KAYSERİ HABER ARŞİVİ
18.07.2016–24.07.2016
Darbe girişiminde 2 şehit verdik
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire
Başkanlığına yapılan saldırıda Kayseri Yeşilhisar doğumlu özel harekat polis memuru Kübra
Doğanay ve Bünyan doğumlu Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit şehit oldu.
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FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire
Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan özel harekat polis memuru Kübra Doğanay'ın (23),
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki babaevinde büyük üzüntü yaşanıyor.
Doğanay'ın ailesi ve yakınları, şehit haberini aldıktan sonra cenazeyi Kayseri'ye getirmek için
Ankara'ya gitti.
Şehidin komşuları ve diğer yakınları, belediye tarafından kurulan taziye çadırında cenazenin
getirilmesini bekliyor.
Ailenin üç kız çocuğunun ortancası olan Doğanay'ın, İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi İç Mimarlık Bölümünden mezun olduktan sonra sınavlara girerek polis olduğu
öğrenildi.
Sur'da görev yapmıştı
Yaklaşık 8 aylık polis memuru olan Doğanay'ın, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen
operasyonlara katılmak üzere Diyarbakır'ın Sur ilçesinde görev yaptığı, kısa süre önce de
Ankara'ya geldiği belirtildi.
Komşuları, şehit Doğanay'ın, çiftçilikle uğraşan ailesine çok düşkün olduğunu ve üniversite
yıllarında tatilini ilçede tarlada çalışarak geçirdiğini söyledi.
Doğanay'ın cenazesinin yarın öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.
Bir şehit de Bünyan’dan
Ankara'da şehit düşen Bünyan doğumlu Komser Yardımcısı Cennet Yiğit'in de bugün
defnedilme olasılığı bulunmakla birlikte defin bilgileri gazetemizin baskıya girdiği saatlerde
yetkililer tarafından netlik kazanmadığı bilgisi verildi.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18100.html
Erişim Tarihi: 19.07.2016

Tramvaylarda 'Darbeye Hayır' sloganı
Türkiye'nin dört bir yanında darbe girişimine tepkiler sürerken, Kayseri'deki tramvaylarda
'Darbeye hayır' yazısı dikkat çekti.
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Cumhuriyet Meydanı'nda sabahın erken saatlerinde bayrağını alan, yaşlısıyla genciyle herkes
toplandı. Darbe girişimini protesto eden vatandaşlar, araçları ile uzun kuyruklar oluşturarak,
korna çaldı.
Kayseri Büyükşehir Beledisi, gece yarısı vatandaşları meydana getirmek için ücretsiz otobüs
seferleri düzenledi. Ücretsiz tramvaylardan da 'Darbeye hayır' yazısı ile anlamlı mesaj verildi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18101.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Rümeysa bugün defnedilecek
Umre esnasında yaşanan trafik kazası sonucu vefat eden Ahmet ve Hatice Kurt’un kızları
Rümeysa Nehir Kurt bugün toprağa verilecek.
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Suudi Arabistan’daki bürokratik engeller nedeniyle bir süredir bekletildiği için aileye ikinci
bir acı yaşatan cenaze nihayet Kayseri’ye ulaştı. Bugün Hunat Camisinde kılınacak ikindi
namazının ardından Rümeysa’nın defin işlemi gerçekleştirilecek.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18102.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

15 Temmuz kara bir leke olarak kalacak
Baro Başkanı Fevzi Konaç 15 Temmuz’un ülkenin siyasi tarihine kara bir leke olarak
geçtiğini belirterek, “Gün, topyekün olarak milletin içine sızmış, devletin içinde ayrı bir
devlet olma iddiasını ortaya koymuş, devlet içerisindeki paralel (FETÖ) yapılanmasına ve bu
tür yapıları sürekli besleyen ezeli ortak düşmanlarımıza karşı birlikte mücadele etme
günüdür.” dedi.
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Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç, Baro’da yaptığı basın toplantısında birlik-beraberlik
çağrısı yaparak, şunları söyledi:
“Gün, politik çıkarlar gözetme günü değildir. Gün, ayrışma günü değildir. Gün, ideolojik
farklılıklarımızın tartışılma günü değildir. Türkiye'nin kan ve gözyaşı ile büyük bir
imtihandan geçen bir coğrafyanın tam ortasında varlık, merhamet, sevgi, mağdur ve
mazlumlara sahip çıkma mücadelesi bir taraftan devam ederken, binlerce mülteciye kucak
açıp ev sahipliği yaparken, diğer taraftan büyükşehirlerinde patlayan bombalarla terör ve terör
örgütlerinin uzantısı siyasi örgütlerle mücadele ederken, hafızasından silmeye çalıştığı ve
geçmişte yaşanan birkaç örneği ile büyük bir bedel ödediği darbe girişimlerinin bir benzeriyle
daha karşı karşıya kalması millet olarak hepimizi hüzne ve acıya sevk etmiştir. Özellikle ifade
etmek ve altını çizmek isteriz ki; siyasi tarihimizdeki yapılan darbelerin hiçbirinde siyaset
kurumunun yanında ve seçilmiş iktidarların hukuki haklarının korunmasında millet olarak
doğru ve dik bir duruş sergileyemediğimiz ortadadır. Ancak içinden geçtiğimiz bu zor süreçte,
hiçbir siyasi ve ideolojik farklılığımızı gözetmeksizin, millet olarak topyekün meydanlara
inilerek, Türkiye Cumhuriyeti'ne, seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve seçilmiş iktidara sahip
çıkılmıştır. Milyonlar tarafından millet iradesine saygının gereği olan sandıkla seçilmiş
iktidarların, sandıkla görevlerinden uzaklaştırılması gerektiği gerçeğini de tüm dünyaya
haykırırcasına ülkesine, bayrağına, toprağına, inançlarına sahip çıkan bir tavır sergilenmiştir.
Tüm milletimize en gür sesimizle ifade ediyoruz ki, bu olay siyaset üstü bir olaydır.
Milletimizin ve ülkemizin varlık yokluk meselesidir. İçinden geçtiğimiz büyük sıkıntılar göz
önüne alındığında, halen bir kurtuluş savaşı ile karşı karşıya olduğumuzun, kurtuluş savaşının
devam ettiğinin farkına varılması günüdür. Milletin bağrında peygamber ocağı olarak
adlandırılan, milletin emekleri ile silahlandırılan, milletin her gün her bir ferdine dua ettiği
ordunun içindeki bir grup hain, milletin Meclisine, milletin Cumhurbaşkanına, milletin
polisine ve milletin kendisine silah çekmiştir. Bunun kabul edilmesi asla mümkün değildir.
Bundan dolayıdır ki, tüm milletimiz, aklıselim ve sağduyu ile bugün vatanına, toprağına,
bayrağına sahip çıkmalıdır. Meydanlarda asla bir kargaşaya müsamaha göstermeden, hukuk
içinde tepkisini dile getirip, ülkesinin geleceğine dair adım atmak zorundadır. Haberlere
yansıdığına göre 161 şehidin ve birçok yaralının olduğundan bahsedildiği bugünde, tüm
şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerken tüm dünyadaki mazlumların
son sığınağı olan merhamet kalesi Anadolu'nun üzerindeki kara bulutların bir an önce
kalkmasını diliyor, milletimize bir kez daha başsağlığı ve geçmiş olsun diyoruz.

Kayseri Barosu olarak; bu darbe girişiminin faillerinin hukuk önünde hesap vermesi için
yapılacak her türlü girişime destek verdiğimizi tüm milletimizle paylaşmayı görev sayıyoruz.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18103.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

İşsizlik iki yılın en düşüğünde
TÜİK verilerine göre işsizlik oranı 2016 Nisan ayında 2015'in aynı ayına oranla 0,3 puan
gerileyerek yüzde 9,3 oldu. İşsizlik böylece Haziran 2014'ten beri en düşük düzeye geriledi.

18 Temmuz 2016 Pazartesi 10:48

İşsizlik oranı böylece Haziran 2014'ten beri en düşük düzeye indi. İşsizlik bir önceki ay yüzde
10,1, geçen yılın Nisan ayında ise yüzde 9,6 olmuştu.
Gençlerde işsizlik yüzde 16
Tarım dışı işsizlik oranı da 0,6 puan azalışla yüzde 11 düzeyine geriledi. Genç nüfusta işsizlik
1 puan azalarak yüzde 16'ya düştü
Aynı dönemde işsiz sayısı 3 bin kişi artarak 2 milyon 824 bin kişi oldu.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18104.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Darbe girişimi döviz kurlarını yükseltti
Türkiye'de meydana gelen darbe girişiminin ardından dolar, Türk Lirası karşısında bir anda
yüzde 6'ya yakın değer kazandı.
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Cuma günü akşam saatlerine doğru 2.89 lira seviyelerinde olan dolar, Türkiye piyasaları
kapalıyken yaşanan gelişmeler sonrasında uluslararası piyasalarda 3.0501 lirayı aştı. Dolar en
son 24 Haziran'da 3 liranın üzerine görmüştü.

Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmesi diğer gelişmekte olan ülkelerin para
birimlerinde de etkili oldu. Son bir haftadır İngiltere'deki Brexit oylamasının etkilerinin
azalması, Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımını aralık ayına bırakma
ihtimalinin artması ve Japonya'nın yeni bir teşvik paketi hazırlığı haberleriyle gelişmekte olan
ülkelere para girişi başlamıştı. Bu Türk Lirası'nı da dolar karşısında güçlendirmiş ve dolar
hafta içinde 2.8760 liraya kadar inmesine neden olmuştu.
Cuma günü borsa da haftayı yüzde 0.29 yükselişle kapatmıştı. Meydana gelen olaylardan ve
TRT'de bildiri okunmasından sonra ülkede neler yaşandığının tam olarak anlaşılamaması
üzerine dolar 2.89 lira seviyelerinden birden 3 liranın üzerine fırladı. Türkiye piyasaları o
dakikalarda kapalı olsa da uluslararası piyasalarda işlem gören Türk Lirası dolar karşısında
yüzde 6'ya yakın değer kaybetti. Dolar 3.0501 liraya kadar yükseldi. İlerleyen saatlerde ise
dolar 3.01 lira seviyelerine geriledi.
Dolardaki tırmanışa paralel olarak euro da 3.3 lira sınırını aşarak 3.32 liraya yükseldi.
Önceki hafta düzenlenen referandumdan İngiltere'nin AB'den çıkması yönünde oy çıkmasıyla
3.80 lira düzeyine kadar gerileyen sterlin de 4.03 liraya yükseldi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18105.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Kayseri'de 29 hakim ve savcı tutuklandı
15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Kayseri'de
gözaltına alınan 29 hakim ve savcı tutuklandı.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında yürütülen
çalışmalar kapsamında 29 hakim ve savcı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından
adliyeye
çıkarılan
29
kişi
tutuklanarak
Nevşehir
Cezaevi'ne
gönderildi.
Öte yandan operasyon kapsamında 6 hakim ve savcının da firar olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18106.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Kayseri’de 6 asker daha gözaltına alındı
15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Kayseri
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından 12. Hava
Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nda görevli 6 asker daha gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY operasyonu
kapsamında Kayseri Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs
Komutanlığı’nda görevli 6 askeri daha gözaltına aldı.
Gözaltına alınan askerler, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18107.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

On binlerce kişi demokrasi şehitleri için
gıyabi cenaze namazı kıldı
Kayseri'de Cumhuriyet Meydanını dolduran on binlerce kişi, demokrasi şehitleri için gıyabi
cenaze namazı kıldı.
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15 Temmuz'daki darbe girişimini engellemek isteyen polis, asker ve sivil şehitler için
kılınacak cenaze namazına katılan on binlerce vatandaş, Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu.
Demokrasi şehitleri için kılınan cenaze namazına; Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti
Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye
Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden başta olmak üzere
sivil
toplum
kuruluşu
temsilcileri
ve
on
binlerce
vatandaş
katıldı.
Gıyabi cenaze namazını İl Müftüsü Şahin Güven kıldırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18108.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Türkiye tek ses, tek yürek oldu milli
iradeye, demokrasiye sahip çıktı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamasında, ''Türkiye çok
önemli bir sınavdan geçti.bir avuç kendini bilmez vatan haininin darbe kalkışması yüce Türk
milletinin sağ duyusu, birlik, beraberlik, tek ses tek vücut olarak kenetlenmesi, milli iradeye,
demokrasiye ve Cumhuriyete sahip çıkması ile püskürtülmüş ve Türkiye ne kadar büyük bir
ülke olduğunu tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır' dedi
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Başkan Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz akşamı gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi ile
ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;
“Bulunduğumuz coğrafya gereği ülkemiz üzerine oynanmak istenen oyunlar hiçbir zaman
eksik olmamıştır. Ancak bu oyunları bu millet her zaman bozmuş, demokrasiye,milli iradeye
sahip çıkmıştır.Birileri ülkemizin kalkınmasından,ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanmasından
rahatsız olmuşlardır. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri Cumhuriyet Meydanında toplanan
on binlerce vatandaşımız 15 Temmuz akşamından beri parti farkı gözetmeksizin, siyasi kanaat
belirtmeksizin, ”biz demokrasi için,dayanışma ve bu ülke için varız dedi” ve destanlar yazdı.
Kayseri Cumhuriyet Meydanından tüm dünyaya çok büyük bir demokrasi mesajı verdik.
Milletin hür iradesine karşı darbe yapılamayacağını tüm dünya’ya gösterdik. Tek vatan,tek
devlet,tek millet,tek bayrak anlayışı içerisinde Kayseri olarak bir olduk,iri olduk,diri olduk
devlet millet el ele verdik,ihanet çetelerine karşı net tavrımızı koyduk. Kimsenin şüphesi
olmasın ki, bu kalkışmayı yapan vatan hainlerine gereken ceza inanıyorum ki en ağır şekilde
verilecek, hainliklerinin, devletin kendi silahını,tankını,uçağını kullanarak masum insanların
üzerine bomba yağdırmanın cezasını en ağır biçimde çekeceklerdir. Merhum Mehmet Akif
Ersoy söylediği gibi “Girmeden tefrika bir millete düşman giremez,Toplu vurdukça yürekler
onu top sindiremez.” Türk Milleti tek ses tek yürek oldu,hainlere fırsat vermedi.Bu arada
Vatan haini alçakların kirli emellerine karşı direnen ve vatanı, bayrağı, ezanı, milleti için şehit
olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Birliğimizi,
beraberliğimizi bozmaya yönelik bu girişime karşı duran Kayseri halkı başta olmak üzere
bütün Türk Milletine minnet duyuyor,şükranlarımı sunuyorum.Allah hepinizden razı olsun.'
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18109.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Yahyalı demokrasi için meydanları
doldurdu
Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde de halk, darbe girişimini
protesto etmek için sokak ve meydanları doldurdu. Akşam ezanından sonra ellerinde Türk
Bayrağını alan 7’den 70’e kadınlı erkekli binlerce insan tekbirler ve sloganlar eşliğinde
demokrasiye karşı yapılan kalkışmayı protesto etti.
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Protesto gösterisinde halka seslenen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, kalkışmada şehit
düşen güvenlik güçlerine ve sivil halka Allah’ta rahmet dileyerek, ailelerine baş sağlığı diledi.
Darbe teşebbüsüne gösterdikleri tepkiden dolayı Yahyalı halkıyla gurur duyduğunu dile
getiren Başkan Öztürk, 15 Temmuz tarihinin artık Demokrasi Bayramı olduğunu söyledi.
Başkan Öztürk; “ Yahyalı’mızın şahsında Milli İradeye sahip çıkan 81 ildeki 78 milyon
insanımızı tebrik ediyorum. Boğaz köprüsünde tankın önünde durarak, ihanet çetesine in
oradan diyen İstanbulluyu buradan selamlıyorum. Ülkemizdeki kahraman Polisimizi,
Kahraman Mehmetçiğimizi selamlıyor, onlara teşekkür ediyoruz. Ama aklını Pensilvanya’
daki terörist başına kiraya veren askerleri de buradan kınıyoruz. Seçimle iş başına
getirdiğimiz 550 Milletvekilimizi, bizim namusumuz olan Millet Meclisine bomba atacak
kadar, seçimde % 52 oyla görev başına gelmiş Cumhurbaşkanını kaldığı yeri bombalayacak
kadar aklını kiraya vermiş bir insan olabilir mi ? Biz Demokrasi için, vatanımız için
buradayız. Biz bu vatanı kolay kazanmadık böldürmeyiz. Biz 3-5 tane çapulcu PKK’lıya
vermedik ki bu ülkeyi, size vereceğiz. Bu ilçede Pensilvanya’ daki terörist başına gönül
vermiş insanlar, artık bundan inşaallah vazgeçerler. Tövbe kapısı açıktır, inşallah bu saatten
sonra tövbe ederler. Ama hala aklını oraya kiraya verirlerse, biz onları burada ticaretimizle
boğarız. Bu kadar insanımızı sokağa dökenleri, 161 tane şehidimizi asla unutmayız.
Başbakanımız her zaman söyledi, bunlar ihanet çetesi diye. İnanan vardı, inanmayan vardı.
Ama bugün 7’ den 77’ye kadar herkes iman etti ki, o Pensilvanya’daki zat, din dedi, iman
dedi, himmet dedi, ama herhangi bir makbuzda vermedi. Biz hainleri hiçbir zaman
affetmeyeceğiz. Bu saatten sonra terörist başına gönül verenler, vermesin. Yanlışından
dönenlere, biz kardeşlik kapısını onlara açıyoruz. İnşallah 15 Temmuz Demokrasi
Bayramımız hepimize hayırlı olsun, mübarek olsun. Yahyalı gerçekten çok farklı. Biz
evlatlarımız geleceği için buradayız. Biz darbelerin olmadığı bir ülke istiyoruz. Burada birçok
siyasi partiden kardeşlerimiz var. Allah bu birlikteliğimizi, bu beraberliğimizi kıyamete kadar
bozmasın. Biz, bugün sabah kadar yine Demokrasi nöbetindeyiz. “ diye konuştu.
Yahyalı Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Büber ve Saadet Partisi Yahyalı İlçe Başkanı Ramazan
Kenger konuşmalarında, yapılan darbe girişimini lanetleyerek, birlik ve beraberlik mesajları
verdiler.

Topluca edilen dualar ve atılan sloganlarla, Yahyalı Halkı sabaha kadar Demokrasi nöbeti
tuttu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18110.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Günün Çizgisi
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18111.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Darbelere Hayır!
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18112.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Büyükşehir demokrasi nöbetinde
Büyükşehir Belediyesi Kayseri'deki demokrasi nöbetini darbe girişiminin ilk dakikalarından
itibaren tüm birimleriyle sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in
talimatları doğrultusunda milli iradeyi sahiplenen Kayseri halkına her türlü kolaylık
sağlanıyor.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'în yanı sıra belediye bürokratları ve belediye
personeli Cumhuriyet Meydanı'nda Kayseri halkı ile demokrasi nöbetine gece gündüz devam
ediyor.
Büyükşehir hainlere geçit vermedi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in talimatları doğrultusunda darbe
girişiminin ilk dakikalarından itibaren vatan hainlerinin amacına ulaşamaması için bir dizi
önlem alındı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ve araçlar alınan bilgiler
doğrultusunda bazı bölgelerde yolları kapattı ve hainlerin geçişini önledi. Ayrıca şer
yuvalarının elektrikleri kesilerek hain emellerini gerçekleştirmelerinin önüne geçildi.
Büyükşehir milletin yanında
Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz akşamından itibaren milli iradeye sahip çıkarak demokrasi
nöbeti için Cumhuriyet Meydanı'na koşan Kayseri halkına her türlü kolaylığı sağlamak İçin
de bir dizi çalışma yaptı. Cumhuriyet Meydanı'na gitmek isteyenler için her gün saat
17.00'den sonra raylı sistem seferleri ve Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ücretsiz hale
getirildi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nce Cumhuriyet Meydanında halka on binlerce ay
yıldızlı bayrağımız dağıtıldı. Meydanda milli iradeyi sahiplenen konuşmalar için ses ve
görüntüleme sistemiyle birlikte platform oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı
da meydanı dolduran yüz binleri marşlarıyla coşturdu.
Gıda ve su desteği sağlandı
Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nı günlerdir dolduran Kayseri halkına gıda ve su
desteği de sağladı. Halka zaman zaman simit ve su dağıtımı yapıldı. Meydandaki belediyeye
ait KAYTUR tesisleri 24 saat açık tutuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in
demokrasi nöbeti tutan Kayseri halkı ile birlikte kıldığı sabah namazı sonrasında ise halka
sıcak çorba dağıtımı gerçekleştirildi. Başkan Çelik, bizzat yaptığı çorba dağıtımının ardından
vatandaşlarla birlikte çay ve simitle kahvaltı yaptı.
Büyükşehir 24 saat çalışıyor
Olağanüstü günlerden geçilen şu günlerde hizmetin aksamaması için Büyükşehir Belediyesi
24 saat görev yapmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm birimler bir taraftan
demokrasi nöbetini tutan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken diğer taraftan da
şehrin genelindeki hizmetleri aksatmadan sürdürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18113.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Kayseri'de 29 hakim ve savcı tutuklandı
15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Kayseri'de
gözaltına alınan 29 hakim ve savcı tutuklandı.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında yürütülen
çalışmalar kapsamında 29 hakim ve savcı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından
adliyeye çıkarılan 29 kişi tutuklanarak Nevşehir Cezaevi'ne gönderildi.
Öte yandan operasyon kapsamında 6 hakim ve savcının da firar olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18114.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Kayseri Emniyetinde 19 polis açığa alındı
Kayseri Emniyet Müdürlüğünde görevli şube müdürü ve alt rütbelerde görev yapan 19 polis
açığa alındı.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında yürütülen
çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan şube müdürü ve alt rütbelerde
toplam 19 personelin açığa alındığı bildirildi.
Ayrıca 8 personelin de personel emrine alındığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18115.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

273 polise görevinden uzaklaştırma, 6
askere gözaltı
Batman, Siirt, Kayseri, Elazığ ve Balıkesir'de aralarında 3. ve 4. sınıf emniyet müdürlerinin de
bulunduğu 273 polis görevinden uzaklaştırıldı. Öte yandan Kayseri'de 12'inci Hava Ulaştırma
Ana Üs Komutanlığında görevli 6 asker gözaltına alındı.
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında Batman,
Siirt, Kayseri, Elazığ ve Balıkesir'de aralarında 3. ve 4. sınıf emniyet müdürlerinin de
bulunduğu 273 polis görevden uzaklaştırıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünce başlatılan soruşturmada 5 ilde bazı emniyet görevlilerinin
açığa alınmasına karar verildi.
Bu kapsamda Batman'da aralarında üst düzey emniyet müdürlerinin de bulunduğu 42 polis,
Siirt'te Emniyet Müdürlüğünde görevli 3'ü şube müdürü 4'ü emniyet amiri, 1'i başkomiser,
11'i komiser, 14'ü komiser yardımcısı 110 polis, Kayseri'de aralarında şube müdürü ve
komiserlerin de bulunduğu 27 polis, Elazığ'da 3. ve 4. sınıf emniyet müdürlerinin de
bulunduğu 89 polis, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde de biri emniyet müdür yardımcısı 5 polis
görevinden uzaklaştırıldı.
6 askere gözaltı
Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi kapsamında, Kayseri'de
12'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında görevli 6 asker gözaltına alındı.
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturmalar kapsamında, gözaltılar sürüyor.
Bu çerçevede, yakalanan 6 askeri personel, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde
getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.
Askerler buradaki işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18116.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Demokrasi şehitleri için gıyabi cenaze
namazı kılındı
Kayseri'de Cumhuriyet Meydanını dolduran on binlerce kişi, demokrasi şehitleri için gıyabi
cenaze namazı kıldı.
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15 Temmuz'daki darbe girişimini engellemek isteyen polis, asker ve sivil şehitler için
kılınacak cenaze namazına katılan on binlerce vatandaş, Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu.
Demokrasi şehitleri için kılınan cenaze namazına; Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti
Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye
Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden başta olmak üzere
sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve on binlerce vatandaş katıldı.
Gıyabi cenaze namazını İl Müftüsü Şahin Güven kıldırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18117.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Samsun Valisi Şahin: "19 şüpheli aranıyor”
Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun Adliyesi’nden görevli olan 42 hakim ve savcıdan 23
tanesinin gözaltında olduğunu, 19 şüphelinin arandığını açıkladı.
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Vali İbrahim Şahin, Fettullahçı terör örgütü üyesi olmak suçu ile ilgili olarak haklarında
gözaltı kararı verilen hakim ve savcılar hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, “Türkiye
genelinde hükümeti devirmeye ve anayasal düzeni cebren ilgiye teşebbüs etmek, silahlı
Fettullahçı terör örgütü üyesi olmak suçu ile ilgili olarak haklarında gözaltı kararı verilen
hakim ve savcılardan; Samsun adliyesinde görevli 42 hakim ve savcıdan 23 şüpheli
yakalanmış, 19 şüpheli firar olarak aranmaktadır" dedi.
Vali Şahin, "Bafra adliyesinde görevli 5 hakim ve savcılardan 2 şüpheli yakalanmış,
Çarşamba adliyesinde görevli 5 hakim ve savcılardan 2 şüpheli yakalanmış, Havza
adliyesinde görevli 4 hakim ve savcılardan 4 şüpheli yakalanmış, Vezirköprü adliyesinde
görevli hakim ve savcılardan 2 şüpheli yakalanmış, Terme adliyesinde görevli 1 hakim

şüpheli ile ilgili adres tespiti yapılarak Kayseri ili ile yazışması yapılmıştır. Ayrıca ihbar
üzerine 19 Mayıs ilçesinde Diyarbakır adliyesinde görevli hakim ve savcılardan 2 şüpheli
yakalanmıştır. Yapılan çalışmalarda 17 Cumhuriyet Savcısı ve 18 hakim olmak üzere toplam
35 şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüphelilerin adli işlemlerin tamamlanması için gerekli
çalışmalar yapılmakta olup, yapılan soruşturma ile ilgili arama ve firari şahısların
yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18118.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Kayseri’de tutuklanan hakim ve savcılar
Nevşehir’e getirildi
Kayseri Adalet sarayında görevli 29 hâkim ve savcı, gözaltına alınmasının ardından
çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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Kayseri’de tutuklanan 29 hâkim ve savcı gece saatlerinde Nevşehir Devlet Hastanesine
getirildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Nevşehir Devlet Hastanesinde sağlık
kontrolünden geçen hâkim ve savcılar daha sonra ise Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine
gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18119.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Yahyalı demokrasi için meydanları
doldurdu
Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde de halk, darbe girişimini
protesto etmek için sokak ve meydanları doldurdu. Akşam ezanından sonra ellerinde Türk
Bayrağını alan 7’den 70’e kadınlı erkekli binlerce insan tekbirler ve sloganlar eşliğinde
demokrasiye karşı yapılan kalkışmayı protesto etti.
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Protesto gösterisinde halka seslenen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, kalkışmada şehit
düşen güvenlik güçlerine ve sivil halka Allah’ta rahmet dileyerek, ailelerine baş sağlığı diledi.
Darbe teşebbüsüne gösterdikleri tepkiden dolayı Yahyalı halkıyla gurur duyduğunu dile
getiren Başkan Öztürk, 15 Temmuz tarihinin artık Demokrasi Bayramı olduğunu söyledi.
Başkan Öztürk; “ Yahyalı’mızın şahsında Milli İradeye sahip çıkan 81 ildeki 78 milyon
insanımızı tebrik ediyorum. Boğaz köprüsünde tankın önünde durarak, ihanet çetesine in
oradan diyen İstanbulluyu buradan selamlıyorum. Ülkemizdeki kahraman Polisimizi,
Kahraman Mehmetçiğimizi selamlıyor, onlara teşekkür ediyoruz. Ama aklını Pensilvanya’
daki terörist başına kiraya veren askerleri de buradan kınıyoruz. Seçimle iş başına
getirdiğimiz 550 Milletvekilimizi, bizim namusumuz olan Millet Meclisine bomba atacak
kadar, seçimde % 52 oyla görev başına gelmiş Cumhurbaşkanını kaldığı yeri bombalayacak
kadar aklını kiraya vermiş bir insan olabilir mi ? Biz Demokrasi için, vatanımız için
buradayız. Biz bu vatanı kolay kazanmadık böldürmeyiz. Biz 3-5 tane çapulcu PKK’lıya
vermedik ki bu ülkeyi, size vereceğiz. Bu ilçede Pensilvanya’ daki terörist başına gönül
vermiş insanlar, artık bundan inşaallah vazgeçerler. Tövbe kapısı açıktır, inşallah bu saatten
sonra tövbe ederler. Ama hala aklını oraya kiraya verirlerse, biz onları burada ticaretimizle
boğarız. Bu kadar insanımızı sokağa dökenleri, 161 tane şehidimizi asla unutmayız.
Başbakanımız her zaman söyledi, bunlar ihanet çetesi diye. İnanan vardı, inanmayan vardı.
Ama bugün 7’ den 77’ye kadar herkes iman etti ki, o Pensilvanya’daki zat, din dedi, iman
dedi, himmet dedi, ama herhangi bir makbuzda vermedi. Biz hainleri hiçbir zaman
affetmeyeceğiz. Bu saatten sonra terörist başına gönül verenler, vermesin. Yanlışından
dönenlere, biz kardeşlik kapısını onlara açıyoruz. İnşallah 15 Temmuz Demokrasi
Bayramımız hepimize hayırlı olsun, mübarek olsun. Yahyalı gerçekten çok farklı. Biz
evlatlarımız geleceği için buradayız. Biz darbelerin olmadığı bir ülke istiyoruz. Burada birçok
siyasi partiden kardeşlerimiz var. Allah bu birlikteliğimizi, bu beraberliğimizi kıyamete kadar
bozmasın. Biz, bugün sabah kadar yine Demokrasi nöbetindeyiz. “ diye konuştu.
Yahyalı Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Büber ve Saadet Partisi Yahyalı İlçe Başkanı Ramazan
Kenger konuşmalarında, yapılan darbe girişimini lanetleyerek, birlik ve beraberlik mesajları
verdiler.Topluca edilen dualar ve atılan sloganlarla, Yahyalı Halkı sabaha kadar Demokrasi
nöbeti tuttu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18120.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

AK Parti İl Başkanlığı'na ziyaret
15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi sonrası Ak Parti İl Başkanlığına Gönüllü Kültür
teşekkülleri tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Gönüllü kültür teşekküllerinin ziyaretinde
konuşma yapan Ak Parti Kayseri İl başkanı Hüseyin Cahit Özden ‘’darbe yapanlara millet
darbe yapmıştır’’ dedi.
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Özden konuşmasında, demokrasiye vurgu yaparak, "ilk gün Cumhuriyet meydanında bize
sahip çıkan bir çok arkadaşım şu an gözümün önüne geliyor. Hepsine tek tek teşekkür
ediyorum Allah razı olsun. Teşekkürü herkes hak ediyor. Vatandaşımıza öz güven gelmiştir.
Bu öz güveni aşılayan Recep Tayyip Erdoğandır. Paralel yapının oyununa gelmeyen ve
özellikle teşkilatımıza sahip çıkan herkese teşekkür ediyoruz darbe yapmak isteyenlere
darbeyi millet yapmıştır"diye konuştu.
Gönüllü kültür teşekkülleri başkanı Ahmet Taş ziyarette yaptığı konuşmada "milletimize artık
öz güven gelmiştir dedi. Taş, Cumhuriyet meydanın nöbet tutacağız. Dünden beri
meydanlardayız. Buna devam edeceğiz. Artık Milletimize öz güven gelmiştir milletimiz
hukuksuz darbelere karşı ayağa kalkmıştır" ifadesini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18121.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Başkan Şinasi Gülcüoğlu demokrasi
nöbetinde
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, askeri ve sivil mülki idari amirler, AK parti
Bünyan ilçe Başkanı Savaş Gökçe ve vatandaşlar birlikte demokrasi nöbeti için meydanda
sabahladı. Bünyan İlçe merkezinden meydanı dolduran vatandaşlara seslenen Bünyan
Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, “Milletin evladına, milletin meclisine, milletin
cumhuruna silah sıkan adam namerttir, namusuzdur.
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Hanini bol bir milletiz ama bu milletin asil duruşu Allahın izniyle bu hainlere de gereken
dersi vermiştir.” dedi.
“Bir dik duruşun destanı yazıldı ve yazılmaya devam ediyor”
Başkan Şinasi Gülcüoğlu, “Bir zamanlarda bizde bir millet hem de ne milletmişiz, Gelmişiz
dünyaya millet nedir öğretmişiz. İşte bu millet asımın nesli birlik olmamın nasıl bir örnek
olduğunu dünyaya ispat etti. 20 milyon metrekarede at süren atalarımızın izinden İnşallah
yeniden Osmanlının misyonunu kuracak ve yeniden dünyaya adalet dağıtan bir millet
olacağız. İşte yapılmak istenen Osmanlının önünü kesme hareketiydi. Demokrasiye,
memleketine sahip çıkmak için buraya gelen tüm Bünyanlılara selam olsun. Bu memleketin
öz evladı olan Menderesi, Polatkan’ı, Zorlu’yu yiyen eli kanlı katiller aynı oyunu yine
tezgahladılar ama bir şeyi hesap edemediler. Bu millet o millet değildi, bu milletin bağrından
yetişen silahlı Kuvvetler o silahlı kuvvetler değildi. Çok şükür ki bu namertlerin Siyonist
uşaklarının kumpasına kapılmadılar. Milletinin arkasında dimdik durarak cumhurun yanında
oldular. Selma olsun onlara. Aslında çalınmak istenen çocuklarımızın geleceğiydi. Dün bizim
geçmişimizi çalanlar bugünde çocuklarımızın geleceğini çalmak için bir plan yaptılar.
Şapkamı da alırım giderim diyenlere karşı ben milletimle beraber seçilmiş bir insanım dimdik
ayaktayım ve milletimin içindeyim diyerek bir dik duruşun destanı yazıldı ve yazılmaya
devam ediyor.” ifadelerinde bulundu.
“Eğilmedik bükülmedik ve bugün İnşallah millet olarak galibiz”
Türk milletinin darbe girişimi karşısında eğilmeyeceğini kaydeden Başkan Şinasi Gülcüoğlu,
sözlrini şöyle tamamladı:
“Milletin evladına, milletin meclisine, milletin cumhuruna silah sıkan adam namerttir,
namusuzdur. Hanini bol bir milletiz ama bu milletin asil duruşu Allahın izniyle bu hainlere de
gereken dersi vermiştir. Hakka yürüyen özel harekâtçılarımıza, devlet adamlarımıza,
memleket aşığı vatandaşlarımıza gani gani rahmet diliyorum, ruhları şad mekanları cennet
olsun. Silahlı kuvvetler gibi şerefli bir müessese içinde faaliyet gösteren bu şerefsizlere
kanmayarak bu hainlere inanmayarak cumhurumun yanındayım, demokrasime sahip
çıkıyorum diyen şanlı Türk askerine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum.
Meydanları boş bırakmayan siz değerli milletimize teşekkür ediyorum. Eğilmedik
bükülmedik ve bugün İnşallah millet olarak galibiz.”
Başkan Şinasi Gülcüoğlu daha sonra kalabalığın önünde tekbir getirerek yürüyüşü başlattı.
Slogan ve bayraklar ile köprü meydanına kadar yürüyen kalabalık hep birlikte istiklal marşını
okuyarak meydanlarda sabahladı. Ezan seslerinin hiç susmadığı Bünyan’da demokrasi
şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılınarak dualar edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18122.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Şehidimiz Doğanay’a son görev
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire
Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polis memuru Kübra Doğanay'ın
cenazesi (23), Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
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Şehit Doğanay için ilçe meydanındaki Camii Kebir’de tören düzenlendi.
İl Müftüsü Şahin Güven tarafından öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası şehidin naaşı ilçe
mezarlığında toprağa verildi.
Şehidin annesi Hikmet, kız kardeşleri Şerife ve Ayşe Nida ile üniversiteden okul arkadaşları
tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba Harun Doğanay ise yakınlarının desteğiyle güçlükle
ayakta durabildi.
Vali Süleyman Kamçı, anne ve babayla yakından ilgilenip taziye dileklerini bildirerek,
"Şehidiniz bizim şehidimizdir. Hainlere gereken ceza en ağır şekilde verilecektir." dedi.
Törene, şehidin ailesinin ve Vali Kamçı'nın yanı sıra AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail
Tamer, Sami Dedeoğlu, İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve vatandaşlar katıldı.
Vali Kamçı gözyaşlarını tutmadı
Vali Süleyman Kamçı, cenazede göz yaşlarına hakim olamadı. Vali Süleyman Kamçı, “Onları
tarih unutmayacak, hepsi bizim evlatlarımız, yakınları da bizim yakınlarımız.” dedi.
Şehit Kübra Doğanay’ın cenazesinde konuşma yaparken göz yaşlarına hakim olamayan Vali
Süleyman Kamçı, “Kübra kızımı edebi makama gönderdik. Çocukluğundan itibaren polis ve
şehit olmak istiyormuş. Allah duasını kabul eyledi. O bizim şehidimiz. Yakınları, kız kardeşi
bizim kardeşimiz, kızımız. Başımızın üstlerinde yerleri var.” dedi.
Söz konusu darbe girişimini, ‘vatan hainliği’ diye tanımlamanın daha doğru olacağını belirten
Vali Süleyman Kamçı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, cumhurun başını, baş komutanın mekanını ve askerin başı
Genel Kurmay Başkanı’nı, kuvvet komutanlarını, alçakça, haince esir almaya çalışmışlardır.
Ama Allah onlara fırsat vermedi. Milletimizin birliği, beraberliği sayesinde oldukları yerde
kaldılar. Çürük elmaların temizlenmesi memleketimiz milletimiz için hayırlı olmuştur diye
düşünüyorum. Her şerde bir hayır vardır. Ben bu konuda şehide olan Kübra kızımıza ve şehit
olanlara Allahtan rahmet diliyorum. Şehitlik sonra en yüksek makam. Kübra kızımız da zaten
bu makamı arzu etmiş ve Allah onun duasını kabul eylemiştir. Allah tüm şehitlerimize rahmet
eylesin geride kalanlarına cennetten mekanlarında yerlerini hazırlasın. Yaralı olan
gazilerimize yaralı olanlarımıza Allahtan acil şifalar diliyorum. Türk milletinin dimdik ayakta
durmasını sağlayan peygamber ocağı olan askerimiz bizim baş tacımız göz nurumuz, onlara
teşekkür ediyoruz. Onların devletinin milletinin yanında sımsıkı durmuşlardır. Bu günden
itibaren devletin, milletin birliğine beraberliğine göz dikenler en ağır şekilde
cezalandırılacaktır. Hiçbir şekilde tereddüdünüz olmasın . Kayseri olarak bizler valisiyle
bakanıyla, milletvekilleriyle, siyasi partileriyle, askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla tek bir
yumruk olduk. Bunu Kayserinin Valisi olarak size övünerek söylemek istiyorum. Herkes birli
bütünlük içerisinde oldu, Allah bu birliğimizi bütünlüğümüzü bozamasın.”

