammet Güven, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, protokol
üyeleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.
“Birlik ve beraberliğimiz terör örgütüne gerekli mesajı verecektir”
AB Bakanı Volkan Bozkır, buradaki konuşmasında ise son dönemde artan terör olaylarına
vurgu yaparak; “Şu an Türk milletinin ortaya koyduğu birlik beraberlik görüntüsü
Türkiye’nin ilerlemesini önlemeye çalışan terör örgütüne verilebilecek en güzel cevap” diye
konuştu.
Amaçlarının çok önem verdikleri sivil toplumun güçlenmesini sağlamak olduğunu dile getiren
Bozkır şunları söyledi:
“Sivil toplum proje üretecektir ve ülkemizin ileriye gitmesi için çaba sarf edecektir. Bu tür
toplantıları şimdiye kadar 9 kez yaptık. Ülkemizin önemli şehirlerinden olan Kayseri’de
yapmaktan da gurur duyduk. Buraya çok daha fazla AB projesini getirmek için heyecan ve
kararlılık içerisindeyiz. Zor şartların üstesinden gelecek olan ülkemizde bu tür tablolara
ihtiyacımız var. İnşallah bu tablo bütün Türkiye’ye ve Türkiye’nin ilerlemesini önlemeye
çalışan terör örgütüne de gerekli mesajı verecektir” ifadelerini kullandı.
Bozkır’ın konuşmanın ardından toplantı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin soruları ile
sona erdi.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16528.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Konut satışları düştü
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan bilgilere göre Kayseri’de konut satışlarının Ocak 2016
döneminde 2015 Aralık dönemine göre azaldığı görüldü.
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun derlediği bilgilere göre Ocak 2016’yı kapsayan araştırmada
şehrimizde bin 994 konut satışı gerçekleşti. 2015 Aralık döneminde ise bu sayı 3 bin 510
olarak kayıtlara geçmişti.
Ülke genelinde de azaldı
Türkiye genelinde konut satışları 2016 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,9
oranında azalarak 84 556 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 526 konut satışı ile en yüksek
paya (%18,4) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 012 konut satışı (%10,7) ile
Ankara, 5 243 konut satışı (%6,2) ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller
sırasıyla 6 konut ile Şırnak, 7 konut ile Ardahan ve 11 konut ile Hakkari oldu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16529.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Kesob’tan evsiz esnaf ve sanatkara müjde
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, “Dün
Ankara’daydık. TOKİ ile protokolümüzü imzaladık. Evi olmayan ve maddi durumu iyi
olmayan arkadaşlara ve müracaat eden arkadaşlara ev vereceğiz” diyerek 950 konutluk
anlaşma imzalandığını duyurdu.
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Toplantı Salonunda düzenlenen programda
konuşan KESOB Başkanı Ahmet Övüç, ”950 konutluk bir yeri ararken Kayseri’de yer bulma
konusunda sıkıntımız oldu. Bulunan arsalar küçük olabiliyor. Projeyi elimizden geldiği kadar
ucuza mal etmek için çaba gösterdik. Dün Ankara’daydık. TOKİ ile protokolümüzü
imzaladık” diye konuştu.
Vali Orhan Düzgün’e de projeyle ilgili bilgiler verdiğini dile getiren Övüç,”Sayın Valimize de
bu konuyla ilgili çalışmalar hakkında bilgiler verdik. Valimiz de sağ olsun teşekkür etti. Evi

bulunmayan, durumu iyi olmayan ve müracaat eden arkadaşlara ev vereceğiz. TOKİ’yle de
görüşmelerimiz neticesinde Allah nasip ederse, erken toparlanabilirsek en kısa zamanda
burası ihaleye çıkacaktır. İhale neticesinde de gelen müteahhit firma yapacaktır. Yapıldıktan
sonra da inşallah bizlere konutları teslim edecektir” ifadelerini kullandı.
Konutları odaların üye sayısına göre hesapladıklarını ifade eden Övüç şunları söyledi:” Daha
öncede konuştuğumuz gibi 100 tane de ben kontenjan olarak aldım. Şuanda TOKİ ile
yaptığımız sözleşme 950 konutluk. Arsa konularında bazı sıkıntılar olabiliyor. Bizim ikinci
bir yerimiz vardı fakat burada Tümülüs adı verilen bir tane mezar çıktı. Bir mezardan dolayı
ve bazı olaylardan dolayı tekrar geriye döndük. Şuanda oradaki tümülüsü dışarıya çıkararak
kalan arsamızın TOKİ’ye devri için çalışmalara başladık. Tümülüsü çıkardıktan sonra kalan
315 bin metre kare arsanın tapusunu da TOKİ’ye vereceğiz. Tapuladıktan sonra da talep
olduğu sürece orayı da plan ve programlaması yapıldıktan sonra 3 aylık bir kısa süre
içerisinde teslim edeceğiz. “
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16530.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Ülkemize medya üzerinden 300 yıllık
operasyon
Gazetemizi ziyaret eden Enderun İslami İlimler Akademisi öğrencilerine gazetelerin dünyada
ve ülkemizde tarihsel serüvenini anlatan Yazı işleri Müdürümüz Bünyamin Gültekin, “Avrupa
elindeki basın gücünü 1700’lü yıllardan itibaren Osmanlı üzerinde bir baskı unsuru olarak
kullanmıştır. Bu nedenle Avrupa’da Osmanlı aleyhine yayın yapan yayınlara karşı devlet
eliyle Takvim-i Vekayi gazetesi çıkarılmıştır. Ama maalesef ‘Takvim-i Vekayi’ istediği
kamuoyunu gerçekleştirememiştir. Bu durum Avrupa’nın Türkiye üzerindeki medya baskısını
günümüzden yaklaşık 300 yıl öncesine dayandırabileceğimizi gösteriyor.” dedi.
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Enderun İslami İlimler Akademisi öğrencileri Enderun Eğitim Vakfı Kayseri Eğitim
sorumlusu Ömer Faruk Özcan’ın koordinatörlüğünde gazetemizi ziyaret etti. Haber
merkezimizi gezen öğrencilere daha sonra gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Bünyamin Gültekin
bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda öğrencilere medyanın ortaya çıkış hikayesini anlatan
Gültekin, “Yazının henüz bilinmediği bir çağda mağarada çizilen resimleri medyanın ilk
örneği olarak sayılabiliriz. Millattan 1750 yıl önce Mısır’da Firavun Amorsis’i hicveden bir
gazetenin olduğu, bunları önleyemediği için de kahrından öldüğü Mısırlı Tarihçiler tarafından
belirtilmiştir. Ünlü Tarihçi Herodot da Mısır Firavunlarından bahseden mizah gazetelerinİN
var olduğunu söylemektedir” dedi.
Osmanlı’da ilk gazeteyi Fransızlar yayınladı

Çinliler’in Avrupa’dan birkaç yüzyıl önce matbaayı kullandığının altını çizen Gültekin,
“Gazeteciliğin yaygınlaşması matbaanın buluşu ile olmuştur. Avrupalılar 1450'de Johannes
Gutenberg ile matbaa ile tanışır. Bunun ardından basılı haberler ortaya çıkar” ifadelerini
kullandı.
Dünyada günümüz gazetelerine en yakın yayının Kimi kaynaklara göre 1609 yılında Bremen
yakınlarındaki Augusburd’da Avis Relation Oder Zeitung adıyla yayınlanmış olduğunu
belirten Gültekin, “Hollanda’da 1605’te ticari bültenden doğan Niuewe Tijdingen’i ilk gazete
olarak değerlendiren kaynaklar da mevcuttur” şeklinde konuştu.
Hollanda’da yayınlanan ilk gazeteden sonra Osmanlı topraklarında ilk gazetenin 1795 yılında
İstanbul’da Fransız Elçiliği tarafından çıkartıldığını kaydeden Gültekin, “Bullettin Des
Nouvelles (Haberler Bülteni) ismiyle çıkarılan bu gazetenin amacı Osmanlı tebaasına ve
Osmanlı coğrafyasında yaşayan Fransızlara Fransız Devrimini anlatmaktır” şeklinde konuştu.
Matbaayı azınlıklar kullanmaya başladı
Gültekin, “Osmanlı’da matbaayı ilk kullananlar ise Yahudiler, Ermeniler ve Rumlar olmuştur.
Çünkü bu grup iç ve dış ticareti elinde bulunduruyordu. 15 yıl öncesine kadar ilk Türkçe
gazetenin 2. Mahmut Döneminde devlet eliyle çıkarılan Takvim-i Vekayi olduğu
söyleniyordu. Ama araştırmacı yazar Orhan Koloğlu’nun yaptığı araştırmalar sonucunda İlk
Türkçe gazetenin Mısır’da yayınlanan ‘Vaka-yi Mısriye’ olduğu kanıtlanmıştır.
Avrupa elindeki basın gücünü 1700’lü yıllardan itibaren Osmanlı üzerinde bir baskı unsuru
olarak kullanmıştır. Bu nedenle Avrupa’da Osmanlı aleyhine yayın yapan yayınlara karşı
devlet eliyle Takvim-i Vekayi’ gazetesi çıkarılmıştır. Ama maalesef ‘Takvim-i Vekayi’
istediği kamuoyunu gerçekleştirememiştir. Bu durum Avrupa’nın Türkiye üzerindeki medya
baskısını günümüzden yaklaşık 300 yıl öncesine dayandırabileceğimizi gösteriyor. Türkçe
yayınlanan ilk özel gazete ise Agah Efendi tarafından çıkarılan Tercüman-ı Ahval’dir”
açıklamasında bulundu.
Gazetecilik konusunda yakın tarihle ilgili de bilgi veren Gültekin sözlerini şöyle sürdürdü;
“1948-1950 yılarında işadamları basınla ilgilenmeye başlar. Bu işadamlarından Aydın Doğan
1975 yılında Milliyet Gazetesi’nin önce % 75’ini, daha sonra ise tamamını satın aldı. Doğan,
Milliyet aracılığıyla birçok ortaklık kurdu. Doğan, 1994 yılında ise Hürriyet Gazetesi’ni Suat
Simavi’den aldı. Bu holdingleşme boyutu çok farklı boyutlarda devam etti. 2000 yılından
sonra medyanın sahiplik yapısı uluslararası bir boyut kazandı. Buna en büyük örnek
Avusturalya kökenli olan Rupert Murdoch’tur. Özellikle Amerika olmak üzere dünyanın
birçok medya kuruluşunun sahibidir. Türkiye’de de Fox TV’nin büyük hissesini elinde
bulundurmaktadır.”
Gültekin, yaptığı sunumun ardından gazete ile ilgili teknik bilgiler verdi. Günlük bir gazetenin
nasıl ortaya çıktığını anlatan Gültekin ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Haber/Fotoğraf: Rukiye Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16531.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Hocalı Katliamı'nın 24. yıldönümü
25 Şubat 1992'den itibaren Azerbaycan’ın Hocalı kasabasına saldırıya başlayan Ermeniler,
bölgede bulunan Sovyet ordusuna bağlı 366. Zırhlı Alayı'nın bütün araçlarını kullanarak şehri
iki saat boyunca top ve tank ateşine tutmuş, katliamda 613 Azeri kardeşimiz hayatını
kaybetmişti. Hocalı Katliamı'nın dünyaya duyurulması ve "soykırım" olarak tanınması için
Azerbaycan ve Türkiye’de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
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Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşta Ermeni güçlerinin 1992'de Hocalı'da
gerçekleştirdiği katliamın kurbanları, olayın 24. yılında tüm dünyada anılacak.
Azerbaycanlılar, Hocalı Katliamı'nın dünyaya duyurulması ve yaşananların "soykırım" olarak
tanınması için dünyanın birçok ülkesinde yürüyüş, miting, fotoğraf sergisi, konferans ve anma
etkinlikleri düzenleyecek.
Hocalı’da ne olmuştu?
Ermeni güçlerinin 1991'in sonlarına doğru ablukaya aldığı Hocalı, 936 kilometrekarelik alana
sahip, 2605 ailenin, toplam 11 bin 356 kişinin yaşadığı bir kasabaydı.1991 yılının Aralık
ayında Karabağ'ın başkenti olarak bilinen Hankendi şehrini işgal eden Ermenilerin bir sonraki
hedefi, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmekti.
Kadın ve çocukları hunharca katlettiler
Hocalı'nın etrafındaki bütün köy ve yolları bir bir ele geçiren Ermeni güçleri, kasabanın diğer
şehirlerle karayolu bağlantısını kesti. Hocalı'nın diğer bölgelerle tek bağlantısı olan helikopter
ulaşımı, 28 Ocak 1992'de Şuşa Ağdam seferini yapan helikopterin Ermeniler tarafından
vurulmasıyla ortadan kalktı. Bu olayda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 44 sivil
öldürüldü.
Şehri tank ve top ateşine tuttular
Ocak ayının başlarından itibaren elektrik enerjisi de kesilen Hocalı'nın savunması sadece hafif
silahlara sahip yerel savunma güçleri ve az sayıdaki milli ordu askerinden ibaretti. 25 Şubat
1992'den itibaren Hocalı'ya saldırıya başlayan Ermeniler, bölgede bulunan Sovyet ordusuna
bağlı 366. Zırhlı Alayı'nın bütün araçlarını kullanarak şehri iki saat boyunca top ve tank
ateşine tuttu. Saldırıdan bir gün sonra ise hafızalardan yıllarca silinmeyecek olan "Hocalı
katliamı" ortaya çıktı.
613 ölü, 487 yaralı
Resmi verilere göre, Hocalı katliamında savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 83'ü çocuk
olmak üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır
yaralı olarak kurtulurken, Ermeni güçleri 1275 kişiyi rehin aldı. Bunlardan 150'sinden haber
alınamadı. (Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16532.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Niğde İl Özel İdaresi’nden Türkiye’ye
örnek projeler
Niğde İl Özel İdaresi eğitimden sağlığa, alt yapıdan sosyal donatıya, kültürden turizme kadar
birçok alanda verdiği hizmetler ve gerçekleştirdiği ilkler ile Türkiye’de örnek gösteriliyor.
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Gerçekleştiği projeler ile Türkiye’nin ilklerini Niğde’ye taşıyan il özel idaresi projeleri ile
ilgili İl Genel Meclis Başkanı Mahmut Peşin gazetemize açıklamalarda bulundu.
“Güneş enerjisinde bir ilk başarıldı”
Niğde Merkez Köylerine Hizmet Götürme Birliği ve Niğde İl Özel idaresi kurdukları güneş
panelleri ve kurulu güç miktarıyla birlikte ülkemizdeki tüm özel idareler ve birlikler içerisinde
1.sırada yer alıyor.
Fotovoltaik paneller ile ilgili olarak İl Genel Meclis Başkanı Mahmut Peşin “Ahiler Kalkınma
Ajansı destekleriyle yer altından su temin eden tüm köylerimize güneş enerji sistemi kurduk.
İçme suyunu temin eden elektrik pompalarını tamamen güneş enerjisiyle elde ediyoruz. Şu
anda kurulu güç olarak Türkiye’deki tek özel idareyiz. Yine Ahiler Kalkınma Ajansıyla
birlikte güneş enerjisi panelleri çalışmalarını devam ettiriyoruz.” dedi.
Bu proje kapsamında önce 24 köye daha sonra olarak 18 köye daha panel kurularak toplamda
42 köyün su ve elektrik ihtiyacı fotovoltaik güneş panelleri ile karşılandı.
Mahmut Peşin “İl Özel İdaremiz Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiştir. Ülkemiz ve Niğde’de
ilk olan projemiz yenilenebilir enerji kaynaklarına örnektir.” ifadesini kullandı.
En büyük soğuk hava deposu Niğde’ye
Öte yandan Niğde-Kayseri karayolunun Aktaş Mevkiinde il özel idaresine ait 131 bin
metrekarelik alanda yeraltına kurulacak olan “Kayadan Oyma Soğuk Hava Depo Projesi”
kapsamında 48 bin ton mekanik iklimlendirme tesisi kurulması halinde 100 bin ton ürün
depolanabilecek.
Mahmut Peşin “Proje kapsamında 16 yeraltı oyma deposu ortaya konumlanacak, içlerinde 22
adet loca bulunacak ve bir depoda 3 bin ton ürün depolanabilecek. Türkiye’nin en büyük
yeraltı depolama tesisi olacak. Zira ülkemizde aynı anda 48 bin ton ürünü depolayabilecek
başka yer altı deposu yok.” diye konuştu.
Deponun Aktaş köyü ve otoban çıkışında olmasından dolayı çevre illere de hizmet verdiğini
aktaran Peşin, yörede yetiştirilen patatesin yanı sıra Akdeniz Bölgesi’nde yetiştirilen
narenciye ürünlerini de depolamayı hedeflediklerini belirtti.
Projenin gidişatıyla ilgili olarak Peşin şu ayrıntıları verdi:
“Yeraltı oyma depoları için biz yerde kaya jeolojik etüt raporları yaptık. Buna göre
Değirmenli kasabamız hariç altı yer uygun çıktı. Ama onun haricinde şu an beş yerde
yapımına devam ediliyor. Biz her bir locayı patates üreticilerimize kullandıracağız. Bizde
yükleme-boşaltma maliyeti çok az. En önemlisi de iklimlendirmeyle yani ısıtma ve
soğutmayla ilgili herhangi bir enerji maliyeti yüklenmediği için çok verimli ve depolama
maliyetini sıfıra indirgeyen bir destek ile hem çiftçimizi teşvik etmiş hem de desteklemiş
oluyoruz. Bu on altı deponun iki adedi bitmek üzere… Birisi Ovacık’ta bulunan Yeşil Ova

