KAYSERİ HABER ARŞİVİ
25.07.2016–31.07.2016
Artık kimse yok!
Kayseri'de, FETÖ ile irtibatı tespit edilen 1 yükseköğretim kurumu, 12 okul, 25 öğrenci
yurdu, 2 sağlık kurumu, 7 dernek ve 7 sendika kapatıldı. Bu kapsamda lağvedilen Develi
Serhat Dershanesi binası Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfı’na devredildi. El konulan iki sağlık
kurumundan biri olan Kayserigöz Hastanesi de bugünden itibaren Eğitim ve Araştırma
Hastanesi emrinde hizmet vermeye devam edecek. Kimse Yok mu derneğinin şubesi de
mühürlendi.
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Kayseri'de, FETÖ ile irtibatı tespit edilen 1 yükseköğretim kurumu, 12 okul, 25 öğrenci
yurdu, 2 sağlık kurumu, 7 dernek ve 7 sendikanın faaliyetine son verildi. Resmi Gazete'de
yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde
Kararnameyle kapatılan kurumlarda el koyma işlemleri için ilgili kurumlar harekete geçti.
Kurumlara, 150 polis ile 46 ayrı noktaya operasyon düzenlendi. Başarıyla tamamlanan
operasyonda kurumlar mühürlendi. Maliye ekipleri, kapatılan kurumlardaki demirbaşları tek
tek sayarak tutanaklara işledi. Terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen okullar, yurtlar,
sendikalar ve derneklerde arama çalışmaları devam ediyor.
Kapatılan kurumlar
Faaliyetlerine son verilen kurumların isimleri şu şekilde;
Kayseri ve ilçelerinde 12 özel eğitim kurumu ile 25 öğrenci yurdunun yanı sıra Melikşah
Üniversitesi, Özel Hacettepe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel Kayseri Göz
Hastanesi, Aktif Eğitimciler Sendikası Kayseri Şubesi, Ufuk Sağlık Sendikası, Ufuk Büro
Görevlileri Sendikası, Ufuk Kültür Sanat Hizmetleri Sendikası, Ufuk Tarım Orman
Hizmetleri Sendikası, Ufuk Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Memurlar Sendikası,
Ufuk
Bayındırlık
İnşaat
Hizmetleri
Sendikası,
Kimse
Yok
mu
Derneği Kayseri Şubesi, Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği, Kılıçaslan Eğitim Kültür ve
Sosyal Yardımlaşma Derneği, Kayseri Gelişen Sanayici ve İşadamları Derneği
(GESİAD), Kayseri Çevre Eğitim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Enerji
Verimliliği Derneği Kayseri Şubesi ve Kayseri Uluslararası Öğrenciler Derneği kapatıldı.
Melikşah Üniversitesi ile bazı vakıf okullarına daha önce kayyum atanmıştı. El konulan
Kayserigöz Hastanesi ise Kayseri Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterlik emrine verilerek
Eğitim Araştırma Hastanesi ek binası olarak bugünden itibaren hizmet vermeye devam
edecek.
FETÖ binası 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.
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 Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfımıza aldık.
Milletin malı millete geçmiştir. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Develimize hayırlı olsun.”
diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18246.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Kayseri'deki çiftçilerden FETÖ'nün darbe
girişimine tepki
Kayseri'deki çiftçiler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki göstermek
amacıyla, binden fazla traktörle şehir turu attı.
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Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş'in önderliğinde
kentin farklı köylerinde tarımla uğraşan çiftçiler, fuar alanında toplandı.
Traktörlerinin yanı sıra biçerdöverleriyle alana gelen çiftçiler, araçlarını dağıtılan Türk
bayraklarıyla donattı.
Burada çiftçilere seslenen Güneş, bir grup hainin 15 Temmuz günü vatandaşın vergileriyle
alınan ordunun silahlarını milletine çevirdiğini anımsattı.
Devlet yetkililerinden bu askerlerin üniformalarını çıkarmalarını isteyen Abdulkadir Güneş,
"Bunların üzerinde Türk askerinin üniforması olmamalı. İsrail ya da ABD askerinin
üniformasını giydirsinler. Bu askerler PKK'ya kullanmadıkları silahlarını bize doğrulttular.
Başkomutanımız bize evlerinize dönün demediği sürece meydanlarda olacağız." dedi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan ise darbe girişimine katılan hainlerin
milletin gücünü unuttuğunu dile getirdi.Milletin ve yetkililerin sayesinde girişimin
engellendiğini ifade eden Kayacan, "Bu hainliğe katılanlar ilk başta Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan'ı, sonra da bu güçlü, yüce halkı unuttular." ifadelerini kullandı.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da Türk
çiftçisinin her zaman milletin ve devletin yanında olduğunu vurguladı.
Darbe girişimine yabancı güçlerin de destek verdiğini belirten Akay, şöyle konuştu:
"Bunun arkasında sadece FETÖ ve hainleri yok, başka ülkeler de var. Bunlar Türk milletinin
damarına basılınca, ayranı kabarınca neler olacağını gördüler. Dünyanın neresinde tankı eliyle

durdurmaya çalışan bir halk var? Nerede gördünüz üstüne helikopterden ateş açılırken cesurca
karşısında duranları? İşte bunları hesap etmediler. Bu uğurda şehit düşen kahramanlarımıza da
sahip çıkmalıyız, onları unutmamalıyız. Türkiye çok şey gördü ama bu kadar alçaklığı hiç
görmemişti. Hırsız içeride olunca kapı kilit tutmazmış. Gördüler ki bu caddelerden tank değil,
ancak traktör yürür."
Konuşmaların ardından binden fazla traktörün katılımıyla çiftçiler, fuar alanından kornalar
eşliğinde Sivas Caddesi'ne ve Cumhuriyet Meydanı'na geçti.
Vatandaşlar da çiftçilerin traktör şovuna büyük ilgi gösterdi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18247.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

FETÖ'den ilişkisi kesilene devlette iş yok!
Yayımlanan ilk OHAL kararnamesinde kamu çalışanları ile ilgili önemli bir karar alındı.
Paralel yapı soruşturmalarıyla görevine son verilen kamu personeli bir daha kamuda
çalışamayacak.
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Darbe girişiminin ardından alınan OHAL kararının ilk kararnamesi yayımlandı.
Kararnamedeki belki de en önemli konu kamu çalışanları ile ilgili. Görevine son verilen kamu
çalışanlarına yargı yolu da kapanacak. Ayrıca başka bir kurumda görev alamayacak.
Görevine son verilen memurlar kamuda çalışamayacak. Daha önce bölge idare mahkemesi ve
mahkemeler yoluyla göreve dönmelerinin de önü kapanmış olacak.
Bu Türkiye tarihinde bir ilk olacak. (finans.haberler.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18248.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Cahit Özden’den gençlere uyarı
Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Ak Parti Gençlik kollarının haftalık olağan
toplantısında konuştu. Gençlere her türlü fitne ve fesattan uzak durmaları konusunda
uyarılarda bulunan Özden, “Ağabeyler ve ablalardan uzak durun. Bu millet sizlerin
omuzlarında yükselecektir” dedi.
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Ak Parti İl Başkanlığı Gençlik kolları tarafından düzenlenen haftalık olağan toplantının
gündemi darbe girişimi idi. Fetullahçı Terör Örgütü’nün Türkiye’yi kaosa sürüklemek ve
seçimle gelen hükümeti devirmek amacı ile abi ve ablaları kullandığını ifade eden İl Başkanı
Hüseyin Cahit Özden, “Gençlere çok işler düşüyor. Geleceğimizin teminatı olan sizler abi ve
ablalara kanmayın. Sizler bizim gelecekteki teminatlarımızsınız. Nasıl darbe girişimlerine dur
dedi iseniz bu tür yapılanmalara da dur deyin. Bu ülke onlardan çok çekti. İnşallah hepsi
temizlenecek ve ülkemiz daha temiz daha ferah bir ortamda siyasi hayatına devam edecektir.
Sizlere çok güveniyoruz ve inanıyoruz” dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18249.html
Erişim Tarihi: 25.07.2016

Kayseri’de prova, İstanbul-Ankara’da
kalkışma
Kayseri’de Nisan ayında bir jet uçağının ses duvarını aşarak sonic patlamaya neden
olmasının, darbe girişiminde bulunan FETÖ’nün provası olduğu ortaya çıktı. Kayseri il
merkezi ve Nevşehir’den duyularak halk arasında paniğe neden olan patlamanın Kayseri
Garnizon Komutanı Havacı Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın’ın bilgisi dâhilinde gerçekleştiği
iddia ediliyor. Darbe girişiminin olduğu gün İstanbul’da da aynı şekilde sonic patlamalar
olması darbe provasının Kayseri’de yapıldığı yorumlarına neden oldu.
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Nisan ayında Kayseri semalarında bir F16 savaş uçağının eğitim uçuşları sırasında ses
duvarını aşması sonic patlamaya neden olmuş ve halk arasında “bomba patladı, trafo
patladı”gibi yorumlanmıştı. İl merkezi ve Nevşehir’den duyulan patlama sonrasında
vatandaşlar endişe içerisinde 155 polis imdat hattını arayarak bilgi almaya çalışmıştı. Ancak
ilgili kurum tarafından eğitim uçuşu yapılacağı bilgisi daha önceden İl Emniyet Müdürlüğü’ne
bildirilmediği için arayan vatandaşlara kısa sürede net bir bilgi verilememişti.
Darbeye kalkışanlar 15 Temmuz akşamı aynı şekilde İstanbul ve Ankara semalarında
uçurdukları F16’lar ile ses duvarını aşarak halkın paniğe kapılmasına neden oldular.
Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi sonrasında darbenin planlayıcıları içerisinde yer alan
ve tutuklanan Kayseri Garnizon Komutanı Havacı Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın’ın sonic
patlamanın Kayseri’deki planlayıcısı olduğu ileri sürülüyor.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18250.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

“Uçan Kaleler” kalkışmada kilit rol oynadı
15 Temmuz darbe gecesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi, eyleme destek
veren bazı generaller tarafından ele geçirildi. Kapısı kilitlenen merkezden verilen emirle,
Kayseri'den aralarında "uçan kale" olarak nitelendirilen A400M'nin de bulunduğu nakliye
uçakları havalandırıldı. Uçakların bazı birlik ve mühimmatı Ankara'ya getirmesi planlandı.
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Yeni detaylar ortaya çıkıyor
FETÖ üyelerince darbe girişiminde bulunulan gece üs komutanlıklarında yaşanan bazı olaylar
ortaya çıktı. Darbe girişiminin yaşandığı gece Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahında
eyleme destek veren birkaç general, harekat merkezine geldi. Kapıları içeriden kilitleyen üst
rütbeli subaylar, kuvvete bağlı uçaklara iniş ve kalkış emirlerinin verildiği merkezin
kontrolünü ele geçirdi.
Asker ve mühimmat taşıma emri aldılar
İlerleyen saatlerde Ankara ve İstanbul'daki FETÖ üyesi askerlerden gelen destek talepleri
üzerine Kayseri Erkilet'teki 12'nci Hava Ana Üs Ulaştırma Komutanlığındaki nakliye
uçaklarının bazı birlik ve mühimmatı alarak Ankara'ya sevk etmesi amaçlandı.
Pilotlar uçmayı reddetti
Bu kapsamda harekat merkezinden, Kayseri'deki 6 nakliye uçağının havalanmasına yönelik
emir gönderildi. Emrin ardından Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı
devreye girerek Erkilet'teki üsse komutun geçersiz olduğuna yönelik mesaj gönderdi. Ancak
üste darbe girişimine destek veren subaylar tarafından emir hayata geçirildi. Nakliye
uçaklarının pilotları üsse çağrılırken, bazı pilotlar uçmayı reddetti.
"Uçan kale havalandı"
Üs komutanlığındaki uçaklardan 6 nakliye uçağı Kayseri'den havalandı. Uçaklar arasında
Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde yeni giren ve "uçan kale" olarak nitelendirilen
A400M nakliye uçağı da yer aldı. Yeni teknolojiye sahip uçak, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki
diğer nakliye uçaklarına göre 2 kat fazla taşıma kapasitesine sahip. Sıfır görüş şartlarında ve
ışıklandırılmamış alanlara inme kabiliyetine sahip uçakta, elektronik harp koruma sistemleri
de mevcut. Uçağın yerden atılan radar ve ısı güdümlü füzelere karşı kendini koruma özelliği
de bulunuyor.
Uçaklar Malatya'ya indi
Kayseri'den havalanan uçaklar, belli bir süre sonra Malatya Erhaç'taki 7'nci Ana Jet Üs
Komutanlığına indi. Malatya'da darbe girişimine engel olmak üzere atılan adımlar
kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesine ait araçlar, yolcu uçaklarınca da kullanılan
piste girdi. Aralarında iş makinelerinin de bulunduğu araçlar pisti kapatarak kullanımını
engelledi.

Öte yandan, vatandaşlar da 2. Ordu Komutanlığı karargahı önünde toplandı. Belediyeye ait
araçların nizamiyeleri kapattığı karargah önünde, polis ile darbe yanlısı askerler arasında
çatışma da yaşandı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18251.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Tantana
Kasım Özkan'ın kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18252.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Muhtarlar darbe girişimini kınadı
Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimini
kınadıklarını belirterek demokrasinin yanında olduklarını açıkladı.
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Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Dernek Başkanı Ali
Burul “Allah’a sonsuz hamd olsun ki bu topraklar asırlardır Müslüman yurdudur. Bu millet
şüheda evladıdır. Eğer ecdadımız yüzyıllar boyunca bütün dünyaya hükümran olmuşlarsa,
Tefrika ve çekişmeye düşmeden birlik ve beraberlik duyguları içinde, gece gündüz, sadakat
ve ihlasla Allah Resulüne gönül vermeleri sayesinde olmuştur. Ahlakı Kur’an, yaşayışı İslam,
örneği Resullulah, hedefi Allah rızası, Şiarı vahdet olan bir milletin parçalanıp yıkılmasına
imkân yoktur. Böyle bir Millet azim ve iradesiyle, bütün güçlükleri yenecek, el ele, gönül
gönüle vererek bütün engelleri geçecek ve kıyamete kadar daima payidar ve muzaffer
olacaktır.” dedi.
Allah devletimize zeval vermesin
Muhtarlar camiası olarak darbe girişimin lanetlediklerini belirten Burul “Bu duygu ve
düşünce ile kendilerine şehitlik nasip olan bütün kardeşlerimize Cenabı Hak’tan rahmet ve
mağfiret, kederli ailelerine yakınlarına ve sabrı cemil diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar
vermesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin ne bize ne de

nesillerimize bir daha kendi aklı dışarıda olup satılmışların darbelerine bu milleti düçar
etmesin. “diye konuştu.
Haber: Ramazan Karakuş-Seda Fırın
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18253.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Çadır nöbetine sulama engeli!
15 Temmuz akşamı Fettullahçı Terör Örgütünün darbe girişiminin ardından meydanlara inen
Kayseri halkı Cumhuriyet Meydanı’nda demokrasisine sahip çıkmak adına belirledikleri
noktalara çadır kurdu. Ancak çadırları çimenlik alanlarda kalan bazı vatandaşlar belediyenin
sulama çalışmalarından şikâyetçi.
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sonrası vatandaşlar Cumhuriyet Meydanına
kurduğu çadırlarda demokrasi nöbetini sürdürmeye devam ediyor.
Demokrasi nöbetini ilk günden beri çadırda sürdüren vatandaşlardan ilhan
Demiryürek “Görevliler çadırlarımızı suluyorlar, torunlarla birlikte gelince zorlanıyoruz.
Yetkililere bildirmemize rağmen ilgilenmiyorlar” dedi.
Nöbetini çadırda sürdüren bir diğer vatandaş İbrahim Özdemir ise “İlk günlerde böyle bir
sorun yoktu. Son zamanlarda uyandığımızda kendimizi suyun içerisinde bulduk. Sabah
uyandığımızda çadırlarımız ıslanmış oluyordu. Bizde tedbir olarak çadırlarımızın altına karton
koyduk. Başlangıçta üç çadırımız vardı ancak bu durumdan dolayı bir çadıra indirdik.
Görevlilere bildirmemize rağmen herhangi bir gelişme olmadı” dedi.
İbrahim Özdemir aynı zamanda “ Ne yaparlarsa yapsınlar bizi yıldıramayacaklar ”diyerek
esprili bir ifadeyle konuyla ilgili şikâyetini dile getirdi.
Haber: Turgay Akova-Seda Fırın
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18254.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Büyükkılıç “Nöbetin tatili olmaz”
Demokrasiye yapılan müdahale ile başlatılan “demokrasi nöbetlerin” aynı azim ve şevkle
devam ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatan savunması
olan bu nöbetlerin “tamam” deninceye kadar devam edeceğini ve bu nedenle nöbetin tatili
olamayacağını söyledi.
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15 Temmuz gecesi başlayan ve milletin hür iradesine pranga vurmaya çalışan vatan
hainlerinin kalkıştıkları darbe girişiminin halkın karşısında eridiğini ve yok olduğunu ifade
eden Başkan Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz günü Milletin önemli bir sınavdan geçtiğini ve
meydanlara çıkarak sadece demokrasiyi ve Cumhuriyeti sahiplenmediğini kaydetti.
Yüce Türk milletinin aslında en manidar cevabı ve davranışı meydanlarda vermekte olduğunu
ifade eden Başkan Büyükkılıç konu ile ilgili olarak şunları söyledi;
“Türk milleti hiçbir zaman esaret altına alınamamıştır. Almak isteyen dış düşmanlara vermiş
olduğu mücadele Dünya Tarihine altın harflerle yazılmıştır. İç düşman saldırısında ise aynı
duyarlılığı ve azmi göstererek meydanlara çıkmış ve demokrasisine yapılan, özgürlüğüne
pranga vurulmak istenen bu kalkışmayı nöbetlerle en iyi cevabı vermiştir. Başkomutan
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile başlatılan Meydan Nöbetleri
büyük bir azim ve şevkle devam etmektedir. Bu gün 9. Gün olmasına rağmen meydanlar dolu
doludur. Bu bir nöbet ile bunun tatili olmaz. ”
Başkan Memduh Büyükkılıç, bir taraftan meydanlarda demokrasi nebötleri devam ederken
diğer taraftan tüm kamu hizmetlerin aksatılmadan düzenli olarak verildiğini sözlerine ekledi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18255.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

İş dünyası demokrasi nöbetini sürdürecek
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, iş dünyası olarak darbe
girişiminden sonra alınacak tedbirlerle demokratik standartların daha da iyileşeceğine
inandıklarını söyledi ve demokrasi nöbetlerine devam edeceklerini ifade etti.