Vali Süleyman Kamçı, konuşmasının ardından, şehit babası Harun Doğanay’a Türk bayrağı
ve Kübra Doğanay’ın fotoğrafını teslim etti.
AA/İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18123.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Develi Emniyet Müdürü de açığa alındı
Yurtta Sulh Konseyi darbe girişimi ile ilgili olarak Kayseri Develi ilçesinden emniyet müdürü
ve 1 polis memuru açığa alındı.

18 Temmuz 2016 Pazartesi 14:53

Yurtta Sulh Konseyi darbe girişimi ile ilgili olarak Kayseri Develi ilçesinden emniyet müdürü
ve 1 polis memuru açığa alındı.
Develi ilçesinde saat 11.00 sularında, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Korkmaz ve polis
memuru Özcan Özmen açığa alındı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18124.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

MHP'den idam cezası teklifine destek
MHP, idam cezası teklifinin Meclis'e gelmesi durumunda teklife destek olacak.

18 Temmuz 2016 Pazartesi 15:00

FETÖ'nün darbeci askerlerinin ihanet girişiminden sonra 'idam cezası' tartışmaları başladı.
HDP idam cezasına karşı dururken, MHP'den konuyla ilglili yapılan açıklamada"MHP elbette
aziz
milletimizde
oluşan
bu
temayülü
değerlendirecektir
ve
karşılıksız
bırakmayacaktır." denildi.
İDAM CEZASI TEKLİFİ GELİRSE..
Açıklamayı yapan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Eğer hükümet, idam cezasının
tekrar geri getirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun tasarısı teklifiyle
gelirse, bugüne kadar idam cezasının kaldırılmasına tek karşı çıkan Milliyetçi Hareket Partisi,

elbette aziz milletimizde oluşan
bırakmayacaktır." şeklinde konuştu.

bu

temayülü

değerlendirecektir

ve

karşılıksız

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18125.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

29 hakim ve savcıya tutuklama
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi kapsamında, Kayseri'de 29 hakim ve savcı
tutuklanarak cezaevine yollandı.
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FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltılar sürüyor.
Bu çerçevede gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 29 yargı mensubu çıkarıldıkları
mahkemece tutuklanarak Nevşehir Kapalı Cezavine sevk edildi. Yargı mensupları, adliyeki
işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden
geçirildikten sonra Nevşehir'e gönderildi.
Öte yandan, 6 yargı mensubunun firari olduğu öğrenildi.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18126.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Garnizon Komutanı Yalçın adliyeye sevk
edildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin gözaltına alınan Kayseri
Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın, adliyeye sevk edildi.
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FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturmalar kapsamında dün şehir girişindeki
Boğazköprüsü mevkisinde yakalanan 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Kayseri Garnizon
Komutanı Tümgeneral Yalçın'ın emniyetteki sorgusu tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Yalçın, adliyeye sevk edildi.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18127.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Süper Lig'de fikstür belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de efsane kaleci merhum Turgay Şeren'in adı verilen 2016-2017 futbol
sezonunun fikstür çekimi İstanbul'da yapıldı
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İŞTE İLK HAFTANIN PROGRAMI:
Beşiktaş - Alanyaspor
Galatasaray - K. karabükspor
Trabzonspor - Kasımpaşa
Antalyaspor - Osmanlıspor
M. Başakşehir - Fenerbahçe
Adanaspor - Bursaspor
Kayserispor - Akhisar
Ç. Rizespor - Konyaspor
Gençlerbirliği-G.Antepspor
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18128.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Meclisten ortak ses
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi
ve Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri ile birlikte, darbe girişimine karşı basın açıklaması
yaptı.

19 Temmuz 2016 Salı 09:58

3 SİYASİ PARTİ DE KATILDI: Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda yapılan basın
açıklamasına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile tüm ilçe başkanlarının yanı sıra
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin ve MHP İl
Başkanı Baki Ersoy katıldı.
MİLLETİN ÜLKEYİ BÖLDÜRMEYECEĞİ KANITLANMIŞTIR:
Darbe girişiminin asıl niyetinin ülkeyi iç savaşa sürüklemek olduğunu belirten Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “15 Temmuz günü bu milletin, bu ülkeyi böldürmeyeceği
kanıtlanmış tescil edilmiş, hepimizi duygulandıran, heyecanlandıran ve mutlu eden çok güzel
bir tablo ortaya çıkmıştır. Siyasi partilerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, STK’larımız ve
bunların nüvesi ve varlık nedeni olan aziz vatandaşlarımız hep birlikte, bu adi hain teşebbüse,
cesaretle ve onurla direnmiş darbenin başarı elde etmesini engellemiştir.” dedi.
“Bu cümleden olmak üzere, aziz Türk milleti, parti farkı gözetmeksizin, tek vücut olmuş bu
çirkin girişimi akameti uğratmasını bilmiştir.” ifadelerini kullanan çelik, “İfade etmek gerekir
ki, yüce halkımızın sokaklara çıkarak geleceğine devletine ve istikrarına sahip çıkan
sağduyulu refleksi, darbe girişimini darbeleyen en önemli etken olmuştur. Açıktır ki, hiçbir
darbenin halka rağmen, halka ateş açarak başarıya ulaşması mümkün değildir.” diye konuştu.
Bundan sonraki süreçte, tüm kesimlerin soğukkanlılıkla ve duygusal hezeyanlardan uzak
durarak, ülke üzerinde oynanan oyunlara gelmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Mustafa
Çelik, “Farklı düşüncelere, tercih ve inanışlara rağmen, devletimiz ve milletimizin bekası için
bize düşen görev kardeşlik ve istikrar üretmektir. Birlik olamayan ve birlikte yaşamayı
beceremeyen ülke vatandaşlarının akıbetinden ders çıkartmak gerekir.” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Meclisi olarak darbe girişimini şiddet ve nefretle kınadıklarının altını
çizen Başkan Mustafa Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:
“Bu saldırıyı gerçekleştirenlere, bundan çıkar sağlamaya çalışanlara lanet olsun diyoruz. Bu
darbe girişimine karşı koymak için, devletinin ve milletinin istikrarı ve geleceği için, seve
seve canını veren şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı ve gazilerimiz için acil şifalar
diliyoruz. Bu girişimin karşısında dik duruşuyla ülkemizi uçurumun kenarından döndüren
devletimizin tüm kuruluşlarına, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve hükümetimize,
hemşehrimiz Genel Kurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Hulusi Akar’a, tüm siyasi
partilerimizin genel başkanları ve teşkilatlarına, tarihinde ilk kez bombalarla karşı karşıya
kalan Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçek mensuplarına,
milletimize doğru bilgiler aktaran ve darbecilere karşı koyan medyamıza ve darbe girişimine
karşı, ilk dakikadan itibaren meydanlara çıkarak demokrasi için nöbet tutan aziz milletimize
şükranlarımızı sunuyoruz.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18129.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

3 vali yardımcısı ve 2 kaymakam açığa
alındı
Darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Kayseri'de 3 vali yardımcısı ile 2
kaymakam açığa alındı.
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Kayseri’de darbe girişimine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda vali yardımcılarından
Gökhan Azcan, Mustafa Arı ve Erhan Özdemir, Akkışla Kaymakamı İbrahim Ethem Kazak
ile Hacılar Kaymakamı Yasin Tikdağ’ın açığa alındığı bildirildi.
Selaları önlemeye mi çalıştı?
Hacılar Kaymakamı Yasin Tikdağ’ın darbeye karşı ilçede okunan ezan ve selaları önlemek
için İlçe Müftüsü Mehmet Özbek’e baskı yaptığı iddia edildi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18130.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Rümeysa toprağa verildi
Umre görevini yerine getirmek için anne ve babası ile birlikte gittiği kutsal topraklarda
geçirilen trafik kazasında hayatını kaybeden Rümeysa Nehir Kurt toprağa verildi.
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Kayseri İHH Yetim Birimi Sorumlusu Hatice Kurt ile İşadamı Ahmet Kurt’un kızı Rümeysa
Nehir Kurt için Hunat Camii’nde cenaze namazı kılındı. Namaza Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İlim
Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş, Ticaret Odası Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz, bazı iş adamları ile yakınları katıldı.
Baba Ahmet Kurt tekerlekli sandalye ile geldi
Aynı kazada yaralanan ve hastanede bir süredir tedavi gören Rümeysa Nehir Kurt’un babası
Ahmet Kurt, kızının cenaze namazına tekerlekli sandalye ile geldi. Metanetini korumayı
başaran baba kurt “Allah hepinizden razı olsun. Ben iyiyim merak etmeyin.” dedi.

Namazı İl Müftüsü Güven kıldırdı
Rümeysa Nehir’in naaşı İl Müftüsü Şahin Güven tarafından ikindi namazı sonrasında
kıldırılan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.
-OlayAcı olay Peygamber Efendimizin Ravzası ve Mescidi Nebevi'nin bulunduğu alanın 500 metre
yakınında gerçekleştirilen bombalı saldırının yaşandığı gün Mekke-Medine karayolunda
meydana gelmişti.
Kazadan anne Hatice Kurt ve baba Ahmet Kurt yaralı olarak kurtulurken, Rümeysa Nehir
Kurt ise hayatını kaybetmişti. Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18131.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Tırların demokrasi konvoyu
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Kayseri’de dün demokrasi nöbetinin 3. gününde, TIR’lardan oluşan konvoy Cumhuriyet
Meydanı’na gelip korna çalarak Meydan’da bulunanlara destek verdi. TIR konvoyu şehrin
çeşitli caddelerinde dolaşarak klaksonlarla darbe girişimini protesto etti.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18132.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Hain darbe girişimi ERÜ’de protesto edildi
Rektörlük tarafından düzenlenen hain darbe girişimini tel'in programına ellerinde Türk
bayrağı ile çok sayıda öğretim üyesi katıldı. Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven “küçük bir
azınlık tarafından girişilen menfur kalkışma, terör, ihanet ve darbe girişimini şiddetle kınıyor
ve lanetliyoruz." Dedi.

19 Temmuz 2016 Salı 10:26

Devletimiz ve Milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik hain darbe girişimi Erciyes
Üniversitesi’nde Rektörlük tarafından düzenlenen tel’in programı ile protesto edildi.
Rektörlük binası önünde gerçekleştirilen tel’in programına; Rektör Prof. Dr. Muhammet
Güven, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan, Prof. Dr. Karamehmet Yıldız ve Prof. Dr.
Mustafa Kemal Apalak, Genel Sekreter Doç. Dr. Eyyüp Ecevit, dekanlar, enstitü, yüksekokul
ve meslek yüksekokulu müdürleri, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven ile çok sayıda öğretim
üyesi ve personel katıldı.
Programda ilk olarak Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve Başkumandan Mustafa Kemal
Atatürk ve darbe girişimi sırasında şehit olan güvenlik güçleri ile vatandaşlarımız için saygı
duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Fırat’ın, Kur’an
tilavetinden sonra ise İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven dua etti.
Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, konuşmasında 15 Temmuz gününün ülkemiz tarihine
talihsiz bir gün, Milletimizin şanlı tarihine ise parlak ve şerefli bir gün olarak geçeceğini
kaydetti. Rektör Güven, “Küçük bir azınlık tarafından girişilen menfur kalkışma, terör, ihanet
ve darbe girişimini şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Onlara en güzel cevap Asil ve Aziz
Milletimiz tarafından verilmiştir, verilecektir. Bu hain terör olayına katılan herkesin kimliğine
ve kim olduğuna bakılmaksızın en ağır şekilde cezalandırılacağına inancımız sonsuzdur” dedi.
"Milletimizin demokratik olgunluğa eriştiğinin göstergesidir"
Konuşmasında demokratik yöntemlerle halkın oyuyla gelen yöneticilerin ancak halkın oyuyla
değiştirilebileceğine vurgu yapan Rektör Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kendilerine 15 Temmuz 1099 Haçlı Ordularının Kudüs’ü işgalinin yıl dönümünü darbe
tarihi olarak seçen, o gün Haçlı Ordularının Müslümanları katletmesini örnek alarak milletin
ve Milletin Meclisinin üzerine bomba ve kurşun yağdıranlar, bu milletin şanlı tarihinden
haberdar olmayan zavallılar olduklarını bugün anlamışlardır. Esas amacının Yüce
Milletimizin oyları ile seçilen ve aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanı da
olan Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı ile demokratik seçimlerle gelen Meclisimize
karşı olduğu açık olan bu zavallı girişim, aynı zamanda Aziz Milletimizin iradesini yok
saymaya yöneliktir. Halkımızın demokrasiye sahip çıkması ve bu saldırının başarısız olması
en önemli tesellimizdir. Bu olumsuz tecrübe Milletimizin demokratik olgunluğa eriştiğinin,
ülkemizde artık sadece darbelerin değil, darbe girişimlerinin de başarılı olamayacağının en
önemli göstergesidir.
Demokratik Türkiye Cumhuriyetinin saygın bir eğitim kurumu olan Erciyes Üniversitesi başta
Senatosu olmak üzere tüm organ ve mensuplarıyla, Cumhurbaşkanlığımız, Türkiye Büyük
Millet Meclisi, Başbakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız ve Emniyet Genel
Müdürlüğümüz olmak üzere devletimizin tüm kurumlarının ve darbecilere karşı duran Necip
Milletimizin daima yanında yer almış ve bundan sonra da yer almaya devam edecektir.
Olaylar sırasında, demokrasiyi korumak ve halkımızın iradesine sahip çıkmak uğruna
cansiperane meydanlara koşan ve girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasında büyük katkısı
olan, Aziz ve Kahraman Milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Hain darbe ve terör eylemi
sırasında büyük bir liderlik örneği gösteren Cumhurbaşkanımıza, gündelik siyaseti bir kenara
bırakarak, milli bir mesele karşısında tarihe altın harflerle yazılacak birlik ve beraberlik örneği
sergileyen Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yer alan siyasi partilerimiz ve
liderlerine, ilk andan itibaren olayların kontrolünü elinde tutan ve milletimize güven telkin
eden Başbakanımıza ve hükümetimize, başta menfur kalkışma esnasında vakar ve metanetini
koruyarak milletimizin yanında yer alan Genelkurmay Başkanımız olmak üzere şanlı
ordumuzun tüm mensuplarına, Emniyet müdürlerimiz nezdinde cesaret, azim ve
kararlılıklarından dolayı tüm kahraman emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Bu
menfur olaylar sırasında şehit olan güvenlik güçlerine ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet;
yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz.

Üniversitemiz mensupları arasında bu girişimden dolayı kalbinde sevinç ve umut besleyenler
varsa, onları milletin vicdanına ve Allah’a havale ediyorum. Onlar bilmelidirler ki! Bu
kurumda asla onlara yer olmayacaktır. Yıkmaya çalıştıkları devletin saygın bir kurumunda
barınamayacaklardır. Onları yıkmaya çalıştıkları devleti ve o devletin en önemli
kurumlarından olan Erciyes Üniversitesini terk etmeye davet ediyorum. Yoksa devletimizin
ilgili organları ve bizler gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz.
İnanıyorum ki! Allah devletimizin ve milletimizin yanında olacaktır. Hepinize geçmiş olsun
diyorum. Şehitlerimizden dolayı hepimizin başı sağ olsun. En önemlisi Vatan sağ olsun.”
Rektör Güven’in konuşmasının ardından darbe girişimini tel’in programı son buldu.
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18133.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Tantana
Kasım Özkan'ın kaleminden (Diriliş Postası)
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18134.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Kayseri’de darbenin selasını veren ekip
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in talimatıyla, ülke genelindeki tüm camilerden
demokrasi şehitleri için selalar verildi. Kayseri ve ilçe camilerinde de aynı anda selalar
okundu.

19 Temmuz 2016 Salı 10:37

Kentimiz ve ilçelerinde de FETÖ'nün darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler için
selalar verildi. Hunat Camii’nde 15 kişilik ekip, nöbet tutarak gündüz 12.00 ile gece 00.00
aralığında yarım saatlik aralıklarla sela verdiler. Ayrıca sela sonrası tekbirler getirildi, salat-u
selam verilerek şehitlere Allah'tan rahmet dilendi.
Müftü Güven meydanlara davet etti
Müftülükçe hazırlanan bu metin de sık sık camilerde okunarak halk Meydan’a davet edildi;

“Sevgili vatandaşlarımız! Devletimize ve milli iradeye yapılan kalkışma ve darbe hareketini
telin etmek, tepkimizi göstermek devletimize olan bağlılığımızı ifade etmek için sağduyuyla
ülkemizi milletimizi bayrağımızı seven tüm halkımızı Cumhuriyet Meydanına bekliyoruz.”
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18135.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Kocasinan'ın kırsalda hizmet seferberliği
devam ediyor
Kocasinan Belediyesi, bölgenin kırsal mahallerine hizmet götürmeyi aralıksız sürdürüyor. Bu
kapsamda Kocasinan Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağı ekipler, Barsama
Mahallesi’nde bulunan mesire alanında yol yapımı, çevre düzenlemesi ve yenileme
çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

19 Temmuz 2016 Salı 11:30

İlçe sakinlerine daha iyi hizmet götürmeyi amaçlayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar’ın talimatıyla çalışmalara gösterilen hassasiyet arttırıldı. Bu çerçevede Kırsal
Hizmetler Müdürü Şaban Uğur, Barsama Mahallesi’ne giderek yapılan faaliyetleri yerinde
inceledi.
İnceleme sonrası kısa bir açıklama yapan Kırsal Hizmetler Müdürü Şaban Uğur, Kocasinan
bölgesinde 48 adet kırsal mahalle bulunduğunu ifade ederek, “Çalışma programımız
kapsamında kırsal bölgelerimize ekiplerimizle birlikte gece-gündüz demeden hizmetlerimizi
aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda Barsama Mahallemizde bulunan mesire alanımızın daha
güzel çevreye kavuşması için yol yapımı ve çevre düzenleme çalışması yapıyoruz. İnşallah
kısa bir süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlandığında ilimiz sakinlerine daha iyi hizmet
sunacağız. ” şeklinde konuştu.
Kırsal Hizmetler Müdürü Şaban Uğur sözlerini, daha modern ve daha yaşanabilir bir
Kocasinan için, bölge genelinde yenileme çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini ifade
ederek noktaladı.
Mahalle sakinleri de, Barsama Mahallesi’nde yapılan çalışmalardan dolayı Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve ekibine teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18136.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Kayseri Şeker, çiftçisi ve çalışanıyla
demokrasi nöbetine katıldı
Ülke genelinde yaşanan darbe girişimine karşı Kayseri’de Cumhuriyet Meydanında
demokrasi nöbetine devam edildi. Kayseri Şeker, çiftçisi ve çalışanıyla demokrasi nöbetine
iştirak ederek tepkisini gösterdi.

19 Temmuz 2016 Salı 11:33

Cumhuriyet Meydanına çiftçi ve çalışanlarla birlikte Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan
Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu,
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyelerinden Abdulkadir Güneş, Kayseri Şeker
Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü İsmet Aksoy,
Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve diğer yetkililer de Cumhuriyet
meydanındaki etkinliklere iştirak ettiler.
Cumhuriyet Meydanında Demokrasi nöbeti esnasında gazetecilerden gelen bir soru üzerine
konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Bu millet 15
Temmuz'da gece saatlerinde sokağa, meydanlara ve çeşitli kamu kurumlarına sahip çıkarak
asaletini ortaya koydu. Şimdide Cumhurbaşkanımızın isteği doğrultusunda sahip çıkmaya
devam ediyor. Buna ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Ülkemizdeki son 3-4 gündür yaşanan
gelişmeler problemin devam ettiğinin bir işaretidir. Onun için milletimizin devletine,
hükümetine ve demokrasisine sahip çıkması lazım. Bunu da millet her bir şekilde ortaya
koyuyor. Milletimizin büyüklüğü bu şekilde kendisini gösteriyor. Bunu dünyada başka bir
milletin başarması mümkün değil. Bir saat içerisinde ihtilal yapmaya kalkışanlara 2 saat
içerisinde karşı darbe yaparak onlara yerine göre yumruk ve tekmeleri ile onlara hadlerini
bildirerek devletini de, ülkesini de kurtardı. Ülkesindeki bir takım kuruluşların namusunu da
kurtardı. Bu tehlike tamamen ortadan kalkıncaya kadar bu millet bu anlayışını sürdürecektir"
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18137.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Şeker-İş Sendikası darbe girişimini kınadı
Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı, sendika olarak darbe girişimini
kınadıklarını söyledi. Başkan İbrahim Dayı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadelere
yer verdi:

19 Temmuz 2016 Salı 11:40

“Şüphesiz ki kardeşi kardeşe vurdurarak demokrasiyi askıya almak, millet iradesini yok
sayma teşebbüsleri ülkemize vurulacak darbelerin en büyüğüdür.
Şurası unutulmamalıdır ki;Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez
bütünlüğünden asla taviz vermeyecek güce ve kudrete sahiptir.
Tarihi sorumluluğumuz bizlere bu zorlu günlerde demokrasiyi ülkeye ve millete sahip
çıkmayı hatırlatmaktadır.
Bu itibar ile geleceğimizi karartacak milli birlik ve bütünlüğümüzü sabote edecek her türlü
müdahaleye milletçe karşı durmak tarihi bir sorumluluktur.
Ülkemiz, milletimizin sağduyusuyla bu kalkışmadan yarınlara daha güçlenerek çıkacaktır.
Bu temenni ile herkesi vatanına sahip çıkmaya davet ediyor, ülkemizin birliğine, dirliğine,
bütünlüğüne karşı ayaklananları şiddetle kınıyor. Darbelere sonsuza kadar hayır diyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18138.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Futbolculardan Türk bayrağı ile poz
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor Turgay Şeren Sezonu Hazırlıklarına devam
ederken, antrenman öncesi sarı kırmızılı takım Türk Bayrağı ile poz verdi.

19 Temmuz 2016 Salı 11:41

Sabah Laktak testinden geçen takım akşam pas drili topa sahip olma, baskı çalışması ve dar
alan oyun çalışması yaptı. Antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcular Türk Bayrağı ile poz
verdi.

Öte yandan Kayserispor resmi internet sitesinden mesaj yayımlayarak darbe girişimine tepki
gösterdi. Kayserispor resmi web sitesinden yayınlan mesajda, "Darbelere karşı milletimizin ve
demokrasimizin yanındayız." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18139.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

7 rütbeli asker gözaltına alındı
Kayseri'de 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'nce 12. Hava
Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı ile 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı ve lojmanlar
dahil toplam 92 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 rütbeli asker gözaltına alındı.

19 Temmuz 2016 Salı 11:46

Edinilen bilgiye göre yaşanan darbe teşebbüsünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'nce
başlatılan operasyonlar çerçevesinde 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı ve 2. Hava
İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı ile birlikte 92 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyon kapsamında 7 rütbeli asker gözaltına alınırken, aramalarda çeşitli
döküman, CD, ses kayıtları ve hard disklere el konulduğu öğrenildi.
İl genelinde 55 asker gözaltına alındı
Kayseri'deki 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan 15 Temmuz'daki Fethullahçı
Terör Örgütü'nün darbe girişimi esnasında 8 nakliye uçağının izinsiz kalkması iddiasıyla ilgili
gözaltına alınan 48 askerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Türk
Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanmış illegal örgüt mnsuplarınca yapılan darbeye teşebbüs
olayı ile ilgili olarak 16 Temmuz saat 00:30'dan başlamak üzere 8 adet askeri nakliye uçağının
yasak olmasına rağmen havaalanından kalktığı tespit edildi. Kalkan uçaklardan biri tekrar
Kayseri'deki havaalanına, 7'sinin ise Malatya Havaalanı'na indiği belirlenirken, Malatya
Emniyet Müdürlüğü tarafından uçaklarda bulunan pilot/yardımcı pilot ve uçakta bulunan tüm
mürettebat olmak üzere 39 asker gözaltına alınarak Kayseri'ye getirildiği ayrıca Kayseri'deki
havaalanına inen uçakta bulunan 6 mürettebat da Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri
tarafından gözaltına alındı. Ayrıca olaya karıştığı tespit edilen 3 asker daha gözaltına alınarak
toplam gözaltı sayısı 48'e ulaşmış oldu.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan
soruşturmada 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğini bozma', 'düşmanla işbirliği yapma',
'devlete karşı tahrik', 'askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma,
'anayasayı ihlal', 'cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı', 'yasama organına karşı suç',
'hükümete karşı suç', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan', 'silahlı terör
örgütüne üye olmak', 'silah sağlama', 'suç için anlaşma', 'askeri komutanlıkların gaspı',
'askerleri itaatsizliğe teşvik' suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.
"Sosyal medyadaki asılsız iddialara inanmayın"

Öte yandan bazı sosyal medya sitelerinde 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'ndan
askerlerin hareket edeceği iddialarının dolaşması üzerine emniyet yetkilileri vatandaşa
uyarılarda bulunarak bu tür haberlerin asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18141.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Vali Orhan Düzgün Açığa Alındı
Kalkışma harekatının bastırılmasının ardından başlayan ve aralıksız devam eden göz altı veya
açığa alma olaylarına bir şok ismin daha dahil edildiği iddia edildi. İddiaya göre kısa bir süre
önce Kayseri’den merkeze alınan Vali Orhan Düzgün, açığa alındı.

19 Temmuz 2016 Salı 11:48

15 Temmuz olaylarının ardından Fethullah Terör Örgütü (FETÖ) yakını ve yandaşı yada
birlikte çalıştığı tespit edilen, şüphelenilen kişilere yapılan operasyonda merkeze çekilen Vali
Orhan Düzgün’de 18 Temmuz Pazartesi’yi, 19 Temmuz Salı’ya bağlayan gece açığa alındığı
iddia edildi. Görevinden uzaklaştırılarak bir nevi tedbir alındığı düşünülen Vali Orhan
Düzgün’ün, Kayseri’den ayrılışı sırasında gerek yerel idari amirler gerekse bir çok kişi göz
yaşı dökmüş ve uğurlamak için Kayseri Valiliği önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu.
Son gelen bilgilerde ise Düzgün'ün tutuklandığına yönelik...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18142.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Kayseri Garnizon Komutanı Tutuklandı
15 Temmuz'da meydana gelen darbe girişimi sonrası yapılan FETÖ/PDY soruşturması
kapsamında gözaltına alınan Kayseri Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail
Yalçın tutuklandı.

19 Temmuz 2016 Salı 11:50

15 Temmuz tarihinde meydana gelen darbe girişiminin ardından başlatılan Fethullahçı Terör
Örgütü (FETÖ) / Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında İl Emniyet

Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Kayseri Garnizon Komutanı
Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine
gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18143.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in
cenazesi memleketine getirildi
15 Temmuz'da meydana gelen darbe girişiminde şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet
Yiğit'in (23) cenazesi memleketi Kayseri'ye getilridi.

19 Temmuz 2016 Salı 11:53

15 Temmuz'da meydana gelen darbe girişiminde Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde bulunan Polis
Özel Harekat Merkezi'ne yapılan saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in
cenazesi memleketi Kayseri'ye getirilerek Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.
Cennet Yiğit'in cenazesi Bünyan İlçesi'nde düzenlenecek olan törenin ardından defnedileceği
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18144.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Futbolculardan Türk bayrağı ile poz
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor Turgay Şeren Sezonu Hazırlıklarına devam
ederken, antrenman öncesi sarı kırmızılı takım Türk Bayrağı ile poz verdi.

19 Temmuz 2016 Salı 11:55

Sabah Laktak testinden geçen takım akşam pas drili topa sahip olma, baskı çalışması ve dar
alan oyun çalışması yaptı. Antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcular Türk Bayrağı ile poz
verdi.

Öte yandan Kayserispor resmi internet sitesinden mesaj yayımlayarak darbe girişimine tepki
gösterdi. Kayserispor resmi web sitesinden yayınlan mesajda, "Darbelere karşı milletimizin ve
demokrasimizin yanındayız." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18145.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Yeni Ufuklar Derneği darbecileri lanetledi
Yeni Ufuklar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri darbe girişimini kınadı. Konuyla ilgili yapılan
yazılı basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi

19 Temmuz 2016 Salı 12:13

“Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı girişilen bu darbeyi Yeni Ufuklar Derneği
mensupları olarak kınıyor ve lanetliyoruz. Bu zor günlerde devletimizin ve hükümetimizin
yanında yer alarak darbecilerle mücadeleyi destekliyoruz. Her türlü demokrasi dışı girişime
karşı olduğumuzu, demokratik ve laik Cumhuriyetimize sahip çıkacağımızıyüksek sesle
haykırıyoruz.
Türk milletine, hükümetine ve gazi meclise darbe girişiminde bulunan Fetöcü terör örgütü
mensuplarının ve sempatizanlarının ordudan, emniyetten, yargıdan, üniversiteden, millî
eğitimden ve her türlü kurumundan temizlenmesi için devletimizin gerekli çalışmaları
yapmasını bekliyoruz.
Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, darbecilerin hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını
bekliyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18146.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Genç hukukçulardan darbe girişimine tepki
Genç Hukukçular Adakemisi üyesi bir grup avukat, basın açıklaması yaparak, darbe
girişimine tepki gösterdi.