köyü, Aktaş’ta bulunan ayrı bir parselde Edikli-Orhanlı arasında, Höyük mahallemizde ve
Konaklı ilçesinde uygun yerlerimiz var. Tabi buradaki uygun çıkan arazilerin büyüklüğüne
göre oraya yapacağımız depoların ebatları tonları, kapasiteleri belli olacak.”
Eğitim öğretime büyük destek
Bu arada Niğde ilinde yükseköğrenim öğrencilerinin barınma sorunları bir yılda 4.000 yatak
kapasitesi ile çözüldü. Devletin cebinden bir kuruş çıkmadan Niğde iline ve üniversitesine
kazandırılan proje ile ilgili olarak Mahmut Peşin şu bilgileri verdi:
“Gerçekleştirdiğimiz diğer proje ise yüksek öğrenim yurtları oldu. Meclisimizin kat karşılığı
modeli ile dört bin kişilik toplamda yetmiş sekiz metre kare kapalı alan ile yaklaşık yüz yirmi
milyon gibi değerli bir yatırımı devletin cebinden bir kuruş çıkarmadan ilimize ve Niğde
Üniversitesi’ne kazandırdık. Yurtlarımızın projelendirilmesi, ihaleye çıkarılması, inşaatına
başlanıp teslim edilmesi toplamda bir yıl sürdü. Bu Türkiye’de ilk bir uygulamaydı. Nitekim
Gençlik Spor Bakanlığı bu uygulamayı Türkiye’deki tüm diğer özel idarelere şu anda örnek
olarak gösteriyor.”
Niğde dağcılıkta zirveye oynuyor
Niğde ili Çamardı ilçesinde yer alan Aladağlar dağcılar için vazgeçilmez bir alan. Çamardı
ilçesi Demirkazık bölgesinde açılacak dağcılık okulu ile Niğde İl Özel idare yine Türkiye’de
bir ilki gerçekleştirmeyi planlıyor.
Dağcılık okulu projesi ile ilgili olarak Mahmut Peşin şu bilgileri verdi:
“Çamardı ilçemiz Demirkazık bölgesinde Türkiye’de bir ilk olarak Dağcılık okulunu açmayı
planlıyoruz. Dağcılık Federasyonu ile imzaladığımız sözleşme ile belki de dünyada ilkler
arasına girebilecek bir okulu Niğde ile buluşturuyoruz. Demirkazık bölgesi dağ
tırmanışlarında, zirve yapmada Türkiye’de ve dünyada sayılı dağlardan birisi olarak yer
alıyor. Bu bölgede dünyada sayılı dağcılık okullarından birisinin bulunması ilimizin kültür ve
turizm gelirini arttıracak.”
Çiftehan gururumuz olacak
Niğde İl Özel İdaresi tarafından jeotermal kaynakları ve doğal zenginliği ile bir turizm
merkezi olan Çiftehan kasabasında günübirlik ve jeotermal tesis projesi hayata geçiriliyor.
Ahiler Kalkınma Ajansı ve Özel İdare tarafından yürütülen proje ile ilgili olarak Peşin şunları
kaydetti:
“Çiftehan kasabamıza jeotermal kaynaklı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi inşaatını
tamamladık. Bu Türkiye’de ilklerden olacak bir proje. Projemiz sayesinde ilimize çok büyük
bir gelir sağlayacağız. Bölgede ayrıca günübirlik tesisler ve devre mülk ihalelerimiz var. 5
Şubat 1934’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk Niğde’ye geldiğinde Çiftehan’ı ziyaret etmiş ve
bölgenin imar edilmesi ve halkın burada sağlık kazanması yönünde talimat vermiş. Seksen
dört yıl sonra bizim bu talimatı gerçekleştiriyor olmamız bizim için büyük bir gururdur.”
Haber: Seda Fırın (Stajyer muhabir)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16533.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Büyükşehir'den 2 milyon çiçek
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte mevsimlik çiçek dikimine başlayan Büyükşehir
Belediyesi, başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere şehrin önemli park ve bahçeleri ile
kavşaklarını çiçek bahçesine çevirecek.
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Şubat ayı itibariyle Hercai, Menekşe ve Çuha çiçeği dikimine başlayan Büyükşehir
Belediyesi, Mayıs ayı başından itibaren de Petunya, Kadife, Begonya, Ateş Çiçeği, Sardunya
ve Yıldız çiçeklerinin dikimini gerçekleştirecek. Kış mevsimi başında toprağa bırakılan 650
bin lale ve sümbülün de Nisan ayı başında kendisini göstermesiyle birlikte Kayseri adeta
çiçek bahçesine dönecek.
İlkbahar, yaz ve sonbahar olmak üzere yılda üç ayrı safhada gerçekleştirilen çiçek dikim
çalışmaları sonucunda bu yıl toprakla buluşacak toplam 2 milyon çiçek Kayseri'ye renk
katacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16534.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Yaralı şahin tedavi altına alındı
Kayseri’de, vatandaşlar tarafından bulunan kanadı kırılmış şahin Orman ve Su İşleri Şube
Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi arasında
yapılan protokol kapsamında teslim alınan yaralı şahini tedavi yapılmak üzere Veteriner
Fakültesi Kliniğine teslim etti.
Veteriner hekimlerce tedavisine başlanılan yaralı şahinin tedavisinin ardından, yeniden
doğaya bırakılacağı belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16535.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Seyfe Gölü’nün geleceği masaya yatırıldı
Kırşehir bölgesinin doğal ve tarihi zenginliklerinin korunması amacı ile Ahi Evran
Üniversitesi’nde Seyfe Gölü anlatıldı.
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Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Genç İletişimciler Topluluğu tarafından
ortaklaşa düzenlenen ‘Doğal Miras Seyfe Gölü ve Geleceği’ adlı panel Fen Edebiyat
Fakültesinde düzenlendi.
Paneli Yrd. Doç. Dr Lütfi Nazik yönetirken, Yrd. Doç. Dr. Elif Omca ve Yrd. Doç. Dr. Sultan
Kıymaz, Doç. Dr. Tamer Albayrak ve Prof. Dr. Mehmet Sıtkı konuşmacı olarak katıldı.
Fen Edebiyat Fakültesinde düzenlenen panelde konuşan Ahi Evran Üniversitesi Rektörü
Vatan Karakaya, Seyfe Gölüne ekolojik sistem ve doğal güzellik açısından önem verildiğini
ifade etti.
Rektör Karakaya, panelde yaptığı konuşmasında, “İnsanoğlu olarak tabiattaki mücadeleyi
kazandığımız ve özellikle zirvesine eriştiğimiz 19. yüzyıldan bu güne, bu kazandığımız
başarıyı çok hoyratça harcadık.İstikbalimiz ve ihtiraslarımız için kazanma hırsıyla birlikte
doğayı tüketirken geleceğimizi kararttığımızı ve yaşam alanımızı daralttığımızı fark etmedik.
Batı toplumu bunu 21. yüzyılda bir miktar fark etti, tedbirler konusunda daha dikkatli
davrandı. Ülkemizde, henüz bu konuda bir bilinç uyanmadı. Umuyorum ki bu panellerle bu
bilinç başlatılacak” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16536.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Hocalı’da 24 yıllık utanç!
26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı
kasabasında 613 Azerbaycan Türkü’nün çocuk, kadın, yaşlı demeden Ermeniler tarafından
toplu şekilde vahşice katledilmesinin üzerinden 24 yıl geçti. Hocalı Katliamında hayatını
kaybedenlerin 106'sı kadın, 63'ü çocuk ve 70'i yaşlı kişilerden oluşuyordu. Azerbaycan
topraklarındaki Karabağ’ın Ermeniler tarafından işgal etmesiyle sonlanan savaştan sonra,
Hocalı’daki soykırım ve katliam dünya ülkelerinin çoğunun parlamentosundan istediği desteği
görmedi. Türkiye’nin her yıl gündeme taşıdığı Hocalı Katliamının 24. yıldönümü vesilesiyle
çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kayseri’de faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları
temsilcileri Hocalı’da kadın, çocuk ve yaşlı demeden Ermenilerce yapılan katliamın, tüm
dünyaya anlatılana kadar mücadeleye devam edileceğini bildirdiler.
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Karabağ Azerbaycan’a geri verilmelidir
Dünyanın Hocalı’da yaşanan olayları soykırım olarak kabul etmemesini çifte standart olarak
değerlendiren Azerbaycan Ermeni Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Kayseri Erciyes
Üniversitesi Ermeni Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gaffar Çakmaklı, “Defalarca
Avrupa parlamentosuna, Hocalı’da yaşananların soykırım ve katliam olarak kabul edilmesi
için müracaat edildi ve hiçbir şekilde sonuca ulaşılamadı. Esas amacımız, asıl katliamın
kimler tarafından yapıldığını dünyaya duyurmamız olmalıdır. 24 yıl önce Hocalı’da kadın,
çocuk, yaşlı demeden yüzlerce cana karşı yapılan soykırım ve katliamı dünyaya anlatmamız
lazım. Dünyanın en büyük katliamı Hocalı da yapılmıştır. Bunu Ermenilerin yaptığını bütün
Dünyaya anlatmamız, bildirmemiz gerekir. Karabağ topraklarını Azerbaycan topraklarına geri
almamız gerekir. Dünyada ve Avrupa bu katliamın kabul edilmemesi çifte standartların
olduğunu gösteriyor” açıklamasını yaptı.
Hocalı Katliamı tarihte kara bir lekedir!
Hocalı Katliamı’nın insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu belirten Mazlumder Genel
Başkanı Ahmet Faruk Ünsal,” Hocalı katliamı çeyrek asırdır uluslararası mekanizmalar
tarafından hesabı sorulmamış, tartışmaya açılmamış bir vahşet örneğidir. Mazlumder olarak
Uluslararası toplumsal mekanizmalara hesap sorma, Ermenistan Devleti ve suç ortaklarını
katledilen ailelerin geride kalan yakınlarına tazminat ödetme, Dünya’nın gözleri önünde
gerçekleşen bu katliamdan dolayı özür dilemesi için icbar etme ve uluslararası hukuk önünde
hesap sorma çağrısında bulunuyor, ayrıca, Ermenistan’ı halen işgal altında tuttuğu Dağlık
Karabağ bölgesinden ve Azerbaycan’ın diğer topraklarından şartsız olarak çıkmaya
çağırıyoruz” dedi.
Hocalı’da insanlığı katledenleri unutma!
Karabağ’da insanlığın sadece medeniyeti oluşturacak üst değerlerini değil, aynı zamanda
ahlaki ve vicdani boyutlarıyla yitirdiğini belirten Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı
Aydın Kalkan,”Dün Ahıska’da, Kırım’da, Hama’da, Halepçe’de, Srebrenitsa’da, Hocalı’da
katliam yapanlar, bugün aynı acımasızlığı, vahşiliği Gazze’de, Bayırbucak’ta, genel anlamda
Irak’ta, Suriye’de sergilemekte, gözlerini kırpmadan çocukları, kadınları, yaşlıları, masum
insanları öldürmeyi sürdürmektedir. Yaşananlar dünya tarihinin en ibret verici zulmü ve