25 Temmuz 2016 Pazartesi 10:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 22 Temmuz’da TBMM’de yaptığı konuşmada, ‘faizleri düşürün’
şeklindeki açıklamasını desteklediklerini ve aynen katıldıklarını dile getiren Başkan Tahir
Nursaçan, “İş dünyası olarak, bu hain darbe girişimi sonrası alınan ve alınacak önlemlerle,
huzurun, güvenin ve istikrarın tesisi ile demokratik standartların daha da iyileşeceğine,
ekonomik anlamda yapısal reformlar ve teşviklerin artacağına, yatırım, üretim ve ihracatın
olumsuz etkilenmeyeceğine, ekonomik özgürlükleri koruyan politikalarla sermaye
hareketliliğinin kısıtlanmayacağına inanıyoruz.” dedi.
Olağanüstü durumlar yaşandığı bu dönemlerde iş dünyasının önünün açılması bakımından
ekonomiye hız verecek uygulamalara girilmesinin elzem olduğuna dikkat çeken Başkan Tahir
Nursaçan, “Milletimizin iradesinden başka bir irade tanımayan bizler, devlet-millet el ele
kenetlenerek, daha fazla üretim, daha fazla yatırım, daha fazla ihracat ve daha fazla istihdamla
ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için her zamankinden daha çok çaba ve gayret göstermek
suretiyle demokrasi nöbetini tutmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18256.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Sağlık Bakanlığı’ndan kapatılan sağlık
merkezlerine ilişkin açıklama
Sağlık Bakanlığı, bazı sağlık merkezlerinin kapatılmasıyla ilgili, "Söz konusu hastanelerde
tedavi altında olan hastalarımızın kamu hastanelerine nakilleri devam etmektedir."
açıklamasında bulundu.
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Sağlık Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan
Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname" kapsamında bazı sağlık merkezlerinin
kapatılmasıyla ilgili olarak, bu kurumlardan hizmet alan vatandaşların mağduriyet
yaşamamaları için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, OHAL kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun
Hükmünde Kararname gereği, bazı özel sağlık kurum ve kuruluşlarının hazineye devir
işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.
Bu kurumlardan sağlık hizmeti alan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli
tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu hastanelerde tedavi altında olan
hastalarımızın kamu hastanelerine nakilleri devam etmektedir." bilgisi verildi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18257.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

1000 yazarın imzasıyla darbecilere karşı
bildiri
TYB İstanbul Şubesi’nde Fetöcü darbecilere karşı basın toplantısı düzenlendi.
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TYB İstanbul Şubesi'nde bir araya gelen yazarlar adına TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut
Bıyıklı tarafından okunan bildiride, alçak saldırıyı lanetlemek ve seçilmiş Cumhurbaşkanı ile
seçilmiş Başbakanın yanında olduklarını dosta, düşmana ilan etmek için, çağının vicdanı ve
tanığı olan yazarlar olarak bir araya geldikleri belirtildi.
Asıl bildiriyi milletin yazdığını bildiklerini anlatan Bıyıklı, "Bizler de bu asil milletin fertleri
olarak bu kahramanlığa ve FETÖ'nün memleketimize yaptığı zulme şahitlik ettiğimizi, tarihin
kayıtlarına geçmek için bildirimizi 'Şahitlik Bildirisi' olarak adlandırdık." ifadelerini kullandı.
Şahitlik Bildirisi'nde şu ifadelere yer verildi:
"Bizler bu toprakların, tarihe şahitlik eden yazarları olarak, aziz milletimize karşı girişilen
darbeyi ve FETÖ'cü darbecileri lanetliyoruz. Tarihe kayıt düşmek ve şahitlik adına millet
tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanımızın, millet tarafından seçilmiş Başbakanımızın yanında
olduğumuzu bütün dünyaya ilan ediyoruz. Bu büyük ülkeye, Türkiye’mize karşı başlatılan
işgal girişimini, soylu duruşuyla püskürten aziz Türk Milletini saygıyla selamlıyoruz."
Darbe karşıtı bildiriye imza atanlardan bazıları şunlar:
"Beşir Ayvazoğlu, Ahmet Taşgetiren, Ali Haydar Haksal, Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Prof. Dr.
Kemal Sayar, Sevinç Çokum, Yusuf Kaplan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Sibel Eraslan, Rahim
Er, Mürsel Sönmez, Ali Ural, Şule Yüksel Şenler, Mahmut Bıyıklı, İbrahim Tenekeci, Prof.
Dr. İhsan Süreyya Sırma, Cahit Koytak, Ahmet Yenilmez, Mehmet Şeker, Nasuhi Güngör,
İsmail Güneş, Mehmet Nuri Yardım, Şeref Akbaba, Abdurrahman Şen, Nurettin Durman,
Ahmet Kekeç, Ömer Lekesiz, Prof. Dr. Bedri Gencer, Prof. Dr. Abdullah Uçman, Prof. Dr.
Sefa Saygılı. Resul Tosun, Prof. Dr. Rıdvan Canım, Hüseyin Akın, Demirhan Kadıoğlu,
Turan Kışlakçı, Yavuz Bahadıroğlu,Yıldız Ramazanoğlu, Cihan Aktaş, Bülent Parlak, Zafer
Acar, Esra Elönü, Osman Özbahçe, Güray Süngü, Cemal Şakar, Gökhan Akçiçek, İlhami Işık,
Dursun Ali Taşçı, Ekrem Kızıltaş, Bestami Yazgan, Doç. Dr. Bahtiyar Aslan, Ali Sözer,
Abdullah Yıldız, Adem Özköse, Ahmet Turgut, Prof. Dr. Turan Koç, Abdurrahman Dilipak,
Şerif Aydemir, Nidayi Sevim, Mehmet Paksu, Metin Karabaşoğlu, Prof. Dr. Turan Karataş,
Senai Demirci, Salih Zengin, Prof. Dr. Edibe Sözen, Üstün İnanç, Zeynep Arkan, Fatma
Şengil Süzer, Fadime Özkan, Fatma Gülşen Koçak, Demet Tezcan, Doç. Dr. Abdullah
Harmancı, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Nurullah Genç, Yard. Doç. Dr. Mustafa Demirci."
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18258.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Basın bayramı kutlandı
Basında sansürün kaldırılışının 108. yıldönümü Cumhuriyet Meydanı'nda Kayseri Gazeteciler
Cemiyeti üyeleri ve Emniyet Teşkilatı mensupları ile birlikte kutlandı. Vali Kamçı da günün
önemine değindiği mesajında gazetecilerin “Basın Bayramı”nı kutladı.
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Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören öncesinde İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular
tarafından gönderilen kırmızı-beyaz renkli üzerinde 'Türkiye' yazan şapkalar basın
mensuplarına dağıtıldı. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'ın Atatürk
Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açıklama yapan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Metin Kösedağ, "24 Temmuz Basında sansürün kaldırılışının yıldönümü. Basın
çalışanlarının bayramlarını kutluyorum" dedi.
Kösedağ, darbe girişimi ile ilgili olarak ise, "15 Temmuz akşamında yaşanan hadisenin
ardından bütün medya mensuplarının halkla birlikte hareket ederek demokrasiye sahip
çıkması ender görünen olaydır. Bugüne kadar demokrasinin yanında mücadele eden
medyamızın her kesiminde yapılan yayınlar takdire şayandır. FETÖ terör örgütünün ülkede
yarattığı kaos canımızı sıktı ama artık sonuna gelindi. Bundan sonra herşey istediğimiz gibi
sonuçlanacak. Milletimiz ve basın mensuplarının oluşturduğu sinerjinin ortak hareketi ile
terör örgütünün bütün planları altüst olmuştur. 15 Temmuz darbesi girişiminden sonra şehit
olanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemize karşı her türlü tehdide birlikte göğüs
gereceğiz. Ayrıca bu gün bizi burada yalnız bırakmayan Emniyet mensuplarına, Emniyet
Müdürlüğü’nün bütün birimlerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Vali Kamçı, ”basın hürdür”
Vali Süleyman Kamçı da yayımladığı mesajında özgür basının önemine değindi. Vali Kamçı,
"Basın özgürlüğünün olmazsa olmaz koşullarının belirlenmesiyle başlayan ve günümüzde de
Gazeteciler günü olarak kutlanan 24 Temmuz 1908 tarihi; Basın Hürdür, Sansür Edilemez
ilkesiyle görev yapan Gazetecilerimiz için anlamlı bir gündür. Çağdaş ve demokratik hayatın
vazgeçilmez temel unsurlarından biri olan basın, toplumun yapılanmasında ve gelişmesinde
büyük rol oynamaktadır. Basın özgürlüğü demokrasilerde çok seslilik ilkesinin işletilmesi
adına çok önemli olgudur. Bu doğrultuda, halkın haber alma hakkını kullanması ve kamuoyu
oluşturulmasında etkin rol oynayan basın kuruluşlarının, görevlerini yerine getirirken; meslek
ilkelerini ve etiğini gözetmesi de son derece önemlidir.
Kayseri’nin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ekonomisine
olumlu yönde yansımasında basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılığın ve bu konuda
yaptıkları başarılı çalışmaların büyük katkı sağladığına inanıyorum” dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18259.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

FETÖ'cülerin hazırladığı TSK atama listesi
Fethullahçı teröristlerin darbe girişimi sonrası için hazırladığı atama listesine ulaşıldı.
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FETÖ/PDY’ci cuntacıların millet tarafından bastırılan darbe girişimi sonrası Türk Silahlı
Kuvvetleri’nde yapacağı görevlendirmeye ilişkin ‘atama listesi’ ortaya çıktı.
HULUSİ AKAR'A GÖREV YAZILMADI
Habertük’ün ele geçirdiği listenin başında, darbe gecesi hainler tarafından rehin alınan
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın isminin yanındaki bölümün ‘BOŞ’ bırakıldığı görüldü.
Yine listenin ikinci sırasında yer alan Kara Kuvvetler Komutanı Salih Zeki Çolak’ın da
atandığı yerin ‘BOŞ’ bırakıldığı dikkat çekti.
HUDUTİ'YLE DEVAM
Darbe girişimi sonrası rahatsızlığı nedeniyle görevi bırakan Jandarma Genel Komutanı Galip
Mendi ve darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan 2. Ordu Komutanı Adem
Huduti’nin isimlerinin karşısında ise ‘Devam’ yazıldığı belirlendi. Genelkurmay 2. Başkanı
Yaşar Güler, 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar, Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep ve Özel
Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’nın ise darbecilerin atama listesinde bulundukları
görevlerden alınıp Kara Kuvvetler Komutanlığı emrine verildikleri tespit edildi.
TUTUKLANAN İSİMLER ATAMA LİSTESİNDE
Atama listesinde, darbe girişimi kapsamında tutuklanan isimlerse şöyle yer aldı: “Eski Hava
Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk Genelkurmay 2. Başkanı, Genelkurmay Başkanlığı’nı
basıp komutanları rehin alan Tuğgeneral Mehmet Partigöç Genelkurmay 2. Başkan
Yardımcısı, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk 1. Ordu Komutanı, yine
Genelkurmay operasyonunda yer alan Tümgeneral Kubilay Selçuk Genelkurmay Harekât
Başkanı, Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan ise Hava Kuvvetleri Komutanı.”
Hazırlanan listede Genelkurmay İstihbarat Başkanı Mustafa Özsoy’un Başbakanlık Müsteşarı,
Genelkurmay Adli Müşaviri Hayrettin Kaldırımcı’nın ise Adalet Bakanlığı Müsteşarı
olmasının planlandığı belirlendi. Yine darbecilerin Tümgeneral Oğuz Serhat Habiboğlu’nu
Dış Ticaret, Tuğgeneral Mustafa Sözer’i Dışişleri, Kurmay Albay Ertuğrul Uzunoğlu’nu
Ulaştırma Bakanı, Tümgeneral Şaban Bulut’u Ekonomi Bakanlığı, Tümgeneral Ahmet Cural’ı
Enerji Bakanlığı, Tümgeneral Hakan Evrim’i Milli Eğitim Bakanlığı, Tuğgeneral Faruk Bal’ı
İçişleri Bakanlığı, Tuğgeneral Yücel Topcu’yu Maliye Bakanlığı ve Tuğgeneral Bülent
Beşirbellioğlu’nu Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olarak atadığı belirlendi.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'E VALİ ATAMASI
Darbecilerin atama listesinde Türkiye’nin 3 büyük ili İstanbul, Ankara ve İzmir’e de vali
atadıkları tespit edildi. Darbecilerin İstanbul’a Hava Harp Okulu Komutanı Fethi Alpay’ı,
Ankara’ya Hava Kuvvetler Komutanı Eğitim Daire Başkanı Kemal Akçınar’ı, İzmir’e ise
Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Veyis Savaş’ı vali olarak atadıkları belirlendi.
Cuntacıların darbe gecesi işgal ettikleri ve darbe bildirisini okuttukları TRT’ye ise Kara
Kuvvetler Komutanı Lojistik Komutanı Yıldırım Güvenç’i atadıkları belirlendi. Listede
Kurmay Albay Mesut Yurttan’ın ismi ise Anadolu Ajansı Genel Müdürü olarak geçti. THY

Genel Müdürlüğü’ne Kurmay Albay Nedim Karabulut’un, Atatürk Havalimanı Müdürlüğü’ne
Kurmay Albay Orhan Tolluoğlu’nun, Sabiha Gökçen Havalimanı Müdürlüğü’ne Kurmay
Albay Murat Devril’in, Ankara Esenboğa Havalimanı’na ise Tuğgeneral Kemal Mutlum’un
atandığı görüldü. Darbecilerin AFAD’ın başına ise Albay Murat Karakuş’u atadıkları
belirlendi.
BELEDİYE BAŞKANLARI DA ATANDI
Darbeciler İstanbul, Ankara ve Kayseri Büyükşehir Belediyeleri’ne başkan da atadı.
Genelkurmay Harekât Başkanı Korgeneral Satı Bahadır Köse’yi İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı’na, Hava Kuvvetleri Destek Kıta Komutanı İlhan Karasu’yu Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ve 2. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanı İsmail
Yalçın’ı ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na atadı.
ERDOĞAN'I ÖLDÜRMEK İSTEYEN HAİNE MİT MÜSTEŞARLIĞI
Listede en dikkat çeken atama ise darbe gecesi İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan
28 kişilik ekiple Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele saldırı
düzenleyen Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş oldu. Saldırı ekibinin başında bulunan
Tuğgeneral Sönmezateş’in darbeciler tarafından atama listesine MİT Müsteşarı olarak
yazıldığı belirlendi. Şırnak Çakırsöğüt Komando Tugayı Komutanı Ali Osman Gürcan ise
listede Emniyet Genel Müdürü olarak geçti. Darbeciler ayrıca Halk Bankası Genel
Müdürlüğü’ne Tümgeneral Halit Günbatar’ı, Merkez Bankası Başkanlığı’na Tuğgeneral Ali
Suat Aktürk’ü, TÜRKSAT Genel Müdürlüğü’ne Albay Yıldıray Hızır’ı, Türk Telekom Genel
Müdürlüğü’ne Albay Adem Durak’ı, Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü’ne Kurmay Albay
Yaşar Anar’ı atadı. MGK Genel Sekreteri olaraksa Tuğgeneral Oğuz Karaman belirlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18260.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