19 Temmuz 2016 Salı 12:16

Baro Başkanlığı önünde toplanan bir grup Kayseri Barosu avukatı basın açıklaması yaptı.
Genç Hukukçular Akademisi adına konuşan Avukat Ercan Avcı, 15 Temmuz'da hukuku ve
demokrasiyi hiçe sayan bir grup hain tarafından Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetine
karşı darbe girişimi yapıldığı ve bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını anımsatarak,
"Bizler ülkesini ve milletini seven, hukukun üstünlüğü ve demokrasiye inanan genç
hukukçular olarak, tüm darbelere karşıyız." dedi.
Demokrasi mücadelesine sahip çıkanlara teşekkür eden Avukat Ercan Avcı,
darbe girişimini doğrudan veya dolaylı olarak destekleyen tüm unsurların hukuk önünde
hesap vermesi ve gereken cezayı almasını istediklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18147.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

II. Vak’a-i Hayriye
Osman GERÇEK
ogercek@netform.com.tr
19 Temmuz 2016, 12:54

Ordu içindeki Paralel Darbe teşebbüssünün derdest edildiği şu günlerde, elli yıldır kılcal
damarlara kadar sızmış bulunan Fetö uzantısı tüm şahıs, kurum ve kuruluşların ortadan
kaldırılması, tarihe II. Vak’a-i Hayriye olarak geçecektir.
Tarihte hatırlanacağı üzere, Osmanlı ordusunun ihtişamlı padişahların bulunduğu 15 ve 16.
Yüzyıllarda yeniçerilerle ve bunların eğitimini üstlenen o günün sünnî tarikatı olan
Bektaşilerle ilgili herhangi bir sorun yaşanmamış ve I. Murat zamanında konmuş bulunan
mutlak itaat sayesinde orduda disiplin bozulmamıştı. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman’a kadar
padişahların ordunun başında başkomutan olarak bulunmaları ve en ufak bir disiplinsizliğe ve
paralel oluşumlara fırsat vermemeleri, Yeniçeri Ocağı ve Bektaşi tekkelerinin saygınlığını ve
popülaritesini artırmıştır.
Bu ocağın çözülmeye başlaması 16. Yüzyılın sonlarında 3. Murad döneminde başlar. Bu
dönemde Avrupa’da gelişen savaş tekniklerinin Osmanlıya uyarlanması için daha fazla tüfekli
piyade askerine ihtiyaç doğmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak için devşirme usulü dışında
değişik meslek grubundan insanlar orduya alınmaya başlanır. Profesyonel askerlik ocağı olan
Yeniçeri ocağı artan sayıyla beraber, kışlalarına sadece maaşlarını almak üzere giden,
askerlik dışında birçok farklı paralel işlerle uğraşan bir topluluk haline geldi. Bu konu birçok
kurum tarafından da istismar edilerek, birçok devlet yetkilisi maiyetinde bulunan çalışanlarını
bu ocağa kayıt ettirerek, masraflarını bedavaya getirmeye çalışmışlardı. Savaş zamanında ise
cepheye gitmek yerine bu devlet kurumlarında görev alarak bir nevi ‘arazi’ olmaları,
cepheden cepheye koşan diğer yeniçerilerinde azmini kırıyordu. Ayrıca bu ocaktan
ayrılanların da nizamnameye uymadan yeniden göreve alınmaları, bu ocağa vurulan bir diğer
darbeydi. Böylece en parlak dönemlerinde 20 bin kişiyi geçmeyen Yeniçeri Ocağı’nın sayısı
her geçen gün artarak 19. Yüzyılın başlarında neredeyse 100 bin kişiyi aşmıştır. Her yeni

saltanat döneminde Yeniçerilere verilen Cülüs bahşişi de yozlaşarak Sultanla, yeniçeriler
arasında pazarlıklara neden olmuştur. Evlenmeleri yasak olan Yeniçerilerin, evliliklerinin de
önü açılarak, kışlaya bağlılıkları azalmış, evlerine bağlanır olmuşlardır. Kışladan ve talimden
uzaklaşan yeniçeriler, her geçen gün etkilerini ve güçlerini artırır olmuşlardır. Uzak
garnizonlarda bulunan yeniçeriler ise merkezi otoriteyi tanımayacak kadar disiplinsizleşerek,
kanun dışı işlere bulaşarak mafyalaşmaya başlamışlardı. Taşradaki yeniçerilerin
uygulamalarından bıkan halkın ise yer yer onlara isyan ederek devlete olan güveni
zayıflamıştı. Bu yozlaşmayı ilk fark eden ve tedbir alma arayışına yönelik gizliden gizliye
yeni bir ordu kurma niyetinde olan, II. Osman ise hunharca katledilmiş, IV. Murad’ın sıkı
denetimi sayesinde bu ocak ıslah edilmeye çalışılsa da bu durum kısa sürmüştür.
Daha sonrasında ise saraydaki iktidar mücadelelerine alet olarak, iktidarı belirlemeye,
istediklerini getirip, istediklerini hall etmeye kadar işi vardırdılar. Bir zamanlar savaş
meydanlarında gösterdikleri yararlılıkları, son zamanlarda idare üzerinde göstermeye
çalışmışlar, kendilerini birinci dereceden iktidarı belirleyen güç olarak devlet içinde paralel
bir unsur haline gelmişlerdi.
18. Yüzyılın sonlarında alınan ardı ardına mağlubiyetler, artık imparatorluğu başka arayışlara
yönlendirmiştir. III. Selim de yeni bir ordu kurmaya yönelik gayretlerinden dolayı
öldürülmüş, II. Mahmud döneminde yapılmak istenen yeniliklerin karşısında duranlar da ilk
yeniçeriler olmuştu.
Yeniçeriler, II. Mahmud’un talimli askerlerden oluşturduğu orduya karşı çıktıkları gibi yeni
bir ordu fikrini savunanların da kellesini istiyorlardı.
Artık Yeniçeri ocağı ve bu ocağın arkasındaki dini güç olan Bektaşiliğin ortadan
kaldırılmadan, askeri ve diğer alanlarda hiçbir yeniliğin yapılamayacağı aşikardı. Bunun
üzerine II. Mahmud, kılıcını kuşanıp, sancağını omuzlayarak, halkın desteğini de yanına
alarak bu ocağa son öldürücü darbeyi vurmaya, inlerine girmeye niyetlendi.
Padişah tarafından silahlandırılan halk, devlet karşısında paralel bir güç oluşturan bu ocağın
bulunduğu kışlayı kuşatarak, inlerine girip, teslim olmaya davet ettiler. Teslim ol çağrısına
cevap gelmeyince, kışlaları topa tutuldu. Kışlada bulunan tüm yeniçeriler öldürüldü. Kaçmayı
başaranlar idam edilerek asıldı. Bir kısmı da denizde boğuldu. Bugünkü Belgrat Ormanlarına
kaçarak izini kaybettirdiklerini sanan yeniçeriler ise dört bir yandan ormanın ateşe
verilmesiyle ağaçlarla beraber adeta cayır cayır yakıldı. Yanmış insan cesetlerinin kokusu
günlerce İstanbul semalarından hissedildi. Yeniçerilere ayrılmış mezarlıklar da yakılıp
yıkılarak tüm esamesi kazınmaya çalışıldı.
İmparatorluğun gerilemesinin en önemli nedeni olan bu habis ur, 15 Haziran 1826 tarihinde
ortadan kaldırıldı. Yeniçerilere ait ne varsa, evrak ve arşivleri de dahil tüm acı hatıraları yok
edilmiş, bu yok edilmeden nasibini de aynı zamanda Yeniçerilerin arkasındaki dini güç olan
Bektaşiler de almıştır. Dergah ve tekkeleri kapatılan tüm Bektaşi şeyhleri de paralel eğitimini
verdikleri tüm mensupları gibi ortadan kaldırılmış, tüm itibarını kaybetmiştir.
İmparatorluk hafızasında Vak’a-i Hayriye yani, ‘En hayırlı Olay’ olarak adlandırılan bu
olayın, 290 yıl sonra yeniden tekerrürüne neden olacak bir fırsat bu milletin eline geçmiş ve
bu fırsatı değerlendirmek için elinden geleni arkasına koymayacaktır. Bu fırsat ‘Asâkir-i
Mansure-i Muhammediye / Muhammed’in Muzaffer Orduları’nı ortaya çıkarır mı zaman
gösterecek ama idari ve askeri reformlar konusunda gevşek davranılmamalı.
Darbe teşebbüsü her zaman olduğu gibi bugün de darbecilerin ocağını söndürecektir, inşallah.
“Koyup kaldırmada ikide birde,
Devrildi kazan söndürdü ocağı “
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18148.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Dolandırıcıların ‘darbe girişimi’ fırsatçılığı
Dolandırıcıların, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi kapsamında yürütülen
soruşturmayı kendileri için fırsata çevirmek için sosyal medyada çeşitli yollar denedikleri
bildirildi. Özellikle sosyal medyada yayılan bazı mesajların bu kişilerin bir girişimi
olabileceğini söyleyen uzmanlar, bu mesajların "durum çok ciddi" diye başlayarak
vatandaşlarda bir algı oluşturulduğuna dikkati çekiyor.
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Siber güvenlik uzmanı Alper Başaran yaptığı açıklamada, Türkiye'nin FETÖ'nün darbe
girişimi dolayısıyla çok büyük bir tehlike atlattığını belirtti.
Son derece kritik günlerden geçildiğini dile getiren Başaran, şunları kaydetti:
"Bazı fırsatçılar halkımızın içerisinde bulunduğu hassas durumu istismar etmeye çalışıyor. Bu
doğrultuda telefonla ve sosyal medya üzerinden vatandaşlarla temasa geçerek 'Adınız darbe
soruşturmasında geçiyor' diyerek çeşitli taleplerde bulunduklarına şahit olduk. Özellikle
sosyal medyada yayılan bazı mesajların bu kişilerin bir girişimi olabileceğini düşünüyoruz."
dedi.
Bu mesajların "durum çok ciddi" diye başlayarak vatandaşlarda bir algı oluşturulduğuna
dikkati çeken Başaran, şöyle devam etti:
"Mesaj, 'Yapmadığımız bir paylaşım yüzünden ceza almamak için, Jandarma Genel
Komutanlığı Bilişim Suçları Sosyal Ağ Bildirgesi çerçevesinde, Facebook'un güvenlik
açığından ötürü hesabım üzerinde bulunan tüm verilerimin (IP, fotoğraflarım, paylaşımlarım
vs.) çarpıtma yolu ve yasa dışı bir şekilde sahte kişilerce kullanılmasından ve doğabilecek tüm
zararlardan ilgili Türk Ceza Kanunu maddeleri gereğince Facebook sorumludur. Bu
hesabımdan başka bir hesabım olmadığını bildirir ve gereğinin buna göre yapılmasını
tarafınıza arz ederim. NOT: Paylaşmayın. Kopyalayıp durum bildirgesi olarak yapıştırın' diye
devam ediyor. Bu mesajı kullanarak vatandaşta belli bir farkındalık oluşturuyorlar. Böylece,
iletişim kurduklarında kurban bu konuda daha önce resmi bir girişim bulunduğuna inanmış
oluyor. En azından bu konuda bir gelişme olduğunu bir yerlerden hatırlıyor. Bu hazırlık
dolandırıcıların işini oldukça kolaylaştırmaktadır."
Alınabilecek önlemler
Başaran, bu nedenle vatandaşların özellikle önümüzdeki günlerde, "darbe soruşturması"
konusunda kendileriyle temasa geçen kişilere karşı çok dikkatli olmaları gerektiğini
vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımız telefonla veya sosyal medya üzerinden kendileriyle temasa geçenlere itibar
etmesinler. Teknoloji, arayan telefon numarasının ve e-posta gönderilen adresin
değiştirilmesine imkan sağlamaktadır. Bu nedenle kendilerini arayan numara 155 veya epostayı gönderen adres Emniyet Genel Müdürlüğü gibi görünse de bu sahte
olabilir. Haklarındaki işlemleri durdurmak için istenen paranın açıkça rüşvet olduğunu
unutmamak gerekir. Dolayısıyla, böyle bir şeyin imkanı yok ama gerçek bir savcı veya polis
bu parayı istese bile vatandaş bu sefer de rüşvet vermiş oluyor. Bu nedene bu tür taleplere
kesinlikle itibar edilmemelidir. Kendini polis veya savcı olarak tanıtan şahıs vatandaşa
'Sizinle birlikte gerçek darbecileri yakalayacağız. Operasyona destek olmanızı istiyoruz,

parayı çekin götürün' gibi bir senaryo uydurabilir. Yine imkansız olmakla beraber, gerçekte
bu tür bir operasyonun ortasında bulunmak hayati risk taşıyacağı için ne güvenlik güçleri
vatandaşı böyle bir tehlikeye atar ne de vatandaşın bu riski alması mantıklı olur."
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün veya Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya
paylaşımları hakkında görüşünü almak isteyeceği kişileri telefonla aramayacağına veya
doğrudan mesaj atmayacağına dikkati çeken Başaran, bu nedenle vatandaşların bu yollarla
kendileriyle temasa geçen kişilere itibar etmemeleri gerektiğini anlattı.
Başaran, "Facebook'un güvenlik açığından ötürü hesabım üzerinde bulunan tüm verilerimin
(IP, fotoğraflarım, paylaşımlarım vs.) çarpıtma yolu ve yasa dışı bir şekilde sahte kişilerce
kullanılmasından ve doğabilecek tüm zararlardan ilgili Türk Ceza Kanunu maddeleri
gereğince Facebook sorumludur." benzeri ibareler olan paylaşımların hukuki geçerliliğinin
olmadığını ifade ederek, "Kanunen şahıslar paylaşımlarından kendileri sorumludur. Bu
nedenle bu paylaşımları yaparak dolandırıcıların işlerini kolaylaştırmamaya özen
gösterilmelidir." diye konuştu.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18149.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Paralel temizlik başladı
FETÖ’nün darbe kalkışması milletin iradesine takıldı. Kayseri de bu millet iradesinin
muhteşem bir şekilde şahlandığı illerden birisi… Ancak darbe girişimine kalkışan FETÖ
üyelerinin Kayseri yapılanması ürkütücü boyutta. Darbe kalkışmasının bir numaralı ismi Akın
Öztürk olmak üzere aralarında eski Vali Orhan Düzgün’ün, vali yardımcılarının,
kaymakamların subayların, savcı ve hakimlerin olduğu geniş bir Kayseri listesi bulunuyor.
FETÖ’nün Kayseri’deki finansörleri ve eğitim kurumları ise herkesin malumu… Yaşanan bu
son süreçte eğer Kayseri’de Emniyet Müdürlüğü’nün gayretleriyle belli bir oranda temizlik
yapılmasaydı çok korkunç bir tablo ile karşı karşıya kalabilirdik.
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Kayserililer özellikle kişisel sosyal medya hesaplarından sitem ederek bu duruma göz
yumanların, yardım ve yataklık yapanların kimler olduğunu merak ediyor! Mesela bu süreçte,
Kayseri eski Valisi Orhan Düzgün merkeze alınmasaydı, Kayseri’yi acaba nasıl bir tablo
bekliyordu?
İşte Kayseri’deki Paralel yapılanmanın baş aktörleri;
Kayseri eski Valisi Orhan Düzgün
Kayseri eski Garnizon Komutanı Akın Öztürk (Darbenin lideri)
Kayseri Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın
12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı General Cemal Akyıldız
Kayseri 12'nci Hava Ana Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görevli Pilot Hava Albay Erhan
Baltacıoğlu
Talas eski Kaymakamı, Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya

Kayseri Vali Yardımcısı Erhan Özdemir
Kayseri Vali Yardımcısı Gökhan Azcan
Kayseri Vali Yardımcısı Mustafa Arı
Kayseri Hacılar Kaymakamı Yasin Tikdağ
Kayseri Akkışla Kaymakamı İbrahim Ethem Kazak
Kayseri Eski Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Bingöl
Kayseri İl Hukuk İşleri Müdürü Şaban Akça
Diğer yandan Kayseri’de 3 generalin dışında, 51 havacı subay, astsubay ve sözleşmeli erbaş
da gözaltına alındı. 29 hakim ve savcı da gözaltına alınırken 138 polisin silah ve kimlikleri
alınarak, görevden el çektirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18150.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

‘Yiğit’ şehidimizi uğurladık
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit düşen özel harekatçı Komiser Yardımcısı Cennet
Yiğit (23), Kayseri'nin Bünyan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
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Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Yiğit'in naaşı, Kayseri
Devlet Hastanesi morgundan alınarak Bünyan'a getirildi.
Yiğit için ilçe meydanında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi Vali Süleyman
Kamçı, genç polisin annesi Huriye Yiğit'e başsağlığı diledi.
Kamçı, vatana ihanet edenlerin en kısa sürede cezalarını bulacaklarını ifade ederek, "Siz
merak etmeyin bunu yapanların, ülkeye, vatana, bayrağa ve bu toprağa ihanet edenlerin
yaptıkları cezasız kalmayacaktır." dedi.
Alanya'da doğup büyüyen Yiğit'in mesai arkadaşları özel harekatçılar da elini öptükleri acılı
anneyi teskin etmeye çalıştı.
Meydanı dolduran vatandaşlar, namazın kılınacağı vakte kadar salavatlar getirdi. Törene
katılan bir vatandaş, genç polisin tabutunun yanına gelerek Türk bayrağını öptü, kucağındaki
torununa da öptürdü.
İl Müftüsü Şahin Güven'in öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Yiğit'in naaşı,
toprağa verildi.
10 aylık polis olan Yiğit'in bir kurumda çalışan Ali Bilgin ile nişan hazırlığında olduğu,
yüzüklerinin alındığı ve bir ay sonra takılacağı öğrenildi. Tören boyunca Yiğit'in ailesinin
yanında olan Bilgin'in ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi.
Yiğit'in Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra,
atanamadığı için polisliğe başvurduğu, üniversite eğitimi boyunca da bir parfümeri de
çalışarak harçlığını çıkarmaya çalıştığı öğrenildi.
Törene, şehidin ailesi ve Vali Kamçı'nın yanı sıra İl Garnizon Komutan Vekili Jandarma
Bölge Komutanı Tuğgeneral Uğur Özcan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve çok sayıda
vatandaş katıldı.

Yiğit, 15 Temmuz akşamı, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda
hayatını kaybetmiş, yaklaşık 42 saat süren çalışmalar sonucu kimliği belirlenebilmişti.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18151.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

ERÜ’de tüm dekanlar istifa etti
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bütün devlet ve vakıf üniversitelerinin dekanlarının istifasını
istediğini açıkladı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Muhammet Güven de gazetemize yaptığı
açıklamada üniversite bünyesinde bulunan tüm dekanların istifasını verdiğini söyledi.
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Buna göre, 1577 dekanın istifası istendi, bunların 1176'sı devlet, 401'i ise vakıf
üniversitelerinde görev yapıyor.
İlk istifalar geldi
YÖK’ün 1577 dekan için aldığı kararından ardından ilk istifalar gelmeye başladı. Erciyes
Üniversitesi Rektörü Muhammet Güven YÖK’ün açıklamasının ardından üniversitedeki tüm
dekanların istifalarını verdiğini söyledi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18152.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Tantana
Kasım Özkan'ın kaleminden ( Diriliş Postası )
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18153.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

O hainlerin peygamber ocağıyla ilgileri yok!
TSK tarafından yayınlanan bildiride "Halkımızın hainlerle vatansever Mehmetçiğimizi ayırt
ederek davranacağına inanıyoruz" vurgusu yapıldı. Darbe girişiminin alçak ve sefil olarak
tanımlandığı açıklamada “Bağrımızda beslediğimiz yılanlara layık oldukları cevap verildi”
denildi.
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin web sayfasına dün 13:00’da yüklenen basın açıklamasının tam
metni şöyle;
Darbe girişimini saat 16’da haber aldık
“15 Temmuz 2016 akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yuvalanan illegal
çete mensubu terörist hainlerin (FETÖ) girişimleri 17 Temmuz 2016 günü saat 16:00
itibariyle bütün yurt genelinde tam anlamıyla bastırılmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri birlik ve
kurumlarının tamamında mutlak kontrol sağlanmıştır.
Her ne kadar bu darbe girişimi Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde başlatılmış olsa da, bunu
yapmaya kalkışan hainlerin, halkımızın Peygamber ocağı olarak adlandırdığı Türk Silahlı
Kuvvetlerinin, vatanını, milletini, bayrağını seven ezici çoğunluktaki mensuplarıyla kesinlikle
hiçbir alakası yoktur.
Bu kapsamda: 15 Temmuz 2016 Cuma günü saat 16:00 sularında Milli İstihbarat Teşkilatı
tarafından verilen bilgi, Genelkurmay Karargahında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi
AKAR, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki ÇOLAK ve Gnkur. II’nci Başkanı
Orgeneral Yaşar GÜLER’in katılımıyla değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeye bağlı olarak;
Genelkurmay Başkanı tarafından;
Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi Amiri Tuğgeneral İlhan KIRTIL aranarak, Türk
hava sahasında ikinci bir emre kadar hiçbir askeri hava aracının (uçak, helikopter vs.)
havalanmaması, havada bulunanların derhal üslerine dönmesi,
Kara Havacılık Komutanlığına gidilerek orada bulunan personel konuları ve hava araçlarının
uçmaması dahil gereken her türlü tedbirin alınması,
Etimesgut’taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına gidilerek tank ve zırhlı
araçlar başta olmak üzere tüm araçların hareketlerinin durdurulması ve hiçbir şekilde dışarı
çıkmamaları yönünde gereken tedbirlerin alınması emirlerini vermiştir.
Gnkur.II’nci Başkanı tarafından da; Gnkur.Bşk.nın emriyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Harekat Merkezi aranmış ve Türk Hava Kuvvetlerine ait tüm hava araçlarının uçuşlarının
durdurulması talimatı verilmiştir.
Böylece, alınan bilgi doğrultusunda bu alçak ve sefil girişime karşı ilgili/sorumlu makamlara
gerekli ikaz ve emirler anında ve en geniş şekliyle iletilmiştir.
Bünyemizde ur haline gelen, kendilerine emanet edilen ve düşmana karşı kullanılması
gereken silahları devletimize, silah arkadaşlarına ve halkımıza karşı kullanmakta tereddüt dahi
etmeyen illegal çete mensubu terörist hainler (FETÖ) tarafından ihanet belgesi olan sözde (2
numaralı) bildirinin Genelkurmay Başkanınca imzalanması ve televizyonda okunması

yönünde kendisine tehdit ve zorlamada bulunulmuştur. Hainlerin bu talepleri Genelkurmay
Başkanı tarafından hakaret içeren ifadelerle, hiddetle ve kesinlikle reddedilmiştir.
Bu kapsamda; yüksek siyasi liderlik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçek evlatlarının ve
kahraman emniyet mensuplarımızın anında verdiği tepki ve asil milletimizin engin bir anlayış
ve kahramanca karşı koymasıyla içimizde urlaşan cunta heveslisi illegal çete mensubu terörist
hainler (FETÖ) ile kahramanca mücadele edilerek, bağrımızda beslediğimiz yılanlara alanda
layık oldukları cevap verilmiştir.
Bu zilleti ve rezaleti, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, mazisi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı
Kuvvetlerine ve asil milletimize yaşatan alçaklar en ağır şekilde cezalandırılacaklardır.
Bu nedenle Yüce Milletimizin asker elbisesi içerisine girmiş eli kanlı canilerden oluşan illegal
çete mensubu bu terörist hainler (FETÖ) ile görevinin başında olan, ülkemizin bekası için,
aynı zamanda BTÖ ile de canla başla mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve
fedakar mensuplarını çok iyi ayırt edecek şekilde davranışta bulunacağına inanıyoruz. Bunun
da ülkemizin ve asil Milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliği bakımından hayati önemi haiz
olduğunun bilincindeyiz.
Bir kez daha, bu darbe girişimi esnasında demokrasi ve hukuk düzenine sahip çıkma adına
şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza, kahraman emniyet mensuplarımıza ve içerisinde
çok sayıda gencimizin de bulunduğu kadirşinas milletimizin kahraman evlatlarına Yüce
Allah’tan rahmet, değerli aile fertleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, bütün yaralılarımıza
acil şifalar diliyoruz.
Türk Silahlı Kuvvetleri en genç erinden en yüksek rütbeli general/amiraline kadar tüm
personeliyle demokratik hukuk sistemi içerisinde Devletimizin ve yüce Milletimizin emrinde,
görevinin başındadır.
Zafer, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, asil milletimizin yüksek değer ve hedeflerine
inananlarındır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Türk Silahlı Kuvvetleri”
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18154.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Ahmet Kurt’tan anlamlı mesaj
Ailesiyle umredeyken meydana gelen kazada yaralanan ve 25 yaşındaki kızı Rumeysa Kurt’u
yitiren Ahmet Kurt hasta yatağında darbe girişimine karşı direnenlerle ilgili anlamlı bir destek
mesajı yayınladı.
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Ahmet Kurt, kişisel sosyal medya hesabından darbe girişiminin yaşandığı gecenin sabahı 16
Temmuz günü yayınladığı duygulandıran mesajında şunlara yer verdi,
“Ey bu güzel vatanın cesur yürekleri; ben Ahmet Kurt; umre yolunda ailecek trafik kazası
geçirdik. Allah bana; 1990 yılında Rumeysa Nehir Kurt'u emanet verdi. Bu kazada geri aldı.

Eşim Hatice ve ben ameliyatlıyız. Hastanedeyiz. Vatan haini namussuzlar vatanı işgale
girişmişler, yiğit kardeşlerim meydanlarda namus nöbeti tutuyorlar. Ben ise biçareyim. Daha
yavrumun cenazesi gelmedi, gözüm yollarda bedenim hastanede, ama gönlüm sizlerle
Ankara, İstanbul, 81 il meydanında. Gazamız mübarek olsun.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18155.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Altı Nokta Körler Derneği’nden kınama
Kayseri Altı Nokta Körler Derneği düzenlediği basın açıklamasıyla 15 Temmuz akşamı bir
grup üst düzey darbeci tarafından gerçekleştirilen ve ülkeyi kana bulayan darbe girişimini
kınadı.
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Dernek binasında düzenlenen basın açıklaması, Altı Nokta Körler Derneği Kayseri Şube
Başkanı Av. Saadettin Kulkul, Şehit ve Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz,
Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin, Anadolu Erciyes Eng. Spor
Kulübü Bşk. Yrd. Efdal Özkartal, Anadolu Sakatlar Derneği Osman Kılıç, Görme Engelliler
Spor Federasyonu İl Yönetim Kurulu üyesi Ümmet Ekici, Ak Parti Melikgazi Belediye
Meclis üyesi Yılmaz Uçkan, Genç Görme Engelliler Spor Kulübü ve Kayseri Görme
Engelliler Spor Kulübü Başkanı Süleyman Ekici, Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü
Başkanı Fatma Oytun, Zihinsel Eng. Derneği Başkanı Hasan Aykülteli ve Anadolu sakatlar ve
Görme Engelliler Derneği Başkanı Osman Kılıç'ın katılımıyla gerçekleşti.
Basın açıklamasını okuyan Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Hasan Aykülteli,"Bilindiği
gibi 15 Temmuz gecesi ülkemiz büyük bir kabus ve kargaşa yaşanmıştır. Etkileri uzun zaman
görülecek olan ve şanlı ordumuz içerisinde yuvalanmış bir grup caninin başlattığı darbe
girişiminde çıkan olaylar sonucu 208 kardeşimiz şehit olmuş 1491 kardeşimiz yaralanmıştır.
Bu olaylar sonunda ülkemizin uğradığı maddi zararların bilançosu ise henüz netleşmemiştir.
Şüphe yok ki bu caniler adalet önünde hesap verecek. Layık oldukları en ağır cezaya
çarptırılacaklardır." dedi.
Haber/Fotoğraf: Tuğba Köksal (stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18156.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Melikşah Rektörü görevden alındı
Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Mat ile üniversitenin genel sekreteri ve
hukuk müşaviri görevlerinden uzaklaştırıldı.
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon
kapsamında Melikşah Üniversitesinin bağlı olduğu Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfına
mahkemece atanan kayyum heyeti, Rektör Prof. Dr. Mahmut Mat ile üniversitenin genel
sekreteri Veli Demirci ve hukuk müşaviri Ekrem Horozoğlu'nu görevinden uzaklaştırdı.
Bu kişilerin üniversite yerleşkesine girişlerinin de yasaklandığı, mütevelli heyetinin bu
görevlere en kısa zamanda atama yapacağı öğrenildi.
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Melikşah Üniversitesinin bağlı olduğu Burç
Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfına 23 Haziran'da mahkemece kayyum atanmıştı.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18157.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Darbe çocuklara nasıl anlatılır?
Uzman Pedagog Hemşin Adıgüzel, bilgisayar oyunları ve film sahnelerine benzer
görüntülerin günlük olarak gözlerimizin önünde cereyan ettiği ve haberlerde de görüldüğüne
dikkat çekti.
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Darbe girişimiyle birlikte yaşanan şiddet görüntüleri ve toplumun yaşadığı üzücü sürecin
çocuklar üzerindeki etkilerine değinen Uzman Pedagog Hemşin Adıgüzel, bilgisayar oyunları
ve film sahnelerine benzer görüntülerin günlük olarak gözlerimizin önünde cereyan ettiği ve
haberlerde de görüldüğüne dikkat çekti.
Adıgüzel, "Çocuklar gördükleri görüntüleri yetişkinlerden daha farklı şekillerde
anlamlandırmaktadır. Bu yüzden gazete, bilgisayar, tablet ve televizyonlarda gördükleri
görüntüler onları korkutup kaygılandırabilir. Bu tür durumlar ileriki süreçlerde farklı
psikolojik bozuklukları da beraberinde getirebilir" dedi.

Yaşanılan tüm travmatik olaylarda (doğal afet, savaş, ölüm, patlamalar, baskınlar...)
çocukların tepkilerini farklı şekillerde gösterebildiklerini ifade eden Adıgüzel, "Örneğin uyku
reddi, kâbuslar, alt ıslatma, öfke, algı ve dikkat sorunları, yalnız yatamama ve farklı korkular
bu tepkiler arasında sıralanabilir. Ayrıca tepkisizlik, donma ve dalma halleri de dikkat
edilmesi gereken işaretçiler olarak sıralanabilir" şeklinde konuştu.
"Çocuklar uyuyunca izleyin"
Ebeveynlerin bu tür durumlarda yatıştırıcı olmaya çalışarak, "Sadece bir filmdi" demelerinin
yardımcı olmadığını, ebeveynlerin dikkatli bir şekilde konuya yaklaşmaları ve özen
göstermeleri gerektiğini belirten Adıgüzel şu konulara dikkat çekti:
* Çocuklarınızın yanında bu tür haber ve programları izlemektense, çocuklarınız uyuduktan
sonra duymayacakları şekilde haberleri takip edin.
* Çocuklarınız bu haberleri gördülerse onları dinleyin.
* Bu görüntülerin onları nasıl etkilediğine kulak verin.
* Çocuklarınızın sorularını dikkate alın.
* Duygularını dinleyerek, bu tür duyguların doğal olduğunu anlatın.
* Yanlarında olduğunuzu hissettirin.
* Uyku öncesinde sakinleştirici hafif müzikler eşliğinde masallar okuyarak, daha fazla zaman
ayırın.
* Gün içerisinde onlarla lego, puzzle gibi oyunlar oynayarak onları dinleyin ve uygun dille
sorularını cevaplayın.
* Korku ve endişelerini yargılamayın; ‘saçma’, ‘gereksiz’, ‘korkma’ gibi kelimeler
kullanmayın. Korktuğunu anladığınızı belirtin.
* Psikolojik ve bedensel tepkileri iyi gözlemleyin.
* Bir haftalık gözlem sonucunda çocuğunuzda korkular, kaygılar, alt ıslatmalar ve gece
uykusuzlukları devam ederse bir uzmana başvurun".
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18158.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Darbelerle yıkılmayacak çift
Kayseri’de evlenen çift gelin arabasına, 'Bu darbeyi de atlattık, hiçbir darbe yıkamaz bizi'
yazdırdı.
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Birbirinden ilginç ve ince mesajlarla gelin arabası arkasına yazılan yazılara bir yenisi eklendi.
Evlenecek olan Rabia ile Osman isimli çift Hastane Caddesi'nde bir çiçekçi esnafında gelin
arabalarını süsletti.

Gelin arabasının arkasına 'Bu darbeyi de atlattık, hiçbir darbe yıkamaz bizi' yazısı yazan çift,
darbeye göndermede bulundu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18159.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanı
serbest bırakıldı!
HAKKARİ’nin Çukurca İlçesi’nde, darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Kayseri 1’inci
Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Aydın, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece
serbest bırakıldı.
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15 Temmuz darbe girişiminin ardından, terörle mücadele nedeniyle görevde bulunduğu
Çukurca’da gözaltına alınan Tuğgeneral Aydoğan Aydın, sevk edildiği mahkemece serbest
bırakıldı. Tuğgeneral Aydın’ın, serbest bırakılmasının ardından birliğine döndüğü belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18160.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Kayseri'nin gururu general
Kayseri Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Uğur Özcan, 15 Temmuz darbe girişiminin
başladığı andan itibaren ‘Milli İrade’den yana tavır koyarak halkın içerisinde yer aldı.

19 Temmuz 2016 Salı 19:02

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü ve 16 Temmuz gecesi Vali Süleyman Kamçı ve
Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile birlikte hareket eden Tuğgeneral Uğur Özcan,
Kayseri’nin Cumhuriyet Meydanı’nı doldurduğu saatlerde de, halka seslenildiği sırada da
siyasilerin yanı başında ve halkın içerisindeydi. Tuğgeneral Özcan aynı özveri ile
çalışmalarına devam ediyor.Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18161.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Demokrasi nöbetine ilgi çeken destek
Kayseri Şeker çiftçilerinden geldi
Kayseri Şeker çiftçileri maus makinaları ile Boğazlıyan İlçesindeki demokrasi nöbetine destek
verdi. Hava sıcaklıklarının artması üzerine pancar tarlalarının suya olan ihtiyacını sulama
sistemleri ile karşılamaya çalışan pancar ekicileri, gündüzleri tarlalarında kendi işlerini
aksatmadan yaparken akşamları da demokrasi nöbetine katkı veriyorlar.Kayseri Şeker
çiftçileri maus makinaları ile Boğazlıyan İlçesindeki demokrasi nöbetine destek verdi. Hava
sıcaklıklarının artması üzerine pancar tarlalarının suya olan ihtiyacını sulama sistemleri ile
karşılamaya çalışan pancar ekicileri, gündüzleri tarlalarında kendi işlerini aksatmadan
yaparken akşamları da demokrasi nöbetine katkı veriyorlar.Kayseri Şeker çiftçileri maus
makinaları ile Boğazlıyan İlçesindeki demokrasi nöbetine destek verdi. Hava sıcaklıklarının
artması üzerine pancar tarlalarının suya olan ihtiyacını sulama sistemleri ile karşılamaya
çalışan pancar ekicileri, gündüzleri tarlalarında kendi işlerini aksatmadan yaparken akşamları
da demokrasi nöbetine katkı veriyorlar.
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Nöbetin dördüncü gününde pancar çiftçileri şeker pancarı sektörüne ait maus isimli dev iş
makinaları ile demokrasi nöbetine katkı sağladı.
Demokrasi nöbetine Belediye Başkanı Hamdi Erdal, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, AK Parti İlçe Başkanı Hamza Kaya, Kayseri Pancar
Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu
Üyelerinden Harun Halıcı, Denetim Kurulu Üyesi Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu Üyelerinden Hurşit Dede,
Niğmetullah Sevim, Genel Müdür Levent Benli, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok
sayıda vatandaş katıldı.
Konuyla ilgili açıklama yağan Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, 15 Temmuzun
Türk devletinin tarihte en zor karşılaştığı, sıkıntılı ve en uzun gecelerden biri olduğunu
söyledi. Bu sıkıntılı zamanı tarihte olduğu gibi milletin iradesiyle, birlik beraberliğiyle
aştıklarını vurgulayan Başkan Erdal, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Halkımı
meydanlara davet ediyorum' sözünün üzerine her şey bitmişti. Çünkü milletimiz bu sözün
üzerine gerekeni yaptı. 1980 Eylül darbesinde “Büyüklerimiz hayırdır hemşerim ne oldu
diyecek kadar tepki gösterirken bugün sizler gibi milyonlar ellerinde Türk bayraklarıyla
vatanına, milletine, bayrağına, devletine ve demokrasisine sahip çıktı.15 Temmuz akşamından
beri buradaydık yine burada olacağız. Milletimizi meydanlarda tutmaya devam edeceğiz.
Burada bizim rahat konuşmamızı sağlayan o gün ki demokrasi şehitlerini saygıyla anıyorum.”
diye konuştu.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da, "Bu Millet 15
Temmuz'da gece saatlerinde sokağa, meydanlara ve çeşitli kamu kurumlarına sahip çıkarak
asaletini ortaya koydu. Şimdide Cumhurbaşkanımızın isteği doğrultusunda sahip çıkmaya
devam ediyor. Buna ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Ülkemizdeki son 3-4 gündür yaşanan
gelişmeler problemin devam ettiğinin bir işaretidir. Onun için milletimizin devletine,