insanlık utancı olarak hafızalarda yer edinirken, dünyanın tanıklık ettiği Hocalı katliamı ve
benzerleri tarihe birer kara leke olarak geçmiştir. Ermenistan, işgal ettiği tüm topraklardan
geri çekilmeli, katliamın sorumluları, işledikleri insanlık suçunun hesabını uluslararası yargı
organları önünde vermeli ve gereken cezaya çarptırılmalıdır. Eğitim-Bir-Sen olarak, Hocalı
katliamını yapanları, Orta Doğu’da katliam yapmaya devam edenleri lanetliyoruz” şeklinde
konuştu.
Müslüman ve Türkler dünyada hedef alınıyor
Hocalı katliamının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Alperen Ocakları Kayseri Şube
Başkanı Mahmut Cömert şu görüşlere yer verdi: “24 yıl önce Ermeni canileri tarafından
Azerbaycan Türklüğü ’ne karşı gerçekleştirilen Hocalı soykırımı aslında modern dünya
caniliğinin açık bir resmidir. Bu caniliğini hala devam ettirmekte olan emperyalist güç kana
hiçbir zaman doymayacak, nerede bir Müslüman, bir Türk görse saldırmaya, yok etmeye
devam edecektir. Türk-İslam alemi olarak yaşanan bu elim hadiselerden ders çıkarmamız ve
gereken tavrı ortaya koymamız gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 24 yıl önce
Hocalı’da yaşanan soykırımı kınıyor hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah’tan rahmet
diliyor, saygı ve minnetle yâd ediyoruz. Rabbim Türk-İslam düşmanlarına fırsat vermesin”
Türkiye ve Azerbaycan siyasi ilişkilerini güçlendirmeli
Rus destekli Ermeni çetelerinin masum insanları yurdundan yuvasından ettiği
belirten Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa
Argunşah,”Kaçmaya çalışan çoluk çocuk, genç ihtiyar, kadın erkek demeden 600'den fazla
insanın insafsızca, acımasızca katledildiği 26 Şubat 1992'nin üzerinden 24 yıl geçti. O yıllarda
işgal edilen Karabağ Türk toprakları hala kurtarılamadı. Vatanlarını terk ederek kaçan yüz
binlerce Azerbaycan Türkü hala mağdur durumda. Birleşmiş Milletlerin, Avrupa Birliğinin bu
konuda gözü kör, kulağı sağır. Gerçekten Türk'ün , Türk'ten başka dostu. Bu konuda
Azerbaycan devleti üzerine düşeni yapıyor mu? Türkiye Cumhuriyeti işgal konusunu
uluslararası platformlara taşıyabildi mi? Oralarda Türk'ün hakkını savunabildi mi? Bu
sorulara verilecek cevaplar da çok iç açıcı değil. Öyleyse ne yapmalı? Türkiye ve Azerbaycan
siyasi ilişkilerini daha da güçlendirmeli, Karabağ sorununu bıkmadan, usanmadan her
platformda savunmalı. İşgalin bir an önce sona ermesi için daha çok gayret etmeli. Bunun için
de her iki ülkenin çok güçlü olması lazım. Karabağ şehitlerini rahmetle anıyorum” dedi.
Türkiye de soykırımı kabul etmeli
Hocalı soykırımını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de kabul etmediğini belirten Turan
Kültür Derneği Genel Başkanı Ali İhsan Öztürk ise şunları söyledi;
Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu olayı soykırım olarak kabul etmesini istiyoruz. 26 Şubat’ı
Türk milleti unutmamalıdır. Bu topraklar Türk milletinin topraklarıdır. Ve Ermenilerin işgali
altındadır. Karabağ ve Hocalı’nın Azeraycan topraklarına katılması gerekir. “
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16537.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Şehit haberi yürekleri dağladı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, şehit düşen
Astsubay Burhan Kaplan'ın baba evine acı haber ulaştı. Acı haber sonrasında aile fenalık
geçirirdi. Kaplan'ın daha önce Hava Kuvvetlerinde görevli olduğu ve gönüllü olarak Özel
Kuvvetlere geçtiği öğrenildi.
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yürütülen operasyonda terör örgütü mensuplarının açtığı ateş
sonrasında şehit düşen Astsubay Burhan Kaplan'ın Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas
Mahallesi'ndeki baba evine acı haber ulaştı. Acı haber sonrasında aile fenalık geçirirken,
vatandaşlar da Kaplan ailesine taziyeye koştu. Burhan Kaplan'ın baba evinin önünde çok
sayıda vatandaş toplanırken, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Gönüllü olarak özel kuvvetlere geçmiş
Baba Aytüner ve anne Hacı Kadın'ın 3 çocuğundan biri olan 31 yaşındaki Burhan Kaplan'ın
daha önce Hava Kuvvetlerinde görevli olduğu ve gönüllü olarak Özel Kuvvetlere geçtiği
öğrenildi. Asıl görev yerinin Ankara olduğu bildirilen Burhan Kaplan'ın geçici olarak
Diyarbakır'daki operasyonda görevlendirildiği kaydedildi.
Kaplan'ın cenazesi cuma namazı sonrasında yapılacak törenle Ağırnas Mahallesi'nde toprağa
verilecek.
Konser iptal edildi
Kaplan’ın şehadet haberinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat
Etkinlikleri kapsamında bugün düzenlenecek olan "Kayseri'nin Yetiştirdiği Sanatçılar
Konseri" iptal edildi.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16538.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

MHP’de kriz büyüyor
MHP İl Başkanı Baki Ersoy, Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’nun seçmenlerin
ve teşkilatların iradesini hiçe saydığını iddia etti. Ersoy, Halaçoğlu için “Şahsiyetli, kişilikli ve
onurlu bir insanın yapması gerektiği gibi o sıfatını terk etmelidir” diyerek istifaya davet etti.
Telefonla görüştüğümüz Halaçoğlu ise “Biz ne yaptıysak, partimizin geleceği için yaptık”
dedi.
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Önceki gün Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir
toplantı yaparak istifa ettiği ve akabinde Kurultay çağrısı yaptığı karede yer alan Kayseri
Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’nun bu tutumu Kayseri İl Teşkilatı ile arasını
açtı. Toplantı sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy’dan çok
sert yanıt geldi.
Erdemli bir insansa istifa etmelidir
Halaçoğlu’nu kendisine milletvekilliği sıfatını kazandıran seçmenlerin iradesine saygısızlık
yapmakla suçlayan Baki Ersoy şunları söyledi:
“Milliyetçi Ülkücü Hareketin 47 yıllık kazandığı sevgi ve emeğin ürünü olan milletimizin
oyları ile milletvekili olma sıfatı kazanan Sayın Yusuf Halaçaoğlu, seçmenlerimizin ve
teşkilatlarımızın iradesini hiçe sayarak 24 Şubat 2016 tarihinde kamuoyuna açıklama yapma
talihsizliğinde bulunmuştur. Kendisine bu sıfatı veren seçmenlerimizin iradesine saygısızlık
yapmıştır. Şahsiyetli, kişilikli ve onurlu bir insanın yapması gerektiği gibi o sıfatını terk
etmelidir. Seçmenlerimizin verdiği o sıfatı keyfi olarak kullanma yetkisi kendisine
verilmemiştir. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili sıfatını terk etmelidir.
Milliyetçi Hareket Partisi köklü bir kurumdur. Bu kurumun karar organları vardır.
Temayülleri, gelenekleri ve ahlak anlayışı vardır. Tüm bunları hiçe sayarak, Kayseri İl
Teşkilatımızın düşüncesi alınmayarak böylesi bir açıklama yapılması tarafımızca kabul
görmemiştir, görülmesi de asla mümkün değildir. Ülkücü vicdanın esasları ortadadır. Taşıdığı
MHP Milletvekilliği sıfatından ve milletvekilliği sıfatından erdemli bir insansa istifa
etmelidir. Bunu yapmadığı müddetçe seçmenlerin kendisine yapacağı muameleye de
katlanmalıdır.”
“Sinan Oğan seçilirse MHP’den istifa ederim” demişti
Halaçoğlu’nun aylar önce Kayseri’ye geldiğinde söylediği sözleri hatırlatan Baki Ersoy
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kayseri’den Genel Başkanımıza destek açıklaması yaptığımız gün yanımızda oturarak,
‘Kayseri’nin ilçelerinde bir partilinin bana ‘Bahçeli ile olmaz’ demesi üzerine ‘Sinan Oğan ile
olur mu?’ diye sordum. 2018’de olağan genel kurul var. Bir kez daha söylüyorum; Sinan
Oğan ile olmaz. ‘Eğer Sinan Oğan, genel başkan seçilirse ben MHP’den istifa ederim’
demiştim. Bu sözümün arkasındayım" diyerek Sayın Devlet Bahçeli’nin yanında olduğunu
altını çizen, olağan kurultayın gününde ve zamanında yapılması gerektiğini savunan
Halaçoğlu’nun içine düştüğü tezat ortadadır. Kendisinin bu açıklamasını bir kez daha kabul
etmediğimizi ifade ediyor, en kısa zamanda istifasını da bekliyorum.”
Genel başkanımız “Teşkilatlara sahip çıkın” dedi