AKV yaz okulu başlıyor
Araştırma Kültür Vakfı Ankara Şubesi Yaz Okulu kayıtları başladı. Bu yıl 9.kez açılacak olan
Umran Salıncak Yaz Okulu’na katılmak isteyenler 5 ağustos saat 18:00' a kadar kayıt
olabilecekler.Araştırma Kültür Vakfı Ankara Şubesi Yaz Okulu kayıtları başladı. Bu yıl 9.kez
açılacak olan Umran Salıncak Yaz Okulu’na katılmak isteyenler 5 ağustos saat 18:00' a kadar
kayıt olabilecekler.
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8 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yaz okulu programına 6 yaş üzeri
ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan kız -erkek öğrenciler katılabilecek. Hafta içi her gün saat
10:30'dan 15:30'a kadar devam edecek olan 5 haftalık programda öğrenciler, Kuran okumayı
öğrenme, Kuran-ı Kerim (namaz duaları ve kısa sureler ezber), temel dini bilgiler derslerinden
yararlanabilecek. Öğrenciler ayrıca Araştırma ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen piknik,
uçurtma şenliği etkinliklerine, Safranbolu Amasra veya Amasya gezilerine, mini futbol

turnuvası, masa tenisi turnuvası, zeka oyunları turnuvası gibi sosyal aktivitelere
katılabilecekler.
Yaz Okulu dersleri ve kayıtları Hacı Bayram’da Şeyh İzzettin türbesinin bitişiğindeki
Araştırma ve Kültür Vakıf Ankara Şubesi binasında yapılacak. Başvuruda bulunmak
isteyenler 0507 2453301 – 0312-4181277 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alabilecekler
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18261.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Genç Nida 3. Sayıya ulaştı
Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği adına çıkartılan Genç Nida bülteninin Temmuz 2016
tarihli 3. sayısı yayınlandı.
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Derginin bu sayısında Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven ile yapılmış bir söyleşiye yer
veriliyor. Gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bekir Adıyaman’ın gerçekleştirdiği
söyleşinin konusu “Ramazan ve Gençlik.” Müftü Güven’in ramazan ayı ve ideal gençlik
hakkındaki görüşlerine yer verilen söyleşi “Ne mutlu peygamberi müjdeye kulak verip
gençliğini Allah’a kullukla geçiren gençlere…” sözleriyle sonlanıyor.
Birçok eğitimci yazar ve şairin katkıda bulundukları Genç Nida doyurucu bir sayı ile
okuyucunun karşısına çıkıyor.
Vakfiye, röportaj, dünya, düşünce, eğitim, bulmaca gibi bölümlerden oluşan dergide “İlim
Ehli Bir Nesil Yetişiyor, Kayseri’de Hanımlara Özel Medrese, Suriye Mısır’ın Durumu ve Bu
Ülkelerde Çocuk Olmak, Arınma Mevsiminde Nefis Eğitimi, Ağlamayan Toplum Mutlu
Olamaz, Muallim Olarak Efendimiz, Kadim Bir Hayır Geleceğini Canlandıran Müessese”
başlıklı yazılar da dikkat çekiyor.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18262.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

27 yaşındaki genç Kaplıca'da boğuldu
Kayseri'de bir kaplıcaya yüzmek için giden 27 yaşındaki genç, şifa için girdiği kükürtlü
havuzda boğularak hayatını kaybetti. Olayı duyan gencin yakınları morg önünde sinir krizleri
geçirirken, gencin nişanlı olduğu öğrenildi.
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Edinilen bilgiye göre, dün akşam Kayseri'nin İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi Saraycık
Orman Köyü'nde bulunan termal tesislerinde meydana gelen olayda A.Ç. isimli 27 yaşındaki
genç, arkadaşı ile birlikte yüzmeye gitti.İddiaya göre, kükürtlü havuza giren A.Ç. bir süre
sonra suyun içerisinde görülmedi. Arkadaşı A.Ç.'nin boğulduğunu fark etmesi üzerine, durum
tesis personeline bildirildi. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri A.Ç.'nin hayatını
kaybettiğini belirledi. Talihsiz gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eğitim ve
Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. A.Ç.'nin şifa için girdiği kükürtlü havuzda yaklaşık 2
saat kaldığı iddia edildi.
Öte yandan olayı duyan gencin yakınları morg önünde sinir krizleri geçirirken, A.Ç.'nin
nişanlı olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18263.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Sıcak havadan bunalanlar Erciyes'te
serinliyor
Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı, yaz mevsiminde oluşturulan
kamp alanları ile vatandaşların en sık tercih ettiği yer oldu.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı,
“Bilindiği gibi Erciyes’te çok uzun yıllara dayanan köklü bir çadır geleneği var. Büyükşehir
Belediyemiz, Kayseri Erciyes A.Ş. eliyle Erciyes’te yönetime girmeden önce burada çok
dağınık ve anarşik bir yapı vardı. Vatandaşlarımız gelişi güzel çadır kuruyorlardı. Temel ve
insani ihtiyaçlardan da çok fazla faydalanamıyorlardı. Biz Erciyes A.Ş. olarak bir çadır ve
karavan kamping alanı oluşturma kararı aldığımızda ilk önce her insanın ihtiyacı olan su,
lavabo, elektrik ve enerji gibi ihtiyaçlarının alt yapısını oluşturduk" dedi.

Erciyes Dağı'nda çevre düzenlemesi yaptıklarını ve vatandaşların günlük hayatlarını rahatlıkla
sürdürebilmesi için gereken tüm rahatlığı sağladıklarını söyleyen Murat Cahit Cıngı,
"Çadırlarımızı vatandaşlarımıza günlük, haftalık, aylık veya mevsimlik olarak kiraya
veriyoruz. Bu sistem oturdu. 4 yıldır Erciyes’teki çadır ve karavan kamping alanımız
vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor" diye konuştu.
"Kayseri’de bir karavan alanımız yoktu ve karavan son yıllarda çok ilgi gören bir turizm dalı"
diyen Murat Cahit Cıngı, "Özellikle yurt dışından gelen vatandaşlarımız tercih ediyor. Gelen
vatandaşlarımıza karavanları ile birlikte ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir ortam sunuyoruz.
Karavanları ile kamp yapabiliyorlar ve çadırlarımızdan istifade edebiliyorlar. Voleybol, futbol
sahamız, bisiklet parkurumuz var. İsteyenlere met, bilye topaç veya fırıldak gibi bir takım
geleneksel oyunlarımızı vatandaşlarımıza oynama imkanı sağlıyoruz" ifadesini kullandı.
Sağlık turizm merkezi olarak da dikkat çekiyor
Erciyes'in sağlık turizminde de tercih edilen bir yer olduğunun altını çizen Murat Cahit Cıngı,
"Erciyes’te tabi ki şu anda 2 bin 200 metre yükseklikte şifalı ve güzel bir havası var. Solunum
yollarında sıkıntısı olan vatandaşlarımız, şeker hastası olan vatandaşlarımız, akciğer
rahatsızlığı olan hastalarımız Erciyes’in bu temiz havasını tercih ediyorlar. Şeker hastası olan
bazı vatandaşlarımız şehirde günde iki defa insülin kullandıklarını ancak Erciyes’te kamp
esnasında hiç ihtiyaç duymadıklarını ifade ediyorlar. Solunum yolları ve astım hastası olan
vatandaşlarımız da Erciyes’e geldiklerinde ilaç kullanmadıklarını söylüyorlar. Erciyes hem
insanlar için alternatif turizm merkezi hem de sağlık turizm merkezi olarak dikkat çekiyor.
Hem Kayseri içinden hem de Kayseri dışından insanların tercih ettiği bir merkez haline geldi.
Burada düzenli bir çadır kamping alanı oluşturulmuş durumda. Özellikle Temmuz ve Ağustos
ayında şehir merkezlerindeki sıcaklıklar dayanılmaz derecelere ulaşıyor. Hava sıcaklıkları
bazen 35-40 dereceye kadar çıkıyor. Ama Erciyes’te en fazla 25 derecelik sıcaklık oluyor.
Aynı zamanda hafif meltemli ve serin bir hava oluyor. Bu da sıcak günlerde vatandaşlarımızın
serinleyebilmesi için güzel bir ortam oluyor" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18264.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

OHAL’i devlete ilan ettik millete değil
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bazıları diyorlar ki ‘Bu işi şenliğe döktünüz’
evet şenliğe döktük. Ne olacak. Bir belayı atlattık, bir darbeyi atlattık, büyük bir imtihan
verdik” dedi.
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Kayseri’deki demokrasi nöbetinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki binlerce
vatandaşa sürpriz yaparak pop müzik sanatçısı Mustafa Ceceli’yi getirdi. Meydanı dolduran
binlerce vatandaşı eşi Neşe Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve pop müzik sanatçısı Mustafa

Ceceli ile selamlayan Bakan Özhaseki, demokrasi nöbetinin şenliğe dönüştüğü yönündeki
eleştirilere yanıt verdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bazıları diyorlar ki ‘Bu işi şenliğe döktünüz’
evet şenliğe döktük. Ne olacak. Bir belayı atlattık, bir darbeyi atlattık, büyük bir imtihan
verdik. Elbette şimdi keyfini çıkarmak bizim hakkımız” dedi.
“Biz ramazanda oruç tutarız. Allah bile ramazanın sonunda insanlara bayram ikram eder. Biz
de bayramı yapıyoruz şimdi. Hasedinden kuruyan darbe yandaşları da bu iş tiyatro diyorlar.
Sizin ömrünüz tiyatro. Her tarafınız yalan sizin” diyen Bakan Özhaseki, “Azıcık başarılı
olsalardı karşımıza çıkacak manzara şuydu; Eğer Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatına kast
edebilselerdi Türkiye’nin karşılaşacağı manzara iç savaştı, iç savaş çıkacaktı. Kimse Recep
Tayyip Erdoğan’ı sessizce kabullenip de zamanında rahmetli Menderes’e olduğu gibi ‘eh ne
yapalım kaderi böyleymiş’ demeyecekti. Dün ona karşı darbe yaptılar ve şehit ettiler. Sonra
gelen bütün liderlere aynı oyunları oynadılar. Şimdi de liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a
yaptılar. Allah korusun eğer ömrüne bir şey olsaydı Türkiye’de olacak tek şey iş savaş
çıkacaktı. Bu iç savaşın nerede biteceğini bir tek Allah bilirdi. Ülkenin Güney Doğusu’nu bir
parçalanmaya götürmek istiyorlardı. Asıl hesapları, boğazlar üzerindeki 100 yıl önceki Sevr’i
hortlatmak istiyorlardı. Bu ülkeyi çökertmek istiyorlardı. Bu ülke çöktüğü zaman mazlumların
ümidi sönecekti. Darbeden bir gün sonra bizi arayan bir çok ülkedeki Müslüman bakan
arkadaşlar, ‘Darbe tehlikesi geçti değil mi? Hakimsiniz oraya değil mi? Sabaha kadar
uyumadık artık sevinelim mi?’ diye soruyorlardı bize. Allah’a hamd olsun iyiyiz. Biz bu
darbeyi def ettik. Millet göğsünü siper etti. Asla silah sıkmadık. Sadece çıplak göğsümüz ile
karşı durduk darbecileri mahvettik dediğimiz zaman emin olun telefonların karşısındaki
muhataplarımız sevinç gözyaşı döküyorlardı.
O zalimlerin hesap edemedikleri üç şey vardı. Birincisi bütün planların üzerinde plan yapan
Allah vardı. Sonra bütün bu kötülüklere karşı dimdik ayakta duran Recep Tayyip Erdoğan’ı
tanımıyorlardı. Sonra sizin gücünüzü bilmiyorlardı. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman
Allah’a hamd olsun bugün bayram ediyoruz. Elbette ki şenlik yapacağız, elbette ki keyfini
çıkaracağız bu işin. Bazen diyorlar ki darbe geçti de niye devam ediyorsunuz diyorlar. Bunlar
senelerce 40 yıl boyunca her türlü hile yalan ve takiyye ile geldiler buraya. ‘Sakın ha oruç
tutmayın sizi Müslüman zannederler göstermeyin kendinizi’ dediler hakimlerine, subaylarına.
Konuşurken kelime-i şahadet getirmemelerini söylediler.
Çocukluktan beri dedelerimiz bize imanın şartını öğrettiler. Bunların hepsini ortadan
kaldırdılar. İslam’ın şartlarını nasıl kaldırıyorsunuz. Allah’ın haram kıldığı şeyleri nasıl helal
kılıyorsunuz? Peygamberimizin hayatını bakanlar bir gün olsun dilinden yalan döküldüğünü
söyleyemez. Bunlar kendilerini sakladılar. Hiç ummadığınız şekilde karşınıza çıkabilirler.
Adeta köşeye sıkışan kedi gibi tırmalamaya çalışabilirler. O yüzden biraz daha devam
etmemiz lazım. Allah’a şükürler olsun meydanları dolduruyorsunuz. İnşallah sonuna kadar
irademize karşı çıkacağız” diye konuştu.
Alınan Olağanüstü Hal ile ilgili olarak ise Bakan Özhaseki şunları söyledi:
“Olağan Üstü Hal ilan ettik. Hiç biriniz tedirgin oldunuz mu? Sizi rahatsız eden bir olay oldu
mu? Olmadı. Hayatınıza bundan sonra da böyle devam edecekseniz. Ama biz OHAL’i devlete
ilan ettik, millete ilan etmedik. Kendimize ilan ettik size ilan etmedik. OHAL ilan edildikten
sonra onların yüzlerce okuluna ve yurduna vakıflarına el konuldu. Şimdi de bu işe yıllardır
çanak tutanlar, devlete ihanet edenler işten atılacak. Yaşlar yanmayacak. Adaletle muamele
edeceğiz. Ama kimse de şunu söylemesin. Niye yurtlara el konuluyor diye. Bunlar herkesi
kandırarak, hayırseverleri kandırarak yurtlar yaptırmadılar mı? Bu yurtlar milletin malı değil
mi? Bu okullar milletin malı değil mi? Şimdi yeniden aslına dönüyor bu kadar basit.”
Ünlü pop müzik sanatçısı Mustafa Ceceli ise, “Bu gün burada ben de bir vatandaş olarak
herkese yapılmış olan, demokratik hakkımızı elimizden almaya çalışan darbe girişiminin
karşısında olduğum için, sizlerle aynı kanaatte olduğum için buradayım. O yüzden o gün topa,