hükümetine ve demokrasisine sahip çıkması lazım. Bunu da millet her şekilde ortaya koyuyor.
Milletimizin büyüklüğü bu şekilde kendisini gösteriyor. Bunu dünyada başka bir milletin
başarması mümkün değildir.
Ülkemize, devletimize, hükümetimize ve milletimize kast eden alçak bir güruh ülkemize zarar
vermek için kalkışma teşebbüsünde buluştular. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir alçaklık
sergilendi. Bu milletin ekmeği ile yetişmiş insanlar kendilerine verilen imkanlar çerçevesinde
belli makamlara gelmiş insanlar devletimize, milletimize düşmanlık sergilediler. Alçaklık
kustular.Kalkışma sonucunda pek çok insanımız şehit oldu ve yaralandı. Şehitlerimize
Allahtan rahmet diliyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin. Yaralananlara da Allahtan acil
şifalar diliyorum. Bu bize ders olsun. Biz uyanık olmaya devam edersek bu badireleri kolay
atlatmamız mümkün olabilir. Sayın cumhurbaşkanım demokrasi nöbeti sona erdi diyene kadar
biz bu nöbeti sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.
Konuşmalar sonrasında İlçe Müftüsü Mehmet Güler dua etti ve çok sayıda vatandaş araçlarla
konvoy oluşturdu.Nöbetin dördüncü gününde pancar çiftçileri şeker pancarı sektörüne ait
maus isimli dev iş makinaları ile demokrasi nöbetine katkı sağladı.
Demokrasi nöbetine Belediye Başkanı Hamdi Erdal, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, AK Parti İlçe Başkanı Hamza Kaya, Kayseri Pancar
Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu
Üyelerinden Harun Halıcı, Denetim Kurulu Üyesi Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu Üyelerinden Hurşit Dede,
Niğmetullah Sevim, Genel Müdür Levent Benli, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok
sayıda vatandaş katıldı.
Konuyla ilgili açıklama yağan Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, 15 Temmuzun
Türk devletinin tarihte en zor karşılaştığı, sıkıntılı ve en uzun gecelerden biri olduğunu
söyledi. Bu sıkıntılı zamanı tarihte olduğu gibi milletin iradesiyle, birlik beraberliğiyle
aştıklarını vurgulayan Başkan Erdal, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Halkımı
meydanlara davet ediyorum' sözünün üzerine her şey bitmişti. Çünkü milletimiz bu sözün
üzerine gerekeni yaptı. 1980 Eylül darbesinde “Büyüklerimiz hayırdır hemşerim ne oldu
diyecek kadar tepki gösterirken bugün sizler gibi milyonlar ellerinde Türk bayraklarıyla
vatanına, milletine, bayrağına, devletine ve demokrasisine sahip çıktı.15 Temmuz akşamından
beri buradaydık yine burada olacağız. Milletimizi meydanlarda tutmaya devam edeceğiz.
Burada bizim rahat konuşmamızı sağlayan o gün ki demokrasi şehitlerini saygıyla anıyorum.”
diye konuştu.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da, "Bu Millet 15
Temmuz'da gece saatlerinde sokağa, meydanlara ve çeşitli kamu kurumlarına sahip çıkarak
asaletini ortaya koydu. Şimdide Cumhurbaşkanımızın isteği doğrultusunda sahip çıkmaya
devam ediyor. Buna ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Ülkemizdeki son 3-4 gündür yaşanan
gelişmeler problemin devam ettiğinin bir işaretidir. Onun için milletimizin devletine,
hükümetine ve demokrasisine sahip çıkması lazım. Bunu da millet her şekilde ortaya koyuyor.
Milletimizin büyüklüğü bu şekilde kendisini gösteriyor. Bunu dünyada başka bir milletin
başarması mümkün değildir.
Ülkemize, devletimize, hükümetimize ve milletimize kast eden alçak bir güruh ülkemize zarar
vermek için kalkışma teşebbüsünde buluştular. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir alçaklık
sergilendi. Bu milletin ekmeği ile yetişmiş insanlar kendilerine verilen imkanlar çerçevesinde
belli makamlara gelmiş insanlar devletimize, milletimize düşmanlık sergilediler. Alçaklık
kustular.Kalkışma sonucunda pek çok insanımız şehit oldu ve yaralandı. Şehitlerimize
Allahtan rahmet diliyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin. Yaralananlara da Allahtan acil
şifalar diliyorum. Bu bize ders olsun. Biz uyanık olmaya devam edersek bu badireleri kolay
atlatmamız mümkün olabilir. Sayın cumhurbaşkanım demokrasi nöbeti sona erdi diyene kadar
biz bu nöbeti sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında İlçe Müftüsü Mehmet Güler dua etti ve çok sayıda vatandaş araçlarla
konvoy oluşturdu.Nöbetin dördüncü gününde pancar çiftçileri şeker pancarı sektörüne ait
maus isimli dev iş makinaları ile demokrasi nöbetine katkı sağladı.
Demokrasi nöbetine Belediye Başkanı Hamdi Erdal, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, AK Parti İlçe Başkanı Hamza Kaya, Kayseri Pancar
Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu
Üyelerinden Harun Halıcı, Denetim Kurulu Üyesi Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu Üyelerinden Hurşit Dede,
Niğmetullah Sevim, Genel Müdür Levent Benli, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok
sayıda vatandaş katıldı.
Konuyla ilgili açıklama yağan Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, 15 Temmuzun
Türk devletinin tarihte en zor karşılaştığı, sıkıntılı ve en uzun gecelerden biri olduğunu
söyledi. Bu sıkıntılı zamanı tarihte olduğu gibi milletin iradesiyle, birlik beraberliğiyle
aştıklarını vurgulayan Başkan Erdal, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Halkımı
meydanlara davet ediyorum' sözünün üzerine her şey bitmişti. Çünkü milletimiz bu sözün
üzerine gerekeni yaptı. 1980 Eylül darbesinde “Büyüklerimiz hayırdır hemşerim ne oldu
diyecek kadar tepki gösterirken bugün sizler gibi milyonlar ellerinde Türk bayraklarıyla
vatanına, milletine, bayrağına, devletine ve demokrasisine sahip çıktı.15 Temmuz akşamından
beri buradaydık yine burada olacağız. Milletimizi meydanlarda tutmaya devam edeceğiz.
Burada bizim rahat konuşmamızı sağlayan o gün ki demokrasi şehitlerini saygıyla anıyorum.”
diye konuştu.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da, "Bu Millet 15
Temmuz'da gece saatlerinde sokağa, meydanlara ve çeşitli kamu kurumlarına sahip çıkarak
asaletini ortaya koydu. Şimdide Cumhurbaşkanımızın isteği doğrultusunda sahip çıkmaya
devam ediyor. Buna ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Ülkemizdeki son 3-4 gündür yaşanan
gelişmeler problemin devam ettiğinin bir işaretidir. Onun için milletimizin devletine,
hükümetine ve demokrasisine sahip çıkması lazım. Bunu da millet her şekilde ortaya koyuyor.
Milletimizin büyüklüğü bu şekilde kendisini gösteriyor. Bunu dünyada başka bir milletin
başarması mümkün değildir.
Ülkemize, devletimize, hükümetimize ve milletimize kast eden alçak bir güruh ülkemize zarar
vermek için kalkışma teşebbüsünde buluştular. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir alçaklık
sergilendi. Bu milletin ekmeği ile yetişmiş insanlar kendilerine verilen imkanlar çerçevesinde
belli makamlara gelmiş insanlar devletimize, milletimize düşmanlık sergilediler. Alçaklık
kustular.Kalkışma sonucunda pek çok insanımız şehit oldu ve yaralandı. Şehitlerimize
Allahtan rahmet diliyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin. Yaralananlara da Allahtan acil
şifalar diliyorum. Bu bize ders olsun. Biz uyanık olmaya devam edersek bu badireleri kolay
atlatmamız mümkün olabilir. Sayın cumhurbaşkanım demokrasi nöbeti sona erdi diyene kadar
biz bu nöbeti sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.
Konuşmalar sonrasında İlçe Müftüsü Mehmet Güler dua etti ve çok sayıda vatandaş araçlarla
konvoy oluşturdu.Nöbetin dördüncü gününde pancar çiftçileri şeker pancarı sektörüne ait
maus isimli dev iş makinaları ile demokrasi nöbetine katkı sağladı.
Demokrasi nöbetine Belediye Başkanı Hamdi Erdal, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, AK Parti İlçe Başkanı Hamza Kaya, Kayseri Pancar
Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu
Üyelerinden Harun Halıcı, Denetim Kurulu Üyesi Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu Üyelerinden Hurşit Dede,
Niğmetullah Sevim, Genel Müdür Levent Benli, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok
sayıda vatandaş katıldı.
Konuyla ilgili açıklama yağan Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, 15 Temmuzun
Türk devletinin tarihte en zor karşılaştığı, sıkıntılı ve en uzun gecelerden biri olduğunu

söyledi. Bu sıkıntılı zamanı tarihte olduğu gibi milletin iradesiyle, birlik beraberliğiyle
aştıklarını vurgulayan Başkan Erdal, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Halkımı
meydanlara davet ediyorum' sözünün üzerine her şey bitmişti. Çünkü milletimiz bu sözün
üzerine gerekeni yaptı. 1980 Eylül darbesinde “Büyüklerimiz hayırdır hemşerim ne oldu
diyecek kadar tepki gösterirken bugün sizler gibi milyonlar ellerinde Türk bayraklarıyla
vatanına, milletine, bayrağına, devletine ve demokrasisine sahip çıktı.15 Temmuz akşamından
beri buradaydık yine burada olacağız. Milletimizi meydanlarda tutmaya devam edeceğiz.
Burada bizim rahat konuşmamızı sağlayan o gün ki demokrasi şehitlerini saygıyla anıyorum.”
diye konuştu.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da, "Bu Millet 15
Temmuz'da gece saatlerinde sokağa, meydanlara ve çeşitli kamu kurumlarına sahip çıkarak
asaletini ortaya koydu. Şimdide Cumhurbaşkanımızın isteği doğrultusunda sahip çıkmaya
devam ediyor. Buna ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Ülkemizdeki son 3-4 gündür yaşanan
gelişmeler problemin devam ettiğinin bir işaretidir. Onun için milletimizin devletine,
hükümetine ve demokrasisine sahip çıkması lazım. Bunu da millet her şekilde ortaya koyuyor.
Milletimizin büyüklüğü bu şekilde kendisini gösteriyor. Bunu dünyada başka bir milletin
başarması mümkün değildir.
Ülkemize, devletimize, hükümetimize ve milletimize kast eden alçak bir güruh ülkemize zarar
vermek için kalkışma teşebbüsünde buluştular. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir alçaklık
sergilendi. Bu milletin ekmeği ile yetişmiş insanlar kendilerine verilen imkanlar çerçevesinde
belli makamlara gelmiş insanlar devletimize, milletimize düşmanlık sergilediler. Alçaklık
kustular.Kalkışma sonucunda pek çok insanımız şehit oldu ve yaralandı. Şehitlerimize
Allahtan rahmet diliyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin. Yaralananlara da Allahtan acil
şifalar diliyorum. Bu bize ders olsun. Biz uyanık olmaya devam edersek bu badireleri kolay
atlatmamız mümkün olabilir. Sayın cumhurbaşkanım demokrasi nöbeti sona erdi diyene kadar
biz bu nöbeti sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.
Konuşmalar sonrasında İlçe Müftüsü Mehmet Güler dua etti ve çok sayıda vatandaş araçlarla
konvoy oluşturdu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18162.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Vefa Derneği demokrasi nöbeti bekleyenlere
kitap dağıttı
Vefa Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği, demokrasi nöbeti bekleyenlere su, gıda ve
çok sayıda, ‘İngiliz Casusunun İtirafları’ adlı kitabı dağıttı.
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2012 yılından bu yana faaliyet gösteren Vefa Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği, 15
Temmuz darbe girişiminin ardından, Cumhuriyet Meydanında demokrasi nöbeti tutan

vatandaşlar su, gıda ve İngiliz Casusu Hempher’in anılarının yer aldığı, ‘İngiliz Casusunun
İtirafları’ kitabını dağıttı. Dernek yetkilisi Ali Başo, konuyla ilgili olarak, “Ülkemizin ve
devletimizin en büyük ihtiyacının iyi yetişmiş milli ve manevi değerlere sahip vatanına,
milletine, dinine, devletine bağlı insan gücü. Bu insan gücünün önemi son yıllarda daha
belirgin olarak ortaya çıktı. Ülkemizin yetişmiş insan gücüne katkı sağlamak amacıyla,
üniversite gençliğinin barınma ihtiyacını karşılamak için 150 öğrencili yurt inşaatına
başlayacağız. Bu konuda halkımızın desteğini bekliyoruz.” ifadelerinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18163.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Başkan Çelik demokrasi nöbetini terk
etmiyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 15 Temmuz akşamı başlayan demokrasi
nöbetinin beşinci gününde de yine Cumhuriyet Meydanı'ndaydı. Akşam namazının hemen
ardından Cumhuriyet Meydanı'na geçen Başkan Çelik, gece boyunca halkla birlikteydi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, akşam namazını Bürüngüz Camii'nde kıldıktan
sonra mili iradenin yılmayan neferleri olan milletin toplandığı Cumhuriyet Meydanı'na geçti.
Cumhuriyet Meydanı'nın farklı noktalarına stant açan sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden
ve kolaylıklar dileyen Başkan Çelik, Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürlüğü'nün hazırlamış
olduğu sergiyi de gezdi.
Başkan Mustafa Çelik, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda sabahlayacak olan demokrasi
nöbetçilerine simit, su ve tatlı dağıttı.
Vatandaşlarla sohbet ederek Cumhuriyet Meydanı'ndaki kürsüye gelen Başkan Mustafa Çelik,
11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün kardeşi Macit Gül ile birlikte kürsüye çıkarak halkı
selamladı.
REKTÖRLER DE DEMOKRASİ NÖBETİNDE
Demokrasi Nöbeti'nin 5. Gününde de Cumhuriyet Meydanı'nda büyük bir coşku vardı. Bu
coşkuya Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney ve Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
İhsan Sabuncuoğlu da katıldı. Başkan Mustafa Çelik, rektörlerle birlikte halkı selamladı ve bu
aziz davaya destek veren rektörlere teşekkür etti. Üniversite rektörleri yaptıkları
konuşmalarda Türk milletinin böyle dik durduğu müddetçe bu ülkenin belini hiç kimsenin
bükemeyeceğini belirterek, haince yapılan darbe girişimini lanetlediklerini dile getirdiler.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, gece boyunca Cumhuriyet Meydanının farklı
noktalarında ailece demokrasi nöbetine gelen vatandaşlara misafir oldu ve onlarla birlikte
oturarak sohbet etti.

Kayserililerin çocuklarını da alarak vatanın bölünmez bütünlüğüne ve milli iradeye sahip
çıktığını belirten Başkan Çelik, tüm Kayserililere teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18164.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Başkan Çelik demokrasi nöbetini terk
etmiyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 15 Temmuz akşamı başlayan demokrasi
nöbetinin beşinci gününde de yine Cumhuriyet Meydanı'ndaydı.
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Akşam namazının hemen ardından Cumhuriyet Meydanı'na geçen Başkan Çelik, gece
boyunca halkla birlikteydi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, akşam namazını Bürüngüz Camii'nde kıldıktan
sonra mili iradenin yılmayan neferleri olan milletin toplandığı Cumhuriyet Meydanı'na geçti.
Cumhuriyet Meydanı'nın farklı noktalarına stant açan sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden
ve kolaylıklar dileyen Başkan Çelik, Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürlüğü'nün hazırlamış
olduğu sergiyi de gezdi.
Başkan Mustafa Çelik, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda sabahlayacak olan demokrasi
nöbetçilerine simit, su ve tatlı dağıttı.
Vatandaşlarla sohbet ederek Cumhuriyet Meydanı'ndaki kürsüye gelen Başkan Mustafa Çelik,
11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün kardeşi Macit Gül ile birlikte kürsüye çıkarak halkı
selamladı.
REKTÖRLER DE DEMOKRASİ NÖBETİNDE
Demokrasi Nöbeti'nin 5. Gününde de Cumhuriyet Meydanı'nda büyük bir coşku vardı. Bu
coşkuya Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney ve Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
İhsan Sabuncuoğlu da katıldı. Başkan Mustafa Çelik, rektörlerle birlikte halkı selamladı ve bu
aziz davaya destek veren rektörlere teşekkür etti. Üniversite rektörleri yaptıkları
konuşmalarda Türk milletinin böyle dik durduğu müddetçe bu ülkenin belini hiç kimsenin
bükemeyeceğini belirterek, haince yapılan darbe girişimini lanetlediklerini dile getirdiler.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, gece boyunca Cumhuriyet Meydanının farklı
noktalarında ailece demokrasi nöbetine gelen vatandaşlara misafir oldu ve onlarla birlikte
oturarak sohbet etti. Kayserililerin çocuklarını da alarak vatanın bölünmez bütünlüğüne ve
milli iradeye sahip çıktığını belirten Başkan Çelik, tüm Kayserililere teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18165.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Abladan şehit kardeşe duygu dolu mektup
Darbe girişiminde şehit olan Bünyanlı Cennet Yiğit’in ablası Emine Yiğit, sosyal medya
hesabından, kardeşini duygu dolu sözlerle anlattığı bir yazı ile klip paylaştı.
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Profilinde de şehit olan kardeşi Cennet Yiğit’in fotoğrafını kullandığı görülen Emine Yiğit,
kardeşini şu sözlerle anlattı:
“Doğduğun günü hatırlıyorum, sen oldun diye anneme küsmüştüm. Sonra büyümeye başladın,
can yoldaşı oldun bana, kardeşin nasıl güzel bir duygu olduğunu öğrendim. Ne yaparsan yap
arkanda hep bir destek olduğunu bilmek güç verdi hep bana. Birlikte sabahlayışlarımız,
annemin, ‘Susun da yatın artık.’ bağırışları senin gülüp kale almadan kahkahalara devam
etmelerin hala kulaklarımda. Gülüşünün bu kadar güzel olduğunu yeni fark ettim meleğim,
gözlerinin renginin bu kadar güzel olduğunu, gülünce içinin parladığını yeni fark ettim. Bir
daha bana gülümsemeyeceğini bilince fark ettim kuzum. Bilmezdim kardeş kelimesinin bu
kadar kıymetli güzel olduğunu, bilmezdim uzakta da olsa varlığının bu kadar kıymetli
olduğunu. Ne zaman içim sıkılsa gecenin yarısı bile telefonum çalardı, sanki hissederdin.
Şimdi kim arayacak beni, kimle dertleşeceğim ben, kiminle güleceğim, yarım kaldım kuzum,
içimden bir parçayı söktün de gittin, kavurdun gittin. Sen bu vatan uğruna gülüşlerinden
vazgeçtin, gelecek hayal ettiğin adamdan vazgeçtin, aşık olduğun yeğeninden vazgeçtin .
Annemin babamın ciğerinin yangınını ben nasıl söndüreceğim bilmiyorum, yokluğunu nasıl
dolduracağım bilmiyorum ama senin bir yerlerden bizi hep göreceğini biliyorum güzel
gözlüm, mis kokulu Cennet kokulu kardeşim. Bizim evimize ateş düştü, ciğerimiz yandı, tek
tesellimiz senin mekanının en güzel yerde olması. Yattığın yerde rahat uyu kuzum,
emanetlerin bana bundan sonra. Hakkım sana helal olsun canparem. Bana kardeş sevgisini
yaşattığın için Allah senden razı olsun meleğim. Ruhun şad, mekanın Cennet olsun seni çok
seviyorum bir tanem.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18166.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Gemerek heyetinden Kayseri Şeker’e
ziyaret
Gemerek ilçe yöneticileri Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Akay’ı ziyaret ettiler.
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Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarete, Gemerek Kaymakamı Cuma Kılınç, Belediye
Başkanı Mustafa Demir, Ak Parti İlçe Başkanı Hakan Bozbıyık, Ziraat Odası Başkanı İhsan
Sarıdağ ve diğer yetkililer katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18167.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Hak-İş Kayseri İl Temsilciliği ‘Milli İrade
Ve Demokrasi Çadırı’ kurdu
Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilciliği ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube
Başkanlığı Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Cami önüne Milli İrade ve Demokrasi Çadırı
kurarak üyeleriyle birlikte nöbet tutmaya başladı.
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Konuyla ilgi bir açıklama yapan Hak-İş İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube
Başkanı Serhat Çelik, “Darbe girişiminin başlangıcından itibaren, Konfederasyonumuz HAKİŞ ve Kayseri’de bulunan birçok sivil toplum kuruluşları, demokrasiden yana olan tavrını net
şekilde ortaya koymuştur. Geçmişte olduğu gibi bugün de sağlam bir demokratik duruş
sergilemiştir. Yöneticilerimiz, üyelerimiz ve halkımız sokaklara tereddütsüz inmiş, darbe
girişimine cesaretle karşı dimdik durmuştur. Bütün halkımıza, çalışanlarımıza ve üyelerimize
bu dik duruşu için teşekkür ediyoruz. Maalesef 200’ün üzerinde emniyet mensubu ve sivil
vatandaşımız şehit olmuştur. Hizmet-İş Sendikası Ankara 2 No'lu Şube Mali Sekreterimiz de
çıkan olaylarda şehit düşmüştür. Şube Başkanımız ve güvenlik görevlisi personelimiz de
Genel Kurmay önünde yapılan saldırıdan ağır yaralanmışlardır. Hayatını kaybeden
arkadaşlarımıza Allah rahmet yaralı olan arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum.” diye
konuştu.

15 Temmuz Başarısız Darbe Girişimi, ülkemiz ve milletimiz için bir milat olmuştur.
Son olaylarda Türkiye’nin yüzyıllık darbe geleneğine birlik ve beraberlikle yanıt verildiğini
belirten Başkan Serhat Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
“FETÖ/Paralel Devlet Yapılanmasına mensup cuntacı bir grup askerin kalkıştığı darbe
girişimi, Türk milletinin bütününden ağır bir cevap almıştır. Milletin seçtiği Cumhurbaşkanı,
geçmişte birilerin yaptığı gibi şapkasını alıp gitmemiştir. Başbakan ve Hükümet üyeleri,
saklanacak delik aramamıştır. Siyasî partilerimizin liderleri, darbeye karşı olduklarını net bir
şekilde açıkladılar. Polislerimiz, ‘Sonrasında ne olacak?’ demeden, vatan görevine koştu.
Medya kuruluşlarımız başarılı bir demokrasi sınavı vermiştir. Sivil Toplum Kuruluşlarımız,
darbeye karşı sağlam bir duruş sergilemiştir. Ve nihayet, 78 milyon tek vücut olarak, 81 ilde,
sabaha kadar uyumayıp, meydanlara akın etti. Milletimiz, hem kendi iradesine ve hem de
seçtiği liderlerine sahip çıkarak, cuntacıların sokağa sürdüğü tankların üzerine çıktı.
Camilerden okunan ezan ve sala ve çağrılar bütün bir milletimize moral kaynağı olmuştur.
Türkiye, bugünden itibaren, kendisinden ve demokrasisinden çok daha emin bir şekilde
yoluna devam edecektir. 15 Temmuz Başarısız Darbe Girişimi, ülkemiz ve milletimiz için bir
milat olmuştur. Uyanık olmaya, geleceğimize ve demokrasimize sahip çıkma kararlılığımızı
sürdüreceğiz. Hak İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilciliği ve Hizmet İş Sendikası Kayseri
Şube Başkanlığı olarak tüm üyelerimizi ve Kayserili hemşehrilerimizi Kayseri Cumhuriyet
Meydanı Bürüngüz Cami önüne kurmuş olduğumuz Milli İrade ve Demokrasi Çadırına davet
ediyorum. Milli iradeye yapılan darbe girişiminin etkileri tamamıyla yok olana kadar
Cumhuriyet Meydanında nöbet tutmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar üyelerimize
şapka, bayrak, su ve çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Buradan bir kez daha darbe girişimi
sırasında, ülkesi, devleti ve milleti uğruna şehit düşen asker, polis ve sivillerimize Yüce
Allah’tan rahmet, ailelerine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz. Türk Milletine ve Devletine de
büyük geçmiş olsun diyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18168.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Meydan’da düğün coşkusu
Demokrasi nöbetinin dördüncü gününde Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda çarpıcı bir görüntü
yaşandı. Fadik ve İsmail çifti gelinlik ve damatlıkla demokrasi nöbetine katıldı. Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, en mutlu günlerinde bile ülkesi için kaygı çeken çiftin
Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.
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Cumhuriyet Meydanı'nda 7'den 70'e yüz binlerin katılımıyla süren demokrasi nöbetine düğün
günü katılanlar da vardı. Fadik ve İsmail çifti düğün törenlerinden çıkarak demokrasi nöbeti
için Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Genç çift Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
tarafından kürsüye çıkarıldı.

Duygularını dile getiren damat "En mutlu günümüzde, asıl düğünümüz burası dedik ve geldik.
Herkes bir ve beraber bu ülkede yaşasın istiyoruz" diye konuştu.
Genç çiftin bu davranışından dolayı çok duygulanan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, "İşte Kayseri farkı bu. Evlatlarımız düğünlerinden kalkıyor ve buraya geliyor.
Milletimizin derdiyle dertleniyor. Bu olay beni ve bütün hemşehrilerimi çok duygulandırdı ve
gururlandırdı. Ne güzel ki böyle pırlanta gibi evlatlarımız var. Rabbim Fadik ve İsmail
evlatlarımızı bir yastıkta ihtiyar, bir yastıkta bahtiyar eylesin" dedi.
Genç çifti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
tebrik etti. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18169.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

“Milli irade gelişen ekonomiye de sahip
çıkmıştır”
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz günü Milletin önemli bir
sınavdan geçtiğini ve meydanlara çıkarak sadece demokrasiyi ve Cumhuriyeti
sahiplenmediğini bunun yanında gelişen ekonomiye desteklediklerini ve hizmetler ile
yatırımlara da devamını istediklerini beyan ettiklerini söyledi.
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Hızlı trenler, enerji ve sulama barajları, 3. Köprü, 3. Havalimanı, otoban yollar ve köprüler,
açılan üniversiteler ile bilimin gelişmesi, tarım ve esnaf desteklenmesi ile artan üretim ile
Türkiye’yi dünya da lider ülkesi durumuna getirdiğini ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, yüce Türk milletinin aslında en manidar cevabı ve davranışı meydanlar da
vermekte olduğunu kaydetti.
Başkan Büyükkılıç,15 Temmuz akşamı gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin milletin
geleceğini ipotek altına almak isteyenlere meydanlara sabahlayarak vermek isteğini mesajın
aslında açık ve net olduğunu ifade ederek şunları söyledi;
“Türkiye bulunduğu coğrafi yapı ile birçok ülkenin lideri ve dayanağı hatta umudu
durumundadır. Son 15 yılda halktan aldığını güç, güven ve destek ile siyasi istikrar sonucu
Türkiye artık esti Türkiye değildir. 2023 hedeflerine her geçen gün daha da yaklaşmakta ve
gerçekleştirmektedir. Son bir yılı hatırlayalım 3. Boğaz köprüsü, 3. Hava alanı, sulama
barajları ile artan tarım alanları, üreteci ve esnafın desteklenmesi ile ekonomik gelişme yüce
Türk Milletince sahiplenilmiş ve uzun dönem de birçok engellemelere rağmen elde edilen
kazanımlar milletçe canı pahasına desteklenmiştir. Kısaca 15 Temmuz akşamı milletimiz
sadece Demokrasiye ve Cumhuriyete sahip çıkmamış bunun yanında hizmet ve yatırımlara da
sahip çıkarak geleceğine sahiplenmiştir. Çünkü bu tür demokrasi kesintilerin ekonomiye
verdiği zarar, kapatılan işleri ve fabrikaların geçmişte nasıl olduğunu bire bir yaşamıştır. Bu
açıdan durmak yok yatırım ve hizmetlere her kurum olarak devam diyoruz. Çünkü bizler
burada halka hizmet vermeye ve her türlü gelişmeye yatırım için seçildik ve bu amaç ile görev

başındayız. Yüce Türk Milleti her şeyin en iyisine ve güzelliği hak etmektedir. 3 kıta da
hüküm süren bir medeniyetin devamıyız”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile meydanlara çıkan ve terk etmeyen
vatandaşlara seslenen Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, demokrasi
nöbetlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18170.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

"Tankımız tüfeğimiz yok; ama imanımız
var"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, demokrasi nöbetinde, bayrağını alıp Cumhuriyet
Meydanı'na gelen teyze ile karşılaştı. Başkan Çelik, gözyaşlarıyla içini döken teyzenin,
"Bizim tankımız yok; ama imanımız var." sözlerinden çok etkilendi.
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Vatandaşla selamlaşırken Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i gören, teyze, "Bizim
tankımız tüfeğimiz yok; ama imanımız var. Tankların önüne yattık ve bütün dünyaya
gösterdik. Vatana canım feda olsun." dedi. Bu sözlerden çok etkilenen Başkan Çelik, "Senin
gözyaşın o tanklardan güçlüdür." yanıtını verdi.
Başkan Çelik’ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selam götürmesini isteyen Teyze,
"Evim barkım var. Bir kağıt getirin imzalayayım ve her şeyim devletime feda olsun. Bana
sadece bir metrekare yer verin ve orada canımı vereyim." dedi. Bu konuşmadan çok etkilenen
Başkan Çelik, "Ne mutlu bize ki böylesine imanı güçlü, iradesi güçlü neslimiz var.”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18171.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Kayseri’de doğalgaz abone sayısı 435 bine
(bbs) ulaştı
Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü, 2004 yılında yatırım faaliyetlerinin başlaması ile
hizmete sunulan doğalgazda abone sayısının Temmuz ayı başında 435 bin Bağımsız Birim
Sayısına (BBS) ulaştığını açıkladı.
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Kayseri’ye güvenli ve sürekli doğalgaz hizmetini başarıyla sunan Kayserigaz, güncel abone
rakamlarını paylaştı. 2004 yılından bu yana Kayseri Halkı’nın hizmetine sunulan doğalgaz
kullanımının, yeni yatırım alanları ile sürekli artış eğilimine devam ederek, Temmuz ayı
başında 435 bin BBS aboneye ulaştı. Nüfus ve sanayileşmenin artması ve temiz yakıt
kullanım bilincinin gelişmesi doğalgaza olan talebi de arttırdı. Kayseri’nin tüm cadde ve
sokakları ile birlikte mümkün olan tüm ilçelerine doğalgaz ulaştırma hedefi ile projelerini
hızla sürdürmeye devam eden Kayserigaz, yapılan yatırımlarla abone sayısını arttırma hedefi
ile yüzde 98’lik penetrasyon oranına ulaştı. Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Müdürü Ceyhun
Bahtiyar, 2004 yılında Kayseri Halkı’nın hizmetine sunulan doğalgazda abone sayısının 435
bine (BBS) ulaşıldığını paylaştı. Bahtiyar, 2004 yılında 20 bin civarında olan BBS abone
sayısının 21 kat artarak 435 bine (BBS) ulaşması ile doğalgazın kullanıma sunulduğu günden
bugüne, Kayseri’nin hava kirliliğinin azalmasına büyük katkı sağladığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18172.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Amatör futbolcunun düğün fotoğrafları
dikkat çekti
Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Gültepespor'da forma giyen Uğur Karahançer,
düğün fotoğraflarını Sümer Stadı'nda çektirirken, eşi ile birlikte verdiği pozlar ile dikkat çekti.
Genç çifte bu fotoğraf çekiminde topuklu ayakkabıları ve şık gece kıyafetleri ile arkadaşları
da eşlik etti.
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Genç çiftin fotoğraflarında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Özellikle damat Uğur Karahançer'in
damatlığı ile frikik kullandığı, gelin Şule'nin kalede olduğu fotoğrafta çiftin arkadaşlarının
topuklu ayakkabıları ve gece kıyafetleri ile kurduğu baraj dikkat çekti. Diğer karelerde ise
yine çim zemin dekor olarak kullanırken damatlık ve gelinliği krampon ve futbol topu
tamamladı.
Genç futbolcu Uğur Karahançer, futbolu çok sevdiği için böyle bir düşüncenin oluştuğunu
eşinin de buna sıcak bakması ile fotoğraf çekiminin gerçekleştiğini söyledi. Karahançer,
''Eşim futbol tutkumu biliyor. Kendisi de maçlarımı izlemeye geliyor. Düğün
fotoğraflarımızın da unutulmaz olmasını istedik. Bu nedenle futbol sahasında çekimleri
yaptık'' dedi.
Şule-Uğur Karahençer çifti daha sonra düğün salonuna giderek kendilerini bir ömür boyu
birbirlerine bağlayan imzayı atarak sevenleri ile birlikte son dereceli neşeli bir düğünde
hayatlarını birleştirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18173.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

"FETÖ'nün uşaklarını gördüğünüz her
yerde ihbar edin"
Develi Belediyesi Demokrasi nöbeti münasebetiyle Develi meydanında bir program
düzenledi. Programa Ak Parti Kayseri İl Başkanı Cahit Özden, Develi Belediye Başkanı
Mehmet Cabbar, Ak Parti Develi İlçe Başkanı Mehmet Durukan, Ak Parti Develi Gençlik
Kolları Başkanı İsmail Kocabaş, Develi İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak ve binlerce vatandaş
katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile Kur'an okunmasıyla
başladı.
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Ak Parti Kayseri İl Başkanı Cahit Özden, programda yaptığı konuşmasında, "Eğer Recep
Tayyip Erdoğan gibi dik duruşlu bir liderimiz olmasa bu milletleri buraya toplayamayız.
Sizler peşinden gidecek lider bulamazsınız, çocuklarımız sizlerin tuttuğu demokrasi nöbeti
sayesinde rahat edeceklerdir. Komutanlarımızın nelere maruz kaldığını hepiniz görmüşünüz
ve anlamışınızdır. Bu Haşaşi çetesi FETÖ'nün uşaklarına gördüğünüz her yerde karşı
çıkacaksınız, her yerde her zaman onları ihbar edeceksiniz. Biz bunları içimizde
barındırmayacağız" dedi.
Programdan sonra demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara çorba ve çay ikramı yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18174.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Abdullah Gül'ün eski başyaveri tutuklandı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir dönem başyaverliğini yapan İsmail Güneşer,
adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.
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FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Yüksekova Cumhuriyet
Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan, geçici görevle Şemdinli ilçesinde
görev yapan Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, emniyetteki
işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Savcılık sorgusu sonrasında mahkemeye çıkarılan Güneşer, "Anayasayı ihlal" ve "FETÖ/PDY
terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı.
Öte yandan, darbe girişimi sonrasında sözde "Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanlıklarının"
verildiği ileri sürülen Güneşer’in, 15 Temmuz’da, iki kentteki il jandarma komutanlarını
arayarak yönetime el koyduklarını söylediği öğrenildi.
yrıca, komutanlara Bolu ve Düzce’deki vali ve belediye başkanlarının görevden alınması
emrini verdiği ileri sürülen Güneşer’in, Bolu Emniyet Müdürlüğünü de arayarak sokakların
durumu hakkında bilgi aldığı bildirildi. Güneşer’in, emniyetten sokaklarda toplanan binlerce
insanı evlerine göndererek sokakları sakinleştirmesini istediği, "sıkıyönetim komutanı olarak
emrime uymayanların beynini alırım" şeklinde tehditler savurduğu iddia edildi.
ABDULLAH GÜL'ÜN ESKİ BAŞYAVERİ
Güneşer, 14 Temmuz 2008'den Temmuz 2012'ye kadar 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün
başyaverliğini yapmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18175.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Melikşah ‘darbe girişimi’ni biliyormuş
Melikşah Üniversitesi Kayyım Heyeti Başkanı Av. Mehmet Çatlı, 21. Ulusal Psikoloji
Öğrencileri Kongresi için Türk Psikologları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Gökhan Malkoç ve Melikşah Üniversitesi rektörü Mahmut Mat arasında Nisan ayında işbirliği
protokolü imzalandığını ve protokol sözleşmesinde 'darbe' düzenlemesi yapıldığını belirterek,
sözleşmeyi düzenleyenler hakkında 'darbe girişimi'ni önceden bildikleri şüphesiyle
Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
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Adalet Sarayı önünde Savcılığa suç duyurusunda bulunmadan önce gazetecilere
açıklamalarda bulunan Melikşah Üniversitesi Kayyım heyeti Başkanı Av. Mehmet Çatlı, 21.
Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi için Türk Psikologları Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Gökhan Malkoç ve Melikşah Üniversitesi rektörü Mahmut Mat arasında 08
Nisan 2016 tarihinde işbirliği protokolü imzalandığını hatırlattı. Protokolü çerçevesinde
kongrenin Melikşah Üniversitesi tarafından organize edilmesi kararı alındığını ve 4-7 Ağustos
tarihleri arasında düzenlenecek kongre için imzalanan protokol 15 maddeden oluştuğunu
söyleyen Çatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:
Darbe için özel madde
"Kayyım heyeti tarafından yapılan incelemede sözleşmenin "mücbir sebepler" başlıklı 10.
maddesi dikkatimizi çekmiştir. Madde ile hukuken kabul edilen mücbir sebepler dışında
'Darbeler, savaşlar, askeri ayaklanma' gibi özel düzenlemeler yapılmıştır. Yine aynı maddenin
4. bendinde 'böylesi bir mücbir sebep halinin ya da bunların etkilerinin altı aylık süreyi
aşabileceği kanaatine varılması halinde...' ifadesi yer almıştır. Bu maddeler sözleşmeyi
tazminatsız fesih için dayanak olarak kullanılmak için yazılmıştır. Maddenin 1.1. fıkrasında
"savaşlar" ifadesinden sonra parantez içerisinde 'açıklanmış olsun olmasın' ifadesi ile iç savaş
beklentisi ortaya konulmuştur."
Av. Çatlı, kayyım heyeti tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde sözleşmenin
üniversitenin hukuk müşavirliği tarafından hazırlandığı bilgisine ulaşıldığını belirterek,
"Hukuk müşaviri Av. Ekrem Horozoğlu idi. Yine yazışmaları takip eden ve genel işleyişten
sorumlu genel sekreter Veli Demirci'nin de bilgisi olduğunu düşünüyoruz. Sözleşme nisan
ayında imzalanmasına rağmen sözleşmeyi tazminatsız fesih için "darbe" gerekçe olarak
yazılmıştır. Kongre tarihinin ağustos ayının ilk haftası olması da sözleşmeyi düzenleyenlerin
'darbe' tarihini bildikleri şüphesinin uyandırmıştır. Üniversitenin taraf olduğu diğer
sözleşmeler de incelenecek ve tarafınıza bilgi verilecektir" diye konuştu.
Açıklamanın ardından Çatlı ve kayyım üyeleri, Cumhuriyet Savcılığı'na sözleşme fotokopileri
ile birlikte suç duyurusunda bulunmak üzere Adliye'ye girdi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18176.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Avukatlar milli irade için yürüdü
Baro Başkanı Fevzi Konaç, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve milletin büyük bir facianın
eşiğinden döndüğünü belirterek; “Bu darbe girişimi ile bir kez daha anlaşılmıştır ki; devletin
yegane sahibi milletin kendisidir. Milletimiz kendi iradesine, kendi geleceğine sahip çıkmıştır.
“ dedi.
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Kayseri Barosuna bağlı avukatlar demokrasi nöbetine destek olmak adına Adalet Sarayı
önünde toplanarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdüler.
Burada bir açıklama yapan Baro Başkanı Fevzi Konaç, Bin yıllık devlet geleneği ve milletin
engin feraseti sayesinde darbenin başarıyla püskürtüldüğünü söyledi.
“Bu darbe girişimi ile bir kez daha anlaşılmıştır ki; devletin yegane sahibi milletin kendisidir.
Milletimiz kendi iradesine, kendi geleceğine sahip çıkmıştır.” diyen Konaç; “ Ancak
unutulmamalıdır ki; paralel örgütün devlet içerisindeki yuvalanmalarına bakıldığında,
tehlikenin hemen 3 gün içerisinde geçmeyeceği açıktır. Bu itibarla Cumhurbaşkanımızın,
Başbakanımızın ve Devletimizin çağrılarına da kulak vererek millet olarak teyakkuz
içerisinde olmamız zorunludur. “ dedi.
Birlikteliğimizi sürdürmeliyiz
“Milletin üzerinde irade tesis etmeye çalışan ve milletin seçtiklerine karşı darbeye girişen
Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının hak ettiği cezayı alacağına olan inancımız tamdır.”
diyerek sözlerini sürdüren Konaç şu şekilde konuştu.
“Devletimiz, tehlikenin halen devam ettiğini, sokaklarda provokasyona, iç çatışmaların
çıkmasına yönelik sinsi hesaplar olduğunu söylemektedir. Gerçekten de eşi benzeri
görülmemiş millet birlikteliğimizin, millet kucaklaşmasının darbe karşısında en büyük engel
olduğunu görenler, kaosun devamı için bu tablomuzu bozmak için hain planlarını
sürdüreceklerdir. Ancak milletimizin bu birlikteliğini devam ettireceğine, bu hain planların da
boşa çıkacağına olan inancımız tamdır.”
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18177.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