Açıklamaların ardından aynı gün akşam saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi
ziyaret ettiklerini dile getiren Baki Ersoy, her daim Bahçeli’nin yanında olduklarını yineledi.
Ziyareti Genel Başkan Bahçeli’nin memnuniyetle karşıladığını belirten Baki Ersoy, “Siz
teşkilatlar olarak kaya gibi durdunuz. Bunlara ne oluyor. Teşkilatlar sizlere emanet. Sizler
benim evlatlarımsınız, bu teşkilatlara sahip çıkın” diyerek bizlere teşkilatlara sahip çıkmamızı
emretmiştir” dedi.
Halaçoğlu: Partimizin geleceği adına yaptık
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ise Baki Ersoy’un
açıklamaları karşısında fazla yorum yapmazken; “MHP’nin kongre sürecinin mahkemeye
gitmesini istemediğimiz için böyle bir girişime başvurduk. Muhaliflerden yana bir açıklama
değildir. Biz bunu partimizin geleceğini düşünerek yaptık” dedi.
Kayseri Gündem gazetesi haber merkezi olarak telefonla görüştüğümüz Prof. Dr. Yusuf
Halaçoğlu, Baki Ersoy’un yaptığı sert açıklamalarla ilgili polemiğe girmemek için yorum
yapmayacağını belirterek şunları söyledi:
“Yapılan toplantı MHP’nin demokratik bir şekilde kongre sürecine girmesi için yapılan bir
çıkış olarak görülmeli. Çünkü Mahkeme süreciyle gerçekleştirilecek bir kongre, parti içinde
kopmalara neden olabilir. İstenmeyen olayları da beraberinde getirebilir. Bu nedenle
partimizin mahkemeye kararıyla değil, merkez karar organlarının aldığı bir kararla kongreye
gitmesi gerekir. Biz aslında partimizi koruyan bir hareket yaptık. Kayseri teşkilatıyla
polemiğe girmek istemiyoruz. Onlar genel merkez ile yapılan görüşmeler doğrultusunda
açıklama yapmıştır. Kongrede aday olmayacağımızı zaten söyledik.”
Enerjimizi olası bir erken seçime vermeliyiz
Halaçoğlu, kulislerde konuşulan haziran ayından sonra olası bir erken seçime gidilebileceği
ihtimalini hatırlatarak; “Muhtemelen ekim veya kasım ayında böyle bir karar çıkacak. Böyle
bir ortamda MHP’nin durumu ne olur. Onu incelememiz lazım. Kendi içerisinde kongre ile
uğraşan bir parti olmaması lazım. Kendi içimizde Kongreye hazırlanan bir parti değil, seçime
hazırlanan parti olmalıyız. Enerjimizi böyle bir şeye değil, ülkemizin çıkarlarını korumaya
yönelik çalışmalara harcamamız gerekiyor” dedi.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16539.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Başka ‘Can’sel’ler yanmasın
Kayseri’de uğradığı tecavüz sonucu intihar ettiği ileri sürülen Cansel’in babası Mustafa K.,
Özgecanların, Cansellerin canlarının yanmaması için hükümetten idam kararı için referandum
istedi.
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Kırşehir’de ilk kez konuşan Cansel'in babası Mustafa K., acılarının büyük olduğunu ve olayla
ilgili yasal sürecin devam ettiğini söyledi. Baba Mustafa K., “Olayı biliyorsunuz. Biz de
ancak basında yansıyan şekli ile biliyoruz. Acımız büyük, bilmiyorum bunu anlayabilen var
mı? Şu anda yasal süreç devam ediyor. Dosyanın içeriğini tam bilmediğimiz için kim haklı
kim haksız bilmiyoruz” dedi. TBMM'den hükümetin, bu tür olaylarda idam kararı almasını
isteyerek, bu kararın da referanduma götürülmesini isteyen Mustafa K., “TBMM’nin bu
konuda hükümetin referandum yapmasını istiyorum. Halkın bu tür olaylarda idam kararını
isteyip istemediği sorulmalı, medeniyetin beşiği ülkelerde bile idam cezası uygulanırken
bizim onlardan daha ileri bir seviyede olduğumuz fikri ile ben bu konunun halka devlet
tarafından sorulmasını istiyorum. Halk idam cezasını istiyor mu? İstemiyor mu? Başka
Özgecan ve Cansellerin canının yanmasını istemiyorum” şeklinde konuştu.
Kırşehir Valisi Necati Şentürk’ün de katılımıyla Cansel’in ruhu için Kur’an okutularak dua
edildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16540.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Sur şehidi son kez baba evine getirildi
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde devam operasyonda terör örgütü PKK üyeleri ile girdikleri
çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Burhan Kaplan, son
kez baba ocağına getirildi. Şehidin annesi Akkadın Kaplan, oğlunun asker kıyafetini giyerek
fotoğrafına sarıldı ve çevredekilere oğlunun fotoğrafını gösterdi.
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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde devam eden operasyonda terör örgütü PKK üyeleri ile girdikleri
çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Burhan Kaplan,
Melikgazi ilçesinin Ağırnas mahallesine getirildi. Son kez baba ocağına götürülen şehit
Kaplan’ın cenazesini ailesi ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Oğlunun fotoğrafına sarılan anne
Akkadın Kaplan, gözyaşlarına boğuldu. Oğlunu giydiği kendi asker üniforması ile karşılayan
Akkadın Kaplan, oğlunun fotoğrafını kaldırarak ‘Ah yavrum’ diye gözyaşı döktü. Fotoğrafı
çevredekilere gösteren Akkadın Kaplan’ı, yakınları teselli etmeye çalıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16541.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Kayseri Şeker’den eğitim
Kayseri Şeker’e bağlı olarak pancar ekim sözleşmesi yapılan Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi ve
Yenifakılı İlçelerinde pancarda şeker oranını artırma eğitim seferberliğine bir günde bin çiftçi
katıldı.
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Kayseri Şeker olarak 2016-2017 kampanya döneminin niçin şeker oranını artırma seferberlik
yılı ilan edildiğini açıklayan, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Akay şehit kanları ile alınan bu vatanın topraklarını da korumak adına çiftçilerin de, şirket
yöneticilerinin de herkesin işini iyi yapması, herkesin tarihi sorumluluğunu da iyi bilmesi
gerektiğini belirterek, son günlerde artan terör belası ve yüz yıllardır devam eden mücadeleye
de dikkat çekti.
Başkan Akay; "Bu vatan toprağının tamamını vatanın bir köşesinde vatandaşımızın ayağına
batan diken hepimizin yüreğini sızlatıyor. Bu vatan için canlarını veren tüm şehitlerimizi
hayırla yad ediyoruz. Gencecik yiğit insanlar şahadet şerbetini içiyorlar. Onlara minnet
duyuyor, Allah’tan rahmet diliyoruz. Devletimizin tüm bu belalarla baş etmesi için güçlü
olması lazım. Devletimizin güçlü olması için Askerimizin, Polisimizin de güçlü olması lazım.
Devlet güçlü olmadan Milletin güçlü olması mümkün değildir" dedi.
Şeyh Edebali’nin altın harflerle tarihe yazılan “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” sözünü
hatırlatan Başkan Akay, "İnsanı yaşatabilmek için Devletin güçlü olması lazım Devleti
yaşatmak sözle olmaz. Aynı zamanda insanın da Devleti yaşatması lazım. Onun için
Şehitlerimizi sadece yad etmek yetmez. Bize de düşen görevler var. Şahadet şerbetini için
insanlarımızın gözünün arkada kalmaması için geride kalanlarına da hep birlikte sahip
çıkmamız lazım. Şehit kanları ile alınan bu vatanın toprağını da korumak lazım.
Bizim Milletimiz kadir şinas bir millettir. Yeter ki birlik ve bütünlüğümüzü bozmayalım. Biz
her şeyin üstesinden geliriz Allah’ın izniyle. Devletimiz de en güçlü şekilde yedi düvele karşı
yüz sene önce savaşmış gerekirse yüz sene sonra da savaşır. Bu millet bunun altından kalkar
yeter ki birlik ve bütünlüğümüzü bozmayalım. Şehitlerimizin geride kalanlarına sahip
çıkalım.
Güçlü olmak kendiliğinden olmaz. Herkes üzerine düşeni iyi ve en başarılı şekilde yapacak.
Biz beş senede görevimizi en başarılı şekilde yapma gayreti içerisinde olduk. Herkes işini iyi
yaparsa sonucunda millet olarak güçlü ve mutlu oluruz. Devletimiz de güçlü olur. O zaman da
biz Allah’ın izni ile herkesle baş ederiz. İşimizi iyi yapmanın yolu teknolojiye uymaktan
geçiyor. Biz de Kayseri şeker olarak işimizi en iyi şekilde yapmak adına bundan sonra
kendimizi ve çiftçimizi Avrupalı şirketler ve çiftçilerle kıyaslama kararı aldık. Çiftçilerimiz
kendilerini Avrupalı çiftçilerle kıyaslayarak daha başarılı olacaktır. Bu noktada en büyük
eksikliğimiz şeker oranımızın Avrupa’ya göre düşük olmasıdır. Bu eksikliğimizi
giderebilmemiz için bu sene şeker oranımızı yükseltme seferberliği kapsamında bu eğitim
toplantılarını düzenliyoruz" diye konuştu.
Çiftçi eğitim toplantıları kapsamında, ERÜ Seyrani Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.
Dr. Doğan Işık ve Boğazlıyan Bölge Müdürü Ziraat Mühendisi Mustafa Gökhan Gürek,
Yenifakılı Bölge Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Oğuzhan Ulu tarafından yapılan

sunumlarda Pancardaki Şeker oranını artırıcı uygulamalardan; Münavebe, ön bitki, ekim,
çıkış, sulama, bitki sıklığı, gübreleme, yabancı ot mücadelesi, hastalık ve zararlılarla
mücadele, hakkında çiftçiler bilgilendirildiler.
Şeker veriminde etki eden faktörlerden birisinin de toprak yapısındaki organik madde oranı
olduğu ve verime % 20 oranında etki ettiği, pancar ekimi esnasında tohumun tavlı toprağa
ekimin sağlanmasının ise %23 oranında etki ettiği bu nedenlerle tarlada 2-3 yılda bir dip
kazan uygulaması yapılası gerektiğine dikkat çekildi.
Boğazlıyan Bölge çiftçileri eğitimi, Boğazlıyan’da Şeker Fabrikası toplantı salonunda 600
çiftçinin katılımıyla Yenifakılı İlçesinde ise Adem Karacabay Anadolu Lisesi Konferans
salonunda Yenifakılı Kaymakamı Mustan Barış İşler ve Yenifakılı pancar ekicilerinin
katılımıyla yapıldı. Aynı gün içerisinde Yamaçlı kasabasında da çiftçilerle yapılan görüşme
sonrasında Kayseri Şeker ekibi, Şeker oranını artırıcı eğitim seferberliği kapsamında bir
günde yaklaşık bin çiftçi ile görüşme imkanı buldu.
Boğazlıyan ve Yenifakılı çiftçi eğitim seminerlerinde; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan
Özer, Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim
Kurulu Üyelerinden İlhan Argun, Harun Halıcı, Denetim Kurulu Üyelerinden Menderes
Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyelerinden Başkan Vekili Atilla Yalçın,
Yönetim kurulu Üyelerinden Hurşit Dede, Abdulkadir Güneş, Niğmetullah Sevim, kayseri
şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, Genel Müdür yardımcıları Osman Canıtez, Bilal
Karaköse, Kooperatif Müdürü İsmet Aksoy ve diğer yetkililer de hazır bulundular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16542.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

“Ağlarsam kuzum üzülür”
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yürütülen operasyonda terör örgütü PKK üyeleri ile girdikleri
çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Burhan Kaplan,
memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin tabutuna sarılana anne Hacıkadın
Kaplan, “Ağlamıyorum. Ağlarsam kuzum üzülür. Ben ona gözyaşlarımı göstermem” diyerek
yas tuttu.
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Diyarbakır’da düzenlenen törenin ardından Kayseri’ye getirilen 31 yaşındaki şehit Astsubay
Burhan Kaplan, Melikgazi ilçesinin Ağırnas mahallesi Merkez Camii’nde cenaze töreni
düzenlendi. . Baba ocağında helallik alındıktan sonra cenaze namazının kılınacağı Ağırnas
Mahallesi meydanına getirilen şehid oğlunun tabutundan ayrılmayan anne Hacıkadın Kaplan,
“Vatan sağolsun. Ne yapalım. Ben onu vatan için doğurmuşum. Helali hoş olsun. Ana sütüm
helal olsun. Devlete millete helal olsun. Ne yapalım, kader böyleymiş. Torunlarımı
yetiştiriyorum. Onların kanlarını yerde koymam. Ağlamıyorum. Ağlarsam kuzum üzülür. Ben

ona gözyaşlarımı göstermem. O sağken ona gözyaşımı göstermezdim. ‘Burhan’ım üzülüyor’
derdim. ‘Ne mutlu Türküm’ diyene” dedi.
Şehidin 10 yaşındaki yeğeni Aytüner Kaplan’da, amcasına seslenerek, ‘Amca, burada
tabutunun önünde ant içiyorum kanını yerde bırakmayacağım’ demesi, çevredekileri
gözyaşlarına boğdu. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına, Kayseri Valisi
Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, askeri erkan, ilçe belediye başkanları, şehidin yakınlarını yer aldığı
yaklaşık 7 bin kişi katıldı.
Cenaze namazını İl Müftüsü Şahin Güven kıldırdığı şehit Astsubay Burhan Kaplan, Ağırnas
mezarlığında toprağa verildi. (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16543.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Ömer Çelik’ten Abdullah Gül açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde
düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Soru üzerine 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün parti kurucu üyesi olmadığını ancak kurucu
dinamiklerinden olduğunu söyleyen Çelik, MHP’deki gelişmeleri değerlendirirken, siyasi
kulislerde çokça konuşulan meclisteki 5. Partinin MHP’den çıkacağını iddia etti.
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"11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün AK Parti'nin kurucu listesinden çıkarıldığı
iddialarının" sorulması üzerine Çelik, Gül’ün kurucular kurulu listesinde hiç olmadığını
haberlere yansıyan listenin ise partinin internet sitesi güncellemesinden dolayı karışıklıktan
kaynaklandığını söyledi. Çelik, "Bu haberlere şaşırıyoruz, çünkü haberlere yansıyan liste de,
Ak Parti kurulurken İçişleri Bakanlığı'na verilen ‘Kurucular Kurulunda’ isimlerin yer aldığı
bir listedir. O dönem milletvekili olanlar o listenin içinde yoktu. Dolayısıyla Sayın 11.
Cumhurbaşkanımız parti kurulma aşamasında milletvekili olduğu için o listede yoktu. İnternet
sitesi güncellenirken, arkadaşlar bazı yerlerde eski belediye başkanlarının isimlerinin
yazıldığını, bazı yerlerde milletvekilleri listesinde karışıklık yapıldığını görürken, bütün bu
bilgiler Genel sekreterliğimizden alınıyor. Bu, İçişleri Bakanlığımıza verilen kurucular kurulu
listesi olduğu için orada Sayın 11. Cumhurbaşkanımız yok. Fakat, Sayın 11.
Cumhurbaşkanımız, AK Parti kadrolarından çıkmış bir kadro olarak en önemli siyasi
dinamiklerinden birisidir, AK Parti ile olan bağının gücü ve niteliği bu tartışmaya
indirgenemez. Abdullah Gül bu siyasi hareketin kurucu dinamiklerinden, aktörlerinden birisi
olmasıyla ilgili tartışma yapılması söz konusu olamaz" dedi.
MHP'deki parti içi durum
MHP'deki son günlerde gelişen siyasi duruma ilişkin soru üzerine Çelik, "MHP'deki
gelişmeleri görünce aklıma şu geldi, Sayın Bahçeli 1 Kasım seçimleri öncesinde Ak Parti'nin
içini karıştırmak için sis bombası atmaya çalışmıştı, 5. parti çıkacak demişti. Görünüyor ki;
yanlış adrese bunu göndermiş neredeyse MHP'den bir 5. parti çıkacak. Ak Partinin nasıl