tüfeğe canıyla göğsüyle siper alan şehitlere Allah’tan rahmet diliyorum. Onlara sizlere ve
Türkiye’de her yerde ülkeyi bırakmayan Cumhurbaşkanımıza ve size teşekkür ediyorum.
Kula teşekkür Hakk’a şükürdür” diyerek Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce vatandaşa
tekbir getirttirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18265.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Büyükşehir nöbette ülke güvende
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile Kayseri halkının kesintisiz sürdürdüğü
demokrasi nöbetinin onuncu gününe Çevre ve Şehircilik Başkanı Mehmet Özhaseki ile
Şarkıcı Mustafa Ceceli de katıldı.
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Cumhuriyet Meydanı'ndaki demokrasi nöbetinin onuncu günü yine on binlerin katılımıyla
gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik nöbete eşi İkbal Çelik ile katıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de eşi Neşe Özhaseki ile alana geldi. Veli
Süleyman Kamçı, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Ünlü Sanatçı Mustafa Ceceli de
Kayseri halkıyla milli irade için nöbetteydi.
"BİR BELAYI DEF ETTİK"
Platformda bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ülkemizin bir
belayı atlattığını belirterek, "Bir darbeyi def ettik. Büyük bir imtihan verdik. Elbette şimdi
keyfini çıkarmak bizim hakkımız. Başarılı olsalardı ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın canına
kast etselerdi iç savaş çıkacaktı. Ülkenin güneydoğusunu parçalamak istiyorlardı. Bu ülkeyi
çökertmek istiyorlardı. Zalimlerin hesap edemedikleri üç şey vardı. Bütün planların üstünde
plan yapan Yüce Allah'ın olduğunu bilmiyorlardı. Bütün kötülüklere karşı dimdik ayakta
duran Recep Tayyip Erdoğan'ı tanımıyorlardı. Sizin gücünüzü bilmiyorlardı. Bunların hepsi
bir araya geldiği zaman Allah'a hamdolsun şimdi bayram yapıyoruz." dedi.
Bakan Özhaseki, Kayseri'de ilk günden beri Vali Kamçı, Başkan Çelik ve kendi ailesinin
demokrasi nöbetinde olduğunu belirtti.
MEYDAN TEKBİRLERLE İNLEDİ
Demokrasi nöbetinin altıncı gününe Ünlü Sanatçı Mustafa Ceceli de katıldı. Ceceli meydanı
dolduranlarla birlikte tekbir getirdi ve ardından ilahiler söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18266.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Finali
bu hafta sonu Bünyan’da yapılacak
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın, bu hafta
29-31 Temmuz tarihlerinde Bünyan ilçesinde yapılacağı bildirildi. Bünyan Belediye Başkanı
Şinasi Gülcüoğlu Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Final müsabakalarının 29-31 Temmuzda
Bünyan’da yapılacağını bunun yanı sıra birçok farklı etkinliğin vatandaşlarla buluşacağını
kaydetti.
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29 Temmuzda kortej yürüyüşü ile başlayacak olan etkinlikler 30 Temmuz’da düzenlenecek
Atlı Okçuluk Final Müsabakaları, İrfan Gürdal konseri ve Biz Hep Buradayız Çanakkale
Geçilmez isimli tiyatro oyunu ile devam edecek. 31 Temmuz Pazar günü ise atlı cirit, Manas
Destanı gösterisi, atlı akrobasi, Gökbörü oyunu, atlı savaş sanatları gibi etkinlikler
sahnelenecek.
Etkinlikler
ödül
töreni
ve
resim
sergisiyle
son
bulacak.
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu 30 Temmuz Cumartesi günü sata 9.00’da
başlayacak Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Final müsabakalarına herkesi davet ettiklerini
gelenekleri geleceğe taşımaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18267.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Kayseri Şeker yaz spor okullarına 800
öğrenci katıldı
Kayseri Şeker tarafından Kayseri ve Boğazlıyan’da olmak üzere her iki fabrikada açılan yaz
spor okullarına 8-14 yaş arası 800 öğrencinin iştiraki yöneticileri memnun etti.
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Kayseri Şeker Spor Kulübü ve Kayseri Şeker Fabrikasının Sosyal Sorumluluk Projesi
kapsamında düzenlenen yaz kurslarına Kayseri ve Boğazlıyan’da Futbol, Boks ve Satranç
branşlarındaki yaz kurslarına 800 öğrenci kayıt yaptırdı. Yaz kurslarında sosyal etkinlikler
yanı sıra Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri de verilmekte olduğu belirtildi. Yaz spor
okuluna
katılan
öğrencilere
Şeker
spor
kıyafetleri
de
hediye
edildi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Şeker Spor Onursal Başkanı
Hüseyin Akay ile Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü ve Kayseri Şeker Spor Kulüp
Başkanı Levent Benli Yaz spor okulunu ziyaretleri esnasında öğrenciler tarafından büyük bir
coşku ile karşılandılar.
Gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Başkan Akay Kursiyerlere hitaben
yaptığı konuşmada; "Yaz spor okullarının altıncısı bu sene ramazan bayramından sonra 18
Temmuz itibari ile başladı. Biz bunun altıncısını yapıyor olmaktan dolayı mutluyuz. Çok
sayıda gencimiz yaz spor okullarına ilgi alaka gösteriyorlar. Ellerinde bayraklarla coşku ve
sevgi dolular. Yaz spor okullarında çocuklarımıza öncelikle Vatan, bayrak, millet sevgisi
aşılanıyor. Onların bu coşkuyla sevgiyle yetişmesi sağlanıyor.6 senedir bu konuda önemli
hizmetler yaptığımızı düşünüyoruz" dedi.
Başkan Akay, "Türkiye’de geçen hafta itibariyle yaşanan alçakça darbe sonrasında bunun ne
kadar önemli olduğu kendiliğinden ortaya çıktı. İnsanımız Vatanına, bayrağına sahip
çıktıklarını gösterdiler. Demek ki bu bizim için vazgeçilmez bir sevgi ve duygudur. Onun için
Genç nesillerimizi bu çerçevede yetiştirmeye ihtiyacımız var. Biz de Kayseri şeker olarak bu
çerçevede katkı sağlamaktan gururluyuz, mutluyuz. Yıllardır bunu yapıyoruz.
Bu senede Kayseri’de 600'e yakın gencimiz, Boğazlayanda da 200'e yakın genç çocuğumuz
bu spor okullarından faydalanıyorlar. Bu spor okullarında çocuklardan herhangi bir ücret talep
edilmiyor. Biz bunu başarılı ve güvenli bir şekilde yaptığımız için Aileleri bize bu çerçevede
inandıkları için müteşekkiriz ailelerinin bu inancına layık olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın
5 haftalık süre içeresinde gerekli spor eğitimlerinden, din, ahlak ve milli duygu eğitimlerinde
uzman arkadaşlarımız onlara bu çerçevede her türlü katkıyı sağlıyorlar" diye konuşarak
sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Ben böyle bir güzelliği yaşattıkları için bu çocuklara teşekkür ediyorum. Ailelerine bize
inandıkları, güvendikleri ve çocuklarını emanet ettikleri için teşekkür ediyorum. Biz aynı
fabrikada olduğu gibi bu çocukların emanetlerine Allah’ın izniyle en güzel şekliyle sahip
çıkacağız. Allah bunların Ülkemizin yolunu bahtını açık eylesin. Ülkemizi Devletimizi her
türlü alçakça saldırılardan, musibetlerden muhafaza buyursun. Bu nesiller bu söylediğimiz
duygularla bayrağını seven dini seven dini ve milli duygularla yetişince Allah’ın izniyle
ülkemiz daha güçlü olacak dünyada hak ettiği yeri en iyi şekilde bulacak buna da inanıyor ve
buna katkı sağlıyor olmaktan da dolayı da mutluyuz ve gururluyuz. Bu eğitimi sağlayan
arkadaşlarımıza da herkesin huzurunda teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Allah razı
olsun."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18268.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Mermilerin plastik olduğunu sanıyorduk
15 Temmuz Cuma günü darbe girişiminde, Ankara Beştepe'deki olaylarda yaralanan inşaat
işçisi Aydın Boz, Kayseri'de tuttuğu demokrasi nöbetinde yaşadıklarını anlatarak,
"Mermilerin plastik olduğunu sanıyorduk. Yaralıları alıp geri çekilirken üzerimize ateş açtılar.
Ben parmağımdan yaralandım" dedi.
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Ankara'da inşaatta çalıştıkları sırada uçakların alçaktan uçtuğunu fark ettiklerini söyleyen
Aydın Boz, "Kardeşim ile bir şeylerin ters gittiğini düşündük. İlk olarak bir terör olayı
olduğunu zannettik. Haberlerde İstanbul'da köprünün kuşatıldığını öğrendik. Bir kaç dakika
sonra ise MİT'in bombalandığı haberi geldi" diye konuştu. Kardeşi ile birlikte sokağa çıkmaya
karar verdiklerini ancak bir açıklama olmadan sokağa çıkmadıklarını anlatan Aydın Boz,
"Cumhurbaşkanımız 'Halkımızı sokağa davet ediyorum' dedikten sonra Türk bayraklarını
alarak 4 arkadaşımız ile birlikte Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru
yola çıktık. Askerlerin bu bölgedeki yolları tanklarla kapattıklarını gördük. Bir yaralı vardı,
ona müdahale etmek istedik ancak askerler buna izin vermediler" diyerek yaşadıklarını anlattı.
İlk etapta yaralının alınmasına müsaade etmeyen askerlerden bir tanesinin yaralının alınması
yönünde işarette bulunduğunu söyleyen Aydın Boz, yaralıyı aldıktan sonra askerlerin ateş
etmeye devam ettiğini anlattı. Askerlerin sıktığı mermileri plastik mermi sandıklarını ifade
eden Aydın Boz, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:
"Biz askerlerin havaya ateş edeceğini zannettik ama halkın üzerine sıkıyorlardı. Yaralıyı
ambulansa bindirdikten sonra 'Asker bizim, polis bizim' şeklinde slogan attık. Kardeşim ateş
eden askere, 'Git PKK'ya sık o kurşunları' dediğinde asker de, 'Ben 4 yıl orada çarpıştım.
Gitmezseniz size de sıkacağım' dedi. Kardeşim ise 'Sık, ben ölürsem şehit olacağım ama sen
ne olursun, vatan haini olursun' dedi. Asker korkudan titriyordu, ateş etmeye bile cesareti
yoktu. 'Asker kışlaya' diye slogan atarak çekilirken, üzerimize ateş ettiler. O sırada ben
parmağımdan vurulmuşum. Kendi imkanlarımızla Gazi Hastanesi'ne gittik. Burası yoğun
olduğu için Numune Hastanesi'ne geçtik. Burada müdahale ettiler. Daha sonra memleketim
olan Kayseri'nin Develi ilçesine geldim ve burada demokrasi nöbeti tutuyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18269.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Firari kaymakam Tikdağ teslim oldu
FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen darbe kalkışmasının ardından firar eden Kayseri'nin
Hacılar Kaymakamı Yasin Tikdağ teslim oldu.
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Darbe kalkışmasının ardından firar ettiği anlaşılan Hacılar Kaymakamı Yasin Tikdağ, Kayseri
Adliyesi'ne gelerek savcılığa teslim oldu. Kaymakam Tikdağ, darbe kalkışmasının olduğu 15
Temmuz gecesi tüm yurtta okunan ezan ve selaların Hacılar ilçesinde okunmasını
engellemişti. Öte yandan, firari Akkışla Kaymakamı İbrahim Ethem Kazak da aranıyor.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18270.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Yüzyılın Liderinden Yüzyılın Zaferi
15 Temmuz darbe girişimini değerlendiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik “Yüz yıllık demokrasi tarihimizde milletçe büyük bir zafer kazandık. Yüzyılın lideri
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la yüz yıllık bir zafer kazandığımız ve bu günlere
şahitlik ettiğimiz için mutluyuz” dedi.
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KAY-TUR A.Ş. Sümer Tesisleri’nde medya mensuplarıyla buluşan Çelik, oldukça rahat
yetişen yeni kuşağın darbeler konusunda bir kamyon kitabın veremeyeceği şekilde
şuurlanmasının da darbe sürecinin bir artısı olduğunu vurguladı.
Üssün elektrikleri hala kesik
Darbe girişiminin duyulduğu ilk saatlerden itibaren Vali ve Emniyetle koordineli bir çalışma
içine girdiklerini belirten Çelik “Bize düşen görevler arasında stratejik yerlere iş makinalarını
konuşlandırmak ve Erkilet 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nın elektriklerini
kesmek vardı. Biliyorsunuz bu üs darbeciler açısından oldukça önemliydi. Malum burası
Erkilet sivil havalimanı ile iç içe. Halen bu üssün elektrikleri kesik. Ama sivil havaalanına
elektriklerini verdik” dedi.
Meydan’da 200 bin kişi
15 Temmuz gecesinden itibaren özellikle Cumhuriyet Meydanı’nın sahiplenilmesi için sms, email ve sosyal medya aracılığıyla davetler yolladıklarını, bu sayede halkın Meydan’a sahip

çıktığını belirten Çelik “bazı geceler Meydan’da 200 bine yakın insan toplandı.
Cumhurbaşkanımızın çağrısından ve bizim davetimizden sonra Meydan’ı dolduran her
partiden, her görüşten hemşehrilerimize minnettarız. Biz de sağolsunlar; Melikgazi,
Kocasinan ve Talas belediye başkanlarımızın katkılarıyla Meydan’a demokrasi nöbeti için
gelenlere her türlü lojistik desteği vermeye çalışıyoruz. Ücretsiz ulaşım, yemek ve su
desteğinin yanısıra kurduğumuz üç dev ekran ve kaliteli ses sistemiyle birçok sanatçımızı da
Kayserililerle buluşturduk” diye konuştu.
Askeri alanlar şehir dışına
Çelik, Hava İkmal’in zaten şehir dışına çıkartılacağını hatırlatarak, “Şehir merkezinde kalan
asker alanların taşınma işlemi artık hızlanacak. Envanterimiz hazır. Tüm askeri alanları en
kısa sürede merkezden uzaklaştırmak istiyoruz” dedi.
Oklavalı yaşlı teyze
Mustafa Çelik bir soru üzerine darbe sürecinde çok güzel anılar biriktirdiğini ancak kendisini
en çok elinde oklavayla Yozgat Ovakent’ten gelen yaşlı teyzenin etkilediğini söyledi.
Paralel belediyeciler
Belediyelerindeki paralel ayıklanmayı zaten 2 yıldır sürdürdüklerini ancak bu süreçte sosyal
medyadan darbecilere destek mesajı atan bazı personeli tespit ettiklerini ayrıca gelen her
ihbarı araştırdıklarını belirten Mustafa Çelik “ben bazı başkanlarımızın şimdi çıkıp ‘şu kadar
yöneticimizi, şu kadar personelimizi attık’ demelerini zül olarak kabul ediyorum. Doğrusu bu
ayıklamayı önceden yapmaktı” şeklinde konuştu.
Çelik’ten teşekkür
Başkan Çelik darbe gecesi TBMM’nin toplanmasının hemen ardından Türkiye’de bir ilki
başararak Belediye Meclisini topladıklarını hatırlattı. Çelik, AK Parti Yerel Yönetimlerden
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya aracılığıyla Başbakan Binali Yıldırım’dan izin
aldıktan sonra pazartesi günü meclisi toplayarak AK Parti, MHP, CHP İl Başkanları, belediye
başkanları ve meclis üyeleri ile birlik-beraberlik mesajları verdiklerini ve Türkiye’ye örnek
olduklarını söyledi.
“Direnişi istismar etmeyelim!”
Çelik, gece yarıları bile güçlü kornalarıyla halkı rahatsız eden tır konvoylarıyla ilgili
yöneltilen soruyu da şöyle cevaplandırdı:
“Bu konu beni de çok rahatsız ediyor. Beton mikserleriyle, tırlarla konvoy yapmak trafiği de
altüst ediyor. Üstelik bazı araçların üzerinde firma adı ve logosundan başka bir şey yok.
Bayrak ve darbe karşıtı slogan hak getire! Lütfen halkın direnişini istismar etmeyelim. Bu
mücadeleyi reklam aracı yapmayalım.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18271.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Darbenin panzehiri demokrasi
Bilgiyurdu Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Mustafa Öztürk darbe girişimi ile ilgili
yaptığı basın açıklamasında demokrasiden yana olduklarını söyledi. Öztürk, “Darbenin
panzehiri demokrasidir” dedi.
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Dernek binasında yapılan basın açıklamasında Mustafa Öztürk “15 Temmuz darbe girişimi,
bir dizi hata, yanlışlık ve ihmalin bir sonucudur. FETÖ’nün yıllar öncesinden beri sistemli
olarak devlet kurumlarına yuvalanması siyasi hesaplarla, maalesef hep görmezden
gelindi” ifadelerini kullandı.
Tehlikeyi önceden sezdiklerini belirten Öztürk “Bilgiyurdu Derneği olarak biz de dergimizde
ve düzenlemiş olduğumuz konferanslarda bu tehlikeyi dile getirdik ama kimselere
meramımızı anlatamadık. Uyarılar dikkate alınsaydı 15 Temmuz felâketini ülkemiz
yaşamamış olacaktı” şeklinde konuştu.
Başkan Öztürk, “Bunları iktidarı eleştirmek amacıyla söylemiyoruz, illegal yapıların devlet
kurumlarına sızmalarını önlemek için önlem alınması gerektiğini vurgulamak amacıyla
söylüyoruz. Bizler milletimizin çıkarlarını her şeyin üstünde tutan Türk milliyetçileriyiz.
Milliyetçilik, milleti temel alıp millî iradeyi, millî egemenliği ve millî bağımsızlığı savunduğu
için demokratik bir harekettir. Dolayısıyla Türk milliyetçileri olarak bütün darbe ve
diktatörlüklere karşıyız. İktidarlar seçimle gelip seçimle gitmeli" dedi.
Halkına silah doğrultan darbeciler ve tüm işbirlikçilerin, hukuk içinde ve yargı önünde hesap
vermesi gerektiğine vurgulayan Başkan Öztürk, "Soruşturmalar, kesinlikle Anayasa ve hukuk
çerçevesinde yapılmalı, bir cadı avına asla dönüştürülmemelidir. Siyasi iktidar ve devlet
organları, halkın kutuplaştırılmasına, Türk Silahlı Kuvvetlerinin düşman gibi gösterilmesine
dönük her türlü girişim ve ortamın bertaraf edilmesine gayret etmelidirler. Darbenin panzehri
demokrasidir, hukuk ve huzur istiyor.” ifadelerini kullandı.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18272.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Mağdur Kapalı Çarşı, darbelere karşı
Darbelerin ekonomik olarak en çok etkilediği kesimlerden olan esnaf, 15 Temmuz akşamı
yapılmaya çalışılan darbe girişimine karşı tepki gösterdi. Tarihi Kapalı Çarşı esnafı tepkisini
çarşı girişine astığı ”Kapalı Çarşı, darbeye karşı” yazılı pankart ile gösterdi. Kapalı Çarşı
Müdürü Halil Küpeli, darbe girişimi nedeniyle esnafın yüzde 60 oranında iş kaybı olduğunu
söyledi.
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Darbecilere karşı en büyük tepkilerden biri de esnaftan geliyor. Zira darbelerde büyük
mağduriyet yaşıyorlar. Tarihi Kapalı Çarşı esnafı da memlekette huzurun sağlanmasına en
çok sevinenler arasında yer alıyor. Hükümetin kontrolü ele almasına olan sevincini
meydanlarda demokrasi nöbeti tutanlara ücretsiz simit çay dağıtarak gösteren Kapalı Çarşı
Esnafı, tepkisini çarşı girişine astığı pankart ile de gösterdi. Kapalı Çarşı Derneği tarafından
yaptırılan pankartta Türk Bayrağının da yer aldığı kırmızı zemin üzerine beyaz
puntolarla “Kapalı Çarşı Darbeye Karşı” ve siyah puntolarla “Darbeyi lanetliyoruz” yazısı
yer aldı.
Kapalı Çarşı Müdürü Halil Küpeli, “Kapalı Çarşı her zaman darbeye karşıdır. Demokrasinin
ne olduğunu bilmeyen insanlar darbelerden nemalanan insanlardır. Çarşı esnafı yaz sezonunda
gurbetçilerin gelmesini bekliyordu. Darbe girişimi yüzünden kendini güvende hissetmeyen
birçok gurbetçimiz geri dönüş yaptı. İznini kullanmaktan vazgeçen gurbetçilerimiz oldu. Bu
mevsimde Kapalı Çarşı içinde büyük kalabalık olması gerekiyordu. Darbe girişimi başarısız
da olsa maalesef esnafımız yüzde 60 oranında iş kaybına maruz kaldı. Gün içerisinde siftah
yapmadan dükkânını kapatan esnaf bu duruma karamsar bakıyor. Gelecek kaygısı yaşıyor”
dedi.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18273.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Çadırkent Meydanı
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Darbe girişiminin ardından milli iradeye sahip çıkan Kayserililer Cumhuriyet Meydanı’nda
“Demokrasi Nöbeti” tutmaya devam ediyor. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bazı
vatandaşlar da Cumhuriyet Meydanı’nda kurdukları çadırlarda geceliyorlar.
Şehrin göbeğinde gece gündüz duran yüz civarında rengârenk çadırlar ise Meydan’ı adeta
“çadır kent” görünümüne soktu.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18274.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Özel Kayseri Göz bakanlığa bağlandı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı tespit edilen sağlık kurumlarından
Özel Kayseri Göz Hastanesi, tabelası değiştirilerek Sağlık Bakanlığına bağlı şekilde hizmet
vermeye başladı.
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Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun
Hükmünde Kararnameyle kapatılan kurumlarda el koyma işlemleri için ilgili kurumlar
harekete geçti.
Bu kapsamda kentte hizmet veren FETÖ ile ilişkili iki sağlık kurumundan biri olan Özel
Kayseri Göz Hastanesinin tabelası sökülerek yerine "Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Melikgazi Ek Binası" tabelası asıldı.
Sağlık hizmeti vermeye başlayan hastanenin dış cephesine de "Bu hastanede sağlık hizmeti
artık T.C Sağlık Bakanlığı tarafından verilmektedir" yazılı tabela takıldı.
Vatandaşların sabah saatlerinden itibaren muayene olmak için geldiği hastanede sağlık
hizmetinin Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki doktorlar tarafından verildiği
öğrenildi.
Melikşah’da personele izin yok!
Öte yandan FETÖ ile irtibatlı olduğu için kapatılan Melikşah Üniversitesinde çalışan ve
durumdan haberdar olmadıkları için okul kampüsüne girmek isteyen hizmetli personeli polis
durdurdu.
Konuyla ilgili bilgi verildikten sonra görevliler geri döndü.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18275.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