55 askerden 45'i daha tutuklandı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma
kapsamında gözaltına alınan 55 askerden 45'i daha tutuklandı.
8
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12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı ile 2. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığına
yönelik operasyonlarda gözaltına alınan ve Malatya'da yakalanan 52 askeri personel,
emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık
kontrolünden geçirildi.
Askerler, buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından zanlılardan 5'i serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk
edilen 47 askerlerden 45'i tutuklanırken 2'si serbest bırakıldı. Serbest bırakılan zanlıların,
darbe girişimcilerinin talimatlarına uymayı reddeden askeri personel olduğu belirtildi.
Mahkeme sırasında zanlıların aileleri adliye çıkışında bekledi. Gözaltına alındıklarında
üzerlerinde askeri üniforma bulunan zanlıların sivil kıyafet giymesi için ailelerinden giysileri
istendi.
Tutuklanan askerlerin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara'daki Sincan Cezaevine
gönderileceği belirtildi.
Darbe girişimi sırasında Kayseri'deki 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından izinsiz
havalanan 8 askeri nakliye uçağından 7'si Malatya'ya inmiş, biri Kayseri'ye dönmüştü. Siirt,
Şırnak, Hatay ve Denizli'nin Çardak ilçesinden asker takviyesi yaparak darbe girişimine
destek vermek istedikleri belirlenen 39 asker Malatya'da yakalanarak Kayseri'ye getirilmiş, 16
asker de daha sonra 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı ile 2. Hava İkmal Bakım
Merkez Komutanlığına yönelik operasyonlarda gözaltına alınmıştı.
Darbe girişiminin amacına ulaşması durumunda "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak
görevlendirileceği öne sürülen Kayseri Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail
Yalçın ile Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Emre Fırat ve 22. Hava
Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı Harekat Komutanı Albay Erhan Baltacıoğlu olmak üzere 3
kişi daha önce tutuklanmıştı.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18178.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Altın ve döviz hareketli
Ülkemizde yaşanan darbe girişimi sonrasında altın ve döviz fiyatlarının yukarı yönlü
hareketiyle vatandaşlar kuyumcular ile döviz büroları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
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Darbe girişimiyle birlikte Uluslararası piyasalarda hızlı bir yükseliş gösteren dolar ve altın,
yatırımcısını heyecanlandırdı. Darbe girişiminin olduğu gece 2.88 kurunda seyreden dolar
psikolojik sınır olan 3’ün üzerine çıkınca, Cuma gecesine 123 lira civarında giren gram altın
ise 130 liraya dayanınca vatandaş soluğu kuyumcular ile döviz bürolarında aldı.
Hafta başından itibaren yoğunluk yaşanan Kuyumcular Çarşısı’nda vatandaşlar altın ve döviz
bozdurma telaşına düştü. Dün Kuyumcular Çarşısı’nda doların alışı 2.95, satışı 3.01, altının
gramı ise alış 122 TL, satış ise 128 TL’den işlem gördü. Çeyrek altın 212, Cumhuriyet altını
ise 855 TL’den satışa sunuluyor.Uzmanlar döviz ve altının tırmanışının önümüzdeki günlerde
de sürdüreceğini düşündüklerini belirtiyorlar.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18179.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Kurt ailesi’nden teşekkür
Umrede geçirdikleri trafik kazasında kızları Rumeysa Nehir Kurt’u kaybeden, kendileri de
yaralanan Ahmet ve Hatice Kurt, bu zorlu süreçte kendilerine destek verenlere gazetemiz
aracılığıyla teşekkür ettiler.
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Evinde görüştüğümüz Ahmet Kurt, Suudi Arabistandaki bürokratik engeller yüzünden kızının
ülkemize getirilmesi sırasında büyük manevi sıkıntılar yaşadıklarını kaydederek “biricik
kızımızı toprağa defnettik. Rabbimizden sabrımızı artırmasını diliyoruz” dedi.
Kurt, bu süreçte kendilerine destek veren, yurda getirilmelerini sağlayan, ziyaret eden ve
taziyede bulunan herkese minnettar olduklarını belirtti.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18180.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Milli irade ekonomiye de sahip çıktı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz günü milletin meydanlara
çıkarak sadece demokrasiyi ve Cumhuriyeti sahiplenmediğini, bunun yanında gelişen
ekonomiyi desteklediklerini ve hizmetler ile yatırımların da devamını istediklerini söyledi.
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18181.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Çuvaldız
Şaban Ok'un kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18183.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Vicdan noksanı insanlar
11. Cumhurbaşkanı Gül, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlara,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in kurduğu görüntülü cep telefonu bağlantısıyla
hitap etti. Gül, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri darbe girişimine ilişkin, "Maalesef
cuma günü tarihimizin çok acı günlerinden birisini daha yaşadık. Bir grup akıl, izan, vicdan
noksanı insan, bir gece baskınıyla Türkiye'de yönetimi ele alacağını zannetti ama önce silahlı
kuvvetlerimizin değerli komutanları sonra da fedakar, cefakar vatandaşlarımız sokağa çıkarak
buna mani oldular." dedi.
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Kayseri'de darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz'dan beri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan
vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar atarak tepkilerini sürdürdü.
11. Cumhurbaşkanı Gül, meydanda toplanan vatandaşlara, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik'in kurduğu görüntülü cep telefonu bağlantısıyla hitap etti. Gül, sevgi
gösterisinde bulunan ve tezahürat yapan vatandaşları selamladı.
Gece geç saatte vatan için, millet aşkıyla meydana toplanan bütün hemşehrilerine sevgilerini,
muhabbetlerini sunduğunu ifade eden Gül, "Her zaman, yeri geldiğinde vatan, millet din için
büyük fedakarlıklarda bulunan hemşehrilerimle her zaman gurur duyuyorum." diye konuştu.
Darbe girişimi sırasında vatandaşların mili irade için sokaklara çıktığını vurgulayan Gül,
şöyle devam etti:
"Maalesef cuma günü tarihimizin çok acı günlerinden birisini daha yaşadık. Bir grup akıl,
izan, vicdan noksanı insan bir gece baskınıyla Türkiye'de yönetimi ele alacağını zannetti ama
önce silahlı kuvvetlerimizin değerli komutanları sonra da fedakar, cefakar vatandaşlarımız
sokağa çıkarak buna mani oldular. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu, şehitlerimize Allah'tan
rahmet diliyorum. Asker, polis, sivil hepsinin mekanı cennet olsun. Bu izansız cüretkarlığı
yapanları tarih de millet de hiçbir zaman unutmayacaktır. Hem tarihimize kara leke sürdüler
hem de sözde silahlı kuvvetlerinin üniformasını giyen bu izansız insanlar, Türk ordusuna kara
leke sürdüler ama çok şükür ki fedakar halkımızın arkasına bakmadan sokağa çıkması, canını
vermesi çok daha fazla kanlı olayların olmasını önledi. Türkiye'nin karanlık bir döneme
girmesini önledi."
Canını feda eden tüm vatandaşlara minnet, şükran borçlu olduklarına dikkati çeken Gül,
konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu darbeye direnen askerlerimize şükran borçluyuz. Bu gece baskınını yapanlara karşı
fedakarca mücadele eden emniyet teşkilatımızın değerli polislerine şükran borçluyuz. Onlar
bu fedakarlığı yapmasaydı çok çok daha büyük acılar çekilecekti. Bunda en büyük katkıyı
sağlayan siz vatandaşlarımızın vakur, cesur ve asil duruşu oldu. Şimdi bundan sonra da asil ve
vakur durmak gerekir. Bu memleket bizim."
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin göz bebeği olduğunu, vatandaşın orduya peygamber ocağı
gözüyle baktığını aktaran Gül, "Oradan bazı yanlış insanlar çıktı diye ordumuzu yıpratmak,
ordumuzu daha fazla rencide etmek, ordumuzu zayıf düşürmek Türkiye'nin çıkarına değildir.
Şüphesiz ki bu yanlışı yapanlar, bu suçları işleyenler en ağır cezaları alacaklardır. Bundan

kimsenin tereddütü olmasın. Şu anda hükümetimiz her şeyi kontrol etmektedir, herkes
görevinin başındadır." değerlendirmesinde bulundu.
Bütün vatandaşların hiçbir taşkınlık yapmadan, kimseye zarar vermeden, birbirini
kucaklayarak, sevgi ve muhabbetini artırarak Türkiye'nin yolunu devam etmesi gerektiğini
belirten Gül, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye'nin bir an önce normalleşmesi, bir an önce herkesin işinin gücünün başına dönmesi,
bir an önce Türkiye'de bu olağanüstü durumun gitmesi hepimizin çıkarınadır, menfaatinedir
ama bütün bunların olması için şüphesiz ki suçluların hepsinin yakalanması, derdest edilmesi
ve mahkemelerin önüne çıkartılması gerekmektedir. Türkiye'nin dört bir yanında milli
iradeye, demokrasiye vatandaşlarımızın sahip çıkmaları en büyük güvencemizdir. İlk günden
olay duyulur duyulmaz hepimizin çağrısına kulak verip meydanları dolduran ve gözünü
budaktan esirgemeyen bütün vatandaşlarımıza sevgi, muhabbetlerimi sunuyorum. Özelikle siz
hemşehrilerimize, Kayserimize ayrı bir selam iletiyorum. Hepinizle gurur duyuyorum"
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18184.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Emekli Astsubaylardan darbe girişimine
tepki
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Kayseri İl Başkanlığı, Fetullahçı Terör
Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki gösterdi.
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Dernekten yapılan yazılı açıklamada, silahlı kuvvetler içerisinde azınlık, azmış bir grup
tarafından devlete ve milli iradeye karşı yapılan alçak saldırıyı nefretle kınadığı ifade edildi.
Açıklamada, yapılan ihanetin halkın sağduyusu, asker ve polisin milli iradeye olan bağlılığı
sayesinde atlatıldığı kaydedilerek, şu görüşlere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri içinden çıkan ihanet ve darbecilik, geçmişte olduğu gibi, bu gün de
Türk milletini hayal kırıklığına uğratmıştır. Yüce Türk milleti buna rağmen yasalara bağlı,
vatanını canından çok seven TSK personeli ile ihanet edenleri ayırt etmiş, Mehmetçiğine ve
silahlı kuvvetlerine her zaman sahip çıkmıştır. Personelinin emir komuta zinciri içerisinde
demokrasiye ve millet iradesine saygılı olduğunu bilmekle beraber, TSK'nın emir komuta
merkezinin Genelkurmay Başkanlığı olduğunu ve bunun dışında bir oluşumu kabul
etmediğimizi, bütün askerlerimizin gayri milli hareketlerde bulunmayacağına olan inancımızı
koruyarak, darbecilere karşı duruş sergilemelerini istiyor ve Türkiye'nin iç savaşa
sürüklenmesine izin vermeyeceğimizi bütün dünyaya ilan ediyoruz. Türkiye Emekli
Astsubaylar Derneği, Atatürk'ün kurduğu çağdaş cumhuriyetini yaşatmak için üzerine düşen
vazifeyi yapmaya hazırdır."

Açıklamada, bu girişimde bulunanların da en kısa zamanda bağımsız yüce Türk adaleti
önünde yargılanması talep edildi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18185.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Hoşaflık malzeme ucuzladı
Hoşaflık kuru kayısı ve üzümün ramazan ayı sonrasında tezgahlarda bir miktar ucuzladığı
görüldü.
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Vatandaşların sofrasından eksik etmediği hoşaf için gerekli kuru üzüm ve kayısının kilogram
fiyatı Ramazan ayında tezgahlarda 25 TL olarak yerini alıyordu.
Bu fiyatın altında bulmanın neredeyse imkansız olduğu kayısı ve üzümde gevşeme olduğu
görülüyor. Öyle ki her kişinin de fiyatı bugünlerde 15-20 liraya kadar geriledi.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18186.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Demokrasi nöbetine Şeker’den ilginç destek
Kayseri Şeker çiftçileri maus isimli dev iş makinaları ile Boğazlıyan’daki demokrasi nöbetine
destek verdi.
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Hava sıcaklıklarının artması üzerine pancar tarlalarının suya olan ihtiyacını sulama sistemleri
ile karşılamaya çalışan pancar ekicileri, gündüzleri tarlalarında kendiişlerini aksatmadan
yaparken akşamları da demokrasi nöbetine katkı veriyorlar.
Nöbetin dördüncü gününde pancar çiftçileri şeker pancarı sektörüne ait maus isimli dev iş
makinaları ile demokrasi nöbetine katkı sağladı.
Demokrasi nöbetine Belediye Başkanı Hamdi Erdal, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, AK Parti İlçe Başkanı Hamza Kaya, Kayseri Pancar
Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu
Üyelerinden Harun Halıcı, Denetim Kurulu Üyesi Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu üyelerinden Hurşit Dede,
Niğmetullah Sevim, Genel Müdür Levent Benli, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok
sayıda vatandaş katıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, 15 Temmuzun
Türk devletinin tarihte en zor karşılaştığı, sıkıntılı ve en uzun gecelerden biri olduğunu
söyledi. Bu sıkıntılı zamanı tarihte olduğu gibi milletin iradesiyle, birlik beraberliğiyle
aştıklarını vurgulayan Başkan Erdal, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Halkımı
meydanlara davet ediyorum' sözünün üzerine her şey bitmişti. Çünkü milletimiz bu sözün
üzerine gerekeni yaptı. 1980 Eylül darbesinde “Büyüklerimiz hayırdır hemşerim ne oldu
diyecek kadar tepki gösterirken bugün milyonlar ellerinde Türk bayraklarıyla vatanına,
milletine, bayrağına, devletine ve demokrasisine sahip çıktı.15 Temmuz akşamından beri
buradaydık yine burada olacağız. Milletimizi meydanlarda tutmaya devam edeceğiz. Burada
bizim rahat konuşmamızı sağlayan o gün ki demokrasi şehitlerini saygıyla anıyorum.” diye
konuştu.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise, "Bu Millet 15
Temmuz'da gece saatlerinde sokağa, meydanlara ve çeşitli kamu kurumlarına sahip çıkarak
asaletini ortaya koydu. Şimdide Cumhurbaşkanımızın isteği doğrultusunda sahip çıkmaya
devam ediyor. Buna ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Ülkemizde son 3-4 gündür yaşanan gelişmeler
problemin devam ettiğinin bir işaretidir. Onun için milletimizin devletine, hükümetine ve
demokrasisine sahip çıkması lazım. Bunu da millet her şekilde ortaya koyuyor. Milletimizin
büyüklüğü bu şekilde kendisini gösterdi. Bunu dünyada başka bir milletin başarması mümkün
değildir.
Ülkemize, devletimize, hükümetimize ve milletimize kast eden alçak bir güruh ülkemize zarar
vermek için kalkışma teşebbüsünde buluştular. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir alçaklık
sergilendi. Bu milletin ekmeği ile yetişmiş insanlar kendilerine verilen imkanlar çerçevesinde
belli makamlara gelmiş insanlar devletimize, milletimize düşmanlık sergilediler. Alçaklık
kustular. Kalkışma sonucunda pek çok insanımız şehit oldu ve yaralandı. Şehitlerimize
Allahtan rahmet diliyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin. Yaralananlara da Allahtan acil
şifalar diliyorum. Bu bize ders olsun. Biz uyanık olmaya devam edersek bu badireleri kolay
atlatmamız mümkün olabilir. Cumhurbaşkanımız demokrasi nöbeti sona erdi diyene kadar biz
bu nöbeti sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.
Konuşmalar sonrasında İlçe Müftüsü Mehmet Güler dua etti ve çok sayıda vatandaş araçlarla
konvoy oluşturdu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18187.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Talas’ta su kesintisi
KASKİ Genel Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, Talas ilçesinde yürütülen çalışmalar
neticesinde ana şebeke ve depo bağlantısı yapılacağı için su kesintisi olacağı belirtildi.
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Su kesintisinin, bugün yapılacağını belirten KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, “Ana
şebeke ve depo bağlantıları esnasında, Talas Mevlana Mahallesi ile Erenköy Mahallesinde
kısmi, Han, Harman, Tabla Kaya, Kiçiköy, Bahçelievler, Yenidoğan Mahallelerinin
tamamında su kesintisi yapılacak.
Saat 07.00’da başlayacak kesinti 20.00’da sona erecek. Çalışmalar sırasında Erhan caddesinin
bir kısmı trafiğe kapatılacağı için vatandaşlarımız alternatif güzergâhları kullanabilecekler,”
dedi.
Batukan; bu mahallelerde ikamet eden vatandaşların su kesintisinden daha az etkilenmeleri
için gerekli tedbirleri almaları gerektiğini sözlerine ekledi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18188.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Vali Kamçı, Cumhuriyet Meydanı'nda
vatandaşlarla buluştu
Darbe girişimini protesto için meydanlara çıkan vatandaşların Kayseri Cumhuriyet
Meydanı’ndaki "demokrasi nöbeti" sürüyor
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Vali Kamçı, beraberindeki Kocasinan ve Melikgazi Kaymakamları ile birlikte Cumhuriyet
Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu. Vali Kamçı, her yaştan binlerce vatandaşın akın ettiği
Cumhuriyet Meydanı’nda stantları da ziyaret etti. Halkın samimi ilgisiyle karşılaşan Vali
Kamçı, vatandaşlara sağlam ve dik duruşları nedeniyle teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18189.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Erdoğan: 3 ay OHAL ilan edildi
Türkiye'de 3 ay boyunca olağanüstü hal ilan edildi. Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle
demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından alınan tarihi kararı açıkladı.
MGK ve Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, darbe girişiminde bulunan terör örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle
bertaraf edilebilmesi için anayasanın 120. maddesi uyarınca tüm Türkiye'de 3 ay süreyle
olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kendisinin
başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Bakanlar Kurulu toplantısının
ardından, açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin 15 Temmuz akşam saatlerinden itibaren tarihinin en kritik günlerinden birini
yaşadığını belirten Erdoğan, ülkenin ve milletin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) içinde yuvalanmış bir grubun, emir komuta zinciri dışına çıkarak, darbe girişimi
başlattığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi oldukları anlaşılan bu grubun
uçaklarla, helikopterle, tanklarla, silahlarla, devlete ve millete karşı saldırıya geçtiğini
kaydetti.
"Etkili müdahale sayesinde bu teşebbüs amacına ulaşamamıştır"
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel
Komutanlığı, MİT yerleşkesi, Boğaziçi Köprüsü ve çeşitli askeri birimlerin yoğun saldırı
altında kaldığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:
"Şahsımın ve hükümetin kararlı duruşu, milletimizin darbe girişiminde bulunanların karşısına
cesurca girmesi, güvenlik güçlerimizin etkili müdahalesi sayesinde hamdolsun bu teşebbüs
amacına ulaşamamıştır. Milletimizin ülkesine ve iradesine kararlı bir şekilde sahip çıkması
karşısında, darbecilerin silahları da tankları da helikopterleri de uçakları da işe yaramamıştır.
Asker elbisesi giymiş teröristler karşısındaki dik duruşlarıyla memleketine ve geleceğine
sahip çıkan milletimiz, gece boyunca kahramanlık destanları yazmıştır.
"Milletimle iftihar ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin 1960 darbesinden Adnan Menderes ve arkadaşlarına sahip
çıkamamanın üzüntüsünü yıllarca yaşadığını, 1980 darbesinde "Bir sağdan bir soldan"
anlayışıyla gençlerine sahip çıkamayan toplumun acısının hala taze olduğunu anlattı.
15 Temmuz 2016 tarihinin bu kötü gidişe, "Dur" denilen bir dönüm noktası olduğuna dikkati
çeken Erdoğan, "Ülkemiz tarihinde ilk defa bir silahlı darbe girişimi milletin bizzat kendisi
tarafından akamete uğratılmıştır. Türkiye, demokrasi ve hukuk devletine olan bağlılığını
vatandaşlarının canı pahasına ispat etmiştir." dedi.
"Şu an 246 masum insan hayatını kaybetti, bin 536 masum vatandaş yaralandı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişiminde bulunanların açtıkları ateş sonucu
sivil vatandaşlardan, polislerden şu an itibarıyla 246 masum insanın hayatını kaybettiğini, bin
536 masum vatandaşın da yaralandığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok açık söylüyorum şu anda 'şu siyasi parti, bu siyasi partinin
üzerinde duracak değilim. Ama cumhurun başkanı olarak ben, milletimle iftihar ediyorum.
Milletimizle birlikte inanıyorum ki tüm bu engelleri aşmak suretiyle, demokrasi tarihine bir
kahramanlık destanını Türk milleti olarak, biz yazmış oluyoruz." diye konuştu.
3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi
Erdoğan, darbe girişiminde bulunan terör örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf
edilebilmesi için anayasanın 120. maddesi uyarınca 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini
bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olağanüstü hal ilanının amacı ülkemizde demokrasiye, hukuk
devletine, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine yönelik bu tehdidi ortadan kaldırmak için
gereken adımları en etkin ve hızlı şekilde atabilmektir." ifadesini kullandı.
"Demokrasi nöbeti tutan vatandaşlarımız isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savaş uçakları, helikopterler tepesinde dolaşıp bombalar atmasına,
ağır silahlarla ateş etmesine rağmen sokakları, asker kılıklı teröristlerin hedef aldıkları yerleri
boşaltmayan kardeşlerimin kahramanlığını ifade edecek kelime bulamıyorum. Darbe
girişiminin bastırılmasının ardından başka birileri yeniden aynı cüreti gösteremesin diye
günlerdir tüm şehirlerimizin meydanlarında demokrasi nöbeti tutan vatandaşlarımızın her biri,
isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdıklarını bilmelidirler." ifadesini kullandı.
"Polislerimizin fedakarlıkları her türlü takdirin üzerindedir"
Ağır saldırılar altında kalmalarına rağmen görevlerinin başına koşan polislerin
fedakarlıklarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle
sürdürdü:
"Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü binalarında görev
yapanlar başta olmak üzere, darbe girişiminde bulunanların ağır saldırıları altında kalmalarına
rağmen bir an olsun tereddüt göstermeden görevlerinin başına koşan, mücadele eden
polislerimizin fedakarlıkları, her türlü takdirin üzerindedir."
"Tüm imkanlarıyla devletinin ve milletinin yanında yer alan yöneticilerimizi tebrik ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Valiliklerimiz ve belediyelerimiz başta olmak üzere darbe
girişimini haber aldıkları andan itibaren tüm imkanlarıyla, tüm güçleriyle devletlerinin ve
milletinin yanında yer alan kurumlarımızın yöneticilerini de tebrik ediyorum. Aynı şekilde
darbe teşebbüsü karşısında millet iradesinin yanında saf tutan tüm medya kuruluşlarımıza ve
sivil toplum örgütlerimize de şükranlarımı sunuyorum."dedi.
"Milletimiz devletine, devletimiz de milletine sahip çıkmıştır"
Türkiye, tarihinin en güçlü devlet-millet birlikteliğini 15 Temmuz darbe girişimi karşısında
koyduğunu söyleyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Milletimiz devletine, devletimiz de milletine sahip çıkmıştır. Demokrasi, hukuk devleti,
temel hak ve özgürlükler konusunda hiçbir vatandaşımızın, kurumun en küçük bir endişesi
olmasın. Hükümetimizin ilan ettiği olağanüstü hal, bu değerleri, onlara yönelik saldırılardan
koruma amacı gütmektedir."
"Avrupa ülkelerine seslerini çıkartmayanların Türkiye'yi eleştirme hakları yoktur"
Erdoğan, "Ülkemizin yaşadığı tehditle mukayese edilemeyecek derecede küçük terör olayları
karşısında benzer tedbirler alan Avrupa ülkelerine seslerini çıkartmayanların, Türkiye'yi
eleştirmeye hakları kesinlikle yoktur. Aldığımız bu kararı eleştirmeye kesinlikle hakları
yoktur, önce onlar kendilerine baksınlar." dedi.
"Biz kimseden ihsan istemiyoruz, sadece gölge edilmesin yeter"
"Bu millet kendi kaderini belirlemeye muktedirdir" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz kimseden ihsan istemiyoruz, sadece gölge edilmesin yeter. Bu millet kendi kaderini
belirlemeye muktedirdir. Olağanüstü hal ilanının sadece ve sadece ülkemizin karşı karşıya
bulunduğu terör tehdidine karşı gerekli önlemlerin alınmasına, demokrasinin, hukuk
devletinin, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik bir tedbir olduğunun altını
özellikle çizmek istiyorum."
"Ekonomideki reformlar kesintisiz sürecek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu çok açık ve net söylüyorum. Bu süreçte Türkiye, başta
tasarrufların arttırılması konusundaki teşvikler olmak üzere, ekonomideki reformlarını
kesintisiz sürdürecektir." dedi.
"Demokrasiden asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz"
"Bizler, demokrasiden asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz, bunu da böyle
biliniz." diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Milletime şunu söylüyorum, 'Eyvah şimdi olağanüstü hal ilan edildi yoksa bu süreçte artık
valiler devreden çıkıp silahlı kuvvetler mi yönetime el koyacak', asla böyle bir şey söz konusu
değil. Tam aksine valilerimizin yetkileri, iradeleri bu süreç içerisinde daha da artacak."
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18190.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Demokrasi nöbetinin küçük neferleri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, her akşam Cumhuriyet Meydanı'ndaki
demokrasi nöbetine alanı gezerek başlıyor ve vatandaşlarla tek tek selamlaşıyor. Başkan
Çelik, demokrasi nöbetinin en küçük neferleriyle de yakından ilgileniyor.
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Kayserililer demokrasi nöbetine büyük çoğunlukla ailece katılıyor. Tüm aile fertleriyle
birlikte günlerdir Cumhuriyet Meydanı'nda olan Kayserililer daha yaşına dahi girmemiş
bebeklerini de demokrasi nöbetine getiriyorlar.
Demokrasi nöbetinin en küçük neferleri olan bebekler ve çocuklarla Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik yakından ilgileniyor. Cumhuriyet Meydanı'ndaki katılımcıları ziyaret
ederken çocuklarıyla gelen aileleri kutlayan ve milli iradeye ailece sahip çıkılması nedeniyle
teşekkür eden Başkan Çelik, memleket ve vatan sevgisinin çocuklara küçük yaşta aşılanması
gerektiğini vurguladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18191.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Pokemon Go çılgınlığı her yerde
Birçok ülkede olduğu gibi bizim ülkemize de özellikle gençler arasında adeta salgın haline
gelen Pokemon Go oyunu kitleleri peşinden sürüklemeye devam ediyor. Öyle ki Cumhuriyet
Meydanı’nda bulunan tören alanı etrafına toplanan onlarca kişi kendini oyunun heyecanına
kaptırarak saatlerce oradan ayrılmıyor. Hatta sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar
oradan ayrılmayanlar bile var.
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Temmuz ayı başlarında gündeme bomba gibi düşen Pokemon Go oyununun hayran kitlesi
hızla büyüyor. Pokemon Go, çıktığı günden bu yana yaklaşık 3 haftadır ülke genelinde
milyonlarca insanı sokağa döktü. Ayrıca kullanım süresinin uzunluğu ile de en popüler sosyal
paylaşım ağı olan Facebook’u bile geride bıraktı.
Pokemon Go tutkunları ile caddelerde, alış-veriş merkezlerinde, parklarda, bahçelerde,
marketlerde, hemen hemen her yerde karşılaşmak mümkün.
Oyuncu kitlesinin yoğun olduğu yerlerden bir tanesi de Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören
alanı. Özellikle akşam saatlerinde burada toplanan gençler, “Dünyadan bihaber” şekilde
kendilerini oyunun akışına bırakıyorlar.
Sağlığı tehdit ediyor
Akıllı telefonlarla oynanabilen, her yaştan tutkunu bulunan ve dünya genelinde adeta salgın
haline gelen "Pokemon Go" oyununa ilişkin uzmanlar "sağlık üzerinde olumsuz etkileri
olabileceği" uyarısında bulundu.
Sürekli bir oyunla zaman geçirilmesinin, zihinsel işlevler açısından da bazı sorunlara yol
açabileceğini vurgulayan uzmanlar, tüm bağımlılıklarda olduğu gibi uyuşturucu etkisi
oluşturmasının olası bir durum olduğunu ifade ederek, bu tür oyunları oynayanlarda bazı
fiziksel sorunların ortaya çıkabileceğini dile getirdiler.
Uzmanlar, uzun süre vakit harcamayı gerektiren Pokemon Go oyununun çeşitli sağlık
sorunlarına yol açabileceğini belirtiyorlar.
Pokemon Go nedir?
Bir döneme damgasını vuran "Pokemon" karakterlerinin yer aldığı Pokemon Go, akıllı
telefonlarla oynanan, gerçek zamanlı ve online bir oyun. Oyuncular, telefonlarındaki
uygulamayı kullanarak çevrede bulunan Pokemon'ları saptıyor. Daha sonra telefon kamerasını
açan kullanıcılar, bu sayede gördükleri Pokemonlara "Poke Topu" ile vurarak onlara sahip
olabiliyor. Oyuncular sahip oldukları Pokemonları geliştirebilirken, diğer oyuncularla da
bölgede bulunan 'Gym'lere sahip olmak için savaşabiliyor.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18192.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

“Hizmet”in hezimeti
Rıfat YÖRÜK
rifatyoruk@gmail.com
20 Temmuz 2016, 09:43

Kendilerini “Hizmet hareketi” olarak tanımlayan “The cemaat”in intihar saldırısıydı
yaşadıklarımız… Çok güçlü oldukları Türk Silahlı Kuvvetleri’nden de tasfiye edileceklerini,
en geç ağustostaki yaş kararlarına kadar ömürlerinin kaldığını anlayınca yanlarına başka
müttefikler alıp can havliyle Japon kamikaze intihar pilotları gibi dalışa geçtiler.
Kazanmaktan başka çareleri yoktu. Hocalarının duasıyla başaracak ve onu Pensilvanya’dan
muhteşem bir törenle getirtip devletin başına geçireceklerdi. Ama planları başlarına geçti.
Çünkü hasbi değil hesabiydiler. Hesaplarını önce Allah, sonra da millet bozdu. Çünkü “Onlar
tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.” Çünkü;
“Onlara: Yeryüzünde fesat çıkarmayın, denildiği zaman, ‘Biz ancak ıslah (sulh) edicileriz’
derler. Şunu bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir, lâkin anlamazlar.”
17-25 Aralık sürecinde milletin gözünden tamamen düşen sözde “Hizmet hareketi”, 15
Temmuz darbe girişimi sonucunda hezimeti de gördü. Devlet kurumlarına atılan bombalar ve
milletimize sıkılan kurşunlar sonrasında darbeciler tek tek yakalanırken, ülke çapında tüm
kurum ve kuruluşlardan tasfiyeleri hızlandı.
İthal darbeye milli cevap
Her darbede büyük darbeler alan milletimiz ve darbelerden çok çekip her seferinde onlarca yıl
geriye giden ülkemiz çok şükür önemli bir darbe girişiminden kurtuldu. Bu başarıda en büyük
pay şüphesiz ki aziz milletimizindir. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın açıklamalarının
medyada yayımlanmasının ardından meydanlara ve sokaklara inen milletimiz, emniyet
güçlerimizle bir destan yazarak darbe girişimini püskürttü. Böylece F tipi darbe girişimine
milletimiz M tipi nefis bir kapak yaparak, ithal/yersiz darbeye unutulmayacak milli/yerli bir
cevap verdi. Darbe gecesi ülkemizin dört bir yanındaki camilerden okunan ve tüylerimizi
ürperten selalar da adeta darbecilerin sonlarının geldiğini müjdeliyordu.
Bir şehit ve bir gazimiz var
Bu kalkışmada yüzlerce vatandaşımız gibi meslektaşımız, Yeni Şafak foto muhabiri Mustafa
Cambaz’ı şehit verdik. TV NET spikeri Cemalettin Tül ile Milat Gazetesi muhabiri Enes
Babacan da FETÖ'nün askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralandılar.
Kayseri Gündem gazetesi olarak, ülkemizi derinden sarsan bu vahim darbe girişimini şiddetle
kınıyor, kimden gelirse gelsin tüm darbelere “hayır!” dediğimizi vurguluyor, bu vesile ile
imtihandan yüz akı ile çıkan ve birlik-beraberlik içinde fabrika ayarlarına geri dönerek inşallah- darbe dönemini kapatan milletimizle gurur duyduğumuzu belirtiyoruz.
İnanıyoruz ki, MİLLETİMİZ YAŞAYACAK DÜŞMANLARI KAHROLACAKTIR!
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18193.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Kayserililer başkanı ile nöbette
5 Temmuz darbe girişimin ardından başlayan demokrasi nöbeti yurdun dört yanında olduğu
gibi Cumhuriyet Meydanı'nda da devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
hemşehrileriyle birlikte yine Cumhuriyet Meydanı'nda sabahladı.
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Demokrasi nöbetinin altıncı gününe Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği ile ilimizde
öğrenim gören yabancı öğrenciler de katıldı. "Türkiye Rahat ol, biz de nöbetteyiz" sloganı ile
kürsüye çıkan yabancı öğrenciler Türk bayrakları ile milli iradeye destek verdiler.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, demokrasi nöbetinin altıncı gününde de
alanlardaydı. Başkan Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile
birlikte kürsüye çıkarak halkı selamladı. Başkanlar bu sırada Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan için bestelenen Dombra adlı şarkıya da eşlik ettiler.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, halka seslenerek "Sabaha kadar sizinleyiz"
mesajı verdi ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte halkın arasına girdi. Başkan Çelik ve ilçe
belediye başkanları nöbeti tutan vatandaşlara poğaça ve su dağıttılar.
"Sabaha kadar sizinleyiz"
Daha sonra alanı dolaşan Başkan Çelik, iradesine sahip çıkan vatandaşlara teşekkür etti.
Meydandaki vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çelik, onlara moral verdi.
İlerleyen saatlerde bir kez daha kürsüye çıkan Başkan Mustafa Çelik ve belediye başkanları
Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın seslendirdiği Malazgirt Marşı eşliğinde halkı
selamladılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18194.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Aladağlar Milli Parkı fotosafari fotoğraf
yarışması yapıldı
Orman ve Su İşleri Kayseri Şube Müdürlüğü tarafından, Aladağlar Milli Parkı Fotosafari
Fotoğraf Yarışması’nın 6’ıncısı düzenlendi.
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15-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda 39 fotoğraf sanatçısı, katırlar
üzerindeki zorlu doğa yürüyüşünde çalıştı. Genel doğa ve makro kategorilerinde 239
fotoğraftan her dalda 3 fotoğraf dereceye girerken, 20 fotoğraf da yarışma kurulu tarafından
sergiye layık görüldü.
Genel doğa kategorisi dalında ilk üçe giren isimler sırasıyla, Gazanfer Demir, Serkan Daldal,
İsmail Kılıç; makro kategorisinde de ise yine sırasıyla Yunus Yıldız, İsmail Kılıç ve Yasin
Çetin olarak belirlendi.
Fotoğraflardan 41’inin sergilenmeye değer bulunduğu yarışmada, dereceye girenlere ödülleri
önümüzdeki günlerde düzenlenecek törende verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18195.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

ÖTV'deki uygulamalar toplumun her
kesimini etkileyecek"
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, ticari araçlarda
ÖTV'nin kaldırılmasının toplumun tüm kesimini etkileyeceğini söyledi.