yönetildiğini, nasıl çalıştığını, çok kafa yoranlar önce kendi parti içlerine baksınlar ve kendi
parti gruplarını, birlik bütünlük içinde bir arada tutma iradesini gösterebilsinler"
açıklamasında bulundu.
(Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16544.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Bin yıl unutulmayacak bir zulüm: 28 şubat!
Türkiye’deki baronların medyayı da kullanarak askerler üzerinden İslami duyarlılığı yüksek
olan insanlar ve kurumlar üzerinde baskı yapma süreci olan 28 Şubat’ın Kayseri’deki
mağdurları ile görüştük.
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Mağdurlardan Şaban Bayrak, yaşana süreci milletin öz değerlerine yapılan bir operasyon
olarak görürken, Kasım Okut ise sürecin kendisinin tüm aile bireylerini mağdur ettiğini
söyledi. Yine 28 Şubat mağdurlarından Oğuz Memiş, ‘28 Şubatçılar, Allah ve peygamber ile
açık bir savaşa girdiler’ derken Kemal Tekden de, ‘Başörtülülere rapor verdiğim için askeri
mahkeme tarafından tutuklandım’ ifadelerini kullandı. Ahmet Taş, yaşanan süreçte
öğretmenlik görevinden açığa alındığını dile getirerek, ‘Okula gelip korku verirlerdi’
ifadelerini kullandı.
Kuşkusuz o dönemin en büyük mağduru ise dönemin Refah Partili Kayseri Belediye Başkanı
Şükrü Karatepe’dir. Karatepe, 10 Kasım 1996’da yaptığı bir konuşma nedeniyle 1 yıl hapis ve
420.000 lira ağır para cezasına mahkûm edildi.
O dönem Kayseri’de bulunup mağduriyet yaşayanlar gazetemize hikayelerini anlattı. İşte o
dönemin çilesini çekenlerin hikayesi:
Refah Partisi eski Kayseri İl Başkanı Şaban Bayrak: Milletin öz değerlerine yapılan bir
operasyondu
Milletin kendi öz değerlerine dönme hareketini durdurmak için yapılan bir harekettir. Türkiye
ne zaman bir kalkınma hamlesi gerçekleştirse hemen darbelerle durdurulmuştur. İnsanların
düşüncesine kilit vurulmuştur.
Erbakan Hoca’nın kurduğu partiler 5 defa kapatıldı. Ama neticesinde 2002’de kurulan Ak
Parti sayesinde bu darbelere son verilmiş oldu. Cumhuriyetin kuruluşundan bu güne mücadele
devam etti ve devam edecek. 1980 darbesini de yaşayan birisiyim. 2 defa cezaevine girdim.
1981 Ocak ayında bir gece bizi evden aldılar. Zincidere’de 30 gün aralıksız işkence gördüm.
1988 yılında Refah Partisi İl Başkanı oldum. 1991’de Milletvekili oldum. 1995’te
milletvekilliğini bıraktım. 1997’de Erbakan hoca bize tekrardan il başkanlığı görevi verdi. RP
kapatıldığında 74 il başkanına kayıp trilyon davası diye bir dava açtılar. Mahkeme sonucunda
72 il başkanına 1’er yıl ceza verildi. Halbuki bizim hesaplarımızda hiçbir yanlışlık yoktu. 28
Şubat sürecinde 7 ay ceza aldım ve böylelikle 3. sefer cezaevine girdim.
28 Şubat, Milli Selamet Partisi ve Refah Partisi adı altında millete yapılan bir operasyondu.
Şuanda da istedikleri bu hükümetin gitmesi, bu yüzden de terör devam ediyor.

Emekli öğretmen Kasım Okut: Ailecek 28 Şubat mağduruyuz
İmam hatip okullarında okuyanlar ve velileri susuyor diye utancımızdan o zaman Birlik FM
Radyosu, kendim bizzat içinde bulunduğum Fetih Radyosu, Şafak Radyosu, Arifan Radyosu
ve Kayseri Gündem Gazetesi sorumlularıyla birlikte bir dua eylemi kararı aldık. Bunu kayseri
Hunat Camii’nde başlatalım dedik. Amacımız her Pazar günü sabah namazından sonra bir
hoca efendiye camii içerisinde 5 dakika konuşma yaptırmak ve dua etmesini sağlamaktı.
Hunat Camii’ne gittiğimiz ilk pazar günü camiinin 3 kapısında yüzlerce polis ile karşılaştık.
Polis kordonunda camiye girdik. Diğer camilerden gelen cemaatleri polisler çevirdi ve camiye
sokmadı. Bu nedenle camiyi dolduramadık. İlk gün dua eden Pınarbaşı Müftüsü Üstadım ve
ağabeyimiz, sevgi ve saygı duyduğumuz ve irfan sahibi Selahattin Kip Hoca Efendi yine
akrabam olan değerli hocalarımızdan Okyanus Kitapevi sahiplerinden Mehmet Göktaş Hoca
Efendi, meslektaşım Mithat Sevim ve ben vardım. Ama imam hatip okulundan bir tek
öğretmen, öğrenci ve veli yoktu.
İkinci hafta Mehmet Göktaş Hoca dua etti. Onu hemen ceza evine aldılar. 16 tane ilçeye haber
yolladık. ‘âlim hoca efendilere’ özel davetiyeler gönderildi. Bizzat görüşüp, ‘Pazar günü
sabah namazından sonra 5 dakika konuşacaksın ardından da dua edeceksin hepsi bu kadar’
dedik. Bu hocalar gelmedi. Hocaların bir kaçı ‘seni yalnız bıraktık’ deyip benden helallik
istediler. 5 hafta ben konuşmak zorunda kaldım. Her hafta Pazar günü konuşmamdan sonra
beni emniyet müdürlüğüne götürüp ifademi alıyorlardı.
Benim 4 çocuğum var. Hepsi 28 Şubat mağdurudur. Benim çocuğum aldığı puanla ilahiyata
veya tıpa gidecekti. Biz ailecek 28 Şubat mağduruyuz. Benim çocuklarımın ve binlerce
insanın istikbalini kararttı bu adamlar. On binlerce çocuğumuza başörtüsü takıyor diye
gözyaşı döktürdüler.
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş: Allah ve peygamber ile açık bir
savaşa girdiler
28 Şubat, Türkiye’deki baronlarının medyayı da kullanarak askerler üzerinden Türkiye’de
yaşayan İslami duyarlılığı yüksek olan insanlar ve kurumlar üzerinde baskı yapma sürecidir.
Bu dönem hak ve batıl mücadelesidir. Türkiye’de din düşmanlarının farklı argümanlar
kullanarak Allah ve peygamber ile açık savaşıdır.. Zulüm hiçbir zamana abad olmuyor. Kısa
bir süre sonra da yerle yeksan oldu.
O süreçte İstanbul’da eğitim sürecini tamamlamış Kayseri’ye gelmiştik. Burada bir şeyler
yapmak istiyorduk. Geldiğimizde önce Birlik FM radyosunu ardından da Kayseri Gündem
Gazetesi’ni kurduk. O Bir süre sonra bunların üzerinde çok yoğun bir baskı hissetmeye
başladık. Bize en büyük baskı Kayseri Gündem Gazetesi üzerinden oldu. Kayseri Gündem o
dönemde Birlik FM ile birlikte bizim cenahtan yayın yapan tek medyaydı. Akıncılar
döneminde yetişmiş bir genç olarak yaşanan bu süreç karşısında şok olmuştuk.
O kadar yoğun bir baskı vardı ki her gün yeni bir dava açılırdı. Bazen günde iki tane…
Ömrümüz adliye ve emniyet koridorlarında geçerdi. Tabi bir sonuç elde edemezlerdi. Ama
sürekli bir baskı uygularlardı.
Mesut Yılmaz o dönemde Kayseri’de yaptığı bir mitingde başörtülüler için yarasalar ifadesini
kullanmıştı. Biz de gazetede Mesut Yılmaz’a ‘Çamur Adam’ diye manşet atmıştık. Mesut
Yılmaz bununla ilgili bize dava açmıştı.
Bir gece evimize bir anda 20 polis girdi. Evi didik didik ettiler. Çocuklarım uyuyordu. Ortada
somut hiçbir şey yokken alıp götürdüler. 6-7 arkadaş ile birlikte bizi birkaç gün emniyette
tuttular. Gazete üzerine bir baskı unsuru uyguluyorlardı. Gazetemizin yayın yönetmeni
Mehmet Uğurlu ile birlikte gözaltına alındık. Diğer arkadaşlar iki ay boyunca tutuklu kaldılar.
Ardından beraat ettiler. Çünkü ellerinde somut hiçbir şey yoktu.
Gazetemiz günlük olarak iki nüsha alınıp ilk otobüs ile Ankara’ya Genel Kurmaya
gönderiliyordu. Erler bir gün gazetemize ezik-büzük bir şekilde geldiler. Genel Kurmaya
gazete göndermemiz gerekiyor. Ama bize bunun için para vermediler. Gelip sizden bunu

alabilir miyiz? diye sordular. Askerler gazetemize gelip o günün iki nüshasını alıp, paketleyip
otobüsle Ankara’ya götürüyorlardı.
Kayseri’de 28 Şubat’ın asıl mağdurları başörtülü bayanlardır. Okuldan atılmış ve zorla başları
açılmıştır. Psikolojik işkenceler yapılmıştır. Bir takım arkadaşlarımız ile onları desteklemek
amacıyla üniversite çevresinde faaliyetlerimiz oldu. Arkasından da tarihi bir el ele programını
Kayseri organizasyonunu yapmıştık. Edirne’den Van’a kadar insanlar el ele tutuşarak bu
zulmü protesto ediyordu. Sırf bunun afişini astığı için bir arkadaşımız gözaltına alındı ve bir
süre hapis yattı.
O dönemde Paralel Yapı bir sigorta şirketi kurmuştu. Ona alternatif duyarlı, muhafazakar
çevrenin kurduğu Dost sigorta şirketinin kurulmasını hazmedemediler. Paralel Yapı’nın o
dönemde çalışma yöntemi böyleydi. 28 Şubat’ın asıl sebebi ekonomiktir. Bu da bunun önemli
bir örneğidir.
O dönemin gerçek mağdurlarından Şükrü Karatepe, Kayseri’de yalnız bırakılmış, arkasında
durulmamış ve savunulmamış yöneticilerimizden biridir.
25. Dönem Kayseri Milletvekili Kemal Tekden: Başörtülülere rapor verdiğim için askeri
mahkeme tarafından tutuklandım
O dönemde okulda öğretmendim. Öğretmenlik görevimden açığa alındım. Önce evimi takibe
başladılar. Zaman zaman okula gelir ve korku verirlerdi. Evimin önüne her gece bir polis
arabası gelir, 2-3 polis durur ve evi gözetlerdi. Eğitim ve yardım faaliyetleri yürüten bir
vakfın da başkanıydım. Vakfa ziyarete gelen insanların ve oradaki kütüphaneden
yararlanmaya gelen çocukların isimlerini alırlar ve onları da korkuturlardı.
Hatta bir defasında bir tutanak tuttular. Çocuklar yemek yiyordu. Ama çocuklara Kur’an
okutuluyor diye tutanak tutmuşlardı. Tutanağı tutan polise, ‘Allah’tan kork dedim. Böyle bir
şey gördün mü?’ diye sordum. ‘Yok görmedim’ dedi. Niye yazdığını sorunca, ‘tamam
değiştirelim’ dedi ve değiştirdi. Sanırım okumadan imzalayacağımı düşündü.
Vakfımızı kapatmak için 300 sayfalık belge toplamışlar. Belgelerin çoğu da bizim harcama
kalemlerimiz v.b. fotokopilerdi. “Siz İslami bir devlet kurmak istiyorsunuz. Gelirleriniz az,
ama yaptığınız iş çok. Bu kadar iş bu gelirle yapılmaz. Paranın kaynağı nerede?” gibi
suçlamalar yönelttiler. Bir şekilde kendilerini vakfeden insanlar bedelsiz iş yaparlar. Bunu
devletin memuru anlayamıyor.
28 Şubat darbesi olduktan sonra bu baskılar devam etti. Bizim de başkanlığını yaptığımız
vakıf dahil olmak üzere birçok vakıf hakkında kapatma davası açıldı. Kapatma davası 5 yıl
devam etti. Kendimizi savunduk ve vakfımızı kapattırmadık.
Müslüman Gençlik Malatyalılar grubuna sempatizan düzeyinde üye olmak suçlamasıyla 2000
yılının Eylül ayında bir gece evimden aldılar. 15 kişi ile birlikte emniyete götürüldük ve
sorgulandık. Bunlardan 9 arkadaş hakim karşısına çıkınca tutuklama kararı verildi. 20 gün
cezaevinde kaldım. Bir suçumuz yoktu.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16546.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Elitaş: hedefimiz yeni pazarlar bulmak
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş Rusya ile yaşanan gelişmelerin ardından alternatif pazarları
araştırdıklarını belirterek, "2016 yılı hedefimiz yeni pazarlar bulmak" dedi.
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Türkiye'nin Rusya ile geçen yıl 1 Ocak-30 Kasım tarihleri arasındaki ticaret hacminde yüzde
40'lık daralma olduğuna işaret eden Elitaş, şunları söyledi::
"Bu bir aylık süre içerisinde yani 2015'in son ayındaki dönemde yüzde 50'yi biraz aşan bir
şekilde daralma ortaya çıktı. Biz bu gelişmeleri gördük. Alternatif pazarları araştırmak için
gayretler gösterdik ve bunun neticesini de aldık. 2016 yılından itibaren yeni pazarlarla bu
ihracat potansiyelimizi götürebilmek, yeni pazarlar bulmak için gayretler gösteriyoruz."
Elitaş, Türkiye'nin geçen yıl ihracatının miktar cinsinden yüzde 2 arttığını ancak dolar
paritesinin avroya karşı yüzde 19 civarında değerlenmesi nedeniyle parite etkisinden dolayı
13 milyar dolara yakın ihracatın, parasal noksanlığının söz konusu olduğunu ifade etti.
İthalatta da yüzde 14 civarında parite etkisi yaşandığını anlatan Elitaş "2016 yılı hedefimiz
yeni pazarlar bulup ortaya çıkarmak" dedi. - " İhracat hedefine ulaşacağımızı ümit ediyorum"
- Küresel gelişmeler ışığında Türkiye'nin "B" planının olup olmadığının sorulmasına karşılık
Elitaş, Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşların dünyadaki büyüme potansiyellerini negatif
yönde revize ettiğine buna karşın Türkiye'nin büyüme potansiyelini pozitif yönde revize
ettiğine dikkati çekti. Elitaş, "İstikrar oluştuğunda, emtia fiyatları durağanlaştığında, parite
etkisi de minimize olduğu takdirde 2016 yılında 155,5 milyar dolarlık (ihracat) hedefimize
ulaşacağımızı ümit ediyorum" dedi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16547.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