13 kişi ise firar etti
Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına toplantılar yapıp örgüte finans sağlayan 13
kişi gözaltına alındı. Aralarında iş adamı Şükrü Boydak’ın eşi Aliye Boydak’ın da bulunduğu
13 kişi ise firar etti. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde şifreli 1 dolarlar ele geçirildi.
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlar devam
ediyor. Operasyon kapsamında, FETÖ adına toplantılar düzenleyip örgüte finans sağlayan, 26
adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda FETÖ’ye bağlı okullarda
ve yurtlarda eğitimcilik yapan ve örgüt adına toplantılar yaparak maddi kazanç elde eden
Abdullah Cihan, Ali Koç, Halit Şeker, İlhan Coşkun, Murat Fırat, Tekin Baydemir, Yasin
İpek, Zafer Çetin, Bilal Karakuş, Mehmet Yıldız, Murat Temiz, Ömer Armutoğlu ve Yunus
Bozkurt düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Zanlıların, emniyetteki ifadeleri devam
ediyor.
13 kişi firar
Öte yandan, aralarında FETÖ’nün ablası olarak bilinen işadamı Şükrü Boydak’ın eşi Aliye
Boydak’ın da bulunduğu 13 kişinin firar ettiği bildirildi. Aliye Boydak’ın son yıllarda kapı
kapı dolaşarak örgüt adına para topladığı ve bu paraları örgüte aktardığı tespit edildi. Emniyet
Müdürlüğü firarda olan 13 kişi için geniş çaplı araştırmalarına devam ediyor.
Örgüt üyelerini 1 dolar ele verdi
Adreslere yapılan operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda daha
önce yakalanan darbeci rütbelilerin üzerinde bulunan şifreli 1 dolarlar ele geçirildi. Darbe
akşamı FETÖ’ye yandaşı darbe girişimcilerine dağıtılan ve görev ve rütbelerinin üzerinde
yazdığı şifre ile anlaşılan 1 dolarlar şüphelilerin yargılanmasında en önemli delil olarak
kullanılacak.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18276.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Darbesavar Vali
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, darbe girişimi gecesi aldığı kararlar ve kurumlara verdiği
destek ile kentte huzurun sağlanmasında önemli rol oynadı. Darbe girişimi akşamı askeri
kışlada tutup halkı sokağa davet eden Vali Kamçı, demokrasi nöbetini meydanlarda halkın
arasında tutmaya devam ediyor. Kamçı, göreve geldiği ilk günden itibaren İl Emniyet
Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiği uyumlu çalışma ile de herkesin takdirini kazandı.
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Valiler kararnamesiyle atandığı günden beri Kayseri’de FETÖ’ye yönelik operasyonların
hızlanmasını sağlayan Vali Süleyman Kamçı, darbe girişiminin olduğu gece ortaya çıkan krizi
kısa sürede koordine ederek devlet kurumları ile vatandaşların karşı karşıya gelmesini önledi.
Kalkışma gecesi Emniyet Müdürlüğünde kriz masası oluşturan Vali Kamçı, Emniyet Müdürü,
garnizon komutanı, belediye başkanları, Cumhuriyet Başsavcısını toplayarak durum
değerlendirmesi yaptı.
Halk sokağa, asker kışlaya
Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
çağrısını emir olarak alan Vali Kamçı, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve İl Müftüsü Şahin
Güven’e talimat vererek halkın sokaklara çıkması talimatını verdi. Askeri kurumlara da emir
vererek askerlerin kışladan çıkmasını önledi. Oluşturulan kriz masası ile birlikte darbenin
kilit noktası olan 12. Hava Üs Komutanlığı'nın elektrikleri kesilerek burada oluşabilecek her
türlü organizasyonunun önüne geçildi.
Şehrin huzurunu sağladı
FETÖ örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine karşı, akşamın ilk saatlerinde
haberdar olan Vali Süleyman Kamçı, tecrübesiyle yönettiği kriz masasında polis ve asker
kolluk kuvvetleri ile birlikte önlemler aldı. Vali Kamçı, Emniyet Müdürlüğü binasında İl
Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve Garnizon Komutan Vekili Jandarma Bölge Komutanı
Tuğgeneral Uğur Özcan ile sabaha kadar şehrin huzuru ve güvenliği için gerekli
koordinasyonu sağladı.
Sabah saatlerine kadar Kayseri Valiliği'nde kolluk kuvvetleri, STK'lar ve belediye yetkilileri
ile toplantılar yapan Vali Kamçı'nın Kayseri'ye atandıktan 30 gün içerisinde bu sıkı
koordinasyonları devlet tecrübesini ortaya koydu. Şehir içerisinde bir paniğe yol açmadan
çalışmaları başından sonuna kadar koordine eden Vali Kamçı, 11 gündür Cumhuriyet
Meydanı'nda toplanan halk ile sıkı ilişkiler içerisine girdi. Halk ile birlikte ilk günden beri
“Demokrasi nöbeti” tutmaya devam ediyor.
Devletim kurumları birlik oldu
İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da kısa sürede ekiplerini koordine ederek FETÖ’nün
Kayseri içindeki uzantılarını bertaraf etmek için hızlı ve etkili biçimde çalışmalar başlattı.
Halkın güvenliği ve huzurunu sağlamaya çalışan polis kuvvetleri darbeye kalkışan resmi ve
sivil hainleri tespit ederek tek tek gözaltına aldı. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18277.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Hayrullah Coşkun DSİ Antalya’ya atandı
Devlet Su İşleri (DSİ) Antalya 13. Bölge Müdürlüğü görevine atanan DSİ Kayseri 12. Bölge
Müdürü Hayrullah Coşkun’dan boşalan koltuğa bir süreliğine yardımcısı Miktad Temiz
vekalet edecek.
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DSİ Antalya 13. Bölge Müdürlüğü görevine atanan DSİ Kayseri 12. Bölge Müdürü Hayrullah
Coşkun’dan boşalan koltuğa henüz atama gerçekleşmedi. Yetkililerden alınan bilgilere göre
Coşkun’un yerine yardımcılığını yapan Miktad Temiz vekalet edecek.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18278.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Zımpara
Ömer İhsan İpek'in kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18279.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

15 Temmuz vicdansız bir kalkışmadır
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Başkanı Oğuz Memiş 15 Temmuz ‘Darbe Girişimi’ ile
ilgili yaptığı açıklamada, “Bu darbe insanlığın bütün ahlaki ilkelerinden, dini prensiplerinden,
medeniyet değerlerinden ve asgarî vicdani ve insani müştereklerden uzak vicdansız bir
kalkışmadır. Bu aşağılık kalkışmayı nefretle lanetliyoruz” dedi.
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“İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi olarak son 10 gün içinde yaşadığımız olağanüstü
günler nedeniyle, bu ülkenin sivilleşmesi yolunda büyük emek harcamış, gayret göstermiş
büyük bir sivil toplum kuruluşu olarak bu açıklamayı yapma gereği duyduk” diyen Memiş,
açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
“15 Temmuz 2016 Cuma günü akşam saatlerinde ordumuz içine sızmış bazı hainler
tarafından milli birlik ve bütünlüğümüze, milli iradeye ve mübarek vatanımıza karşı bir darbe
teşebbüsünde bulunulmuştur. Ebetteki bu sinsi ve hain kalkışmanın gerisinde bir hain emelli
iç ve dış mihrakların olduğu ilerleyen günlerde ortaya çıkmıştır.
Bu darbe insanlığın bütün ahlaki ilkelerinden, dini prensiplerinden, medeniyet değerlerinden
ve asgarî vicdani ve insani müştereklerden uzak vicdansız bir kalkışmadır. Bu aşağılık
kalkışmayı nefretle lanetliyoruz.
Bütün bunların karşısında, milli iradeyi sahiplenen toplumun bütün kesimlerinden insanımız
yaşlı-genç, kadın-çocuk demeden sokaklara dökülmüş, havalimanları, askeri birliklerin
önünde ve kritik yerlere toplanmıştır. Tankların üzerindeki askerleri ikna etmeye çalışmış,
yaptıkları hatadan dönmeleri için nasihat etmiştir. Zorbalığa karşı kendini siper etmiş, ezilmiş,
tartaklanmış, vurulmuş ve şehit olmuştur. Tankları durdurmuş, işgallere son vermiştir. Bütün
dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu menfur darbe girişiminin hiç silah kullanmadan nasıl
durdurulacağının dersini vermiş ve tarihe geçmiştir. Gerektiğinde bütün farklılıkları bir tarafa
bırakarak, vatanın ve milletin bekası yolunda her türlü fedakarlığı göze aldığını göstermiştir.
Darbenin başladığı ilk andan itibaren darbeye karşı duran ve direnen ve farklı şekillerde bu
kalkışmaya tepki gösteren; şerefli ordu mensuplarımıza, polisimize, mülki erkanımıza,
belediyelerimize, sivil toplum örgütlerimize, Milletvekillerimize, Diyanet mensuplarımıza,
basınımızın güzide mensuplarına;
Bu askeri vesayet ve darbeye karşı milleti ve sokakları işaret eden
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a; Soğukkanlılığını hiç kaybetmeden, süreci en
olgun biçimde ve cesurca yürüten Başbakanımıza; Siyaset üstü bir tavır geliştiren, ülkemizi
bir ve tek-vücut haline getiren Siyasi parti liderlerimize; Ve hepsinin üstünde kendi insiyatifi
ile sokaklara dökülen, yolları tutan, tankları durduran Büyük Türkiye Milletine teşekkürü borç
biliriz.
Bu hain kalkışmada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Onlar
öldükleri ile kalmayacaklar. Hikayeleri yazılacak, her biri tanınacak, kahramanlıkları
bilinecek, fedakarlıkları anılacak ve hepsi aramızda yaşamaya devam ederek destanları
yazılacaktır.

Darbeleri ve bu menfur darbe girişimini milletimiz hiç hak etmiyor. Yaşanan darbelerin bu
ülkeye verdiği zarar hepimizin malumudur. Bu hain ve kalleş darbe girişimi de en az o
darbeler kadar yıkıcı ve zararlı olmuştur. Ancak ülkemiz ve milletimiz bu badirenin de
üstesinden gelecek güce ve iradeye sahiptir. Milletin kaderini milletin kararı belirler.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18280.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Darbe mazlumları mahzun edecekti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe
girişimine ilişkin, "Bu ülkeyi çökertmek istiyorlardı, bu ülke çöktüğü zaman mazlumların
ümidi sönecekti. Türkiye'deki herkes mahzun olacaktı ama bütün İslam dünyası da mahzun
olacaktı." dedi.
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Özhaseki, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda FETÖ'nün darbe girişimine karşı toplanan
vatandaşlara hitap ederek, 15 Temmuz'dan beri meydanları boş bırakmadıkları için teşekkür
etti.
Darbe girişimiyle iç savaş çıkartılmasının hedeflendiğine dikkati çeken Özhaseki, şu
değerlendirmede bulundu:
"O iç savaşın nerede biteceğini bir tek Allah bilirdi. Ülkenin Güneydoğusunu bir
parçalanmaya götürmek istiyorlardı. Bu ülkeyi çökertmek istiyorlardı, bu ülke çöktüğü zaman
mazlumların ümidi sönecekti. Türkiye'deki herkes mahzun olacaktı ama bütün İslam dünyası
da mahzun olacaktı. Darbe girişiminden bir gün sonra bizi arayan Müslüman ülkedeki bakan
arkadaşlar, 'Darbe tehlikesi geçti değil mi? Olaya hakimsiniz değil mi? Sabaha kadar
uyumadık artık sevinelim mi? Siz iyi misiniz?' diyorlardı bize. 'Allah'a hamdolsun biz iyiyiz,
bu darbeyi defettik. Millet göğsünü siper etti. Asla silah sıkmadık sadece çıplak göğsümüzle
durduk ve bu darbecileri mahvettik' dediğimiz zaman muhataplarımız sevinç gözyaşları
döküyordu."
Darbecilerin planlarına ulaşamayacaklarını vurgulayan Özhaseki, "O zalimlerin hesap
edemediği üç şey vardı. Bütün planların üzerinde plan yapan Yüce Allah'ın olduğunu
bilmiyorlardı. Sonra bütün bu kötülüklere karşı dimdik ayakta duran Recep Tayyip Erdoğan'ı
tanımıyorlardı. Sonra sizin gücünüzü bilmiyorlardı. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman
Allah'a hamdolsun bugün bayram ediyoruz." diye konuştu.
Bakan Özhaseki, şöyle devam etti:
"Senelerce, 40 yıl boyunca her türlü hile, yalan, saklanma, takiye, riya ile kendilerini yer
altında tuttular. Emin olun birçok ileri gelenlerine, 'Sakın namaz kılmayın, sizi bilmesinler,
oruç tutmayın sizi Müslüman zannederler, göstermeyin kendinizi' dediler. Hakimlerine,
subaylarına dönüp bunları söylediler. Dediler ki, 'Alkol de alabilirsiniz.' Bu nasıl bir din ki
İslam'ın şartlarını ortadan kaldırıyorsunuz. Namaz kılmayı, oruç tutmayı yasaklıyorsunuz.
'Allah'ın haram ettiği ne varsa hepsini yapın' diyorsunuz."