21 Temmuz 2016 Perşembe 13:24

KESOB Başkanı Ahmet Övüç, taksiler, kamyonlar, minibüsler ve belediye halk otobüslerinde
ÖTV'nin sene sonuna kadar kaldırıldığını hatırlatarak, "Tabii ki araçların yenilenmesi
bakımından bu hadise güzel bir hadise oldu. Bu beklediğimiz bir durumdu. inşallah bu sefer
de gerçekleşti. İstihdamın artırılması için ve ekonomiye katkı için araçların yenilenmesi
konusu iyi oldu" dedi.
Alınan karardan dolayı esnaflar olarak memnun olduklarını ifade eden Başkan Övüç, "Ama
şunu da özellikle istiyoruz, tabii ki diğer konularda da olduğu gibi yan sanayide burada
çalışacak. Yan sanayide çalışan küçük esnaf ve sanatkarımız bu vesileyle de bu iş kolunda
biraz hareketlilik yaşayacak. Ekonomimiz malum son zamanlarda biraz zor durumda olduğu
için ekonomiye katkımız olacağını düşünüyoruz. Bu vesileyle bu konuda bizlere yardım
edilmesi gerekir. Şehit yakınlarından da bir kişiye herhangi bir araç alırken de ÖTV indirimi
yapacaklar" diye konuştu.
"Yine ÖTV'deki indirimlerden dolayı yan sanayinin çalışması veya esnaf ve sanatkarımızın
biraz daha mesaiyi fazla harcayarak çalışması, otomobil fabrikaları 3 vardiya şeklinde
çalışacak hem istihdam açısı bakımından hem de yan sanayi üreten esnaf ve KOBİ'lerimiz
açısından bu hadisenin iş kolunda biraz daha büyüyeceğini düşünüyoruz" ifadesinde bulunan
Başkan Övüç, "İnşallah bundan sonra inşaat sanayinde de bir ilerleme olur. Biliyorsunuz
ekonominin lokomotifi inşaat sanayidir. Faizler düşürülürse alım satım hızlanır ise biraz daha

inşat hızlanır. Bu durumda da hem küçük esnafımız açısından hem de çalışanlar açısından iyi
olacağı kanaatindeyiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18196.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

AGD Kayseri’de yaz etkinlikleri başladı
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi Eğitim Komisyonu tarafından ilk ve
ortaokul çocuklara yönelik yaz etkinlikleri programı düzenleniyor.
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Geleneksel olarak her sene öğrencilere yazları ahlak ve maneviyat ağırlıklı eğitim veren
Anadolu Gençlik Derneği, bu yıl da faaliyetini sürdüreceğini açıkladı. Yaz etkinlikleri ile
ilgili konuşan Kayseri Şube Başkanı Vacit Kip, ‘İnsanların en hayırlısı insanlığa hayırlı
olandır.’ düsturuyla
hareket
ederek
yaz
kursları düzenlediklerini
söyledi.
Başkan Vacit Kip, 18 Temmuz’da başlayıp 19 Ağustos’ta sona erecek program hakkında şu
bilgileri verdi:
“Öğrenci kayıtlarımız bu hafta son bulacak. Alanında uzman bireylerin komisyonluğunda
hazırladığımız programımızı uygulamaya başladık. 3 günde halı saha, hüsnü hat, müze gezisi,
yüzme ve piknik programı yaptık. Bunlar devam edecek. Anadolu Gençlik Derneği Yaz-Et
programlarına katılımcı gençler başta Kuran-ı Kerim olmak üzere İslam inancına teşkil eden
değerlerle buluşurken, bunu yanında sosyal etkinliklerle yaz tatilini en güzel şekilde
değerlendirilmiş olacaktır.”
Etkinlikleri düzenlemekteki amaçlarının gençlerin nitelikli zaman geçirmesini sağlamak
olduğunu vurgulayan Başkan Vacit Kip, “Gençler geleceğimizin teminatıdır. Ülke
gençlerimizin içine düştüğü manevi kriz, günümüzde artık iyiden iyiye artmıştır. Anadolu
Gençlik Derneği olarak yaptığımız çalışmalar ülkemiz gençliği için sığınılabilir bir liman,
uzatılmış bir dost elidir. Yaptığımız çalışmalar geleceğin aydınlık Türkiye’sini inşa edici,
kararlı adımlardan biridir. Bu duygu ve düşüncelerle bu yılda Geleneksel Yaz Etkinlikleri
programımızı başlattık. Yapacağımız bu programlarda gençlerimizle nitelikli vakit geçirmek
suretiyle onların bireysel, sosyal ve ahlaki gelişimlerine katkıda bulunmaya gayret edeceğiz.
Programlarımıza tüm genç dostlarımızı davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18197.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Başkan Büyükkılıç basın mensuplarına
teşekkür etti
15 Temmuz günü demokrasiye yapılan müdahalede medya çalışanlarının tarihi bir misyonu
yerine getirdiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, halkın
yanında yer alarak demokrasiye ve özgür iradeye sahip çıkan, birlikteliği kamuoyu ile
paylaşımı sağlayan değerli medya mensubu arkadaşlara teşekkür ettiğini söyledi.

21 Temmuz 2016 Perşembe 13:28

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı yapılan vatana ihanet hareketinde, sorumlu yayıncılık
örneği gösteren, yayınları ile sözde darbenin geri püskürtülmesinde önemli pay sahibi olan
basın yayın kuruluşlarının adeta vatan savunması yaptıklarını ifade eden BaşkanMemduh
Büyükkılıç, haber alma özgürlüğünün kullanılmasında hayatî bir işleve sahip olan medya,
demokratik
düzenin
vazgeçilmez
unsurlarından
biri
olduğunu
kaydetti.
Basın, demokratik düzenin vazgeçilmez unsurlarından biridir…
Vatana ihanet hareketi karşısında, basın yayın kuruluşların çalışanları, sözde darbecilerin
baskı ve engellemelerine rağmen, toplumun doğru ve hızlı haber alması ve püskürtülmesi için
gerekli duyarlılığı gösterdiklerini bildiren Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
“Medya ifade ve haber alma özgürlüğünün güvencesidir. Bunu bir kez daha gösteren basın
yayın kuruluşlarımız, demokrasi ve onun temelini oluşturan millet iradesinden yana tavır
alarak, yaygın ve yerel medya kuruluşlarının olağanüstü kriz dönemlerinde ne kadar önemli
bir işlevi yerine getirdiği, bu üzücü olay karşısında bir kez daha ortaya çıkmıştır. 15
Temmuz’da vatana ihanet hareketinde, sorumlu yayıncılık örneği göstererek yaptıkları
yayınlarla halkımız ile birlikte, sözde darbenin geri püskürtülmesinde büyük pay sahibi olan
yaygın ve yerel basın yayın kuruluşlarımız ile çalışanlarına teşekkür ederim. 5 gündür
meydanlarda demokrasi nöbetinde bizleri yalnız bırakmadılar. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin bölünmez bütünlüğünün tesisi ile huzur ve güvenliğinin sağlanmasında her türlü
şer odaklarına karşı canını ortaya koyarak mücadele eden güvenlik güçlerimize minnet ve
şükranlarımı sunar, şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı ve
yaralılarımıza acil şifalar dilerim.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18198.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

KESOB Başkanı Ahmet Övüç:
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, ticari araçlarda
ÖTV'nin kaldırılmasının toplumun tüm kesimini etkileyeceğini söyledi.

21 Temmuz 2016 Perşembe 13:25

KESOB Başkanı Ahmet Övüç, taksiler, kamyonlar, minibüsler ve belediye halk otobüslerinde
ÖTV'nin sene sonuna kadar kaldırıldığını hatırlatarak, "Tabii ki araçların yenilenmesi
bakımından bu hadise güzel bir hadise oldu. Bu beklediğimiz bir durumdu. inşallah bu sefer
de gerçekleşti. İstihdamın artırılması için ve ekonomiye katkı için araçların yenilenmesi
konusu iyi oldu" dedi.
Alınan karardan dolayı esnaflar olarak memnun olduklarını ifade eden Başkan Övüç, "Ama
şunu da özellikle istiyoruz, tabii ki diğer konularda da olduğu gibi yan sanayide burada
çalışacak. Yan sanayide çalışan küçük esnaf ve sanatkarımız bu vesileyle de bu iş kolunda
biraz hareketlilik yaşayacak. Ekonomimiz malum son zamanlarda biraz zor durumda olduğu
için ekonomiye katkımız olacağını düşünüyoruz. Bu vesileyle bu konuda bizlere yardım
edilmesi gerekir. Şehit yakınlarından da bir kişiye herhangi bir araç alırken de ÖTV indirimi
yapacaklar" diye konuştu.
"Yine ÖTV'deki indirimlerden dolayı yan sanayinin çalışması veya esnaf ve sanatkarımızın
biraz daha mesaiyi fazla harcayarak çalışması, otomobil fabrikaları 3 vardiya şeklinde
çalışacak hem istihdam açısı bakımından hem de yan sanayi üreten esnaf ve KOBİ'lerimiz
açısından bu hadisenin iş kolunda biraz daha büyüyeceğini düşünüyoruz" ifadesinde bulunan
Başkan Övüç, "İnşallah bundan sonra inşaat sanayinde de bir ilerleme olur. Biliyorsunuz
ekonominin lokomotifi inşaat sanayidir. Faizler düşürülürse alım satım hızlanır ise biraz daha
inşat hızlanır. Bu durumda da hem küçük esnafımız açısından hem de çalışanlar açısından iyi
olacağı kanaatindeyiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18199.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Başbakan Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı
Gül ile görüştü
Dün toplanan MGK ve Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklanan 3 aylık OHAL'den sonra
Ankara'da yoğun görüşme trafiği yaşanıyor.

21 Temmuz 2016 Perşembe 14:09

Bakanlar Kurulu'nun sona erdiği sıralarda Kısıklı'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin
yakınında halka hitap eden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, saat 13:00'te Başbakan Binali
Yıldırım ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.
ERDOĞAN'LA DA BULUŞACAK
Gül, 16:00'da TBMM Başkanı İsmail Kahraman, saat 17:00'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan
ile görüşecek. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18200.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Almanya'da hayatını kaybeden Kore Gazisi
toprağa verildi
Almanya'da hayatını kaybeden 86 yaşındaki Kore Gazisi Ali Ağırbaş toprağa verildi.
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Uzun süredir Almanya'da yaşadığı öğrenilen ve beyine pıhtı atması sonucunda hayatını
kaybeden 86 yaşındaki Kore Gazisi Ali Ağırbaş'ın cenazesi Türk bayrağına sarılı olarak
Hunat Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, askeri yetkililer,
Kora Gazisi Ali Ağırbaş'ın yakınları, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kore Gazisi Ali Ağırbaş'ın cenazesi kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa
verildi.
Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, dernek üyesi olan Ali
Ağırbaş'ın hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını bildirdi. Balcı,

Kayseri'de 30 olan Kore Gazisi sayısının Ali Ağırbaş'ın vefat etmesi ile 29'a düştüğünü
söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18201.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Abdullah Gül Meclis'te liderleri ziyaret etti
Dün toplanan MGK ve Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklanan 3 aylık OHAL'den sonra
Ankara'da yoğun görüşme trafiği yaşanıyor.

21 Temmuz 2016 Perşembe 17:00

Bakanlar Kurulu'nun sona erdiği sıralarda Kısıklı'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin
yakınında halka hitap eden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, saat 13:00'te Başbakan Binali
Yıldırım ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.
MECLİS ZİYARETİ
Abdullah Gül, Başbakan ile görüştükten sonra TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile bir araya
geldi.
Meclis'teki görüşmeye, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da
katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18202.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Boydak’tan itiraf ve pişmanlık
Hükümetin FETÖ ile girdiği dershane tartışması ve 17-25 Aralık darbe girişimlerinde
FETÖ’nün yanında tavır alan Boydak Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak
adeta bir itiraf ile birlikte pişmanlık açıklamasında bulundu. Boydak, örgüt ile 17/25 Aralık
sürecinden sonra tamamen yollarını ayırdığını iddia ederek, “15 Temmuz gecesi de ne kadar
hainleştiğini büyük acılarla gördüğümüz Fetullahçı Terör Örgütü'ne, geçmişte iyi niyet ve
sadece vatanseverlik duygusuyla aile bireyleri olarak yaptığımız yardım ve hayırları
düşününce bugün her Türk vatandaşı gibi kahroluyoruz" dedi.

22 Temmuz 2016 Cuma 10:03

Boydak, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a,
Başbakan Binali Yıldırım'a, TBMM'ye, seçilmiş hükümete ve millete karşı yapılan hain ve
alçak terör girişiminin acısının halen yaşandığını belirtti.
FETÖ darbe girişiminin yaşandığı gecenin Türkiye tarihi için bir dönüm noktası olacağını ve
hiçbir hainin bundan böyle vatana kast etmeyi aklından bile geçiremeyeceğini ifade eden
Boydak, milli iradeye kast eden vatan hainlerini en şiddetli bir şekilde lanetlediklerini, yüce
Türk adaletinin bu hainlere hakkettiği cezayı vereceğine inandıklarını kaydetti.
Darbe girişimini haber aldıkları ilk andan itibaren Boydak ailesi ve tüm çalışanları olarak
meydanlardaki nöbet yerlerini aldıklarını ve bu nöbeti gelecek ikinci bir emre kadar
kararlılıkla devam ettireceklerini belirten Boydak, şunları kaydetti:
"Ülkemiz için bir yol ayrımı olan 17/25 Aralık sürecinden sonra tamamen yollarımızı
ayırdığımız, 15 Temmuz gecesi de ne kadar hainleştiğini büyük acılarla gördüğümüz
FETÖ'ye, geçmişte iyi niyet ve sadece vatanseverlik duygusuyla aile bireyleri olarak
yaptığımız yardım ve hayırları düşününce, bugün her Türk vatandaşı gibi kahroluyoruz.
Bizlerin ve yüce milletimizin halisane duygularla yaptığı bu yardımlarımız için hakkımız
helal değildir. İnanıyoruz ki, bunca ihanet ve vahşilik, Cenab-ı Hak katında da karşılığını
bulacaktır. Bu vesileyle geçmişteki iyi niyetlerimiz nedeniyle hala ismimizin karıştırıldığı bu
hain terör örgütünün ailemizle ve şirketlerimizle maddi manevi hiçbir ilişkisi olmadığını tüm
milletimizle net olarak paylaşmak isteriz. Bu alçak terör saldırısında, ülkemiz ve
demokrasimiz için canını feda etmiş tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor,
gazilerimize acil şifalar temenni ediyoruz. Terör örgütüyle cansiperane mücadele eden
kahraman polis teşkilatımıza, göz bebeğimiz askerlerimize, her şeyini ortaya koyan aziz
milletimize ve bu milli ruhun yeniden dirilişinin sembolü olmuş Cumhurbaşkanımıza minnet
ve şükranlarımızı arz ediyoruz."
FETÖ/PDY'ye finans desteği sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında
gözaltına alınan Boydak Holding'in o dönemki yönetim kurulu başkanı olan Hacı Boydak ile
yönetim kurulu üyesi kardeşi Memduh Boydak, 6 Mart'ta tutuklanmıştı.
Memduh Boydak halen tutuklu bulunurken, Hacı Boydak, avukatlarının itirazı üzerine 17
Mayıs'ta tahliye edilmişti.
Cem Küçük Boydak tweetlerini ortaya döktü
Diğer yandan gazeteci Cem Küçük sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden birkaç gündür
paylaştığı mesajlarında Boydaklara sert eleştiriler yönlendiriyor. Paylaşımlarında “Kayseri'de
İstikbal Mobilya, Bellona ve Hes Kablo'yu bünyesinde bulunduran Boydak Grubu
FETÖ’cüdür. Gereği yapılsın.” diyen gazeteci Küçük eleştirilerine Bekir Boydak, Memduh
Boydak ve Erol Boydak’ın daha önceki yıllarda atmış olduğu twitlerin görüntüsünü
paylaşarak destekledi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18203.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

8 uçağın sırrı çözüldü
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kayseri'deki
12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan nakliye uçaklarının, asker sevkiyatı
için kullanılmak istendiği, bazı uçaklara "gören" uçuşu görevi verildiği ortaya çıktı.

22 Temmuz 2016 Cuma 10:09

ASKERİ SEVKİYAT İÇİN KULLANILACAKTI: FETÖ'nün darbe girişimi sırasında
Kayseri'den havalanan nakliye uçaklarının, Şırnak, Siirt ve Denizli'den asker sevkiyatı için
kullanılmak istendiği ortaya çıktı.
GÖLBAŞI’NIN KOORDİNATLARI VERİLDİ: Terörle mücadelede savaş uçaklarının
vuracağı noktaların tespiti için kullanılan "gören" uçuşu göreviyle kalkışa hazırlanan uçaklara,
Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığının koordinatlarının verildiği belirlendi.
“Çelişkili emirler verildi”
Erkilet Mahallesi'nde konuşlu, CASA, C130, C60 ve yeni nesil A400 M askeri nakliye
uçaklarının envanterinde bulunduğu 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından 15
Temmuz'daki darbe girişimi sırasında 8 uçak havalandırıldı.
Darbe girişiminin sürdüğü gece boyunca kendilerine verilen çelişkili emirler nedeniyle
Türkiye'nin farklı bölgelerinde uçan ve Ankara semalarına yönlendirilen uçaklardan birinin
Kayseri'ye, diğerlerinin Malatya'ya indirildiği belirlendi.
Uçakların izinsiz havalanması nedeniyle gözaltına alınan ve darbe girişimine destek verdikleri
gerekçesiyle tutuklanan askeri personelden bazılarının ifadelerine göre, uçakların, terörle
mücadelede kullanılan ve "gören" adı verilen görevle havalandırıldığı, kimi uçakların da asker
nakli için kullanılmak istendiği tespit edildi.
Darbe girişimine destek vermediklerini ve kandırıldıklarını iddia eden bazı askerler,
kendilerine çok farklı ve karışık emirler verildiğini, bu nedenle yanlış kararlar aldıklarını
savundu.
"Gören uçuşu" görevi verildi
Nakliye uçaklarında yükleme teknisyeni olarak görev yapan ve darbe girişimi kapsamında
tutuklanan astsubay Mesut Bayar, ifadesinde, kendilerine "gören" görevi verildiğini, bu
görevin Batman'daki insansız hava aracı (İHA) personelinin koordinesiyle uçaklardaki
bilgisayar ve kamera sistemleriyle savaş uçaklarının vuracağı hedeflerin koordinatlarının
belirlenmesi anlamına geldiğini, bu görevin terörle mücadelede terörist unsurların
vurulmasında kullanıldığını anlattı.
Tutuklanan Pilot Yüzbaşı Mehmet Teoman Kalmaz da kendilerine "gören uçuşu" görevi
verildiğini, uçaklar üsten havalandıktan sonra çelişkili emirler aldıklarını, Ankara semalarında
uçarken kendilerine verilen koordinatların Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına ait
olduğunu anladıklarını, F-16 uçaklarının burayı bombaladığını gördüklerini, bu sırada
havadaki 4 F-16 uçağının birbiriyle irtibatlı şekilde hareket ettiğine tanık olduklarını kaydetti.
22. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı Harekat Komutanı Albay Erhan Baltacıoğlu
ise kendilerine asker sevkiyatı yapılacağı bilgisi verildiğini, Şırnak'tan bin, Siirt'ten 600 ve
Denizli'nin Çardak ilçesinden 600 personelin nakledileceği yönünde emir geldiğini, daha

sonra farklı yerlerden çelişkili emirler aldıklarını ve üslerine geri dönmelerinin istendiğini
söyledi.
Kayseri’deki askerler Malatya’da tutuklanmıştı
Darbe girişimi sırasında Kayseri'deki 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından izinsiz
havalanan 8 askeri nakliye uçaklarıyla ilgili 39 asker Malatya'da yakalanarak Kayseri'ye
getirilmiş, 16 asker de daha sonra 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı ile 2. Hava İkmal
Bakım Merkez Komutanlığına yönelik operasyonlarda gözaltına alınmıştı.
Darbe girişiminin amacına ulaşması durumunda "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak
görevlendirileceği öne sürülen Kayseri Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail
Yalçın, Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Emre Fırat ve 22. Hava
Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı Harekat Komutanı Albay Erhan Baltacıoğlu'nun aralarında
bulunduğu 48 asker tutuklanmıştı.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18204.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

ERÜ'de 16 akademisyen görevlerinden
uzaklaştırıldı
Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin
yürütülen soruşturma kapsamında, 16 akademisyen açığa alındı.
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Alınan bilgiye göre, ERÜ'de FETÖ ile bağlantılı akademik ve idari personelin durumlarının
değerlendirilmesine yönelik soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda üniversitenin çeşitli bölümlerinden 16 akademisyen görevlerinden
uzaklaştırıldı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18205.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Vali Kamçı demokrasi nöbetinde
Darbe girişimini protesto için meydanlara çıkan vatandaşların Kayseri Cumhuriyet
Meydanı’ndaki "demokrasi nöbeti" sürüyor.

22 Temmuz 2016 Cuma 10:13

Vali Kamçı, beraberindeki Kocasinan ve Melikgazi Kaymakamları ile birlikte Cumhuriyet
Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu. Kamçı, her yaştan binlerce vatandaşın akın ettiği
Cumhuriyet Meydanı’nda stantları da ziyaret etti.
Halkın samimi ilgisiyle karşılaşan Vali Kamçı, vatandaşlara sağlam ve dik duruşları nedeniyle
teşekkür etti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18206.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Rant haşhaşileri iş başında!
Kayseri Şeker Yönetim Kurulu, darbe girişimi sonrasında, bazı basın kuruluşları tarafından
ortaya atılan kuruluşlarına yönelik yalan ve iftiraların gerçeği yansıtmadığına dair yazılı bir
açıklama yaptı.
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15 Temmuz’dan sonra Kayseri Şeker Fabrikası ile ilgili olarak öne sürülen iddiaları,
‘fırsatçılık’ olarak değerlendiren Kayseri Şeker yetkilileri, “15 Temmuz kara gecesini
kendilerince adeta ‘ele geçmez bir fırsat’ olarak gören, rant haşhaşileri, ‘Kurt puslu havayı
sever’ misali binlerce çiftçimizin umudu, geçim kaynağı, Orta Anadolu başta olmak üzere,
Türkiye’nin sayılı sanayi kuruluşlarından birisi olan ve her geçen gün büyüyüp, gelişen
Kayseri Şeker’e yönelik, sosyal medya üzerinden, kaynağının tamamı yalan ve iftira olan
karalama faaliyetlerine canhıraş bir biçimde devam etmektedirler.” dedi.
Sosyal medya, yazılı ve görsel basın üzerinden isnatsız iddiaların dile getirildiğine dikkat
çeken basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Aziz Milletimizin üzerine FETÖ Terör Örgütüne üye hainler tarafından ateş saçılırken,
bombalar yağmur gibi yağarken, Aziz Milletimizin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi
bombalanırken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bulunduğu otele

saldırılırken, vatandaşlarımız tankların altında hunharca ezilirken, bir takım rant haşhaşileri o
kara gecede ; ‘Vatandaş sokağa çıktığında biber gazıyla dağıtan polis, anonsla bizi sokağa
çıkmaya çağırıyor. Enterasan geldi bana’diyerek, kime, neye hizmet ettiği izaha muhtaç olan
satılık kalemleri aracılığıyla sosyal medya üzerinden…
Aynı şekilde rant beklentilerine karşılık bulamayınca, kamu yararına kurulmuş yasal bir
Vakıfa, Kayseri’de resmi - özel çok sayıda kurum ve kişi bağış yapmasına rağmen sadece
Kayseri Şeker bağış yapmış ve sanki bu suçmuş gibi göstermeye çalışıp manşet atanlara ve
dahası ‘darbe girişimi gecesi havalanan helikopterler, Kayseri Şeker’e indi, burada saklandı’
diyecek kadar, iğrenç ve komik iftiralar atan gözünü rant bürümüş çiftçi düşmanlarının
Kayseri Şeker’e yönelik ortaya koydukları, karalama kampanyalarını, siz çiftçilerimizin
takdirine sunuyoruz.
Yine aynı şekilde dün Boğazlıyan ilçemizde, yüzlerce çiftçimizin ellerinde Türk Bayrağı ve
dualar eşliğinde yaptığımız Lisanslı Depo açılışımızı eleştirenlere şu soruları soruyoruz: Bu
açılışın neresi sizi rahatsız etti? Yüzlercesi dalgalanan Şanlı Bayraklarımızdan mı, okunan
Kuran-ı Kerim’den mi, vatanımız, milletimiz için edilen dualardan mı? Çiftçimizin gücüne
güç katmasından mı rahatsız oldunuz? Yoksa siz FETÖ Terör Örgütü’nün darbe girişimi
başarıya ulaşamadı diye yas mı tutuyorsunuz?
Buradan bir kez daha açık ve net bir şekilde ifade etmek isteriz ki; Başkanıyla, Yönetim
Kurulu Üyeleriyle bizler için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden vatanımızdan, Aziz
milletimizden, ayyıldızlı bayrağımızdan daha kıymetli hiç bir şey yoktur. Kanımızda,
canımızda, dünde, bugünde, yarında bu vatana fedadır. Vatana, millete, ay yıldızlı
bayrağımıza bağlılığımızı hiçbir şeye değişmez, hiçbir şekilde de tartıştırmayız.
Ey rant haşhaşileri, ey haramın tadı damağında kalanlar, ey çiftçinin alınterini gasp etme
çabasında olanlar; size bu fırsatı vermedik, vermeyeceğiz de. Bu vatana, bu millete,
çiftçilerimize en iyi şekilde hizmete, yatırıma, yüreğimizdeki iman ve vatan sevgisiyle, dur
durak bilmeden devam edeceğiz. Rant haşhaşileri unutmayın ki, darbe haşhaşilerinde olduğu
gibi hevesiniz daima kursağınızda kalacak. Türk çiftçisi ve kamuoyu şimdiye kadar olduğu
gibi bugünde sizin iftiralarınıza itibar etmeyecektir. Bizlerin her konuda alnı açık, başı diktir.
Veremeyeceğimiz hiçbir hesapta yoktur.
Yüce Allah, Türkiye Cumhuriyeti Devletimize, Aziz Milletimize, Cennet Vatanımıza,
Ayyıldızlı bayrağımıza kasteden FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerini, hainleri
Kahhar ismi şerifiyle kahru perişan eylesin, fırsatçılara fırsat vermesin.
Çiftçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18207.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

“Av Bizim Toy Senin Reis”

22 Temmuz 2016 Cuma 10:17

Darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemek amacıyla
Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan hayat ağacına “Av Bizim Toy Senin Reis“ ifadelerini
içeren bir pankart asıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18208.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

ZIMPARA
Ömer İhsan İpek'in kaleminden

22 Temmuz 2016 Cuma 10:20

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18209.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Muhalifler kurultaya katılmaktan vazgeçti
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Milliyetçi Hareket Partisi’nde muhalif genel başkan
adayları Koray Aydın, Meral Akşener, Sinan Oğan ve Ümit Özdağ, 6-7 ağustos tarihlerinde
Erciyes Tekir Yaylası’nda gerçekleştirilecek olan Erciyes Zafer Kurultayı'na
katılmayacaklarını açıkladılar.

22 Temmuz 2016 Cuma 10:29

Erciyes Zafer Kurultayı, Milliyetçi Hareket Partisi’ndeki son gelişmelerle beraber yeniden
kıymete binmiş, genel başkan adayları “birlikte katılacağız” açıklaması yapmışlardı. Ancak
yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından muhalifler kurultaya katılmayacaklarını
açıkladılar. Adaylar adına yapılan ortak açıklamada , “Türkiye tarihi günlerden geçmekte. Bu
şartlar altında güvenlik birimlerimiz ve bölgedeki mülki idare amirleriyle yapmış olduğumuz
istişareler neticesinde, daha önce hep birlikte yapmayı planladığımız Erciyes Zafer
Kurultayımıza katılmama kararı almış bulunmaktayız. Devlet yetkililerimiz durumun normale
döndüğünü bildirdiğinde durum tarafımızdan yeniden değerlendirilecektir” denildi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18210.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Çiftçilerden “Milli iradeye” destek
Ziraat Odalarına üye çiftçiler, bu akşam 500’e yakın traktör ile büyük bir konvoy oluşturarak
demokrasi nöbetine destek verecekler.

22 Temmuz 2016 Cuma 10:31

Darbe girişiminin ardından 7’den 70’e herkes milli iradeye sahip çıkmaya devam ediyor. Tüm
yurtta olduğu gibi kentimizde de kurum, kuruluş, STK’lar, vatandaşlar tarafından 7 gündür
sürdürülen demokrasi nöbeti alkış topluyor.
Çiftçiler bu akşam 19.30’da yaklaşık 500 kadar traktör ile Yeni Mahalle’den, Sivas
Caddesi’ne gelerek Demokrasi nöbetinde “Biz de varız” mesajı verecekler.
Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, büyük bir katılım beklediklerini
belirterek, vatandaşlara bayrak ve yemek ikramında bulunulacağını söyledi.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18211.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Türk hekimin Amerika'daki başarısı
Astım sebebiyle metabolizmamızdaki değişikliklerin tespiti yeni tedavi yollarının
geliştirilmesini sağladı. Cleveland Kliniği Lerner Araştırma Enstitüsü’nde Patobiyoloji
Departmanı Başkanı olan; Dr. Serpil Erzurum liderliğindeki araştırma takımı, astımı olanlarda
enerji üretimi sürecinin, normalden daha yüksek düzeyde gerçekleştiğini buldu.

22 Temmuz 2016 Cuma 10:35

Cleveland Kliniği araştırma ekibi, astımlı hastalarda, arjinaz adındaki bir enzimin hücresel
metabolizmayı hızlandırdığını gözlemlediler. Bu buluş, astım ve obezite arasındaki biyolojik
benzerliklere yeni bir ışık tutmakta ve potansiyel yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine
yardımcı olmakta.
Cleveland Kliniği'nde göğüs hastalıkları ve yoğun bakım uzmanı, aynı zamanda Lerner
Araştırma Enstitüsünde Patobiyoloji Departmanı Başkanı olan; Dr. Serpil Erzurum
liderliğindeki araştırma takımı, astımı olanlarda enerji üretimi sürecinin, normalden daha
yüksek düzeyde gerçekleştiğini buldu. Bu metabolik artış, arjinaz adındaki mitokondriyel bir
enzimdeki değişimden kaynaklanmakta.

Dr.Serpil Erzurumlu; "Sonuçlarımız güçlendirilmiş arjinaz metabolizmasının iltihaplanmayı
etkisizleştirebileceğini ve muhtemelen, astımlı hastalara bir koruma sağlayabileceğini
göstermektedir. Bu durum ayrıca, hem astım hem de obezitenin temelinde yatanın biyoenerjik
değişimler ve iltihaplanma olduğuna dair yığılan kanıtları da desteklemektedir." Dedi
4 milyon astımlı
Astım, akciğerlerdeki hava yollarının iltihaplanmasıdır. Tüm Dünyada 330 milyon,
Türkiye'de ise 4 milyondan fazla astım hastası olduğu tahmin edilmekte.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18213.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Demokrasi savaşını millet kazanmıştır
Türk Macar İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Şahbaz, 15 Temmuz’un
demokrasinin merkezinde milletin kazandığı, ihanet ve alçaklığın vatan sevgisi ile yaptığı
savaşı kaybettiği gün olarak tarihe geçeceğini söyledi.

22 Temmuz 2016 Cuma 10:51

Yapılan darbe girişimine her kesimden tepkiler yağmaya devam ediyor. Türk Macar
İşadamları Derneği’nden de konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımlanarak yapılanın
ülkemizin bütünlüğüne aydınlık geleceğimize, demokrasiye ve anayasal düzene yönelik
alçakça bir saldırı olduğu vurgusu yapıldı.
Dernek Başkanı Osman Şahbaz, “Ülkemizin içerde ve dışarda bölücü, yıkıcı bir terör tehdidi
emperyalist bir saldırı ve akıllarını birilerine teslim etmişlerin kuşatması altındayken
gerçekleşen bu kanlı darbe girişimi olayın vahametini daha da artırmaktadır.” diyerek şunları
söyledi:
“Güvenliğimizi sağlamak üzere teslim edilen milletin malı olan helikopterler, tanklar, uçaklar
ve ağır silahlarla milletin ve demokrasinin teminatı olan kurumlarımızın üzerine acımasızca
bombalar yağdırılmış katliamlar yapılmıştır ve yönetime cebren el konulmak istenmiştir.
Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile hızla organize olan vatan
sevgisi ile bütünleşmiş Milletimiz, Başbakanımız, Hükümetimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz
ve Emniyet güçlerimizin desteği ile bu alçak ihanet şebekesi etkisiz hale getirildi. Türk Macar
işadamları Derneği (TÜMİŞAD) olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın, millet meclisimizin,
milletimizin , devletimizin ve meşru idarecilerimizin ve güvenlik güçlerimizin her
daim yanındayız Geride bıraktığımız kötü günleri bir daha yaşamak, vatanın bölünmez
bütünlüğünü korumak için üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız.
Ülkemiz normal şartlarda yönetime kavuşuncaya kadar, desteğimiz devam edecektir.
Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet kederli yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18214.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

AÇE’li Müslümanlardan Erdoğan ve
Türkiye’ye destek
Endonezya’nın Açe bölgesinin en önemli camilerinden biri olan Beytürrahman Camii’nde
Cuma namazı sonrası Türkiye’ye destek olmak için imza toplandı.