AGD Erbakan’ı hatimle andı
Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi tarafından merhum Necmettin Erbakan’ı anma ve
hatim programı düzenlendi.
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Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi tarafından Hunat Camii’nde akşam namazını
müteakip bu yıl 5’incisi düzenlenen merhum Necmettin Erbakan’ı anma ve hatım programına
çok sayıda vatandaş katıldı. Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından
gerçekleştirilen hatimin duası edilirken, program helva dağıtımının ardından sona erdi. (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16548.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Kültür ve turizme 50 milyon ayrıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, hükümet olarak kültür ve turizm için 50 milyonluk bir
bütçe ayırdıklarını dile getirerek, etkinliklere katılmak isteyen gençlere Genç-Des kapsamında
teşvik vereceklerini söyledi.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabi
Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, ile bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve FIS Snowboard
Dünya Kupası Erciyes Finaline katılmak üzere Kayseri’ye geldi.
Şehirleri ayağa kaldıran insan kaynağıdır
Bakan Mahir Ünal, AK Parti İl Teşkilatında yaptığı açıklamasında gençlere seslenerek şunları
söyledi:
“Kültür ve sanat alanında eğer bir gelişim göstermezseniz sizin büyümeniz mümkün değil.
Ticaret önemlidir. Turizm de önemlidir. Şehirlerin alt yapısı, ulaşımı, eğitimi, sağlığı her şeyi
önemlidir. Ama bunların hepsi beden hükmüyledir. Bu bedenin ruhu kültür ve sanattır. Eğer
bir şehrin kültür ve sanatı yoksa maalesef o şehir ceset yüklüdür. O yüzden kültürü ve sanatı
geliştirmek, gençlerin ilgisiyle olur. Bunu düşünerek biz bu yıl hükümet olarak 50 milyon TL
bütçe ayırdık. Sizlere Genç-Des kapsamında kültür, sanat etkinliklerinize destek sağlamak
için teşvik vereceğiz. Lütfen bulunduğunuz ilde, ilçede, mahallede, köyde kültür ve sanatı
ayağı kaldıracak çalışmalara katılın.”
Kayseri umudumuzu yeşertiyor
Kayseri’nin Orta Anadolu coğrafyasında ekonominin ve ticaretin büyümesinde umut şehri
olduğunu dile getirerek; “Bizim savaşımız öfkeyle, nefretle, kinle, düşmanlıkla ve cehaletle.
Biz yaşatmak için gelmiş rahmet peygamberinin ümmetiyiz. O yüzden biz insana ve
insanlığın onuruna ve erdemine düşman olan herkesle savaşırız. Kayseri nadide bir il.
Kayseri bir ulus şehridir. Neden derseniz, Anadolu’dan gelişime, ekonomiye, ticarete ve
büyümeye dair umut kesilmişken Kayseri Anadolu’nun bağrında bu milletin ticaretinin,
ekonomisinin gelişmesinin umudu olduğu ve diğer şehirlere de örnek teşkil ettiği için Ulus
şehridir.

Kayseri ticari ahlakıyla da örnek bir şehir. Şunu herkes iyi bilmelidir ki bir şehri ayağa
kaldıran o şehrin kültürü, tarihi, sanatı ve en önemlisi insan kaynağıdır. Şehirlerin öncü insan
kaynakları olmalıdır. Bu anlamda da çok zengindir Kayseri. Dediğim gibi umudumuzu
yeşerten şehirdir” şeklinde konuştu.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16549.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Paralel yapı’nın 28 şubat’taki kirli tezgahı
28 Şubat Süreci’nde Müsiad Kayseri Şube Başkanlığı yapan Mustafa Tekelli, o dönemde
‘Dost Sigorta’ adında açtıkları sigorta şirketinin Paralel Yapı tarafından kendi şirketleri ‘Işık
Sigorta’ya rakip görüldüğü için kapatıldığını söyledi. Tekelli bu durumu eski emniyet müdürü
Hanefi Avcı’dan öğrendiklerini kaydetti.
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28 Şubat dosyamıza devam ediyoruz. Bugünkü dosyamızda o dönemde MÜSİAD Kayseri
Şube Başkanı Mustafa Tekelli’nin ve arkadaşlarının kurduğu sigorta şirketinin ne gibi
engellemelerle karşılaştığını işleyeceğiz.
MÜSİAD’ın basın toplantısını engellediler
28 Şubat sürecinde MÜSİAD Kayseri Şube başkanı olan Mustafa Tekelli o dönemde
karşılaştığı sıkıntıları gazetemize anlattı. Tekelli, “Kayseri’de o zaman MÜSİAD olarak bir
basın toplantısı yapacaktık. Polisler beni aradı ‘bekleyin geliyoruz. O toplantıyı yapmayın!’
dediler. Nedenini sordum. ‘Gelince anlatırız’ dediler. Toplantı öncesinde gelip bana
samimiyetle bazı şeyler söylediler. ‘Artık devir değişti. Bu açıklamayı yapmanız size fayda
getirmekten çok zarar getirir’ açıklamasında bulundular. Yapacağımız açıklama ekonomi ile
ilgili desek de samimi şekilde yapılan ısrarlar sonrasında yönetim kurulu ile bir değerlendirme
yaptık. Ardından basın açıklamasını yapmama kararı aldık” dedi.
Hürriyet muhabirinin tuzak sorusu
Yapılan uyarılar neticesinde toplantıyı iptal ettiklerini, ancak davet edilenlerle gerçekleşen
sohbette Hürriyet gazetesi muhabiri tarafından kışkırtıcı soruların sorulduğunu kaydeden
Tekelli, “Muhabir, askeriye ile ilgili kanaatimi sordu. Bir başka gazeteci arkadaş tam o sırada,
‘Bana müsaade benim vaktim doldu’ deyip, öpüşüp ayrılır gibi yaptı. Ama kulağıma eğilip,
‘Bu soru tuzak soru, sakın cevaplama’ dedi. Daha sonra ona da teşekkür ettim. Böylelikle
cevap vermedik. 28 Şubat sürecinde karşılaştığımız ilk olay oldu” dedi.
Paralel Yapı’nın 28 Şubat’taki kirli tezgahı
O dönemde kurulan ‘Dost Sigorta’nın da nasıl kapatıldığının hikayesini anlatan Tekelli, o
süreçte Paralel Yapı’nın rakiplerini alt etmek izlediği kirli yolu da gözler önüne serdi. Tekelli,
olayı şöyle anlattı:
“Merkezi Kayseri’de olan bu şirketi Bursa ve Adana’dan arkadaşların da olduğu bir grup ile
kurduk. Bakanlar kurulundan izin almıştık. Hiçbir faaliyet yapmamasına rağmen genel
merkezimize Terörle Mücadele Şubesi’nden 3-4 kişi gelmiş. Dost Sigorta ile ilgili sorular

sormuşlar. Oradaki müdür arkadaşımız ‘bunun terör ile ne alakası var?’ diye sormasına
rağmen polisler bunu kendilerinin de bilmediğini söylemiş. Bizim ekonomi ile ilgili bir
işimize terör ile mücadele nasıl müdahil olabilir? Çok endişe ettim.
Bir gün sabaha karşı Kayseri’deki benim de dahil olduğum 9 arkadaşı evlerimizi basarak
gözaltına aldılar. 8 gün gözaltında tuttular. Bizim sigorta şirketini nasıl kurduğumuzu, parayı
nasıl bulduğumuzu sordular. Almanya’ya gidip gelmediğimizi sordular. Halbuki o zaman
kadar Almanya’ya hiç gitmemiştim. Oradaki polis arkadaşlar bizi dinledikten sonra suç teşkil
edecek bir durumun olmadığını, bizim de normal birer vatandaş olduğumuzu söylediler.
Polislerin orada söylediği önemli bir şey vardı, ‘Sizde bir şey yok. Gözünüzü korkutuyorlar.
Şirketinizi lağvedecekler” dediler.
İsimsiz bir mektup üzerinden operasyon başlatıldı
Paralel Yapı’nın sahibi olduğu ve merkezi İstanbul’da olan Işık Sigorta’dan ayrılan bir müdür
bizim genel müdürümüz olarak işe başlamıştı. Arkadaşlarımız daha sonra da oradan birkaç
kişi daha almışlar. Aralarında bir kavga olmuş, yollarını ayırmışlar. Ben onları sonradan
öğrendim. Arkadaşlara ‘bir daha oradan personel almayın, personel mi yok bu sektörde?’
deyip geçiştirdik.
Daha sonra elimize bazı belgeler geçti. Bize yapılan operasyon imzasız bir şikayet mektubu
ile başladı. Bunun bir kopyası daha sonra elime geçti. İşte ‘Atatürk düşmanı, irticacıdır.
Yurtdışından para toplamıştır’ yazıyordu. İsimsiz bir mektup üzerinden bize operasyon
başlattılar. 3 şehirde mahkememiz oldu. Daha sonra kendiliğinden bitti.”
O dönemde olayın aslını öğrenmek için ‘Haliç’te Yaşayan Simonlar’ kitabı nedeniyle
Paralelciler tarafından tutuklanan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’ya gittiklerini belirten
Tekelli, “Biz esnaf, tüccar, sanayici insanlar olduğumuz için bu işlerin polisiye tarafını
bilmiyorduk. Hanefi Avcı’ya bizim durumu sordum. Avcı, bize ‘Ben sizin gözaltına
alındığınızı duyunca 2-3 arkadaşa sizlerin kim olduğunu sordum. Bunlar esnaf, tüccar insanlar
dediler bana’ dedi. Polise sormuş, bunların poliste suç kayıtları yok diye cevap almış. Avcı,
‘Size birileri tarafından operasyon yapılıyor. Gözlerinizi korkutacaklar, şirketinizi yok
edecekler’ dedi. Dedikleri aynen çıktı.” dedi.
Tekelli, Avcı’nın Paralel Yapı’nın sigorta şirketi olan Işık Sigorta’ya rakip olarak açtıkları
‘Dost Sigorta’ nedeniyle hedef alındıklarını ima ettiğini söyledi.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16550.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Alperen Ocakları’ndan “Hocalı Soykırımı”
açıklaması
Kayseri Alperen Ocakları Cumhuriyet Meydanı’nda 1992 yılında 25 Şubat’ı 26 Şubat’a
bağlayan gecede savunmasız yüzlerce Müslümanın katledildiği Hocalı soykırımı ile ilgili
basın açıklamasında bulundu.
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Kayseri Alperen Ocakları Başkanı Mahmut Cömert yaptığı basın açıklamasında şunları
söyledi:
“Bugün üzerinden 24 yıl geçen, yürek yaramız, Hocalı Soykırımını anmak için buradayız.
Ermeni katilleri 1992 yılının 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gecede savunmasız 83 çocuk,
106 kadın ve 70’den fazla yaşlıyı vahşice katletmiş ve onları şehit etmişlerdir. Azerbaycan’ın
Hocalı kasabasında soydaşlarımıza yapılan katliamın üzerinden yıllar geçse de yüreklerimizde
ki kardeş acısı geçmemiştir. Geçmeyecekte. Sözde insan hakları savunucusu olan kuruluşlar
söz konusu Türk ve Müslümanlar olduğunda sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Aynı yıllarda
Kosova’da, Bosna’da, Çeçenistan’da Doğu Türkistan’da da katliamlar yapılmıştı. Buralarda
da Müslüman kanları akıtılmış lâkin insan hakları savunucusu olduklarını iddia eden Avrupa,
Amerika bu hadiseleri görmezden gelmiş hiçbir girişimde bulunmamıştır. Bugün de gerek
ülkemizde cereyan eden terör hadiselerinde gerekse Suriye’de, Irak’ta, Kırım’da Doğu
Türkistan’da yine Müslüman kanı akıtılmaya devam ediyor. Biz inanıyoruz ki bu kavgada
kazanan Ümmeti Muhammed olacaktır. Takdir Allah’ındır. Allah Türk-İslam alemine güç ve
kudret versin. Bu vesile ile Hocalı’da hayatını kaybeden soydaşlarımıza, ülkemiz içinde ve
dışında zalimlerle, hainlerle mücadelede şehadete ulaşmış kardeşlerimize Allahtan rahmet
diliyor, minnetle yâd ediyoruz.”
Basın açıklamasının ardından Hocalı’da hayatını kaybedenler için dua eden grup olaysız
şekilde dağıldı.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: : http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16551.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