"Sonuna kadar irademize sahip çıkacağız"
Vatandaşların milli iradeye sahip çıkarak darbecilere gereken cevabı verdiğini anımsatan
Özhaseki, milletin kenetlenerek, darbe girişimini bertaraf ettiğini aktardı. Özhaseki,
konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bunlar kendilerini sakladılar. Hiç ummadığınız şekilde karşınıza çıkabilirler. Hiç, 'Bu acaba
FETÖ'cü mü?' diyebileceğiniz aklınıza getirmeyeceğiniz adamlar, yarın bir gün bir halt
edebilirler. Adeta köşeye sıkışan kedi gibi tırmalamak için bir şey bulabilirler. O yüzden
bizim dikkatli olmamız lazım, biraz daha devam etmemiz lazım. Allah sizden razı olsun
meydanları dolduruyorsunuz. AK Partililer burada mı? Ülkücü kardeşlerimiz burada mı?
Alperenler burada mı? CHP'li kardeşlerim burada mı? Saadetli kardeşlerim burada mı? Allah
hepinizden razı olsun. Allah dirliğimizi, birliğimiz bozdurmasın. İnşallah biz sonuna kadar
irademize sahip çıkacağız. Bunlar karşısında yapabileceğim en güzel şey bu."
"Olağanüstü hali biz devlete ilan ettik, millete etmedik"
Olağanüstü hal ilan edilmesiyle FETÖ ile mücadele edileceğini, vatandaşların bundan
etkilenmeyeceğini belirten Özhaseki, şunları belirtti:
"Olağanüstü hali biz devlete ilan ettik, millete etmedik. Kendimize ilan ettik, size ilan
etmedik. Olağanüstü hal ilan edildikten sonra bunların yüzlerce okuluna el konuldu, yüzlerce
yurduna el konuldu, vakıflarına el konuldu. Paralarına, pullarına el konuldu. Şimdi de bu işe
yılardır çanak tutan, devletin maaşını alıp da devlete ihanet edenler işten atılacaklar. Yaşlar
yanmayacak, adaletle inşallah hükmedeceğiz. Kimseye bir zarar gelmeyecek. Ama kimse de
şunu söylemesin. 'Niye yurtlara el konuluyor, niye okullar alınıyor?' diye. Kardeşim zaten
bunlar herkesi kandırarak, hayırseverleri ikna ederek, riyakarlıkla, yalan söyleyerek yurtlar
yaptırmadılar mı? Bu yurtlar milletin malı değil mi? Bu okullar milletin değil mi? Şimdi
yeniden aslına dönüyor o kadar basit. Rabbimize şükürler olsun ki bize bugünleri gösterdi."
Ceceli’nin konseri
Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Belediye Başkanı
Mustafa Çelik ve diğer davetlilerin katıldığı programda konuşmaların ardından sanatçı
Mustafa Ceceli tekbirler getirerek bazı parçalarını seslendirdi.
AA-İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18281.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Şeker’den 9 kişi çıkartıldı
Kayseri Şeker Fabrikası’ndan yapılan açıklamada geçtiğimiz Cuma günü 8’i yönetici, 1’i
mühendis olmak üzere toplam 9 kişinin iş akdine son verildiği belirtildi.
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Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“22 Temmuz 2016 Cuma günü Şirketimizden aralarında 2 Genel Müdür Yardımcısı, 2 Birim
Müdürü, 4 Şef ve 1 Mühendisin bulunduğu toplam 9 kişinin iş akitlerine son verilmiştir.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18282.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Obruk pilav şenliğinde buluştu
Kocasinan İlçesine bağlı Obruk Mahallesinde 19. kez Pilav Şenliği yapıldı. Şenlikte 11 kazan
etli bulgur pilavı ve ayran ikram edildi.
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Mahalledeki eski okul bahçesinde yapılan şenliğe yaklaşık bin kişi katıldı. Şenliğin
vazgeçilmezi etli pilavlar kazanlarda kaynadı, yıllardır görüşemeyen hemşehriler ateş başında
sohbet etti. Katılanlara 11 kazan etli bulgur pilavı dağıtıldı.
Obrukluların bir araya gelmesini organize eden Obruk Mahallesi Dernek Başkanı Ali Ünal,
hemşehrilerine birlik beraberlik çağrısı yaptı. Ünal, ”Her yıl geleneksel olarak yaptığımız
pilav şenliğimizin amacı uzak yerlerde yaşayan hemşehrilerimizi bir araya gelerek akrabalık
ve birlik beraberliklerinin devam etmesini sağlamak, insanlarımızın kaynaşması için yapılan
şenlikte birçok mahalle halkımızın katkısı vardır. Emeği geçenlere hepimiz adına teşekkür
ediyorum. Yardımlarını esirgemeyen dostlarımıza, birlik beraberliğimiz açısından bu gibi
etkinliklerde bir araya gelenlere de ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu.
Kuran'ı Kerim tilaveti okunan şenliğe katkıda bulunan isimler Obruk Mahallesi Dernek
Başkanı Ali Ünal ve mahallenin ileri gelenleri tarafından plaket ile şereflendirildi.
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18283.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Millet Mehmetçik’e, Mehmetçik Milletine
Emanet
Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi, KAYSERİ meydanında tek yürek tek
ses olarak protesto edildiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
demokrasi nöbetleri ile milletin adeta tek vücut olarak Mehmetçik ile vatan savunması
yaptığını söyledi.
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Türkiye Devlet sınırları Mehmetçiğe emanet, Mehmetçiğin de millete emanet olduğunu bu
demokrasi nöbetleri ile adeta perçinleştiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç,
meydanlar da her yaştan, her meslekten, her siyasi görüşten, her şehirden, her mahalleden
kısacası herkesin yani milletin kendisinin yer aldığını kaydetti.
Gündüzleri Melikgazi de hizmet nöbetinde, akşamları Kayseri meydanında demokrasi
nöbetinde halkı ile beraber olan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15
Temmuz'da vatandaşların destan yazdığını, 15 Temmuzdan itibaren de tarih yazdığını
kaydetti. Darbeye karşı duranların yeni ufuklar açtığını aktaran Memduh Büyükkılıç,
"Türkiye üzerinde oyun oynamak isteyenlere, fırsat vermediniz. Siyasi düşünceleri bir tarafa
bırakarak, 'Konu vatan ise önümüzde hiçbir engel duramaz' dediniz. Gündüz işlerinde,
akşamları ise meydanlarda beraber oluyorsunuz. O sevgi dolu yüreklerinizle tankların
silahlarına siper oldunuz. Hepinizi kutluyorum. Çanakkale’de destan yazan neslin torunları
olduğunuzu bir kez daha tek yürek ve tek ses olarak gösterdiniz ve kanıtladınız" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18284.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Kocasinan Belediyesi ev kadınlar için iğne
oyası kursu açtı
Kocasinan Belediyesi Ziyagökalp Semt Konağı’nda
değerlendirmeleri adına ‘iğne oyası’ yaz kursu açtı.

kadınların

boş
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vakitlerini

9 ay önce hizmete açılan semt konağı, adeta ev kadınlarının ikinci evi oldu. Bölge sakinlerine
birçok branşta eğitim veren kurslarda, iğne oyası; havlu kenarları, yazma kenarları, ara uç
dantelleri, boncuk oyaları, yeni iğne oyası modelleri, örnekleri ve anlatımları öğretiliyor.
Kurslar, sayesinde ev kadınlarına meslek edinmeleri ve sosyalleşmelerinde katkı sunuluyor.
Semt konaklarının mahalle içerisinde birlik, beraberlik, kaynaşma ve dayanışmayı artırdığı
gibi komşuluk ilişkilerini de pekiştireceğinin altını çizen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, ev kadınların yönelik faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.
Kursiyerler ise; “Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyoruz.
Açmış olduğu bu kurslar sayesinde, bizler hem sosyalleşerek arkadaşlıklar kuruyoruz hem de
evlerimize mahkum olmaktan kurtuluyoruz.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18285.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde 84
personel görevden alındı
15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra başlatılan operasyonlar çerçevesinde Kayseri
Emniyet Müdürlüğü'nde 84 personel daha görevden alındı.
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Edinilen bilgiye göre 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında yapılan çalışmalar
çerçevesinde Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde müdür, amir ve memur olmak üzere 84
personelin daha görevden alındığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18286.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Şirketlerimizde benzer yapılanma varsa
gözden geçirmemiz lazım
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mustafa Boydak, 15 Temmuz darbe girişiminde
Türk milletinin tarih yazdığını söyleyerek, "Recep Tayyip Erdoğan Türkiye için büyük bir
şans" dedi.
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KAYSO Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantıda konuşan KAYSO Başkanı Mustafa
Boydak, darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi. Boydak, "Hepimizin
şapkasını önüne koyarak düşünmesi gerekiyor. Meseleleri irdelememiz gerekiyor. BU 3 ay
süre ile OHAL'in de çok yerinde bir karar olduğunu düşünmekteyim. Çünkü bu süreci bizim
akıllı bir şekilde geçirmemiz lazım, devletimizin kıvrak hareket edip, kararların hızlı bir
şekilde alınması lazım. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Bir kesim inanıyordu, bir kesim
inanmıyordu. Şimdi inşallah bundan sonraki süreçte milletçe, dayanışma içerisinde yolumuza
devam etmemiz lazım. Biz de tüm üyelerimiz ile devletimizin direktiflerine uygun hareket
etmek mecburiyetindeyiz. Sözün bittiği yerdeyiz aslında. O kalkışmayı duyduğumuz andan
itibaren mücadele ettik ve kalkışmanın karşısında durduk. Sosyal medya üzerinden
yakınlarımıza çağrılarda bulunduk. Sanayiciler bu süreçte sınıfı geçti ve var gücümüzle
mesajımızı ilettik" diye konuştu.
Boydak, şirketlerden FETÖ'cülerin temizlenmesi gerektiğini belirterek, "Şapkamızı önümüze
koyup düşünmemiz gerekir. Bizim de şirketlerimizde benzer yapılar varsa gözden geçirmemiz
gerekir. Budur, şudur demeye gerek yok, iki iki daha dört, eğer varsa böyle kişiler ile
yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Süratle işlerimize dönmemiz gerekiyor. Ekonomik
mücadeleden asla taviz vermeyeceğiz" dedi.
"FETÖ'nün kökünün kazınması lazım"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için büyük bir şans olduğunu dile getiren
Başkan Boydak, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi sahada kazandık ama masada
kaybetmemiz ve yatırımlarımızı devam ettirip, bugünleri fırsata çevirmemiz lazım. FETÖ
Terör örgütünün tamamen Türkiye'den kökünün kazınması lazım, sadece Türkiye'den değil,
dünyadan silinmesi lazım. Hepimizin bu tavrı göstermesi lazım. Bu dönemde soruşturulan,
ifadesi alınan kardeşlerimiz olur, bunlar gayet normal, ne biliyorsak söylememiz lazım.
Endişeye hiç mahal yok" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18287.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

ASDER’in askerleri darbeyi nasıl
durdurdu?
26 Temmuz 2016 Salı 12:18

“ASDER mensupları asker arkadaşlarım bir tankın nasıl hareketsiz bırakılacağını, yakıt
hortumunun nereden geçtiğini ve nasıl kesileceğini, askerlerin nasıl ikna edileceğini sivil
halka da öğrettiler. Kısa bir zamanda başta İstanbul sokakları olmak üzere Anadolu’nun her
köşesi terk edilmiş tanklarla dolu hale gelmişti.”
ASDER üyesi Vehbi Kara da derneğin “as-der.org.tr” adresli web sitesinde yayımlanan
“ASDER’in askerleri darbeyi nasıl durdurdu?” başlıklı yazısında direnişi şöyle anlattı:
“15 Temmuz 2016 Kamikaze Fetullahçı Darbesi halkımızın ve sivil toplum örgütlerinin
direnişi karşısında fazla direnemedi ve daha gün ağarmaya başlarken sona erdi. 16 Temmuz
sabahında darbecilerin büyük bir kısmı teslim olmuş ülkemiz büyük bir tehlikeden
kurtulmuştu.
Darbenin başarısız olacağı ta başından belliydi. Böyle bir darbenin “kamikaze” yani intihar
olacağını 5 ay öncesinden yazmıştım. Çünkü halktan yana değil de NATO’dan yana hareket
eden silahlı kuvvetler, ağa babalarından emir ve talimat gelince darbe yapıyordu. Yıllarca
askerlik yapan ve darbecilerin yaptığı fenalıklara şahit olan benim gibi askerler ve halk,
darbenin başarısız olması için hep birlikte harekete geçtiler. Sokaklara çıkıp halkı darbecilere
karşı durmaya çağırdılar. Ne de olsa bu millet asker milletti, bizim gibi yıllarca profesyonel
askerlik yapmış olmasa da askerlik mesleğinin inceliklerine hâkimdiler. ASDER
mensuplarından askere nasıl emir verileceğini görmüş darbecilerin alt edileceklerine
inanmışlardı.
ASDER mensupları asker arkadaşlarım bir tankın nasıl hareketsiz bırakılacağını, yakıt
hortumunun nereden geçtiğini ve nasıl kesileceğini, askerlerin nasıl ikna edileceğini sivil
halka da öğrettiler. Kısa bir zamanda başta İstanbul sokakları olmak üzere Anadolu’nun her
köşesi terk edilmiş tanklarla dolu hale gelmişti.
Görüntüleri olduğu için bunlardan sadece bir tanesini örnek vermek istiyorum. Emekli
Kıdemli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, darbe girişiminin yaşandığı gece polis ve
Jandarma karakoluna giderek görevlileri ikaz etmiş daha sonra çocuklarıyla Cevizli'deki
General Nurettin Baransel Kışlası'na gitmiş, buradaki tankları durdurarak darbecilere büyük
bir darbe vurmuştu.
Hacımustafaoğulları, evden oğullarıyla çıkarak önce mahallelerindeki polis karakolu ve daha
sonra Kurtköy Jandarma Komutanlığına gitmişti. Olayın ne olduğunu anlayamayan asker,
polis ve jandarmalara “Bu bir darbe girişimidir. Paralel ihanet çetesi şu anda vatana ihanet
içerisindedir. Millet sizden bu gece görev bekliyor. Bunlara karşı en acımasız şekilde
görevinizi yerine getirmeniz gerekir. Bu konuda aman gevşeklik göstermeyin. Karşı
koymazsanız siz de suç işlemiş sayılırsınız” diyerek ilk adımı atmıştı. Daha sonra çocuklarıyla
birlikte askeri kışlanın yolunu tutmuştu.

Kışlaya yaklaştığında kışla içindeki tankların ışıklarını ve dışarıya doğru seyir halinde
olduklarını, Balıkesir Caddesi'nin 3 tank ile kapatıldığını ve silahlı askerlerin atış vaziyeti
aldığını görmüştü. Aracını orada park ederek askerlere hitaben “yaptıklarının yanlış olduğunu,
milletin tanklarının, silahının millete doğrultulamayacağını söylüyordu. Eski bir asker olması
nedeniyle onları büyük ölçüde ikna da etmişti. Bu olayın görüntülerini şu linkten siz de
izleyebilirsiniz: (https://www.youtube.com/watch?v=ZbQCK7Q-ydI)
İşte darbenin önlenmesinde yaşanan süreçte kahramanlık öykülerinden sadece bir tanesi
budur. Daha nice hikâye 250’den fazla şehit verme pahasına gerçekleşmiş Fetocu kamikaze
darbe sona ermişti. Kaderin cilvesine bakın ki benim gibi askerleri bir darbe olursa bunlar
halktan yana olur, halka ateş etmez diyerek ordudan atmışlardı. O yüzden “yılanın başını
küçükken ezeceksin” misali 10 bine yakın askeri, başarılarına ve mesleki tecrübelerine
bakmadan sırf dindar olması gerekçesi ile ordudan atmışlardı. Fakat darbe esnasında bu
askerlerin halkı organize ederek darbeye karşı koyacaklarını hesap edememişti bu darbeci
şerefsizler. İşte bu askerlerin meydana getirdiği bir sivil toplum örgütü olan Adaleti
Savunanlar Derneği (ASDER), bugün için vardı ve görevini başarılı bir şekilde yaptı.
Darbeciler bir daha bu vatanda asla teşebbüs edemeyecekleri bir tokat yiyerek kodese
tıkıldılar. Kıssadan hisse bu olmak gerektir ki Allah’ın da bir hesabı vardır. İşte, devletin
kılcal damarlarına kadar sızmış ABD ve Siyonist uşaklığı yapan Fetullahçı Terör Örgütü
(FETÖ) emniyet, yargı, işadamı ve eğitim ayakları ile birlikte bu darbe sayesinde deşifre
oldular. 40 Yıldan beri milletin başına geçirmek için ördükleri tuzaklar şimdi kendi başlarına
geçti. Din-i İslam’a ve bu vatana karşı işledikleri suçun ne kadar dehşetli olduğunu kör gözler
dahi gördü. Haza min fazli Rabbi. (Şüphesiz bu Rabbimin fazlındandır)…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18288.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Darbeci kamyon yazılarına milletin cevabı
Darbeci FETÖ’cüler kamyon şoförü olsalardı acaba araçlarına neler yazarlardı? Kamyon
yazıları uzmanımız Rıfat Yörük sizler için hazırladı.
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Darbeci kamyon yazıları
10 tekersin, çok şekersin; darbeci olma çok çekersin...
Rampaların ustasıyım, “hoca”mın hastasıyım
Gaz, fren, şanzıman; karşıma millet çıktı, halim duman
İstedim vermediler, “darbecisin” dediler
Nazar etme ne olur, çalış senin de darbe girişimin olur
Orgeneraldim, şimdi Morgeneralim
Aramasın onu gözler, o şimdi rütbesiz er
Yollar gidişime, Pensilvanya yakalanışıma hasta.
Yurtta Sulh, Sarıkız, Ayışığı, darbeden mi geliyon tugayın yakışığı?