22 Temmuz 2016 Cuma 11:43

Ülkemizde gerçekleşen ‘15 Temmuz Darbe Girişimi’ne karşı mazlum coğrafyalardan da
sesler yükselmeye başladı. Endonezya’nın Açe bölgesindeki Müslüman öğrencilerin başlattığı
organizasyona 1000 kişi imza ile destek oldular. Bölgenin önemli camilerinden Beytürrahman
Camii’nde Cuma namazı sonrası başlatılan imza kampanyasında Açeliler ayrıca
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Devleti’nin yanında olduklarını bildirerek
Türkiye’nin İslam dünyasının lideri olduğunu da belirttiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18215.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Sanatçı Uğur Işılak:“OHAL’e ‘Hayır’ diyen
içten içe darbeye ‘Evet’ diyenlerdir”
Demokrasi nöbetinin 7.gününde Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Sivas, Yozgat ve Niğde'deki
vatandaşlardan, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra alınan OHAL kararına destek
geldi. Kayseri’deki demokrasi nöbetinde konser veren Sanatçı Uğur Işılak, “OHAL’e ‘Hayır’
diyenler içten içe darbeye ‘Evet’ diyenlerdir” dedi. “OHAL’e ‘Hayır ’ diyenler içten içe
darbeye ‘Evet’ diyenlerdir”

22 Temmuz 2016 Cuma 12:01

Kayseri’de demokrasi nöbetinin 7. gününde de vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı’nı hınca
hınç doldurarak ‘Darbeye Hayır’ dedi. 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen Olağanüstü Hal ile ilgili vatandaşlardan karara destek
gelerek en kısa zamanda barış ve huzur içerisinde yaşamak istediklerini söyledi. Karara destek
veren Abdulhabip Aslan, “En kısa zamanda birlik beraberlik içerisinde nasıl olması
gerekiyorsa çözülmesi lazım. İdam ise idam, bir şekilde bu ülkenin temize çıkmasını

istiyoruz. Meydanlarda da görüldüğü gibi halkın istediği birlik ve beraberlik, barış ve huzur
içerisinde yaşamak. Ama nedense Türkiye’nin geleceğini karartmak isteyenler var” dedi.
HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı sendikalara üye yaklaşık 10 bin kişi meydana yürüyerek
demokrasi nöbetine destek verdi. Burada konuşan HAK-İŞ’e bağlı Özağaç İş Sendikası Genel
Başkan Yardımcısı Adnan Kıyak, “Kurtuluş Savaşı ruhuyla meydanlara dökülen sizlerden
Allah razı olsun” şeklinde konuştu.
Öte yandan demokrasi nöbetinde meydanı dolduran Kayserililerle buluşan Sanatçı Uğur
Işılak, burada yaptığı konuşmada, “Bu zaman zarfında eğer millet sokaklarda olmasaydı,
meydanlarda olmasaydı en azından şuana kadar 2-3 kalkışmayla karşı karşıya kalacaktık.
Milletin arkasında olmadığı bir hükümetten inanın asker korkmaz” dedi. OHAL kararına da
değinen Işılak, “OHAL’e ‘Hayır ’ diyenler içten içe darbeye ‘Evet’ diyenlerdir” ifadelerini
kullandı.
"Cumhurbaşkanı'nı bu kararı aldıysa mutlaka bildiği birşey vardır"
Kırşehir Cacabey Meydanı’nda demokrasi nöbeti için bekleyen Kırşehirliler OHAL
uygulaması hakkında alınan karara desteklerini bildirdi. Demokrasi nöbeti için Cacabey
Meydanında bekleyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uygulanan
OHAL hakkında mutlaka bildiği bir şeylerin olduğunu ve alınan kararı desteklediklerini
söyledi. Vatandaşlar, “Cumhurbaşkanımızın bildiği bir şey var ki olağanüstü hal ilan etti.
Bizler vatandaş olarak yapılan demokrasi çağrısına uyduğumuz gibi OHAL uygulamasını da
destekliyoruz” dedi.
“Nevşehir halkı da OHAL’den yana”
Nevşehir’de demokrasi nöbeti için meydanda toplanan vatandaşlar, meclisten geçen OHAL’e
destek verdiklerini bildirdi. Vatandaşlar, “OHAL Türkiye için geleceğimiz için alınması
gereken bir karardı. Türkiye’nin geleceği için çok önemli bir karar. Şuanda zor durumda olan
ülkemizde Fethullahçıların temizlenmesi için yapılması gereken bir adımdı. Bu da yapıldı.
İnşallah devletimiz en kısa zamanda bu işten de alnımızın akıyla çıkacaktır” ifadelerini
kullandı.
Niğdeli vatandaşlar OHAL ilanının yerinde karar olduğunu söyleyerek biran önce suçluların
bulunmasını istiyor
Niğdeli vatandaşlar, darbe girişiminin 7. gününde de sokaklara dökülerek darbeye tepki
göstermeye devam ediyor. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘OHAL’
kararını desteklediklerini bir an önce suçluların bulunmasını istedi.
Türkiye'de 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesi kararı sonrası vatandaşlar kararın kendilerini
tedirgin etmediğini, suçluların bulunup cezalandırılması için çok önemli bir karar olduğunu
ifade etti. Demokrasi nöbetinin devam ettiği Niğde Hükümet Meydanı’nda bulunan Niğde
Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, OHAL kararının devletin içerisine sızmış paralel yapının
temizlenmesi adına alınmış önemli bir karar olduğunu söyledi. Başkan Akdoğan
açıklamasında, “OHAL kararı ülkemizin içerisinde bulunduğu durum ve güvenlik
güçlerimizin elinin daha güçlü olması için olması gereken bir durumdur. Bunun asla ve asla
demokrasimizden hürriyet ve özgürlüklerimizden ödün verilme adına yorumlanmaması
gerekiyor. Olağan üstü halin o bölümü zaten uygulanmıyor ama emniyet güçlerimizin arama,
tarama, kimlik kontrolü gibi çalışmaları olacak. Devletin içerisine sızmış paralel yapının
temizlenmesinde bu kararın kolaylaştıracağını düşünüyorum” dedi. OHAL kararının yargıya
takılma durumların önüne geçip daha hızlı kanunlar çıkacağını belirten AK Parti Niğde İl
Başkanı Emrah Özdemir ise, “OHAL bence olması gereken bir karardır. İçerisinde
bulunduğumuz durum normal değil. Devletin kamu kurumlarında FETÖ’nün destekçileri var,
OHAL’in ilan edilmesiyle bundan sonra her şey çok daha iyi olacak. Bu 3 ay içerisinde
kararlar hızlı alınacak, kanunlar daha hızlı çıkacak. Sizlerde biliyorsunuz en ufak bir şey
yapmak istediğinizi zaman yargıya takılıyorsunuz. Tabi ki Türkiye hukuk devleti ama bu 3 ay

içerisinde çok daha hızlı hareket etmek gerekiyor ama inşallah daha fazla uzamaz. 3 ay
içerisinde gerekli çalışmalar yapılacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.
OHAL kararına destek veren milletvekillerine teşekkür
OHAL kararını değerlendiren Feridun Bilge, “OHAL bildiğiniz gibi 1980 darbesindeki
OHAL değil. Beni en çok üzen 461 milletvekilinden bu kararın alınmasını bekliyorduk.
Demokrasinin hala bir tarafında eksiklikler var. OHAL kararı alındığında sokağa çıkma
yasağı veya bir şeyin önlemi değil. OHAL bütün insanların faydasına olan bir şey. Meclisin o
hür iradelerin bombalandığı yerden bu kararı beklemiyorduk. Maalesef 364 milletvekili bu
demokrasiye ve bu insanlara inanan kişiler buna destek verdi, karara oy veren
milletvekillerine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Niğde meydanında Türk bayraklarıyla
demokrasi nöbeti tutan Nafiye Koca ise, suçluların bulunması için verilen OHAL kararının
yerinde bulduğunu vatandaşlar ve kendisi için tedirginlik olmadığını ifade etti.
Yozgat halkı “OHAL vatandaşın normal hayatını etkilemeyecek”
Yozgat’ta vatandaşlar meydanlarda demokrasi nöbetini tutarken, bugün kabul edilen OHAL
ilanının vatandaşın yaşamını olumsuz bir yansımasının olmayacağını düşünüyor.
Yozgatlı vatandaşlardan Hüseyin Durusoy, 3 ay süreyle ilan edilen OHAL’in Türkiye
açısından problem olmayacağını düşündüklerini belirterek, “Yine meclis çalışacak, hükümet
çalışacak. Kanunların daha hızlı geçmesi sağlanacak, yada yapılacak işler bürokrasiye
takılmayacak, o açıdan bir problem olacağını düşünmüyoruz destekliyoruz” dedi. Başka bir
Yozgatlı vatandaş ise “OHAL vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Bugünler hepimiz
yaşıyoruz. Yapılması gereken, alınması gereken kararlar elzem kararlar, öncelikli kararlar
hepsinin bir arada yapılmasında fayda var. Bence halkı etkilemez, özellikle halk için
yapılmıştır diye düşünüyorum” diye konuştu.
1980 darbesini de yaşayan bir vatandaş da, “Bu şimdiki yapılan kalkışma onun gibi
olmayacak. Başta cumhurbaşkanımız millete gereken teminatı verdi. Bu sadece içimizdeki
virüsleri, hainleri temizlemek için alınan bir karardır. Vatana millete hayırlı olsun” şeklinde
konuştu. Demokrasi nöbetini tutan bir kadın da, “OHAL gerekli. Sayın cumhurbaşkanımız ne
düşünüyorsa doğru düşünmüştür Allah razı olsun ondan” ifadelerini kullandı. Atanamayan bir
öğretmen ise, "OHAL’in ilan edilmesi bence gayet güzel oldu. Üç ay içinde inşallah bir
temizlik olacak. Ben atanamayan bir öğretmenim, inşallah haksızlıkla, kutsal mesleklerin
içine giren insanlar temizlenirse inşallah Türkiye feraha ve zafere ulaşacaktır diye
düşünüyorum” ifadelerini kullandı. OHAL’İN halkın hiçbir şekilde etkilemeyeceğini belirten
bir genç de, “Provoke etmeye çalışıyorlar ama OHAL sıkıyönetim değil, milletimize kötü bir
yanı olmayacak. Sadece devletimizin, iktidarın, karar alma mekanizmasını etkileyecek,
valilerin üst bir şekilde yetkileri artacak. Sadece bu yönü hiçbir şekilde vatandaşa zarar
verilmeyecektir” dedi.
Demokrasi nöbetini tutan bazı vatandaşlarda araçlarla konvoy oluşturarak klakson çalarak
cadde ve sokaklarda gezdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18216.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Boydak'ın hatırlamak istemeyeceği röportaj
Boydak ailesi, bugün yaptığı açıklamada FETÖ terör örgütü ile Boydak ailesinin ve şirketinin
maddi manevi hiçbir ilişkisinin olmadığını belirtse de dershane tartışmalarında Hacı
Boydak'ın FETÖ yayın organına sarf ettiği sözler halen akıllardaki yerini koruyor.
22 Temmuz 2016 Cuma 12:05
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18217.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Türkiye, OHAL kararı ile bu süreçten daha
güçlü çıkacaktır
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, alınan OHAL
kararını değerlendirdi. Nursaçan, "Türkiye, OHAL kararı ile bu süreçten daha güçlü
çıkacaktır" dedi.
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"Dünyaya baktığımızda terör olaylarıyla sıkıntı yaşayan ülkelerde, bölgesel veya yerelde olsa
olağanüstü hal uygulamaları yapılıyor. Olağanüstü günlerden geçtiğimiz şu günlerde
devletimiz kendisine ve halkımıza yönelik tedbirler almak zorunda" diyen OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Bu süreç ülkemizin huzuru ve devletin bekası adına alınmış
yerinde bir karardır. Sanayimizi, ekonomimizi, çiftçimizi veya diğer sosyal kesimleri
etkileyebilecek bir durum söz konusu değildir. İş dünyası yoluna sağlam adımlarla devam
edecektir" ifadesinde bulundu.
Nursaçan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Türkiye’nin huzuru ve devletin bekası adına alınmış olan OHAL kararı, 3 aylık süre
içerisinde hain darbe girişiminin izlerini silecek, istikrarın ve güvenliğin yeniden tesis
edilmesini sağlayacaktır.
İş dünyası olarak:
Daima darbenin karşısında, demokrasinin ve milli iradenin yanında olacak ve asla yılgınlığa
düşmeden ülkemize sahip çıkarak; 2023 hedefleri doğrultusunda yatırıma, üretime, istihdama
ve ihracata tam bir kararlılıkla devam edilecektir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18218.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Prof. Dr. Mustafa Keskin: “15 Temmuz
tesadüfen belirlenmiş bir tarih değildir”
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Keskin, 15 Temmuz Kalkışmasının, bilinçli olarak, çok sayıda Müslüman
ve Yahudi’nin katledildiği 15 Temmuz 1099 tarihindeki Kudüs Kuşatması’na denk
getirildiğini söyledi.
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15 Temmuz tarihinin tesadüf olmadığına dikkat çeken ERÜ Edebiyat Fakültesi Genel Türk
Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Keskin, söz konusu tarihin Pentagon
tarafından, 15 Temmuz 1099 tarihinde çok sayıda Müslüman ile Yahudi’nin katledildiği ve
tarihe Kudüs Kuşatması olarak geçen güne denk getirildiğini ifade etti. 15 Temmuz
Kalkışmasını, aynı zamanda ‘Sevr’in hortlatılma projesi’ olarak tanımlayan Prof. Dr. Mustafa
Keskin, “15 Temmuz 1099 Kudüs’ü Şerif’in Haçlılar tarafından ele geçirildiği,
Müslümanların camilerde, onlarla işbirliği halindeki Yahudilerin de havralarında katledildiği,
kanların mabetlerde, atların dizine kadar yükseldiği tarihin adıdır. 15 Temmuz tesadüfen
belirlenmiş bir tarih değildir. O yüzden, bu kalkışmayı yapanların Türk milletin istiklali ile
Türk milletin şerefi ile haysiyeti ve bekası ile hiçbir alakaları yoktur. Nitekim birkaç günden
bu
yana
akan
bilgiler
söylediklerimizi
doğrulamaktadır”
diye
konuştu.
“28 Şubat’ın düzenleyicileri de PDY idi”
28 Şubat harekatında da, o dönemde ismi bilinmese de, Paralel Devlet Yapılanması
(PDY)’nın parmağı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Keskin, “28 Şubat’ta PDY yüzde 80
vardır. Çünkü onlar esas o zaman parlatıldılar. Yani PDY’na maşa olan çocukların
parlatıldığı, gerçek zekaların körletildiği, sınav hırsızlıklarının başlatıldığı tarihler 1990’lardır.
Ama biz o zaman haberdar değiliz. Bu, Batınilik’ten de daha tehlikeli bir yapıdır. Ve
söylemekte hiçbir beis yok, bu Pentagon’da, Londra’da biraz da Berlin’de düzenlenmiş,
içeride aktörleri temin edilmiş en dehşet verici kalkışmadır” dedi.
“Bir darbede ilk kez TBMM bombalandı”
15 Temmuz Kalkışması’nın, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki diğer darbelerden farkının, sivil
işbirlikçilerinin olması ve ilk kez TBMM’nin bombalanması olduğunun altını çizen Prof. Dr.
Mustafa Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Darbelerin nitelik itibariyle birbirinden farkı yoktur ama gerekçeleri ve hedefleri bakımından
birbirinden farkı vardır. Hiçbir darbe hareketi Türkiye Cumhuriyeti Devletine kastetmemişti.
En büyük fark budur. Ne 27 Mayıs’ta, ne 12 Eylül’de, ne 1997 28 Şubat’ta, ne 2001’de, ne de
2007 e-muhtıra döneminde, hiç kimse milli iradenin tecelli ve temerküz ettiği Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ni bombalamak gibi bir alçaklığı yapmamıştır. 15 Temmuz Ayaklanmasının,
Haçlıların Kudüs’ü ele geçirmesine denk gelen kalkışmanın, tek amacı vardı, bizi kalbimizden
almaktı; Türkiye Cumhuriyeti devletini sonlandırmak, bizi uşak mevkiini düşürmek, bütün
haysiyet sembolü projelerini sonlandırmaktı. İkinci önemli farkı da sivil işbirlikçilerinin
olmasıdır, eskiden sadece askerler yapardı bu işi. Şimdi bunu imamlar yapıyor. İmamlar
derken Diyanet’in imamı değil, üniversite hocaları yapıyor. Kastettiğim tırnak içindeki

imamlar Fetullah denen adamın tayin ettikleri, içeriğini, içimizdekileri bilmiyoruz. Bunu
ordudakilar, Cumhurbaşkanlığındakiler, istihbarattakiler, Milli Eğitimdekiler bilmiyordu.”
Bundan sonraki süreçte, PDY işbirlikçilerinin gereken cezayı alması gerektiğini dile getiren
Prof. Dr. Mustafa Keskin, cezaların gerektiği gibi uygulanmaması durumunda, örgütün gizli
faaliyetlerine devam ederek, Türk milletinin istikbal ve istiklali için daha büyük tehdit
oluşturacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18219.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

“Mimarsinan müzesi misafirlerini
ağırlıyor”
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçesinin adeta açık alan müzesi
olduğunu 6000 bin yıllık tarihi yapı ve eserleri ile kültür ve sanat merkezi hizmeti verdiklerini
söyledi.
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Ağırnas Mahallesinde bulunan tarihi Yer altı şehri ve Mimarsinan'ın doğduğu evin büyük ilgi
gördüğünü ve her gün birçok kişi ve gruplarca gezildiğini belirten Başkan Büyükkılıç,
Melikgazi Belediyesi olarak kültür gezileri düzenleyerek bu tarihi yerlerin bilinmesine,
öğrenilmesine ve toplumun bilinçlenmesine vesile olduklarını kaydetti.
Melikgazi Belediyesi Engelliler birimimiz ile bir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezindeki
farklı engelli gruplarından öğrencileri Ağırnas Mahallemizde bulunan tarihi yer altı şehri ve
Mimarsinan'ın doğduğu evi gezdirerek bilgilendirdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç,
konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Şehrimizde bulunan tarihi eserleri onarıyor ve günümüzün hizmetine açıyoruz. Amacımız bu
dünya mirası eserlerin gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Ancak bununla kalmıyoruz. Bu
eserlerin tanıtımı için kültür gezileri düzenliyoruz. Melikgazi Belediyesi Engelliler birimimiz
bünyesinde ve öncülüğünde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezindeki farklı engelli
gruplarından öğrencileri Ağırnas Mahallemizde bulunan tarihi Yer altı şehri ve Mimarsinan'ın
doğduğu evi gezdirerek, tarihe yolculuk yapmalarına imkân tanıdık. Okuyarak ve gezerek
öğrenme arasındaki farklılığı biliyoruz. Bu neden ile bir eğitimde gezerek ve görerek
öğrenmeye önem veriyoruz. Bu etkinliğimiz ilerleyen günlerde farklı okullarla devam edecek
olup Ağırnas'ı ve Mimarsinan'ın doğup büyüdüğü evi görmeyen hiçbir öğrencimiz
kalmayacaktır”
Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesindeki eserlerin bir dünya mirası olduğunu adeta
Anadolu’nun tapusu sayıldığını bu açıdan bir çok yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18220.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

FETÖ/PDY davasında 5 sanık daha
tutuklandı
Eskişehir’de 9 ay önce açılan davada yargılanan FETÖ/PDY şüphelisi 5 sanık daha
tutuklandı. 10 Kasım 2015 tarihinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eskişehir il
merkezli olmak üzere İstanbul, Diyarbakır, Kayseri, Bursa ve Tokat illerinde FETÖ/PDY
yapılanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti.
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Silahlı terör örgütü kurmak, silahlı terör örgütü yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak,
silahlı terör örgütüne yardım etmek, silahlı terör örgütünün faaliyeti kapsamında özel belgede
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dernekler kanununa muhalefet ve yardım toplama kanuna
muhalefet etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Eskişehir il imamı, Eskişehir
il imam yardımcısı, eyalet ve bölge imamları ve bu kişilerle örgüt kapsamında bağlantısı
tespit edilen 89 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 89 kişiden 7’si tutuklanmıştı.
887 sayfalık iddianame iki günde okundu
Dosya ile ilgili açılan davada sanıkların yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam
edildi. Duruşma yoğun katılım nedeniyle konferans salonunda yapıldı. Duruşmaya çok sayıda
sanığın yanı sıra yakınları ve avukatları katıldı. Davada 887 sayfalık iddianamenin iki gün
süreyle okunmasının ardından sanıklar ifadelerini verdi. Bugün görülen duruşmada avukatlar
savunma yaptı.
Savunmalarının ardından mahkeme heyeti, duruşma salonunda bulunan 5 sanık hakkında
‘Mevcut delil durumu ve kaçma şüphesiyle’ tutuklu yargılanmalarına karar verdi.
Son olarak cezaevine gönderilen 5 sanık ile birlikte dosyada tutuklu sayısı 12’ye yükseldi.
Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18221.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Konaç'tan OHAL'e destek
Kayseri Barosu Başkanı Avukat Fevzi Konaç, Türkiye'de olağanüstü bir süreç yaşandığını
belirterek OHAL uygulamasıyla devletin hareket kabiliyetinin hızlanacağını söyledi. Konaç,
OHAL'in hak ve özgürlükleri kısıtlamayacağının altını çizerek, "Türkiye’nin içinden geçtiği
şartlar itibariyle olağanüstü bir dönem yaşadığımız ortadayken, bu olağanüstü süreci atlatmak
anlamında alınacak olan tedbirlerle ilgili olarak hiç kimse iktidardan, Cumhurbaşkanından
olağan tavırlar beklemesin" dedi.

22 Temmuz 2016 Cuma 13:30

"Türkiye olağanüstü bir süreçten geçiyor. Bu olağanüstü süreçten geçerken bu gün
idarecilerimiz dediler ki, 3 ay OHAL uygulamasıyla ilgili olarak bir tedbire ihtiyaç var.
OHAL ile ilgili olarak istenilen yetkinin meclis tarafından onaylanması ile ilgili görüşmeler
yapılıyor. Türkiye’nin içinden geçtiği şartlar itibariyle olağanüstü bir dönem yaşadığımız
ortadayken, bu olağanüstü süreci atlatmak anlamında alınacak olan tedbirlerle ilgili olarak hiç
kimse iktidardan, Cumhurbaşkanından olağan tavırlar beklemesin" diyen ve kararı bir
hukukçu gözüyle değerlendiren Kayseri Barosu Başkanı Avukat Fevzi Konaç, "Öyle zor bir
süreçten geçiyoruz ki, OHAL’in içeriği nedir, nasıl olmalıdır bunu tartışmak yerine bu gün
Türkiye’nin neye ihtiyacının olduğunun tartışılması gereken bir süreç, bu süreç. Yaklaşık 6
gündür Türkiye’nin siyasi ve ideolojik tüm farklılıklarını bir kenara koymuş milleti,
meydanlarda biz artık darbelere karşıyız anlamında bir tavır sergilerken, TBMM’nin
bombalanması, Genelkurmay Başkanının rehin alınması, Cumhurbaşkanının kaldığı otelin
bombalanması olayı ile beraber büyük bir travma yaşadı. Bununla ilgili olarak kendi
yaralarını tedavi etmeye gayret ediyor. Böyle olağanüstü bir süreçte alınacak tedbirlerin de
normal, makul olması gerektiğinin tartışılması yerine Türkiye’nin neye ihtiyacının olduğunun
tartışılması lazım. Dolayısıyla devlet idarecilerinin yakın tehlikeyi ne kadar ciddi ve sıkıntılı
görmüşlerse bu anlamda Meclis’ten ve tüm siyasi partilerden bir yetkinin onaylanmasını
istiyor" diye konuştu.
Başkan Konaç, "Biz Türkiye olarak geçmişte ihtilallerden sonra, 80 ihtilalinden sonra Güney
ve Doğu Anadolu bölgesinde terörle mücadelede, bir kısım sıkı yönetim dönemleriyle ve
OHAL uygulamalarıyla ilgili hafızasında sıkıntılar olan, OHAL uygulamalarından kaynaklı
kaygıları olan bir ülke olarak, siyasi tarihi ve sicili biraz sıkıntılı bir ülkeyiz" diyerek şu
değerlendirmede bulundu:
"Ama bu gün hiçbir vatandaşımız, hukuk mantığı ile olaya bakan ve bu ülkenin toprağıyla,
bayrağıyla değerleriyle ve şu anki yaşadığı sıkıntılarıyla ilgili mücadelesinin yanında olan
hiçbir vatandaşımız, hiçbir insanımız korkmasın ki alınacak OHAL kararı bizim normal
hayatımıza asla ve asla bir sıkıntı, bir sınırlama getirmeyecek. Bundan kimler korksun?
Bundan darbeye niyetlenenler, bu darbeyi alkışlayanlar, bu darbe ateşinin altına odun atanlar
ve bu anlamda suçlu olanlar korksun. Geçmiş hafızamızdaki yanlış uygulamalardan kaynaklı
OHAL ile ilgili tereddüt yaşayanlar, Türkiye bu uygulama ile ilgili olarak hukuk içerisinde
kalabilecek mi endişesi taşıyanlar lütfen bu sorunun yanına şu soruyu da eklesinler ‘Bu gün
darbeye girişenler 250 insanımızı şehit edenler, insanların en doğal hakkı olan yaşama
hakkıyla ilgili hukuk içerisinde kalmışlar mıdır?’ Böyle bir acı ve travma ile karşı karşıya

kalan toplumda elbette hukuk içerisinde kalmak, hukukun yanında hesap sormak vazifemiz ve
görevimiz ama bu zor şartlarda bir takım tedbirleri almak adına devletimizin ve
idarecilerimizin yanında durmak gibi bir zorunluluğumuz var.
Bu olağanüstü şartlarda suç ve suçluyla mücadele ederken devletin pratik olmaya, hızlı
hareket kabiliyetine sahip olmaya, acil tedbirler almaya ihtiyacı varken, biz yasaları, çıkan
kanunları, kararnameleri tartışmak, zaman kaybetmek ve bu açıdan Türkiye’nin acılarıyla
tedavi amaçlı mücadelede rahat davranamamasını kabul edemeyiz. Hiç kimse korkmasın ki
OHAL uygulamasıyla ilgili olarak bu ülkenin değerleriyle barışık hiç kimse bir sınırlama bir
sıkıntı yaşamayacak. Hak ve özgürlükler daraltılmayacak. Bu anlamda suç ve suçluyla
mücadele ederken devlete hareket kabiliyeti kazandırılacak. Normal hayatımızın işleyişi ile
ilgili olarak hiçbir sıkıntıya düşmemizin söz konusu olmayacağını düşünüyorum. İnşallah bu
3 aylık süre tekrar tekrar uzatılmaz. Devletimiz bu üç aylık süre içinde darbecilerle,
darbecilere destek verenlerle, alkışlayanlarla gerekli hesaplaşmayı yapar. Hukuk içerisinde
hesaplar sorulur. Türkiye bir daha asla bu gibi manzaralarla karşı karşıya kalmaz. Meclisten
de OHAL’in bir an önce onaylanarak çıkmasını, tüm siyasi partilerin ittifakıyla çıkmasını arzu
ediyorum.
Geçmişteki OHAL uygulamalarıyla ilgili olarak hepimiz hafızamızı tazelediğimizde terörle
mücadele ile ilgili uygulamalar olduğunu biliyoruz. Geçmişte ülkemizin belli bölgelerinde
uygulanan bir uygulama ile ilgili olarak bir takım demokratik hatalar ve uygulamalar ile ilgili
sıkıntılar yaşanmış ve hafızamızda bir takım kaygılar taşımış bir milletiz. Ama bu gün
topyekun Türkiye’nin her tarafında bu suça iştirak etmiş, destek vermiş, yardım ve yataklık
etmiş insanlarla mücadele etmek anlamında Türkiye’nin her köşesinde okullarında, milli
eğitiminde, askeriyesinde, yargısında devletin bir güce ve hareket kabiliyetine ihtiyacı var.
Aradaki fark budur. Tüm Türkiye bir tehlike ile karşı karşıya arada bu çizgi anlamında bu
kadar net bir fark var."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18222.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Kayseri meydanları bırakmıyor
Darbe girişiminin hemen ardından başlayan demokrasi nöbeti Kayseri'de yüz binlerin
katılımıyla sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, milli irade için nöbet tutan
Kayserililere teşekkür etti ve demokrasi nöbetinin yedinci gününü de hemşehrileriyle
Cumhuriyet Meydanı'nda geçirdi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, demokrasi nöbetine her zaman olduğu gibi
Cumhuriyet Meydanı'nı dolduranları selamlayarak başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı
Çelik'e AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de eşlik etti.
Başkan Çelik, gece boyunca meydandaki dev ekran vasıtasıyla milli irade nöbetini bir an
olsun terk etmeyen hemşehrilerine teşekkür ederek bu nöbetin devam edeceğini belirtti.

Demokrasi nöbetine MHP İl Başkanı Baki Ersoy da ülkücülerle birlikte katılarak her zaman
milletin yanında olacaklarını söyledi. İlerleyen saatlerde AK Parti Kayseri Eski Milletvekilleri
Kemal Tekden ve Ahmet Doğan da kürsüden halkı selamlayarak, diriliş ruhunun asla
kaybedilmemesi mesajını verdiler.
ÜLKEMİZ İÇİN DUA EDİLDİ
Demokrasi nöbetinin yedinci gününde kürsüden önce ezan, daha sonra da Kuran-ı Kerim
okundu. Kuran-ı Kerim'in ardından alanı dolduranlar hep birlikte dua etti. Başkan Mustafa
Çelik de hemşehrileriyle birlikte el açarak ülkemiz ve geleceğimiz için niyazda bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, demokrasi nöbetinin ilerleyen saatlerinde Kayseri
Milletvekili Sami Dedeoğlu ile de kürsüye çıkarak halkı selamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18223.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

“Vatanıma kurban olurum”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, her gün demokrasi nöbeti için gittiği
Cumhuriyet Meydanı'nda gece boyunca birkaç kez alanı dolaşıyor ve vatandaşları dinliyor.
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Başkan Çelik, demokrasi nöbetinin yedinci gününde yüz binlerin düşüncesine tercüman olan
Hatice Çolak Teyze ile karşılaştı. Hatice Teyze, kaç gündür gözyaşı döktüğünü belirterek,
"Vatanıma, milletime, devletime kurban olurum" ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, demokrasi nöbeti tutan halkın içerisine sürekli giriyor ve onlarla
sohbet ediyor. Başkan Çelik, Cumhuriyet Meydanı'nı gezerken elinde bayrağıyla demokrasi
nöbetine gelen Hatice Çolak ile karşılaştı. Başkan Çelik, Hatice Teyze ile bir süre sohbet
ederek hal hatır sordu. Yaşananlar nedeniyle günlerdir gözyaşı döktüğünü belirten Hatice
Çolak, "Vatanımıza, milletimize, devletimize kurban olurum" ifadelerini kullandı. Hatice
Çolak, Başkan Çelik'e de "Allah sizleri korusun" diye dua etti.
Başkan Mustafa Çelik, gece boyunca Cumhuriyet Meydanı'nın dört bir köşesini dolaştı ve
katılan tüm vatandaşlarla selamlaşmaya çalıştı. Bir ara vatandaşlarla birlikte oturup çiğ köfte
yiyen Başkan Çelik, bir başka grupla da bir süre oturarak çay içti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Cumhuriyet Meydanı'ndaki demokrasi nöbetine
katılanlar arasında bulunan gelin ve damatla da karşılaştı. Başkan Çelik, düğün gecelerinde
nöbet için Cumhuriyet Meydanı'na gelen Derya ve Sefer Tüysüz çiftini kutlayarak, "Doğrusu
evlatlarımızın bu denli hassas olması, bu dertle dertlenmeleri bizleri ziyadesiyle memnun
ediyor ve gururlandırıyor. Genç çiftimize bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum"
dedi. Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu ve Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç da genç çifti kutladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18224.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Başkan Çolakbayrakdar, "Söz konusu
vatan ise, gerisi teferruattır"
Demokrasi nöbetine aralıksız devam eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, meydanlarda kardeşlik ruhunun sergilendiğine vurgu yaparak, “Gündüz işte,
gece nöbetteyiz. Demokrasi nöbetindeki kararlılığımız devam edecek. Meydanlardaki bu
birlik ve beraberliğin ilelebet devam edeceğine inanıyorum.” dedi.
22 Temmuz 2016 Cuma 14:14

Cumhuriyet Meydanı’nda demokrasi ve milli irade için nöbet tutan Başkan Çolakbayrakdar,
eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte, vatandaşlarla yakından ilgileniyor. Yediden yetmişe her
kesimden vatandaşın sevgi seliyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, kendisiyle fotoğraf
çektirmek isteyen vatandaşları da kırmıyor.
Demokrasi nöbetinde kısa bir konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, nöbetin 7. gününde
ailesiyle birlikte vatandaşın yanında olduklarını belirterek, “Ülkemizde 15 Temmuz Cuma
günü maalesef olumsuz bir durum yaşandı. Darbeye tepki olarak tüm Türkiye’de halk
meydanlara döküldü. Milletimiz o günden bugüne kadar demokrasi nöbeti tutarak milli
iradenin darbe ile engellenemeyeceğini tüm dünyaya gösterdi. Kayseri halkı da gece gündüz
meydanlarda demokrasi nöbeti tutuyor. Birlik ve bütünlük içerisinde Kayserililer tarafından
bir dayanışma örneği sergilendi. Bunu yalnızca Kayseri’de değil; Türkiye’nin bütün illerinde
görüyoruz. Türkiye’nin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, her yerinde aynı milli
duruş sergileniyor. Herkes birlik beraberlik içerisinde, hep bir ağızdan, ‘Söz konusu vatan ise;
gerisi teferruattır.’ dedi. Yediden yetmişe herkes, tek vatan, tek bayrak, tek devlet için
meydanlarda darbeye karşı tepkisini ortaya koyuyor. Bizler de demokrasi nöbeti için ailece
buradayız. Her daim milletimizin yanında yer alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız
Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘nöbet bitti’ diyene kadar bu demokrasi nöbetimiz
devam edecektir.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, bundan sonra Türkiye’yi aydınlık günlerin beklediğini belirterek,
“Daha güzel Türkiye için bugün kazanılmış birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ilelebet
devam etmesini diliyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18225.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Darbecilere Yer, Gök Dar Bee!
Ömer Faruk ÖZCAN
enderunfaruk@hotmail.com
22 Temmuz 2016, 10:00

Kime Niye İtaat?
Darbeli beyinler, darbeci beyinsizler, daha küçük yaşlardan itibaren ele alınmış ve insanlara
dünyayı zindan etmek için planlı programlı bir şekilde yetiştirimlik insan müsveddeleridir.
Toplumun her kesimine hitap edebilecek bir yapılanma içerisinde hareket bu topluluk
içersinde, Kemalistleri de barındırıyor sözde dindarları da. Dindarlar demiş isek söz gelimi
efendim. Onların dindar olmak şöyle dursun, dinlerinin ne olduğu dahi belli değil. İtikadı,
ameli ahlakı olmayan ya da her tarafa rahatça dönebilen hükümsüz din. Bu dinin tek emri var
itaat. Helal haram fark etmeden itaat, sormaksızın ve sorgulamaksın ölmeye ve öldürmeye
itaat. Ben de diyorum ki, böyle tabayı ite at. Peygamberimize sahabe efendilerimizin basit
meselelerde dahi senin emrin mi Allahın emri diye sorarlardı. Sahabeler gibi itaat lazım bize.
Yaratıcıya isyanda mahluka itaat yoktur kardeşim. Allahın yarattığı cana haksız yere
kıyamazsın. Hocanda, komutanında emretse sana cinayeti, yapamazsın yapmamalısın. Tabii
beynin varsa ve çalışıyorsa.
Kendisini yaratan, yaşatan, rızık veren ve onu yönlendiren Rabbi varken, hatta örnek olarak
peygamberi varken bunları bir kenara bırakıp, heva ve hevesini, ilah edinenlere itaat etmek
ancak ve ancak beyinsizliktir. İnsanın kendisini inkâr etmesidir.
Korkmayalım Korkutmayalım
15 Temmuz gecesi yaşananlardan sonra, tv de konuşan ve gazetelerde yazanların bir kısmı
öyle bir tavır içerisine girdiler ki, korku imparatorluğunu kurmaya doğru hızla ilerliyorlar.
Aslında meydana baksalar anlayacaklar korkmayan ve korkmayacak bir halkımız var. Allah
bu milletten razı olsun. Partisine, cemaatine ve mezhebine bakmadan darbeye karşı duran
herkesi tebrik ediyor, ülkem ve mazlumlar adına teşekkür ediyorum. Unutmayalım en çok
korkaklar korkutur.
Darbeli Gençlik
İçinde darbe geçen ikilemelerden sadece darbeli matkabı severim, onun dışında darbe
kelimesini pek kullanmam. Ama ülkemde darbe görmeyen nesil neredeyse kalmadı. 1940 lı
yıllarda doğanlar 60 darbesini, 50 li yıllarda doğan 71 muhtırasını, 60 lı yıllarda doğanlarda
80 darbesini gençken yaşadılar. 80 li yıllarda doğanlarda 28 şubatı yaşadılar en post
moderninden. 90 lı yıllarda ve 2000 in başlarında doğanlarda 15 Temmuz darbe girişimini
yaşadılar. Düşünsenize 1940 ta doğan biri hayatta hep darbeli yaşadı. Ama yenile yenile
yenmekte nasip oldu o zamanın genç, şimdilerin tecrübeli hayat yorgunlarına.
Allah var Gam Yok
Bizler 15 Temmuz akşamı önce heyecan ve korkuyu yaşasak ta Allaha hamdolsun atlattık ve
hatta galip duruma geçtik. Darbeci hainler kendilerine makam ve yer arayışı hayali kurarken
onlara şimdilik kodes ve rezillik düştü. Amerikan dolarlarıyla dolmasını bekledikleri ceplerine
haysiyetsizlik düştü. Boyunlarına kaliteli kıravat takmayı bekleyen zavallılara yağlı ilmeği de

bir takarsak değmeyin keyfimize. Yani sözün öüz: Darbe yapalım derken darbe yediler. Allah
var gam yok kardeşim.
Dünya ve ahret bize geniş inşallah.
Darbecilere, Dünya Bile Dar Bee.
Beter olun …………….………………..
Boşluğu herkes kendince doldursun
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18226.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Kayseri’de 2 vali yardımcısı ve ilçe emniyet
müdürü tutuklandı
Kayseri’de İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması
kapsamında gözaltına alınan 2 Vali Yardımcısı ve İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte 4 kişi
tutuklandı.
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Edinilen bilgiye göre 15 Temmuz darbe girişiminin Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından başlatılan FETÖ/PDY örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet
Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından açığa alınan Vali Yardımcıları G.A., M.A. ile Hacılar
İlçe Emniyet Müdürü U.B. ve komiser A.A. gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar yapılan
işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan haklarında yakalama kararı bulunan Hacılar Kaymakamı Y.T. İle Akkışla
Kaymakamı İ.E.K.’nin firar ettiği, ekiplerce yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18227.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Serhat Dershanesi binası Seyrani Eğitim ve
Kültür Vakfına devredildi
Darbe girişimi sonrasında Paralel Devlet Yapılanması (PDY)’na ait eğitim kurumlarının
lağvedilmesi kapsamında, Develi’deki PDY’nin bir uzantısı olarak faaliyet gösteren Serhat
Dershanesinin binası Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfı’na devredildi.
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Konu ile ilgili açıklama yapan ve aynı zamanda Develi Belediye Başkanı ve Dernek Başkanı
Mehmet Cabbar, binanın vakfa devredilmesinde gayret gösteren AK Parti Milletvekili Sami
Dedeoğlu’na teşekkür etti. Başkan Mehmet Cabbar, “Develililerin yardımları ile yapılan bu
bina şu an itibarı ile gerçek sahibi olan Develilere tekrar kazandırılmıştır.15 Temmuz gecesi
yaşanan ihanet olayından sonra bu yapının ne kadar alçak bir yapıda olduğunu herkes gördü.
Bizde Ak Parti Kayseri Milletvekilimiz Sami Dedeoğlu’nun önderliğinde bu dershane
binasının gerçek sahibi olan Develililere geçmesi için çalışma başlattık ve hamdolsun bugün
itibarı ile binanın tapusunu SeyraniEğitim ve Kültür Vakfımıza aldık. Milletin malı millete
geçmiştir. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Develimize hayırlı olsun.” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18228.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Olağanüstü ilçe müftüleri toplantısı yapıldı
Olağanüstü İlçe Müftüleri toplantısı İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’in başkanlığında
yapıldı.
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İl Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, 15 Temmuz 2016 da gerçekleştirilen
darbe girişimi ve ardından devam eden olağanüstü durumları değerlendirmek amacıyla,
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez başkanlığında, 81 il müftüsünün katılımı ile
20.07.2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen ‘İl Müftüleri Olağanüstü İstişare
Toplantısı’nda görüşülen konular ve alınan kararlar; İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven

tarafından ilçe müftülerimize aktarıldı. Bunun yanı sıra, kararların değerlendirilmesi,
uygulamaya yönelik alınacak gerekli tedbirler ve gündemdeki diğer konular görüşüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18229.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

O Gece Kayseri’de Neler Oldu?
Darbe kalkışmasının yapılacağından Emniyet Müdürlüğü’nün,
Belediyesi’nin ve Valilik’in haberi olur olmaz harekete geçildi.