“Kayseri hepimizin gurur kaynağı”
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluhafta sonu Kayseri’deydi.
Ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şehrimize övgüler
yağdırarak, ‘Kayseri hepimizin gurur kaynağı’ dedi.
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu Kayseri’ye geldi. İlk
olarak il başkanlığını ziyaret eden Kılıçdaroğlu’nu parti binası önünde kalabalık bir partili
topluluğu karşıladı.
Parti binasında Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve İl Başkanı Feyzullah Keskin ile birlikte bir
basın toplantısı yapan Genel Başkan Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin bazı açıklamalar yaptı.
CHP’nin Kayseri’de oyları neden düşük?
Kılıçdaroğlu, “Kayseri’de olmaktan son derece mutlu olduğunu ve kendisinde ayrı bir yeri
olduğunu” dile getirerek; “Kayseri’nin hem Türkiye’nin tarihinde hem de bölgenin
gelişiminde önemli bir yeri var. Kayseri kendi iç dinamikleriyle gelişen, ihracat yapan bir
ilimiz. Bu açıdan Kayseri hepimizin gurur kaynağı ve her gelişimde Kayseriliye şunu
sormaktan kendimi alamamışım; neden oylarımız burada biraz daha düşük? Daha nitelikli,
daha kaliteli üretimin, daha çok istihdam yaratan bir sanayinin Kayseri’de büyüyerek
gelişmesini isteriz” dedi.
Dış politika eleştirisi
Özellikle dış politikada izlenen yolun üreticiyi zarara uğrattığını belirten Kılıçdaroğlu şunları
söyledi:
“Sadece içeride değil dışarıda da sorunlarımız var. İzlenen yanlış dış politika nedeniyle
özellikle ihracatçılarımız ciddi sorunlarla karşı karşıya. Çok ciddi sorunların olduğunu
biliyoruz. Kayseri’de de bu sorunların olduğunu biliyoruz. Sorunların aşılması için mevcut
iktisat politikalarının yetersiz olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Yaptığımız bütçe
görüşmelerinde bunu kamuoyunun önüne getirmeye çalıştık ama maalesef benim sorduğum
hiçbir soruya yanıt alamadık. Umarım bu Kayseri’nin de dikkatini çekmiştir. Neden bizim
sorularımıza yanıt vermiyorlar ya da veremiyorlar? Sadece içeride değil dışarıda da
sorunlarımız var. İzlenen yanlış dış politika nedeniyle özellikle ihracatçılarımız ciddi
sorunlarla karşı karşıya. Umarım ülkenin bu tablosu değişir. Umarım daha huzurlu, daha
güvenli, çatışmanın olmadığı güzel bir Türkiye’yi hep birlikte inşa etmiş oluruz”
Gençlere özür borcumuz var
Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanlığını ziyaretinin ardından Halkçı Gençlik Derneği (HAGED)
tarafından düzenlenen Genel Üye Toplantısına katıldı. Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, “Kayseri’de
genç arkadaşlar ile birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Bütün Türkiye’ye örnek olacak adımı
Kayserili gençler atıyorlar. Onları yürekten kutluyorum. Gençlerin bugün yaşadığı heyecanı
1968’lerde ben de yaşadım ve o gün bu kadar baskı yoktu. Geniş kitlelerin gönlünde gençler
yatıyordu. Gençlere büyük acılar çektirdiler. Bu kadar ağır bedelleri bizim gençlerimiz ödedi.
Siyasetin acımasızlığı karşısında onlar cesurca durdular. Geçmişi çok iyi bilirsek geleceği çok
iyi hazırlayabiliriz. Bizim bu ülkenin gençlerine özür borcumuz var. Sizin önünüzü tıkadık,

sizin ufkunuzu kapattık. Sen sus daha çocuksun dedik. Bu davranış Türkiye’yi bu noktaya
getirdi. Şimdi gençler ‘bizim konuşmaya hakkımız var’ diyorlar. O gençler Mustafa Kemal’in
gençleridir” dedi.
Cerattepe açıklaması
Artvin Cerattepe’de yaşanan olaylara da değinen Kemal Kılıçdaroğlu, “Cerattepe’ye
milletvekili arkadaşlarımı görevlendirdim, gittiler. Orada halk direniyor. Her görüşten insan
direniyor. Bu olayın bir partinin olayı olmasını istemedik. Bizim milletvekillerimiz orada.
Oraya bir siyasal partinin eylemi gibi bir algı çıkmasın istedik” ifadelerini kullandı.
Haber-Fotoğraf: Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16552.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Kristal küre erciyes’te sahibini buldu
Türkiye Kayak Federasyonu’nun uzun süredir hazırlandığı Dünya Snowboard Kupası üçüncü
ve son ayağı yoğun sise rağmen tamamlandı. Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS)
tarafından organize edilen ve 18 ülkeden 85 sporcunun katıldığı Snowboard Büyük Slalom'un
son ayağı Erciyes'te Develi Kapı’da kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Şampiyona sonunda ‘
Kristal küreyi’ kadınlarda Çek Cumhuriyeti'nden Ester Ledecka, erkeklerde ise Avusturyalı
Andreas Prommegger kazandı. Erzurum'da da bir şampiyonluğunun bulunduğunu anlatan
Ester Ledecka, Kayseri'ye ilk kez geldiğini ve kendini Türkiye'de çok güvende hissettiğini
söyledi. Televizyonlardan canlı yayınlanan Dünya Kupası’nı iki bakan ve çok sayıda bürokrat
takip etti.
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Erciyes Develi Kapı’da ki yarışlar sırasında sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi birkaç
metreye kadar düştü. Sporcular kapıları geçerken çok zorlandı. Sabah saatlerinde başlayan ilk
turların ardından, çeyrek ve yarı finaller yapıldı. Öğleden sonra da final için sporcular yarıştı.
Dünya Kupası’nın genel sıralamasında kadınlarda kristal küreye uzanan Çek
Cumhuriyeti'nden Ester Ledecka oldu. İkinciliği 28 yaşındaki Rus sporcu Yekaterina
Tüdegeş, üçüncülüğü ise Avusturyalı Marion Kreiner elde etti.
Erkeklerde ise kristal kürenin sahibi Rus snowboardcu Andrey Sobolev olurken, ikinci Bulgar
Radoslav Yankov oldu. Genel sıralamada üçüncü olan Avusturyalı Andreas Prommegger,
aynı zamanda kupanın Erciyes’teki son ayağında altın madalyayı kazanan isim oldu.
Radikel’e Erciyes’teki başarısıyla ilgili açıklama yapan Avusturyalı sporcu, Türkiye’ye ilk
kez geldiğini, tüm organizasyonun çok iyi olduğunu söyledi. “Buraya gelmeden önce
Türkiye’deki kış sporları ile ilgili pek fazla bilgim yoktu. Ancak buranın dağları çok
güzelmiş” diyen Prommegger, bir gün önce ısınma turları atarken Erciyes’te havanın çok
güzel olduğunu ancak yarış anında çok zorlandıklarını, buna da kimsenin bir şey
yapamayacağını söyledi.
Dünyanın gözü Erciyes’te

Yarışları, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Orhan
Düzgün, Kayseri
Büyükşehir
Belediye
Başkanı Mustafa
Çelik, Türkiye
Kayak
Federasyonu Başkanı Erol Yarar da katıldı. Hava şartları nedeniyle protokol televizyonlarda
canlı olarak yayınlanan yarışları ekranlardan izledi. Yarışlarda dereceye giren sporculara ödül
vermek için bitiş çizgisine giden Bakanlar Elitaş, Ünal ile Özhaseki ve Düzgün madalyaları
ve Kristal Küreyi sahiplerine verdi.
Bakan Ünal: Erciyes bizim için çok önemli
Erciyes'te yapılan dünya şampiyonası ve Erciyes'in kış turizmindeki yerine ilişkin önemli
açıklamalar yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, " Önümüzdeki aylarda Kayseri'de
kış turizmi ve kültürel mirasla ilgili bakanlık olarak çalışmalar yürüteceğiz" dedi. Bu tür
dünya çapındaki büyük organizasyonların Türkiye'nin pozitif gündemi açısından önemli
olduğunu da dile getiren Bakan Ünal, "Büyük organizasyonlar uluslararası alanda kara
propaganda yürütenlerin iddialarının tam aksine Türkiye'nin son derece güvenli bir ülke
olduğunun da göstergesi" diye konuştu.
“Kendimi güvende hissediyorum”
Kadınlarda kristal kürenin sahibi Ester Ledecka, Erciyes’teki ayağında birincisi oldu ve altın
madalya kazandı. Kayakta da başarılara imza atan Ester Ledecka, daha önce de Erzurum’da
yapılan bir şampiyona da junior kategorisinde birinci olmuştu. Kaymaya 4 yaşında başlayan
Ester, kristal küreyi almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Türkiye’de daha önce de gelmiştim. Ancak Kayseri’ye ilk kez geliyorum. Çok güzel bir
şehir. Kaldığım otel de çok güzel. Burada kendimi çok güvende hissediyorum. Buradaki
tesisler de harika. Hava şartları çok kötüydü. Ancak buna yapılabilecek bir şey yok. Zaman
zaman böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Şampiyon olduğum için çok mutluyum”
Kayseri Şeker sponsor oldu
Türkiye Kayak Federasyon Başkanı Erol Mehmet Yarar sponsorluğundan dolayı Kayseri
Şeker’e teşekkür ederek "Kayseri Şeker hem bizlerin hem de ülkemizin ağzının tadını artırdı"
dedi.
Yarar, ”Kayseri Şeker dünya kupasına sponsor olma vizyonuna sahip olduğu için tüm
yöneticilerini tebrik ediyorum. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Dünya Kupası Türkiye’de ve
Erciyes dağında yapılıyor buna da ana destekleyici Kayseri şeker oluyor. Kayserimiz ve
ülkemiz için çok büyük bir gelişmedir" diye konuştu. Snowboard Dünya Kupası Finaline
sponsor olan Kayseri Şeker şampiyonanın yapıldığı alanda açtığı standa da tüm sporculara ve
misafirlere lokma tatlısı ve çeşitli ikramlarda bulundu.
(Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16553.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Temad’lı kadınlardan “hassas” yardım
Kısa adı TEMAD olan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Kayseri Şubesi Kadınlar Kolu
esnafların katkılarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımında bulundu.
Karne hediyesi altında 47 öğrenciye verilen yardımlar kura ile belirlendi.
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TEMAD Kadınları, Erciyes Kayak Merkezinde bir kafede gerçekleştirdikleri yemekli
toplantıyla ilköğretim öğrencilerine yardım kampanyası düzenledi. Dernek yönetim kurulu
üyeleri ve eşlerinden oluşan kadınların esnaflardan topladıkları giyim ve kırtasiye
malzemeleri ihtiyaç sahibi öğrencilere verildi. Titizlikle yapılan çalışmalar sonrasında gerçek
ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıklarını belirten TEMAD Kayseri Şube Başkanı Libas
Çeğil,”İhtiyacı olan öğrencilerimizi kendilerinin dahi haberi olmadan araştırarak tespit
ediyoruz. Hediyelerimizi verirken de karne hediyesi veya başarı karşılığı hediye olarak
veriyoruz. Yardımlarımızda öğrenci ve ailelerin olumsuz etkilenmemeleri için gerekli
hassasiyeti gösteriyoruz. Amacımız, insanlara yardımcı olmak” dedi.
Toplantıda öğrencilere verilecek yardımlar, kura ile belirlendi. Esnaftan alınan yardım
malzemelerinin adı bir küre içerisine kapalı olarak yazıldı ve kura çekimi yapıldı.
(Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16554.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Üretimde süper lig’de
Sektöre 1954 yılında baharat grubu ürünlerle giriş yapan Bayrak Gıda San. ve Tic. A.Ş. bugün
yurt içi pazarda dev firmalarla yarışırken, dış pazarda ise 3 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.
Firma Sahibi Şaban Bayrak kuruldukları günden bu yana müşteri odaklı çalışmayı esas
aldıklarını dile getirerek, 260 ürün çeşidiyle çok geniş kesime hizmet verdiklerini söyledi.
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Bayrak Gıda San. ve Tic. A.Ş. “Kent” markası ile 1981 yılında Organize Sanayi Bölgesinde
10.500 m2´lik alana kurmuş olduğu Avrupa standartlarındaki entegre tesisinde insan sağlığına
verdiği önemi belgeleyen gıda maddeleri üretiyor.
Müşteri odaklı çalışıyorlar