Adrese gerek yok, Türkiye bizi tanır
O şimdi hapiste…
Kamyoncu lokantası değil cezaevi yemekhanesi
Sen sus, darben konuşsun
Miras değil himmet parası
Tek rakibim RTE!
Hatalıysam Sincan’da görüşelim
Sincan’da yer yoksa güzelim, ben İmralı’ya da giderim.
Sincan yollarında değil, senin kollarında öleyim.
Hatalıysam 00900100’ü ara, ses kaydın internete düşsün
Darbede seçiciysem günahım ne?
Vur kalbime hançeri, yüreğim parçalansın; fazla derine inme, çünkü ‘hocam’ sen varsın.
Dünya dikenli bir hayat, hep “cemaat”te mi kabahat?
Dalgalandım da duruldum, ilk kalkışmada vuruldum!
Herkes sanıyor ki hastayım, oysa Sincan’da mapustayım
Hatasız kul, GATA’sız “cemaat” olmaz!
Kuleli Liselim!
Milletin cevabı
Şimdi de milletimizin 15 Temmuz’da darbecilere yaptığı kapakları kamyon yazılarına
uyarladık. Bakın darbecileri nasıl kafaladık!
Duanla mı yaşadım ki, bedduanla öleceğim?
Gaz, fren, şanzıman, FETÖ’nün hali duman
Sen sus, millet konuşsun!
Tankında yer yoksa güzelim, üstüne çıkar da giderim.
Bir sana, bir de tankları durduran millete hastayım
Tankım yoksa da güzelim, iste hemen ele geçiririm
Ford arabanın en harbisi, Tayyip milletin ağır abisi
Rampaların ustasıyım, Tayyip’in hastasıyım.
Sağlam şoför kalmaz rampada; Tayyip baba sığmaz i-poda
Sen gökyüzünde doğan güneş, ben paralel ihanet yemiş çilekeş
Bir kavanoz reçel, gülüm dostmodern darbe de geçer
Neskafe bile üçü bir arada, artık FETÖ’nün dirilmesi rüyada…
Şoförün bahtı kara, darbecinin ağzı-yüzü yara.
Aslanlara söz verdim çakallara yem olmam; varsın Fetoş tehdit etsin, zalimlere kul olmam.
Önünü görmeden sollama, Hoca’na acı haber yollama!
Korkuyorsun, garanticisin, yoksa Pensilvanya’ya gidici misin?
Hayatımı yazsam duble yol, direnmezsem darbelere yol olur
Bas gaza, frene, debriyaja... diren darbe yapamasın bir daha Paşa!
Ölüme gidelim dedin de, “yürek” yok mu dedik
Sana gelmediğim gün, darbeye karşı Köprü’ye çıktığım gündür gülüm!
Demokratik kurallara uysan ölür müsün?
Darbecinin kabusu!
Vıdı vıdı etme! Millet kızgın
Adımı avucuna yaz, 15 Temmuz’u hatırladıkça avucunu yalarsın
Dar geliyorsun artık dar, darbe yapsan neye yarar?
O şimdi isyancı asker!
Hatalıysa tiz kellesi vurula!
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18290.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Sedat Kılınç darbe gecesini anlattı
Suat Altın İnşaat CEO’su Sedat Kılınç, 15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe girişiminin
başarısızlıkla sonuçlanmasında halk desteğinin çok önemli bir etken olduğunu belirterek,
“Olayın yaşandığı gece İstanbul’daydım. Olayı duyar duymaz ben de arkadaşlarımla beraber
dışarıya çıktım. Her yerden silah sesleri duyuluyordu. Üzerimize gelen tanklara müdahale
edebilmek için varımızı yoğumuzu ortaya koyduk. Rabbim bu milletten razı olsun” dedi.
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FETÖ üyesi askerlerin kalkıştığı darbe girişiminin yaşandığı gece İstanbul’da bulunan Suat
Altın İnşaat CEO’su Sedat Kılınç, halkın darbeci askerlerin önüne siper olarak ülkeyi kaostan
kurtardığını söyledi. Kalkışmanın tam ortasında kalan Kılınç, Atatürk Havalimanı’na yapılan
saldırıya karşı çıkmak için tanklarla ve askerlerle nasıl mücadele ettiklerini anlattı.
Tankların ortasında kaldık
Olay günü İstanbul’da yabancı yatırımcılarla toplantıya katılmak üzere 18.15 uçağıyla
Kayseri’den Atatürk Havalimanı’na hareket ettiklerini belirten Kılınç yaşananları şu şekilde
anlattı:
“Saat 23.00 sularında işimiz bitti ve yeniden Havalimanı’na hareket ettik. Oraya vardığımızda
giriş-çıkışın kapalı olduğunu gördük. Birkaç kişiden o esnada telefon geldi. Ama darbe
şeklinde değil. Olayın ne olduğunu ilk başta anlayamadık. Yakınlarda bir otel vardı.
Yanımdaki arkadaşımla beraber o otele doğru yol aldık ve yerleştik. Otelde televizyonu
açınca TRT’de darbecilerin bildirisi okunuyordu. Diğer kanalları açtık. Herhangi bir haber
içeriği yoktu. Normal yayın akışı vardı. Sonra Cumhurbaşkanımız bağlandı. Tüm bunları
oteldeki televizyondan izleyerek durumu anlamaya çalıştık. Tabi böyle bir şey
beklemediğimiz için şok olduk. 21. Yüzyıldayız. Ülkemiz çok ciddi bir ilerleme kaydetti.
Böyle bir zamanda böyle bir girişimi hiç kimse beklemiyordu. İzledikten sonra tabi ki ne
olduğunu anladık ve olayın ciddiyetini gördük. Cumhurbaşkanımız vatandaşların sokağa
çıkmasını istiyordu. Ben de yanımdaki arkadaşımla beraber abdestimi aldım ve mücadeleye
destek vermek için sokağa çıktık. Vatan bizim vatanımız. Böyle bir şeye izin veremezdik.
Ölümü göze alarak attık kendimizi dışarı. Çünkü konu Vatan olunca gerisi teferruattır.
Havalimanı’nın dış kapısından içeri girerken 15-20 metre kadar ilerledik, karşımıza tank çıktı.
Tankın geldiğini gördük. Bu arada da sürekli silah sesleri geliyordu kulağımıza. Havaya mı
ateş ediyorlar yoksa bir yerleri mi tarıyorlar, onu kestiremiyorduk. Herkes oraya yürüdü. Tabi
bizde oradaydık ama herhangi bir korunma mekanizmamız yoktu elimizde. Tankın birisi
yanımızdan geçti ve 50 metre kadar ileride durdu. Çünkü orada müthiş bir vatandaş
yoğunluğu vardı. Tabi yaralananlar oldu. Bu esnada tank tekrar dönüş yaparak üzerimize
doğru gelmeye başladı. Daha sonra tanklardan bir tanesi vatandaşlar tarafından ablukaya
alındı. Bu arada ikinci tank geldi ve yine ateş sesleri vardı. Hep beraber o tanka yöneldik ve
durdurmayı başardık. Daha sonra Havalimanının içerisinde ve kulelerde askerler olduğu
söylendi. Herkes bu sefer kulelere doğru yöneldi. Bu arada ciddi bir izdiham oluşmaya
başladı. Özel harekatçılarımızın ve polislerimizin o askerleri ele geçirdiğini öğrendik ve rahat
bir nefes aldık. Sonrasında ise Cumhurbaşkanımız alana indi. Herhangi bir suikast olabileceği

ihtimaline karşı tedirgindik. Halk zaten ayrılmadı saatlerce. Bu anlattıklarım 1 buçuk 2 saat
arasında olan olaylar. Havalimanındaki olaylar bittikten sonra yeniden otele döndük. Diğer
yerler ile ilgili bilgi almaya çalıştık. Üzerimizde silahımız, kılıcımız yok. Canımız var.
Gerekirse vatan uğruna seve seve feda etmeye hazırdık.”
Kendi halkına silah sıkan teröristtir
“Bir ülkenin Cumhurbaşkanına asker suikast düzenleyebilir mi? Düzenliyorsa bu asker değil,
teröristtir.“ diyen Kılınç; “Kendi halkına namlu doğrultabilir mi? İmkansız bir şey bu. Birebir
şahit oldum olaylara. Tanklarla, uçaklarla yapılan hareketlere birebir şahit oldum. Bazıları
“Bu darbe miydi, şöyle miydi, böyle miydi” şeklinde tartışanlar var. Tartışmaya bile gerek
yok. Kendi askerimiz bize silah sıktı. Tankla üzerimize yürüdü. Bu olay belki de ülkemiz
açısından daha iyi olacak. Şöyle ki devlet bunları temizleyemiyordu. Neden? Çünkü emin
olamıyordu. Kendilerini açığa çıkarmış oldular.” Şeklinde konuştu.
Yeniden bir diriliş süreci başladı
“Bence ülkemiz adına yeni bir diriliş süreci başladı” diyen Kılınç şunları söyledi:
“Meydanlarda beklemeye devam edeceğiz. Bir müdahale olduğunda canımızı vermeye
hazırız. Yeter ki ülkemizin geleceğini kurtaralım. 246 şehit verdik. Binlerce yarılımız oldu.
Bizlerde şehit olabilirdik. Bu kriz halkımızın desteğiyle aşıldı. İş hayatımıza devam ediyoruz;
etmeliyiz. Bu son derece önemli. Çünkü bu girişin ardından ekonomimize bir zarar gelmemesi
lazım. İş adamlarının tamamının işinin başında olması lazım. Daha fazla çalışmamız lazım.
Dana önce 7 saat çalışıyorsak, bundan sonra 20 saat çalışmalıyız. Bazı gruplar ekonomiye de
zarar vermeye çalışıyorlar. Hem çalışacağız, hem de meydanları boş bırakmayacağız. İnşallah
Rabbim biran önce bu durumdan kurtulmayı nasip eder. İçimizdeki vatan hainleri
temizlendikten sonra ülkemiz gerçekten yeniden dirilecek, İslam coğrafyası üzerindeki abilik
konumunu sürdürecektir. “
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18291.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Develililer gündüz işinde gece demokrasi
nöbetinde
Darbeye karşı tek yürek sloganı ile Cumhurbaşkanı, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın
emri ile Develililer vatan nöbetine devam ediyor.
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Demokrasi nöbetinin 11. Gününde M. Akif Camii Müezzini Adem Kavak’ın Kuran ı Kerim
tilaveti ile başlayan program sonrasında Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın
selamlama konuşması ile devam etti. 11 gündür heyecanının dinmediğini belirterek sözlerine
başlayan Başkan Cabbar “Vatan nöbetine devam ettiğimiz 11. Gününde sizlerle birlikte
olmanın sizlere hizmet ediyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Vatan için, memleket için

gösterdiğiniz bu hassasiyet hainlerin planlarını boşa geçirmiştir” dedi ve birlik ve dayanışma
için
de
demokrasi
nöbetinin
devam
edeceğini
belirtti.
Develili hemşerimiz Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Eski Başkanı Ahmet Fırat’ın
konuşmasıyla devam eden programda Fırat, milli irade için toplanmış Develilileri
selamlayarak konuşmalarına başladı. Darbelerin tarihini anlatan bilgilendirici bir konuşma
yapan Fırat, içinde bulunduğumuz şartların yeni olmadığı bu zihniyetin hep varolageldiğini
fakat bu son millet-devlet dayanışması ile darbecilere büyük bir ders verildiğini belirtti.
Mehmet Emin Berk ve Gülnur Yaman’ın İstiklal Marşını okuduğu programda Recep Tayyip
Erdoğan isimli genç ise “Vasiyet” şiirini seslendirdi. İlçemizin bağlama üstadlarından
Mehmet Sarımsı ise türküler söylerken programın sonunda İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak
birlik ve beraberlik için dua etti. Lezzet Pide Salonu’nun Cıvıklı ikram ettiği akşamda
Develililer sabah saatlerine kadar nöbetlerine devam ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18294.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Erciyes Türk Kurultayı iptal oldu
Erciyes Türk Kurultayı Tertip Komitesi Başkanı Necip Dinçer, 6-7 Ağustos’ta yapılacak olan
Erciyes Türk Kurultayı’nın OHAL ilan edilmesiyle güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini
söyledi.
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Daha önce 7 Ağustos’ta yapılacağı duyurulan Erciyes Türk Kurultayı ‘15 Temmuz Darbe
Girişimi’nin ardından güvenliği tehlikeye düşürebileceği düşüncesiyle iptal edildi. Konuyla
ilgili bir açıklama yapan Erciyes Türk Kurultayı Tertip Komitesi Başkanı Necip Dinçer,
“Yetkililer iptal etmemiz konusunda ricada bulundu, biz de kabul ettik” dedi. Dinçer
Alparslan Türkeş zamanında başlatılan Erciyes Zafer Kurultayı’nın bu zamana kadar
kesintisiz olarak sürdüğünü, bu yıl da geniş katılımlı olarak yapmayı planladıklarını ancak
ortaya çıkan olağanüstü hallerden dolayı iptal edilmesinin doğru olacağını düşündüklerini
söyledi.
OHAL için iptal ettik
Amaçlarının Erciyes Türk Kurultayını yaparak Türk milletinin şahlanışı için bu uğurda çaba
sarf etmek olduğunu kaydeden Dinçer şunları söyledi:
"Bu ülkeyi güvenlik zafiyetine düşürerek, insanları meydanlara toplamaya çalışan
yetkililerimiz bizi 1 günlüğüne 27 yıldır devam eden bir geleneğin devamını, HAC'dan sonra
dünyadaki en büyük organizasyonlardan birini iptal edin dediler. Biz de Türkiye'nin
bulunduğu OHAL için iptal ettik. Ben 12 Eylül’de OHAL'i yaşadım. Eğer OHAL olsaydı tek
yetkili olarak asker atarlardı ama valimizi atamışlar. Daha önce de söylediğimiz gibi
hakikaten bu ülkenin sahibi yok. Bu sene ihtilal yapılacağı zaman istihbarat alamayan devlet
yetkilileri bizim istihbaratımızı iyi almış. Bu sene 100 binlerce kişi Erciyes'e hareket etmiş.
Asıl sebep bu. Bunu ben de biliyorum Allah da biliyor. Biz haklıca ikaz etmek için varız.
Ülkücü bu ülkenin hiçbir menfaatine zarar verecek bir şey yapmaz. Ülke sıkıntıdaysa ülkücü

ikaz eder. Rica ettiler, biz de iptal ettik. Fazla karışıklığa sebep olmayalım istedik. Yarın
orada bir saldırı olabilir, Devlet yönetiminde olduğu gibi bir de bizim içimizde bir ayrı gurup
var. Bir provokasyon ihtimali olabileceği için iptal ettik.”
Muhaliflere sert sözler
Necip Dinçer, ilk başta kurultaya katılacaklarını, sonradan ise katılmayacaklarını açıklayan
Milliyetçi Hareket Partisi genel başkan adaylarını da sert bir dille eleştirdi.
“4 genel başkan adayını biz davet etmedik. Ben onlara 4'ü 1 adam olmayanlar diye hitap
ediyorum” diyen Dinçer; “Devlet beyin karşısında onlar bir oldu. Biz herşeyi hazırlamıştık.
Afişlerimiz ve broşürlerimiz de hazırdı. Hatta çadırlarımız bile geldi. Onlar kendileri gelmek
istedi. Buraya herkes katılabilir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hariç herkes gelebilir. O
da iptal ettiği için gelemez. Genel başkan adayları için kalacakları yerleri biler ayarladık.
Bunların arkasından edepsizce bir açıklama duyduk. 'Biz Erciyes'e katılamayacağız' diye bir
açıklama yaptılar. Bunu çok saygısızca görüyorum. Biz hoş görüyü Başbuğumuz Alparslan
Türkeş'ten öğrendik. Bir insan MHP'ye genel başkan olacaksa, nezaket kurallarını iyi bilmeli
ve kendi insanına tepeden bakmamalıdır.” dedi.
Kurultay günü Erciyes’te olacağız
Başkan Dinçer konuşmasının sonunda ise kurultayın iptal olmasına rağmen o ruhu
yaşayabilmek için verilen tarihte Erciyes’te olacağını söyledi.
Sanatçı Ozan Arif’in kendisini arayarak kurultay günü Erciyes’e gelmek istediğini söylediğini
anlatan Dinçer, “Bu bir davet olarak algılanmasın ama, başta ben ve tertip komitesi üyeleri ile
“Ozan Arif, İsmail Türüt ve Esat Kabaklı 7 Ağustos’ta kurultayın yapılacağı alanda olacağız”
dedi.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18295.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