Kayseri

Büyükşehir
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“MUSTAFA ÇELİK GARNİZON’A, VALİ VE ELİTAŞ EMNİYETE”
Mustafa Çelik Garnizon Komutanlığı’na giderken, Vali Süleyman Kamçı ve Mustafa Elitaş
ise Emniyet Müdürlüğü’ne gitti. Çalışmalar koordineli yapıldı.
Emniyette toplantı düzenlendi. Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, zaten en baştan beri bu
yapıya karşı mücadele verdiği için olayın vahametinin farkındaydı.
“DÖRDÜNCÜ KUVVETLİ GİRİŞİM KAYSERİ’DE OLACAK”
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e “Ankara, İstanbul ve Konya’dan sonra
dördüncü kuvvetli girişimin Kayseri’de olacağı” haber verildi.
Başkan Çelik ilk olarak Jandarma Komutanı ile haberleşti ve yüz yüze görüştü. Jandarma
Komutanı o gün Garnizon Komutanı’na vekâlet ediyordu, yani kendisiyle Garnizon Komutanı
sıfatıyla görüşüldü.
Garnizon Komutanı, hareketlenmenin olabileceğini ancak kendisinin bu kalkışmada yer
almayacağını söyledi.
“Büyükşehir Belediyesi kalkışmanın olabileceği yerlerin elektriğini kesti”
Kalkışma ihtimalinin olabileceği Anatamir, Hava İkmal, Havaalanı, 12 Üs gibi yerlerde
KCETAŞ tarafından elektrikler anında kesildi. KCETAŞ’ın yüzde 51’i belediyeye ait olduğu
için, Başkan’ın talimatıyla elektrikler kesilebildi. Tüm bunlar TRT’de kalkışma bildirisi
okunmadan evvel yapıldı.
Büyükşehir’e bağlı Fen İşleri’nde, İtfaiyede ne kadar ağır araç varsa tamamı askeri birliklerin
kapısına gönderildi. Emniyet’in önü kapatıldı.
“Sokağa çıkın” çağrısından sonra herkese mesajlar atıldı ve çağrı yinelendi.
Hızlı bir şekilde meydana konuşma platformu getirildi. Otobüsler ücretsiz hale getirildi. Gece
seferleri konuldu.
Fırınlara çağrı yapıldı, burada bulunan erzaklar Cumhuriyet Meydanı’na getirildi. Yeraltı
Çarşısı ve meydanda bulunan umumi tuvaletler açıldı.
Belediye Başkanı’ndan Valisi’ne, işçisinden zabıtasına kadar herkes sivil kıyafetlerle
Meydan’da göreve geldi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18230.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Gücümüzü milletimizden alıyoruz
Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden meydanlarda demokrasi nöbeti tutmaya devam
ediyor. İl Merkezinde Cumhuriyet meydanında nöbetin yanı sıra ilçelerde de demokrasi
nöbetlerini tutmaya devam ettiklerini açıklayan Özden; ''Gücümüzü halkımızdan alıyoruz''
dedi.
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Konu ile ilgili bir açıklama yapan Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, demokrasi
nöbetinin 7. Gününde bizler bu meydanlarda halkımızla beraberiz. Gücümüzü onlardan
alıyoruz. Sadece Kayseri merkezinde değil ilçelerinde de tüm halkımızın coşkusuna ortak
oluyoruz. Hafta içerisinde Develi ilçemizdeki vatandaşlarımızla birlikte demokrasi nöbeti
tutarken dün de Tomarza ilçemizde idik. Tüm hemşerilerimiz demokrasiye, vatanına.
Milletine sahip olduklarını göstermek için meydanlarda. Onların hepsine teşekkür ediyorum.
Gücümüzü milletimizden alıyoruz. Meydanları dolduran yüzbinlere teşekkür ediyorum.
Demokrasi nöbetlerine Cumhurbaşkanımız ''tamam'' diyene kadar devam edeceğiz. Yine bu
günde meydanlara vatandaşlarımızı bekliyoruz dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18231.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Genci yaşlısı, kadını çocuğu herkes tek
yürek
Darbe teşebbüsüne tepki göstererek demokrasi nöbeti tutan vatandaşlar, girişimin 7. gününde
de meydanları boş bırakmadı. 7’den 70’e herkes ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet
Meydanı’nı doldurarak tek yürek oldular.
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Darbe girişiminin üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen birlik olmanın hassasiyetini bilen
vatandaşlar meydanlara akın etmeye devam ediyor. Gündüz işlerinin başında olan halk,
akşamları ise Cumhuriyet Meydanı’na akın ederek kurdukları çadırlarda sabaha kadar nöbet
tutuyorlar.

Çocuklarıyla birlikte nöbet tutuyor
Murat Eren de nöbete destek verenlerden. Olayın başladığı ilk günden beri meydanlarda
olduğunu belirten Eren, “Her şey normale döndü. Evlerinize dönebilirsiniz” açıklaması gelene
kadar nöbeti sürdüreceklerini söyledi.
“Bu vatanı kimseye yedirtmeyiz. Her şey normale dönene kadar gündüz iş, akşam
nöbet” diyen Eren, çocukları Ahsen, Ahmet ve Merve ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda
bulunan dev çınar ağacının altına kurduğu çadırla davasına sahip çıkıyor.
Nur Nuhlu:
Bu millet üç beş çapulcuya meydanı bırakmaz
Meydana koşanlardan birisi de 60 yaşındaki Nuh Nurlu isimli vatandaş. Türk bayraklarına
sarılmış bir şekilde avazının çıktığı kadar darbe girişimi yapanlara ve destekçilerine “Bu
millet üç beş çapulcuya meydanı bırakmaz” diye serzenişte bulundu.
12 Eylül 1980 yılındaki darbeyi hatırlatan Nuh Nurlu, o zamanki olayı anlatırken duygularına
hakim olamadı.
“Rabbim bir daha o günleri göstermesin” diyen Nuhlu, “Olayı ilk duyduğumda dünya başıma
yıkıldı. Sürekli dua ettim. Çok şükür milletimiz ve devletimiz sayesinde bu işin üstesinden
gelmeyi başardık. Şimdi meydanlardayız ve bu iş sona erene kadar da nöbete devam edeceğiz.
Allah ülkemize bir daha böyle olaylar yaşatmasın. 60 yaşındayım. Gerektiğinde vatanım
uğruna seve seve canımı veririm. “ şeklinde konuştu.
Gündüz inşaatta, akşam meydanlarda
Amca çocukları Ahmet ve İsmail Yelini, gündüz inşaatta çalıştıklarını, akşam ise demokrasi
nöbetine katıldıklarını belirterek, ülkenin birliğini bozmak isteyenlere karşı kanlarının son
damlasına kadar savaşacaklarını söylediler.
Nöbette uyumayalım diye yanlarında getirdikleri semaverde sürekli çay demlediklerini
anlatan Ahmet Yelini, “İlk günden beri nöbetimizi sürdürüyoruz. Başkomutanımız “Her şey
normale döndü” diyene kadar da yerimizden ayrılmayacağız. Bu vatan kolay kazanılmadı.
Birliğimizin, huzurumuzun bozulmaması için gerekirse 3 ay, hatta 3 yıl nöbet tutarız.” diye
konuştu.
İmam hatip lisesi mezunları da oradaydı
1995 İmam Hatip Lisesi Mezunları da yaklaşık 100 kişilik bir grupla demokrasiye sahip
çıkıyor. Kurdukları çadırda “Biz de buradayız” mesajı veren mezunlar “Türk milleti birlikberaberlik içerisinde bu zorlu süreci hep beraber aşacaktır. Vatanını seven herkesi meydanlara
bekliyoruz” dediler.
Bayrak satışları patladı
Demokrasi nöbetinin sürdüğü meydanda ekmek parası kazanma kaygısında olanlar da vardı.
Celal Gezer isimli vatandaş Türk bayrağı satarak evinin geçimini sağlamaya çalıştığını
söyledi.
Her hangi bir gelirinin olmadığını ifade eden Celal Gezer, satışlardan dolayı memnun
olduğunu belirterek, fiyatların bayrağın büyüklüğüne göre 10 ile 25 TL arasında değiştiğini
söyledi.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18232.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Genci yaşlısı, kadını çocuğu herkes tek
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Darbe teşebbüsüne tepki göstererek demokrasi nöbeti tutan vatandaşlar, girişimin 7. gününde
de meydanları boş bırakmadı. 7’den 70’e herkes ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet
Meydanı’nı doldurarak tek yürek oldular.

23 Temmuz 2016 Cumartesi 11:13

Darbe girişiminin üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen birlik olmanın hassasiyetini bilen
vatandaşlar meydanlara akın etmeye devam ediyor. Gündüz işlerinin başında olan halk,
akşamları ise Cumhuriyet Meydanı’na akın ederek kurdukları çadırlarda sabaha kadar nöbet
tutuyorlar.
Çocuklarıyla birlikte nöbet tutuyor
Murat Eren de nöbete destek verenlerden. Olayın başladığı ilk günden beri meydanlarda
olduğunu belirten Eren, “Her şey normale döndü. Evlerinize dönebilirsiniz” açıklaması gelene
kadar nöbeti sürdüreceklerini söyledi.
“Bu vatanı kimseye yedirtmeyiz. Her şey normale dönene kadar gündüz iş, akşam
nöbet” diyen Eren, çocukları Ahsen, Ahmet ve Merve ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda
bulunan dev çınar ağacının altına kurduğu çadırla davasına sahip çıkıyor.
Nur Nuhlu:
Bu millet üç beş çapulcuya meydanı bırakmaz
Meydana koşanlardan birisi de 60 yaşındaki Nuh Nurlu isimli vatandaş. Türk bayraklarına
sarılmış bir şekilde avazının çıktığı kadar darbe girişimi yapanlara ve destekçilerine “Bu
millet üç beş çapulcuya meydanı bırakmaz” diye serzenişte bulundu.
12 Eylül 1980 yılındaki darbeyi hatırlatan Nuh Nurlu, o zamanki olayı anlatırken duygularına
hakim olamadı.
“Rabbim bir daha o günleri göstermesin” diyen Nuhlu, “Olayı ilk duyduğumda dünya başıma
yıkıldı. Sürekli dua ettim. Çok şükür milletimiz ve devletimiz sayesinde bu işin üstesinden
gelmeyi başardık. Şimdi meydanlardayız ve bu iş sona erene kadar da nöbete devam edeceğiz.
Allah ülkemize bir daha böyle olaylar yaşatmasın. 60 yaşındayım. Gerektiğinde vatanım
uğruna seve seve canımı veririm. “ şeklinde konuştu.
Gündüz inşaatta, akşam meydanlarda
Amca çocukları Ahmet ve İsmail Yelini, gündüz inşaatta çalıştıklarını, akşam ise demokrasi
nöbetine katıldıklarını belirterek, ülkenin birliğini bozmak isteyenlere karşı kanlarının son
damlasına kadar savaşacaklarını söylediler.
Nöbette uyumayalım diye yanlarında getirdikleri semaverde sürekli çay demlediklerini
anlatan Ahmet Yelini, “İlk günden beri nöbetimizi sürdürüyoruz. Başkomutanımız “Her şey
normale döndü” diyene kadar da yerimizden ayrılmayacağız. Bu vatan kolay kazanılmadı.
Birliğimizin, huzurumuzun bozulmaması için gerekirse 3 ay, hatta 3 yıl nöbet tutarız.” diye
konuştu.
İmam hatip lisesi mezunları da oradaydı

1995 İmam Hatip Lisesi Mezunları da yaklaşık 100 kişilik bir grupla demokrasiye sahip
çıkıyor. Kurdukları çadırda “Biz de buradayız” mesajı veren mezunlar “Türk milleti birlikberaberlik içerisinde bu zorlu süreci hep beraber aşacaktır. Vatanını seven herkesi meydanlara
bekliyoruz” dediler.
Bayrak satışları patladı
Demokrasi nöbetinin sürdüğü meydanda ekmek parası kazanma kaygısında olanlar da vardı.
Celal Gezer isimli vatandaş Türk bayrağı satarak evinin geçimini sağlamaya çalıştığını
söyledi.
Her hangi bir gelirinin olmadığını ifade eden Celal Gezer, satışlardan dolayı memnun
olduğunu belirterek, fiyatların bayrağın büyüklüğüne göre 10 ile 25 TL arasında değiştiğini
söyledi.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18233.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

15 Temmuz tesadüf değil!
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Keskin, 15 Temmuz kalkışmasının, bilinçli olarak, çok sayıda Müslüman ve
Yahudinin katledildiği 15 Temmuz 1099 tarihindeki Kudüs Kuşatması’na denk getirildiğini
söyledi.
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15 Temmuz tarihinin tesadüf olmadığına dikkat çeken ERÜ Edebiyat Fakültesi Genel Türk
Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Keskin, söz konusu tarihin Pentagon
tarafından, 15 Temmuz 1099 tarihinde çok sayıda Müslüman ile Yahudi’nin katledildiği ve
tarihe Kudüs Kuşatması olarak geçen güne denk getirildiğini ifade etti. 15 Temmuz
Kalkışmasını, aynı zamanda ‘Sevr’in hortlatılma projesi’ olarak tanımlayan Prof. Dr. Mustafa
Keskin, “15 Temmuz 1099 Kudüs’ü Şerif’in Haçlılar tarafından ele geçirildiği,
Müslümanların camilerde, onlarla işbirliği halindeki Yahudilerin de havralarında katledildiği,
kanların mabetlerde, atların dizine kadar yükseldiği tarihin adıdır. 15 Temmuz tesadüfen
belirlenmiş bir tarih değildir. O yüzden, bu kalkışmayı yapanların Türk milletin istiklali ile
Türk milletin şerefi ile haysiyeti ve bekası ile hiçbir alakaları yoktur. Nitekim birkaç günden
bu yana akan bilgiler
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18234.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Tantana
Kasım Özkan'ın kaleminden (Diriliş Postası)
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18235.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

İHL mezunları ek puanı geri istiyor
ÖSYM meslek liselilerinin kendi alanlarında bir bölümü tercih ettiğinde aldıkları ek puan
uygulamasına son verdi. Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri bu
durumdan mağdur olduklarını belirterek, bu hakkın yeniden verilmesini istiyorlar.
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Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Hacer Andaç, Afranur
Tuna ve Dilara Sevgili bu yıl mezun olduklarını belirterek, ek puan hakları ellerinden alındığı
için mağduriyet yaşadıklarını söylediler.
Ek puanın herkese verilmesi gerektiğini belirten öğrenciler, hayal kırıklığıyla karşı karşıya
kaldıklarını dile getirdiler.
Söz konusu uygulamanın sona ermesinden sonra Hacer Andaç’ın üniversite giriş sınavında
Türkiye sıralamasındaki yeri 215 binden 190 bine yükselirken Afranur Tuna 110 binden 112
bine, Dilara Sevgili ise 38 binden 47 bine düştü.
ÖSYM meslek lisesi, öğretmen lisesi, güzel sanatlar ve spor lisesi mezunlarının üniversiteye
girişte kendi alanlarındaki bir bölümü tercih ettiklerinde aldıkları ek puan uygulamasına son
vermişti.
Ek puanda Mart 2012 sınırı
Ek puan hakkından sadece Mart 2012'den önce mezun olan öğrenciler yararlanabilmişti. Eylül
2012 ve sonraki yıllarda mezun olanlar üniversiteye girişteki ek puan hakkını kaybetmişti.
Örneğin İmam Hatip Lisesi mezunu bir öğrencinin İlahiyat Fakültesi’ne yerleştirilirken puanı
0.18 katsayıdan çarpılırken bu oran 0,12 katsayı oranına sabitlendi. Başka bir lise mezunuyla
imam hatip mezununun ilahiyat fakültesine girme katsayıları 0,12'de eşitlenmiş oldu. Böylece
öğrenciler diploma notuna göre 30 puana kadar çıkan ek puandan mahrum kaldı.
İmam hatiplerin ek puan hakkını kaybettiği bölümler

Arap Dili ve Edebiyatı (DİL-3), Arapça Öğretmenliği (DİL-3), Dini İlimler (YGS-4), İlahiyat
(YGS-4), İslam Bilimleri (YGS-4), İslam ve Din Bilimleri (YGS-4), İslami İlimler (YGS-4).
Ek puan hakkını kaybeden diğer liseler şu şekilde:
Sağlık Meslek liseleri, Ticaret Meslek Liseleri, Turizm ve Otelcilik Liseleri, Denizcilik
Meslek Liseleri,
Lojistik Meslek Liseleri, İletişim Meslek Liseleri.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18236.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Kredi Yurtlar İl Müdürlüğü'nden aşure
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kayseri İl Müdürlüğüne bağlı yurt müdürlükleri
Cumhuriyet Meydanı’nda aşure dağıttı.
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Demokrasi nöbetinde Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran on binlerce kişi için gıda ihtiyaçları
bazı kurumlar tarafından karşılanıyor. Su, simit, çay, tatlı ve ekmek arası dağıtımı ile birlikte
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kayseri İl Müdürlüğü'ne bağlı yurt müdürlükleri
de aşure ve puding dağıtım yaptı.
Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün kurduğu çadırda yapılan dağıtımda konuşan Yüksek Öğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sadi Terzi, demokrasi nöbetinde sabahlara kadar
meydanlarda olduklarını, il müdürlüğü olarak halka aşure ve puding dağıttıklarını belirterek,
"aşure, puding ve su dağıtımı yaptık. Halkımızla birlikte meydanlarda sabahlara kadar
görevimizi yerine getiriyoruz “dedi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18237.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Kayseri'de bin 300 kamu personeli açığa
alındı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturmalar
kapsamında açığa alınan kamu personeli sayısı bin 300'e yaklaştı.
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FETÖ ile bağlantılı kamu personelinin durumlarının değerlendirilmesine yönelik başlatılan
soruşturma sürüyor.
Bakanlıklardan gelen talimatlar ve valiliğin yönergeleriyle FETÖ ile ilişkisi olduğu tespit
edilen kamu personeli açığa alınıyor.
Bu kapsamda bin 26'sı milli eğitimde olmak üzere yaklaşık bin 300 kamu personeli görevden
uzaklaştırıldı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18238.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Kahraman Adeviye
FETÖ'nün darbe girişimine karşı çıktığı sokakta yaralanan 14 yaşındaki Adeviye Gül
İsmailoğlu, "Vurulduğum an şok oldum ama içim rahattı çünkü gazi ya da şehit olacaktım."
dedi.
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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine karşı sokağa çıkarak, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde darbecilerin kurşunuyla yaralanan Adeviye Gül
İsmailoğlu, yaşadıklarını anlattı.
İsmailoğlu, ortaokuldan yeni mezun olduğunu, yoğun bakımdayken lise tercihlerini ailesi
tarafından yapıldığını ifade etti.
Televizyonda darbe girişimi olaylarını gördüğünde şok olduğunu dile getiren İsmailoğlu,
şöyle konuştu:
"İlk bu olayı TV’de gördüğümde şok oldum böyle bir şeye hiçbirimiz izin veremezdik çıkıp
onlara engel olmak istedim asla ülkemi yem edemezdim. Reis’in (Recep Tayyip Erdoğan)
'sokaklara çıkın' çağrısı sonrası, 'ben çıkıyorum' dedim. Annem, babam ve ablamla çıktık.
Valiliğe gitmeyi planlamıştık fakat Saraçhane’ye barikat kurdukları için gidemedik. Yürümek

istedik, asker engel olmak istedi. Asker, 1-2 el havaya ateş açtıktan sonra ön taraftakilerin
ayaklarına sıkmaya başladı. Fakat buna rağmen halk artınca hepimizi taramaya başladılar.
Biz, onlar bizim askerimizdir bizi vuramazlar diye düşünüyorduk ama vursalar da şehit
olmak, gazi olmak istiyorduk. O açtıkları ateş sırasında vuruldum. Vurulduğum an şok oldum
inanamadım, kolumdan girip sırtımdan çıkması beni çok etkiledi ama içim rahattı çünkü gazi
ya da şehit olacaktım, ilk, plastik mermi olduğunu düşündüm ama değilmiş."
Vatan sevgisiyle büyüdüğünü, tekrar böyle bir şey olması durumunda yine sokağa çıkacağını
belirten İsmailoğlu, "Pişman değilim. Şimdi ayağa kalkmaya çalışıyorum ki insanlar hala
meydanlardayken tekrar gideyim. Bundan sonra da elimden geldiğince vatanım için dinim
için savaşacağım asla korkmayacağım Türkler’in korkup kaçmayacağını gördüler." dedi.
Hayatını kaybeden insanların şehit olduğuna inandığını söyleyen Adviyye Gül İsmailoğlu, en
büyük arzularından bir tanesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak
olduğunu bildirdi.
Bu arada Adviyye Gül İsmailoğlu'nun vurulduğu sırada yanında bulunan ve yaralandıktan
sonra kanının bulaştığı Türk bayrağı da başucunda duruyor. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18239.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Kayseri’deki FETÖ’ye ait okul ve yurtlar
mühürlendi
Kayseri’de FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan soruşturma kapsamında il genelinde bulunan 12
özel yurt ve 25 özel okulun kapatılma işlemi yapıldı.
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Kayseri’de FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan soruşturma kapsamında il genelinde bulunan 12
özel yurt ve 25 özel okulun kapatılma işlemi yapıldı.
Sabah saatlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen ekipler, buradaki
işlemlerin ardından yurt ve okullara geçerek mühürleme işlemi gerçekleştirdi.
Kapatılan Okulların Listesi

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18240.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Serhat Dershanesi binası Seyrani Eğitim ve
Kültür Vakfına devredildi
Darbe girişimi sonrasında Paralel Devlet Yapılanması (PDY)’na ait eğitim kurumlarının
lağvedilmesi kapsamında, Develi’deki PDY’nin bir uzantısı olarak faaliyet gösteren Serhat
Dershanesinin binası Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfı’na devredildi.
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Konu ile ilgili açıklama yapan ve aynı zamanda Develi Belediye Başkanı ve Dernek Başkanı
Mehmet Cabbar, binanın vakfa devredilmesinde gayret gösteren AK Parti Milletvekili Sami
Dedeoğlu’na teşekkür etti. Başkan Mehmet Cabbar, “Develililerin yardımları ile yapılan bu
bina şu an itibarı ile gerçek sahibi olan Develilere tekrar kazandırılmıştır.15 Temmuz gecesi
yaşanan ihanet olayından sonra bu yapının ne kadar alçak bir yapıda olduğunu herkes gördü.
Bizde Ak Parti Kayseri Milletvekilimiz Sami Dedeoğlu’nun önderliğinde bu dershane
binasının gerçek sahibi olan Develililere geçmesi için çalışma başlattık ve hamdolsun bugün

itibarı ile binanın tapusunu SeyraniEğitim ve Kültür Vakfımıza aldık. Milletin malı millete
geçmiştir. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Develimize hayırlı olsun.” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18241.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Vali yardımcısı ve polisler tutuklandı,
kaymakamlar firari
Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma
kapsamında açığa alınan iki vali yardımcısı, biri emniyet amiri, diğeri komiser iki polis
tutuklandı. Firarda olan iki kaymakamın aranmasına da devam ediliyor.
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Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada açığa alınan vali yardımcıları
Gökhan Azcan ile Mustafa Arı gözaltına alınmış, Hacılar İlçe Emniyet Müdürü U.A. ile
komiser A.A da yakalanmıştı. Emniyette sorguya alınan şüpheliler adliyeye sevk edilerek
hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme vali yardımcıları Azcan ve Arı ile iki polis, hakkında
tutuklama kararı verdi.
Kaymakamlar firarda
Görevden uzaklaştırılan Akkışla Kaymakamı İbrahim Ethem Kazak ile darbe girişiminin
olduğu 15 Temmuz akşamı camilerde okunan ezanın susturulmasını istediği belirlenen
Hacılar Kaymakamı Yasin Tikdağ kayıplara karıştı. Firardaki iki kaymakamın da yakalanması
için çalışmalar sürüyor. Vali yardımcıları Mustafa Arı, Erhan Özdemir, Gökhan Azcan ile
Bünyan Kaymakamı Deniz Zeyrek, Hacılar Kaymakamı Yasin Tikdağ ve Akkışla
Kaymakamı İbrahim Ethem Kazak, İçişleri Bakanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında
görevinden uzaklaştırılmıştı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18242.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Kayseri'de FETÖ terör örgütü bağlantılı 14
sendika ve dernek kapatıldı
Kayseri'de terör örgütü FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen 14 sendika ve dernek kapatıldı.

23 Temmuz 2016 Cumartesi 13:39

Kayseri'de FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü ile
bağlantılı olduğu belirlenen okullar, yurtlar, sendikalar ve derneklerde arama çalışmaları
devam ediyor. 150 polis ile 46 ayrı noktaya operasyon düzenlendi. 14 ayrı dernek ve sendika
binası, arama çalışmalarının ardından mühürlendi.
Kapatılan dernek ve sendika isimleri şöyle:
"Aktif Eğitimciler Sendikası, Ufuk Sağlık Sendikası, Ufuk Büro Görevlileri Sendikası, Ufuk
Kültür Sanat Hizmet Sendikası, Ufuk Tarım Orman Hizmet Sendikası, Ufuk Enerji ve Sanayi
Madde Sendikası, Ufuk Bayındırlık İnşaat Hizmet Sendikası, Kimse Yok mu Yardım ve
Dayanışma Derneği, Kayseri Gönüllü Eğitim Derneği, Kılıçarslan Eğitim Kültür Sosyal
Yardımlaşma Derneği, Kayseri Gelişen Sanayici ve İş Adamları Derneği, Çevre Eğitim
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Enerji Verimliliği Kayseri Şubesi, Kayseri
Uluslararası Öğrenci Derneği."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18243.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Özhaseki: "Terör bölgesinde belediye
başkanları görevden alınacak"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri AK Parti İl Başkanlığı’nda
düzenlediği basın toplantısında, Paralel Devlet Yapılanması ile ilgili çalışmalar devam
ederken, sosyal yaşamda aksama olmayacağını, vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini
söyledi.
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AK Parti İl Başkanlığı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özhaseki, 15 Temmuz
kalkışmasını şeytanca bir hareket olarak niteledi. Özhaseki, “Kendilerini saklayan, yıllarca
kendilerini saklayan, iyi niyetleri kullanan, himmet paralarından beslenen insanların, bu
milleti arkasından vurma teşebbüsüydü. Geçmişteki darbeleri kınıyoruz ama o darbecilerin
şerefli bir tarafı vardı. Burada tam tersidir. İleri gelenlerimizin ellerini öpmüşler ve sonra bu
millete ‘Biz bu millete iyi kadrolar oluşturmak istiyoruz’ diyerek insanların desteklerini alıp
bugüne kadar gelmişler. O grubunu iki yüzlü adi bir kalkışması ile karşı karşıyayız. Bu
şeytandan biraz daha ötede yapılmış bir iştir. İnsanlığın dışarıda kaldığı bir darbe teşebbüsü
ile karşı karşıyayız. Sokakta ateş ettikleri insanların bir tekinde silah yoktu. Onlara karşı silah
sıkabilecek bir yapıya bürünmüşler, canavarlaşmışlar. Bu insanlar Cumhurbaşkanının
oturduğu yeri bombalıyorlar. Bu nasıl bir vicdandır. Tank ateşi ile üst tarafı tamamen yok
edilmiş insanlar var. Bu nasıl bir vicdandır. İnsanlık tarihinde böyle bir şey var mı merak
ediyorum. Vardı da böyle yaptılar mı bilmiyorum. Nasıl oluyor da bizim paralarımızla, zekat
paralarıyla, çok şükür benim param nasip olmadı da, hayırlarla büyüyen adamlar bu hale
dönüşebiliyor. Onların hesap edemedikleri Recep Tayyip Erdoğan vardı. Birde bu milletin
azmi vardı. Kalabalıklar bir söz üzerine sokağa döküldüler ve karşı çıktılar. Ülkenin
Güneydoğu’sunda farklı hesaplar yaptılar. Bizlerin öldüğü hiç önemli değil ama bu ülke
mahvolacak. Bu ülke mahvolacak ama çevremizdeki gariban ülkelerde mahvolacak. Bu
girişimden sonra birçok ülkeden arayıp ‘Sizin için dua ediyoruz’ diyenler oldu. Halen sempati
ile bakanlar varsa diyecek bir şey yok” diye konuştu.
"Bu milletin beka meselesidir"
Milletin iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu kaydeden Bakan Özhaseki, şunları söyledi:
“Bu milletini iradesi her şeyin üzerinde. Ona sahip çıkacağız. Meydanları boş
bırakmayacağız. Şu parti bu parti demeyeceğiz. Bu milletin beka meselesidir. Sonuna kadar
bütün meydanları kardeşlerimize açacağız ve temsilcileri konuşmak isterse kürsüleri açacağız.
Bu birliğimize ve beraberliğimize atılmış bir adımdır. Bir şahsın ne diyorsa onun dediğinin
olur denildiği bir cemaat yapısı Allah korusun bundan sonra da tehlikelidir. İnancımız da
çizgimiz öncelikle Kur’an’dır ve ondan sonrada peygamber efendimizin hayatı vardır. Kur’an
ve sünnet çizgisinden aşan herkesin, bunlardan sapan herkesin gelebileceği ibretlik bir nokta
olarak görüyorum. Birçok cemaat yapılanması olabilir. Sivil toplum örgütleri ve Allah
dostlarının çevresine halkalanmış insanlar hepsi başımızın tacıdır ama bu çizginin aşılması
halinde her kesim tehlikeye dönüşebilir. Böyle bir tehlike hali inşallah onlara da bize de ders
olmuştur.”
Bakanlık ve vilayetlerde komisyonlar kurulacak
OHAL ile ilgili de bilgi veren Özhaseki, Paralel Yapı ile alakalı olarak faaliyet gösteren tüm
işletme, okul, hastane ve sivil toplum kuruluşunun kapatıldığını, binaların Hazine'ye
devredildiğini söyledi. Bundan sonraki süreçte devlet kurumlarında personel ile ilgili
çalışmalara devam edileceğini belirten Özhaseki, tüm bu olanların sosyal yaşamı
aksatmayacağını dile getirdi. Devletin işini kolaylaştırmak için Bakanlık ve vilayetlerde
komisyonlar kurulacağını da kaydeden Özhaseki, "Burada en büyük tehlike bu işi cadı avına
dönüştürmektir. Bu veballi bir iş. Bunun olmaması için elimizden ne geliyorsa yapmamız
lazım. Bu dönemde insanlar çıkar ve sevmediği bir insanı şikayet eder. Biz bunlara sonuna
kadar riayet edeceğiz. Bundan sonra aileler çocuklarıyla ilgili fikir kulüplerine giderken
şeffaflığına dikkat etsinler. Açık yerlere gitsinler. Bu yapıların dışında kalsınlar. Milletin ve
devletin yanında var olanların yanlarında işlerini sürdürsünler. Ama ağabey ve abla evlerine
asla itibar etmesinler ve ‘Size kurban verilecek kimse yok’ desinler. Şeffaf ve devletin resmi
grubuysa eyvallah, onlara kimse bir şey demez. Hemşehrilerimiz bunlara dikkat etsinler” diye
konuştu.
"Terör bölgesinde belediye başkanları görevden alınacak"

Terör bölgesindeki belediye başkanlarının da görevden alınacağını belirten Özhaseki, “Terör
bölgesinde teröre ilişen belediye başkanları ile ilgili konuyu bu kapsam içerisine almamaya
karar verdik. Güneydoğu'da 100’den fazla HDP’li belediye başkanı var. Bunlar bir kısmı
teröre resmen bulaşmışlar. Elemanlarını oradan almışlar, elemanların paralarını kesip sağa
gönderiyorlar, çukurlar kazılırken iş makinaları veriyorlar ve kendi kendilerine çıkıp öz
yönetim ilan ediyorlar. Bunlara karşı seyirci kalacak halimiz yok. Bunların görevden alınması
ile ilgili niyetimiz ve kararımız bellidir. O yüzden Kandil acayip tutuştu. İstedikleri kadar
tehdit etsinler. Bu konu da bizim kararımız nettir. Bu da meclisten geçecek” şeklinde konuştu.
Muhalefete teşekkür etti
15 Temmuz da genel başkanların tavırlarını net bir şekilde ortaya koyduklarını söyleyen
Mehmet Özhaseki, “Bu süreçte ilk andan itibaren genel başkanlar tavırlarını ortaya koydu.
Tavırları da gayet olumluydu. Sayın Devlet Bahçeli’yi de tebrik etmek lazım. Benim özel
atışmalarım olan Kemal Kılıdaroğlu’nu da tebrik etmek lazım. Saadet Partili arkadaşlarımızı
da tebrik etmek lazım. Burada Güneydoğu’da ki halkımızı da tebrik etmek lazım. Onlarda
ellerine Türk bayraklarını alıp darbe girişiminde bulunanları lanetlediler. Oradaki halkımızın
da alnından öpüyorum” dedi.
Basın toplantısına Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri
Milletvekilleri Hülya Atçı Nergis, İsmail Tamer, Sami Dedeoğlu, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK
Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve partililer katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18244.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Talas'ta darbeye gökyüzünde bayraklı tepki
Talas Belediyesi personeli, 15 Temmuz darbe girişimine tepki göstermek için Türk bayraklı
tişörtler giyerek Ali Dağı Yamaçparaşütü İniş Alanında bir araya geldi. Paraşütçüler de Ali
Dağından havalanıp açtıkları Türk bayrağıyla protestoya destek verdi.
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Talas Belediyesinin darbe tepkisine destek veren İlçe Kaymakamı Zekeriya Güney, "Bundan
bir hafta önce ülkemizde bir çetenin kalkışması meydana geldi ve kalkışmanın ortaya çıktığı
andan itibaren 7'den 70'e, sağcısından solcusuna Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
meydanlara çıkarak bu hainlere gereken cevabı vermiştir. O günden beri demokrasiye inanmış
vatandaşlarımızın ülkesine, devletine sahip çıkmak için sokakları terk etmiyorlar. Bu güzel
birliktelik inanıyorum ki ülkemizin daha güzel günlere, daha iyi bir şekilde ilerlemesine katkı
sağlayacaktır." dedi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, darbenin gerçekleştiği gecede şaka
yapıldığını zannederek, 15 Temmuz darbe girişiminin diğerlerinden farklı olduğunu belirtti.
Başkan Palancıoğlu, şöyle konuştu;

"Bu darbe girişimi sadece askeriyeye yapılmadı. Kurumların içine sızmış, içimizden
bildiğimiz çeteler yapmış durumda. Ama temizlik operasyonu başladı. Tabi bu durumda
kurunun yanında yaşın yanmaması lazım. İnşallah rabbim bundan sonra ülkemize böyle bir
durumu yaşatmaz. Dıştan destek olmazsa bu girişim olamazdı. 15 Temmuz tarihi Haçlıların
Kudüs'ü işgal ettiği güne denk geliyor. Darbenin bununla alakasının olup olmadığı ortaya
çıkacaktır. Yedi günden beri vatandaşlarımızın hiçbir siyasi parti gözetmeksizin Alevi sünni,
sağcı solcu demeden ülkemizin menfaati için bir araya gelmesi çok önemli."
Başkan Palancıoğlu, "Talas Belediyesi olarak hükümetimizin devletimizin milletimizin
yanındayız. Devletimizin bekası her şeyin önündedir. Bu gayretle gündüzleri işimizde
geceleri meydanlardayız. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Hasede fesada
herhangi bir ayrılığa imkan verecek söylentilere kesinlikle kulak asmayalım." diyerek
sözlerini tamamladı.
Konuşmaların ardından Türk bayraklı paraşütçüler alkışlarla tek tek alana indi. Program
birlikte çektirilen fotoğrafla sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18245.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