Müşteri odaklı çalışmayı esas alan Bayrak Gıda; müşterinin talep, öneri ve eleştirilerini
düzenli olarak takip ederek tüketicisine en kaliteli ürünü en kısa zamanda teslim etme
garantisi vermekle beraber 260 ürün çeşidi ile yılda 15.000 ton üretim gerçekleştiriyor.
Bir dönem siyasette de aranan isimlerden olan firma sahibi Şaban Bayrak ile Bayrak Gıda
San. ve Tic. A.Ş.’nin geçmişten günümüze yolculuğunu ve geleceğe dair planlarını konuştuk.
Kalite yönetim sistemi uygulanıyor
KENT markası ile ürün portföyünü geliştirdiklerini, 2001 yılından itibaren pasta yardımcı
malzemeleri grubunda; 2003 yılında ise aromalı toz içecek grubunda sektörün öncüsü haline
geldiklerini belirten Şaban Bayrak “ Firmamızda ISO 9001 kalite yönetim sistemi ve İSO
22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanmakta” dedi.
Süper Lig’de mücadele ediyorlar
Sözlerine kuruluş aşamasını anlatarak başlayan Şaban Bayrak şunları söyledi:
“1980’de Organize Sanayi Bölgesi’ne ilk fabrikayı kuran biziz. O dönemde arsayı verdiler.
Biz de geldik 2. Caddede temelimizi attık. Baharat ve pasta gurubu ürünleri yaptık. Biz
Türkiye’de baharatı yapan ve ambalaja koyan ilk firmayız. 1980’li yıllarda baharat grubu
üretimi elle yapılırdı. Biz bunu kaldırdık. Yaptığımız makinalarla poşetlere koyduk. Ürün
gurubumuz içerisinde baharatın yanında pasta grubu, krem şanti, kabartma tozu, puding,
vanilya, irmik, mısır unu, nişasta gibi ürünleri piyasaya sürüyoruz. Tabi bizim haricimizde
bazı dev firmalarda yapıyor bunları. Yıllardır ‘Kent’ markası ile üretim yapıyoruz. Biz onlarla
beraber Süper Lig’de mücadele ediyoruz. O günden bu yana faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
Ülkemizin bazı yerlerinde bayiliklerimiz var.”
Lavaş ekmeği yapılacak
Yeni yeni ürünleri piyasaya sürmeye hazırlandıklarını ve bunlardan birisinin de lavaş ekmeği
olduğu bilgisini veren Şaban Bayrak; “Kent markasıyla lavaş ekmeği yapmaya başladık. Hiç
el değmeden üretim yapılacak. Kepekli ve hiçbir katkı maddesi olmayan bir lavaş ekmeği.
Buzdolabında 10 gün bile dursa bayatlamayan doğal bir ekmek. Makinamız kuruldu. Birkaç
günlük denemenin ardından bu hafta içerisinde ekmeğimizi yapmaya başlayacağız” dedi.
Bayrak “Sıra gecesi” adıyla piyasaya vermeye başladıkları çiğköftenin de çok sevildiğini
söyledi.
Makina da üretiyorlar
Fabrikada kullandıkları makinaları kendisinin yaptığını belirten Şaban Bayrak; “Lavaş ekmeği
yapacak olan makinayı da biz kendimiz yaptık. Talepler var. Ben eski bir makinacıyım.
Fabrikamızın bir bölümünde bu ekmeği üreten makinayı yaparak ihraç edeceğiz. Yurt dışında
Afganistan’dan, yurt içinde ise Kahramanmaraş’tan isteyen var. İnşallah önümüzdeki süreçte
bu talepleri karşılamış olacağız. Fabrikamızdaki bütün makinaları ben yaptım. 1980’de
fabrikamızı kurduğumuzda yalnızca iki makinamız vardı. 1983 yılında Almanya’ya ambalaj
fuarına gittim. Oradaki makinaları gördüm. Katalog getirdim. Elimizdeki makinaları söktük
resimledik. Makinamızı yaptık. 1985’te yaptığımız makinaları götürerek orada sergiledik”
diye konuştu.
Ticaretimiz büyük badire atlatıyor
“Türkiye ticaret olarak çok büyük bir badire atlatıyor. Ama global olarak ekonomiye
baktığımız zaman dışarıdan Türkiye’ye yatırım atağı var” diyen Şaban Bayrak sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Terör ve başka sıkıntılar var ama buna rağmen ülkemize rağbet çok büyük. Dünyadaki
krizlere baktığımızda Türkiye bu krizlere girmedi. Bu da iyi bir durum. Şimdi bir çok ülkede
sıkıntı var. Türkiye’nin kalkınma tarafına baktığımız zaman % 4-5 kalkınma hızıyla
dünyadaki ülkeler arasında belirli bir noktada seyrediyor. Bazı kurumlarda sıkıntı olabilir.
Genelde bu olabiliyor. Tüm bu gelişmelerle birlikte sanayiciler olarak 2015’i geride
bırakırken, 2016’ya ise daha umutlu bakıyoruz En azından biz kendi adımıza öyle görüyoruz.
Türkiye ihracatı her zaman güçlü olmuştur. Bundan sonra da böyle olacağına olan inancımız

tam. İnşallah içerisinde bulunduğumuz yıl hem şehrimiz, hem de ülke sanayicimiz açısından
iyi bir yıl olur.”
Elitaş Türkiye için şans
Şaban Bayrak konuşmasının son bölümünde Ak Parti Kayseri Milletvekili ve Ekonomi
Bakanı Mustafa Elitaş’ın ülkeye faydalı olacağına inandığını belirterek; “Ticareti bilen bir
sanayici. Sanayinin içerisinden gelen hem alaylı, hem mektepli birisi. Türkiye için bir şans”
dedi.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16555.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Akay, kayseri şeker’in değerini 5 kat artırdı
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, göreve
geldikleri tarihten bu yana Kayseri Şeker’in değerinin hızla arttığını belirterek, bugünkü
değerinin 2 buçuk milyar TL olduğunu söyledi.
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Göreve geldiklerinde Kayseri Şeker’in değerinin 580 milyon TL civarında olduğunu, şu anki
değerlendirmelerde ise 2,5 milyar TL’nin telaffuz edildiğini bildiren Kayseri Pancar Ekicileri
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay sözlerini şöyle sürdürdü;
“Kayseri Şeker Fabrikası’nın 31 tane kurumsal ortağı var. Özelleştirme İdaresi devletin
elindeki bütün şeker fabrikalarını özelleştirme kapsamına aldı. Dolayısıyla bizim hissemiz de
özelleştirme kapsamında. Biz tekrardan özelleştirmede ihale yapılacak olursa bu bölgedeki
çiftçilerimiz ve çalışanlarımız adına almak arzusundayız. Bu bölge vatandaşları Kayseri Şeker
Fabrikası’ndan hisse sahibi olurlarsa yüksek gelirden onların da pay alma imkanı ortaya
çıkacak. Çünkü Kayseri Şeker Fabrikası tarihinde ilk defa bu sene ortaklarına kar payı
dağıtmaya başladı. Özelleştirme İdaresi Kurulu’ndan payını aldı. 2012 yılında ihaleye girdik,
o zaman 11 milyon dolar biz vermiştik hisseye, Özelleştirme İdaresi de 26 milyon dolar gibi
bir bedel istemişti. O zaman anlaşamadığımız için almamıştık. Şimdi diyoruz ki ‘Keşke
alsaydık.’ Çünkü Kayseri Şeker Fabrikası’nın o zamanki değeri 580 milyon gibi bir rakama
tekabül ediyordu, şimdi bankacıların değeri dudak uçuklatacak bir rakama geldi. Kayseri
Şeker Fabrikası’nın değeri olarak 2,5 milyar dolar telaffuz ediliyor.”
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16556.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Türk dostu Macar Türkolog Hazai
Budapeşte'de defnedildi
Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de 84 yaşında vefat eden ünlü Türkolog, Türk-Macar
İşadamları Derneği Onursal Üyesi Prof. Dr. György Hazai, Budapeşte Farkasréti Temető
Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
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Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de 84 yaşında vefat eden ve dünyanın birçok ülkesinde
Türkoloji biliminde ders verip araştırma yapan, pek çok mühim eser bırakan duayen Macar
bilimadamı Prof. Dr. György Hazai, Budapeşte Farkasréti Temető mezarlığında son
yolculuğuna sevenlerinin katılımıyla uğurlandı.
Osman Şahbaz taziyede bulundu
Türk-Macar İşadamları Derneği (TÜMİŞAD) Başkanı ve Macaristan'ın Kayseri Fahri
Konsolosu Osman Şahbaz cenaze merasiminde Prof. Dr. György Hazai'nin kızları Dr.Kinga
Hazai ve Cecilia Hazai'ye başsağlığında bulunarak şunları söyledi;
“Derneğimiz onursal üyesiydi”
''Türkoloji dünyasında ve Türk Macar İşadamları Derneğimiz (TÜMİŞAD) üyelerinin
gönlünde derin izler bırakan, birçok ortamda birlikte çalışma imkanı bulduğumuz Derneğimiz
Onursal Üyesi Hazai hocanın siz evlatlarına, torunlarına, Macar Türkolojisine ve sevenlerine
başsağlığı diliyoruz. TÜMİŞAD'ın bir çok etkinliğinde her zaman yer alması Türk insanına
karşı her daim sevgi ve saygı beslediğinin bir yansımasıydı. Vefatından birkaç ay evvel
evinde ziyaret edip uzunca sohbet ettiğimde TDK yayınlarından çıkan '’Türkiye Türkçesinin
Dünü ve Bugünü'’ kitabını imzalayarak hediye etmişti. Çok üzgünüz, hepimizin başı
sağolsun.''
Cenazesine yoğun katılım
Cenazede bilim insanları, diplomatlar, bürokratlar ve sevenlerinin kalabalık katılımının yanı
sıra Budapeşte Azerbaycan Büyükelçisi Dr. Vilayat Guliyev, Türk Dil Kurumu (TDK)
Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, MHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ekmeleddin
İhsanoğlu, TC Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı, Macaristan'ın Kayseri Fahri Konsolosu
Osman Şahbaz, TÜBA Akademi Başkanı Prof.Dr.Ahmet Cevat Acar, Büyükelçi István
Szabó, Büyükelçi Dr.Hóvári János, Prof.Dr. István Vásáry, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) Budapeşte Temsilcisi Selda Çimen, Türkolog Prof.Dr. Dávid Géza, Macar Bilimler
Akademisi Başkanı Prof.Dr. Fodor Pál, Budapeşte Yunus Emre Kültür Merkezi Müdürü
Yakup Gül, TÜMİŞAD Başkan Yardımcısı Emin Altaç, İstanbul Macar Kültür Merkezi
Müdürü Gábor Fodor ve kalabalık bir kitle hazır bulundu
Prof. Dr. György Hazai kimdir?
İlk 1870 Yılında Budapeşte'de kurulan Türkoloji Bilimi temsilcisi Prof. Dr. Hazai 30 Nisan
1932'de Budapeşte'de doğdu. 1954'de Eötvös Loránd Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nden
mezun oldu. Mezuniyet sonrasında 1954 - 55 yılarında Bulgaristan'da Türk ağızlarını
araştırdı. 1956 - 57 Yıllarında Sofya Üniversitesi'nde misafir hoca olarak Türkçe dersler verdi,
yanı sıra Türk Dili üzerine doktorasını tamamladı. 1963 Yılında Berlin'e yerleşti. 1966'da

Macar Bilimler Akademisi'nde doktor unvanı aldı. 20 Yıl sonra Macaristan'a döndü. 1983 - 91
Yılları arasında Macar Bilimler Akademisi Basım Evi Müdürlüğünü yaptı. 1992'de Kıbrıs
Üniversitesi Türkoloji Bölüm Başkanı oldu. 2000 Yılnda yeniden Budapeşte'ye dönen Hazai,
Budapeşte'de Almanca eğitim veren Andrássy Üniversitesi kurucu rektörlüğünü 3 yıl yürüttü.
60 Yıllık bilim hayatında 20'den fazla kitap yayımladı, 300 civarında ilmi araştırma ve
incelemede bulundu. 2013 Yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ''Fahri Doktora''
unvanı verildi. Alman ve Fransız Devlet Nişanlarının yanında 2014 yılında 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından ''Liyakat Nişanı'' tevcih edilmişti. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16557.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

“İzin ihlali” yapan firari seri katil
yakalandı
Kayseri'de 1998-2001 yılları arasında 6 kişiyi öldüren, yargılandığı davalardan 2 kez ömür
boyu hapis cezasına çarptırılan ve Ankara'da tutulduğu yarı açık cezaevinden firar ettiği için
aranan seri katil Hamdi Kayapınar, akraba ziyareti için geldiği Kayseri'de yakalandı.
Kayapınar’ın cezaevi yönetimi tarafından verilen izin gereği Kayseri’ye geldiği, ‘izin ihlali’
gerekçesiyle firari sayıldığı öğrenildi.
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1998-2001 yılları arasında Kayseri sokaklarında elinde pompalı tüfekle rahat bir şekilde
cinayet işleyen seri katil Hamdi Kayapınar,14 yıl aradan sonra tutuklu olduğu cezaevinden
izin alarak memleketinde akraba ziyaretine geldi. Hakkında kesinleşmiş 169 yıl, 7 ay hapis
cezası bulunan Hamdi Kayapınar, hakkında ömür boyu kamu hizmetlerinden men cezası
olmasına rağmen geçen hafta günlük izinli olarak çıktığı yarı açık cezaevine dönmeyince,
'İzin ihlali' gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü,
Asayiş Şubesi Aranan Suçlar Bürosu ekipleri firari seri katili, hafta sonu Kayseri'nin Talas
İlçesi'ndeki bir yakının evine giderken yakaladı. Hakkında arama kararı bulunan
Hamdi Kayapınar, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak, Kayseri Kapalı
Cezaevi'ne oradan da sağlık kontrollerinin ardından Ankara’ya sevk edilerek cezaevine teslim
edildi.
İlk kardeş katili oldu
Cinayetlerden sonra yakalandığında kurbanlarını 'Av', kendisini 'Avcı' olarak gördüğünü
ifadesinde açık yüreklikle anlatan Hamdi Kayapınar, ilk cinayetin de 14 yaşındaki kardeşini
boğarak öldürdü. Kayapınar, 1998 yılı Mart ve 2001 yılı Şubat ayı arasında 6 kişiyi daha
öldürdü, 4 kişiyi de öldürmeye teşebbüs etti. İki binli yılların başlarında Kayserililerin
korkulu rüyası olan seri katil, yine bir cinayet girişimi sonrasında yakalanarak tutuklandı.
Yargılandığı Kayseri'de 2002 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan
Hamdi Kayapınar, cezaevine gönderildi. Kayseri ve Sivas kapalı cezaevlerinde yatan
Kayapınar iyi hali nedeniyle Ankara yarı açık cezaevine sevk edildi.

Hamdi Kayapınar Kimdir?
Kayseri'de 1998 ve 2001 yılları arasında 6 kişiyi öldüren ve yakalandığında verdiği
ifadesinde, "Onlar av ben avcıyım" diyen Hamdi Kayapınar, 30 Eylül 2002 tarihinde 1. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde 4 ayrı suçtan 2 kez müebbet ve toplam 64 yıl hapis cezasına
çarptırılmıştı. Duruşma sırasında soğukkanlı olduğu gözlenen Kayapınar, geçmişte verdiği
ifadelerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını söylemişti.
Duruşma sonrasında çıkan kararla Hamdi Kayapınar, Memiş Dinçaslan'ı ve İbrahim Genç'i
öldürmek suçundan 2 kez ömür boyu ağır hapis cezasına çarptırılırken, Memiş Dinçaslan'ın
ve İbrahim Genç'in parasını gasp etmek suçundan 12'şer yıl hapis cezasına ve 2'şer yıl da
hücre cezasına çarptırılmıştı. Kayapınar, İbrahim Aydemir ve Bünyamin Selvitop'u
öldürmeye tam teşebbüs ve silahlı gasp suçundan ise 16 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılmış,
bu 2 suçtan aldığı müebbet hapis cezası ise iyi halleri göz önünde bulundurularak 33 yıl 4 aya
indirilmişti.
(iha)
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