16 Temmuz “Türkiye Gazeteciler Günü”
olsun
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a, mektup gönderdi. UMED Yönetim Kurulu tarafından gönderilen mektupta,
“darbeciler tarafından dayatılan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kabul etmiyor ve
reddediyoruz. 16 Temmuz gününün ‘Türkiye Gazeteciler Günü’ olarak ilan edilmesini talep
ediyoruz” denildi.
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İşte o mektup:
Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a,
Küresel terör şebekesi FETÖ’nün bütün imkân ve kabiliyetlerini kullanarak denediği kanlı
darbe girişimine milletimizle beraber en önde yer alarak direnen ve püskürtülmesine yol açan

bu ülkenin ilke sahibi, onurlu basın emekçileridir. İlk günden bu yana görev yerlerini ve
alanları terk etmeyerek, sancağı bırakmayanlara omuz verenler de şerefli medya
mensuplarıdır.
Küresel terör şebekesi FETÖ’nün içeriden ve dışarıdan aldığı destekle devleti ve milletin tüm
değerlerini hedef alan kanlı kalkışmasına direnmekle yetinmeyen, vahşeti deşifre edip,
gerçeğin görünmesine ve başlatılan süpürme operasyonlarına kamerası, fotoğraf makinesi,
kalemi ve yüreğiyle destek verenler de medya kuruluşlarımızın değeri çalışanlarıdır.
Hak, adalet, dürüstlük, kardeşlik ve özgürlüğü en önde savunan, teröristlerin karşısına tüm
bedeniyle dikilen basın emekçileri olarak;
16 Temmuz gününü “Türkiye Gazeteciler Günü” olarak ilan etmenizi takdirinize
sunuyoruz. Bilinmesini isteriz ki Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) olarak
bizler darbeciler tarafından dayatılan “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nü kabul etmiyor
ve reddediyoruz. Çünkü 10 Ocak tarihini belirleyen de Gazeteciler günü olarak ilan eden de
darbecilerin kendisidir. Kaldı ki ilan edilen gün, “Çalışan” olarak dayatılmış, işsiz gazeteci
arkadaşlarımız da yok sayılmıştır. Bu faşist anlayış, darbecilerin nedenli emek düşmanı
olduğunu belgelemiştir.
Tüm bu gerekçelerle darbecilerin alanlardan püskürtüldüğü gün olan 16 Temmuz gününü
“Türkiye Gazeteciler Günü” şeklinde değiştirilmesi talebimizi ilk Bakanlar Kurulu
toplantısında gündeme alarak, bu tarihi günü bize hediye edip, ilan etmenizi diliyoruz.
Öte yandan, küresel terör şebekesi FETÖ’nün bütün imkân ve kabiliyetlerini kullanarak
denediği kanlı darbe girişimine karşı bu ülkenin Başkomutanı olarak verdiğiniz tarihi
mücadeleyi her ortam ve şart da destekleyeceğimizi deklare ediyoruz…”
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18296.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Kayseri Emniyetinde temizlik sürüyor
15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra başlatılan operasyonlar çerçevesinde Kayseri
Emniyet Müdürlüğü'nde 84 personel daha görevden alındı. Soruşturmalar kapsamında bu
güne kadar açığa alınan kamu personeli sayısı bin 506'ya ulaştığı bildirildi.
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Darbe girişimi sonrasında yapılan çalışmalar çerçevesinde Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde
müdür, amir ve memur olmak üzere 84 personelin daha görevden alındığı öğrenildi.Öte
yandan 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, 231'i Emniyette,
41'i adliyede ve 96'sı Erciyes Üniversitesinde olmak üzere bin 506 kamu personeli görevden
uzaklaştırıldı.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18297.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Türk-İş sendikalarından demokrasi
nöbetine destek
Kayseri Cumhuriyet Meydanındaki Demokrasi Nöbetine Kayseri’de Türk-iş ‘e bağlı
sendikalar üyeleri ile birlikte topluca iştirak ederek darbe girişimini kınadılar.
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Kurşunlu Cami önünde toplanan Türk-İş Sendikalarından; Koop-İş Sendikası Kayseri Şube
Başkanı İdris Güven, Şeker-İş Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı, Harb-İş Şube Başkanı
Özgür Özsoy, Tes-İş Şube Başkanı Hasan Aydın, Yol-İş 1Şube Başkanı Atila Özmel,Yoliş 2
Şube Başkanı Yaşar Ay Erdem ve işçiler Cumhuriyet Meydanına kadar darbeyi kınayan
sloganlar eşliğinde topluca yürüyerek darbe girişimini kınadılar.
Meydandaki Sahneye çıkan Sendika Başkanları adına yayınlanan ortak bildiri Türk İş Bölge
Temsilcisi ve Koop iş sendikası Kayseri Şube Başkanı İdris Güven tarafından okundu.
Ortak bildiride; "Türk-İş 15 Temmuz gecesi ülkemize ve demokrasimize yapılan bu kalkışma
ve darbe girişimden öte 40 yıllık bir sürede uluslararası bir proje olarak oluşturulan,
FETÖ'nün milli iradeyi bertaraf ederek devletimizi içeriden işgal etme girişimi olarak
değerlendirmektedir. Türk-İş olarak ülkemizde demokrasiye ve millet iradesine yönelik
kalkışmayı engellemek ve milletimizin dik duruşunu göstermek amacıyla tüm
hemşerilerimizle birlikte 15 Temmuz gecesinden itibaren Kayseri Cumhuriyet meydanında
nöbet tutmaktayız. Türk-iş anayasanın düzeninin dışında gelişen milletin iradesini yok sayan
her türlü girişimin karşısındadır. Terör belasının ülkemizi sardığı, dayanışmaya en çok ihtiyaç
duyulan bu günlerde genç yaşlı demenden halkımızla milletimizle meydanlardan
ayrılmayacağız. FETÖ örgütü Türk askerini, polisini ve sivil vatandaşını vurmuş, polisiyle
çatışmış ve tarihinin hiç bir döneminde baskı altına alınamayan yüce meclisimiz kendi savaş
uçaklarımız, helikopterimiz tarafından vurulmuştur. Göz bebeğimiz ülkemizin güvenliğinin
teminatı olan Hava kuvvetlerinden, MİT karargâhına, emniyet teşkilatının özel harekât
merkezinden stratejik bir konumu olan TÜRKSAT merkezine dek devletimizin kilit
noktasındaki binalar acımasızca taratılmış, birçok vatandaşımız, polisimiz ve askerimiz şehit
edilmiştir.

Bu sinsi terör örgütünün yaptıkları milletimiz tarafından asla unutulmayacak ve
affedilmeyecektir" ifadesinde bulunuldu.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18298.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Vali Kamçı'dan '15 Temmuz Dayanışma
Kampanyası'na davet
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında
şehit olan vatandaşların aileleri ile yaralanarak gazi olanlara yönelik "Dayanışma
Kampanyası" başlatılmasına ilişkin Başbakanlık Genelgesi’nin Resmi Gazete'de
yayımlandığını belirterek, kampanyaya tüm Kayserili hayırsever vatandaşlarımızı davet etti.
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Vali Kamçı, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım imzasıyla
yayımlanan genelgede, anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini ve temel hak ve hürriyeti
ortadan kaldırmaya yönelik menfur 15 Temmuz silahlı darbe teşebbüsünün,
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, hükümetin kararlı tutumu ve
aziz milletin devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla bertaraf edildiğinin
vurgulandığını ifade etti.
Şanlı Türk tarihinin sayısız örneklerinde olduğu gibi millet ve devlet kenetlenmesinin bir kez
daha kendini gösterdiğinin genelgede özellikle dile getirildiğini kaydeden Vali Kamçı,
genelgede yer alan ifadeleri paylaştı:
"Söz konusu hain silahlı darbe teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızın ailelerinin
kederlerini hafifletmek ve yaralılarımızın acılarına ortak olmak için hükümetimiz şehit ve
gazilerimize tanınan bütün hakları tanımış ve tüm imkânları da seferber etmiştir. Milletimizin
bu yoğun taleplerini karşılamak amacıyla Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde
harcanmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlendirilerek bir yardım
kampanyası başlatılmış ve banka hesapları açılmıştır. Vatandaşlarımız, kurum ve
kuruluşlarımız ile sivil toplum örgütleri yardımlarını belirtilen hesaplara yapabileceklerdir.”
Vali Kamçı, darbe girişiminden bu yana milli iradeye sahip çıkan Kayserililerin aynı zamanda
“Hayırsever” kimlikleri ile de ön plana çıktığını hatırlatarak, dileyen herkesin gönlünden
koptuğu kadar belirtilen hesap numaralarına bağış yapabileceğini söyledi.
Kampanyayla ilgili banka ve hesap numaraları ise şöyle:
T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şubesi:
TL-Hesap IBAN No: TR710001001745032156205010 Hesap No: 17453215620-5010
ABD Doları Hesap IBAN No: TR440001001745032156205011 Hesap No:174532156205011
EURO Hesap IBAN No: TR170001001745032156205012 Hesap No: 17453215620-5012
T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Ankara Şubesi:

TL-Hesap IBAN No: TR220001500158007304883112 Hesap No: 00158007304883112
ABD Doları Hesap IBAN No: TR890001500158048016278449 Hesap No:
00158048016278449
EURO Hesap IBAN No: TR190001500158048016278448 Hesap No: 00158048016278448
T. Halk Bankası Bakanlıklar Ankara Şubesi:
TL-Hesap IBAN No: TR560001200940800005000222 Hesap No: 05000222
ABD Doları Hesap IBAN No: TR950001200940800058000223 Hesap No: 58000223
EURO Hesap IBAN No: TR680001200940800058000224 Hesap No: 58000224
(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18299.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Darbeciliğin helvası yendi
Kayseri Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda demokrasi
nöbeti tutan vatandaşlara irmik helvası dağıtıldı.
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Kayseri'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
talimatıyla demokrasi nöbeti tutan vatandaşlar, 11. günde de Cumhuriyet Meydanı'nı
doldurdu. Vatandaşların her ihtiyacının düşünüldüğü demokrasi nöbetinde Kayseri Kredi
Yurtlar Kurulu İl Müdürlüğü, su, aşure ve puding ’ten sonra binlerce kişiye irmik helvası
dağıttı.
Kayseri Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sakin Terzi, demokrasi nöbetine devam ettiklerini,
vatandaşlara da ikramlarda bulundukları söyledi. Binlerce kişiye su, aşure ve puding ‘ten
sonra irmik helvası dağıttıklarını belirten Terzi, “ üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.
Sabah işimizin başında, akşamda nöbetteyiz. Kurumumuz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün
Cumhuriyet Meydanı’n da kurduğu çadırda vatandaşlarımızla birlikteyiz.” dedi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18300.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Alimin Ölümü Alemin Ölümü
“Tarihçilerin Kutbu”, “Hocaları Hocası” ve “Şeyh’ül Müverrihin” unvanları ile tanınan asırlık
çınar, ünlü tarih profesörü Halil İnalcık 100 yaşında tedavi gördüğü Ankara Güven
Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
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Tarihçiler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, "Şeyhü'l-Müverrihin (Tarihçilerin
Şeyhi)" olarak anılan Prof. Dr. Halil İnalcık'ın "yerinin doldurulamayacağını" belirtti.
Eski Türk Tarih Kurumu (TTK) başkanlarından, MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, yaptığı
açıklamada, Türkiye'nin çok önemli bir tarihçiyi kaybettiğini ifade ederek İnalcık'a Allah'tan
rahmet diledi. İnalcık'ın büyük eserler ortaya koyduğunu ve Türk tarihiyle ilgili ciddi
araştırmalara imza attığını dile getiren Halaçoğlu, "Yerini nasıl dolduracağımızı bilemiyorum.
Üniversitelerde büyük bir boşluk doğacak. Yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin dışarıda
tanıtımıyla araştırmacı sıfatıyla her bakımdan, gerçekten büyük bir bilim adamıydı." dedi.
"Pek çok genç tarihçinin ufkunu açmış simge bir hocaydı"
TTK Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ise çok üzgün olduklarını belirterek İnalcık'ın Türk
tarihinin duayeni olduğunu, yerinin doldurulamayacağını söyledi. Turan, şöyle devam etti:
"Türk bilim dünyasını hakkıyla temsil etmiş bir şahsiyetti. Yeri doldurulmaz bir tarihçi. Pek
çok genç tarihçinin ufkunu açmış simge bir hocaydı. Çeşitli ödülleri vardı. Belki bir tarihçinin
başaramayacağı kadar başarı yakalamıştı. Genç öğrencilere sembol olarak gösterdiğimiz
mümtaz bir hocamızdı. Onu özleyeceğiz. Tabii ki üzgünüz. Allah rahmet etsin. TTK'nın
mümtaz üyelerindendi. Kurul olarak onun anısına bazı faaliyetler yapacağız."
"Bir asırlık ömrünün 80 yılını araştırmayla geçirdi"
Öğrencilerinden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da iki hafta önce gerçekleştirdikleri görüşmede,
İnalcık'ın kendilerini hayrete düşürecek bir hafıza gücüyle kuruluş dönemi Osmanlı tarihine
ilişkin yorumlar yaptığını aktardı.
İnalcık'ın yaşına rağmen kabuğuna çekilmediğine işaret eden Ortaylı, bir asırlık ömrünün 80
yılının devamlı araştırma ve yazmayla geçtiğini vurguladı.
İnalcık'ın Osmanlı tarihinin bir anıtı olduğuna dikkati çeken Ortaylı, "Kendinden evvelkileri
geçti, kendinden sonrakilerin de onu geçeceği şu anda şüpheli. Ümit ederiz ki Allah'ın rahmeti
onun üzerine olsun. Allah'ın himmetiyle genç nesiller ona layık şekilde bu mirası
değerlendirsinler. Türkiye ürünüdür. Tamamen Türkiye'de okumuş, yabancı dilleri burada
öğrenmiştir. Dışarıda talebelik yapmadı, doğrudan hocalık yaptı. Dünyanın her yerinde
yetiştirdiği öğrenciler var." dedi.
Ortaylı, İnalcık'ın bu hafta içerisinde Karacaahmet Mezarlığı'nda annesinin yanına
defnedileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı'ndan açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 yaşında vefat eden tarihçi ve yazar Halil
İnalcık'ın, ömrünü Türk ve dünya tarihi araştırmalarına adadığını, tarafsız ve nitelikli
eserleriyle dünyanın sayılı tarihçileri arasında yer aldığını, kitapları, inceleme ve
değerlendirmeleriyle eşsiz bir miras bıraktığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Prof. Dr. İnalcık'ın vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda, İnalcık'ın vefatını derin bir teessürle
öğrendiğini belirtti.
Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Ömrünü Türk ve dünya tarihi araştırmalarına adayan, tarafsız ve nitelikli eserleriyle
dünyanın sayılı tarihçileri arasında yer alan Halil İnalcık, kitapları, inceleme ve
değerlendirmeleri ile bizlere eşsiz bir miras bırakmıştır.
Dünyanın saygın üniversitelerinde dersler veren, araştırmalarıyla tarihe ışık tutan saygıdeğer
hocamız, yetiştirdiği talebeleriyle de her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir.
Türk tarihçiliğinin büyük ismi, hocaların hocası merhum Halil İnalcık'a Cenab-ı Allah'tan
rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum."
Başbakan'dan açıklama,
Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Yıldırım, yayımladığı
mesajda, sosyal ilimler alanında dünyanın saygın ilim adamları arasında yer alan "Tarihçilerin
Kutbu" Prof. Dr. Halil İnalcık'ın vefatını teessürle öğrendiğini belirtti.
İlim dünyasının çok kıymetli bir mensubunu kaybettiğine işaret eden Yıldırım, şunları ifade
etti:
"Osmanlı tarihi üzerine verdiği önemli eserler ile tarih literatürüne büyük katkılar sunan, ilmi
titizliği ile dünya ölçeğinde hem meslektaşlarının hem de tarih araştırmacılarının takdirine
mazhar olan Prof. Dr. Halil İnalcık daima mümtaz bir bilim adamı olarak hatırlanacaktır. İlim
dünyamız çok kıymetli bir mensubunu, Türkiye çok kıymetli bir değerini kaybetmiştir.
Duayen tarihçi Halil İnalcık'a Allah'tan rahmet, ailesine, akademi dünyamıza ve bütün
sevenlerine başsağlığı diliyorum."
Halil İnalcık kimdir?
Dünyaca ünlü tarihçimiz Halil İnalcık, 26 Mayıs 1916’da İstanbul’da dünyaya geldi.
Çocukluğu hep savaş yıllarında geçen İnalcık, 1924 yılında, ailesiyle birlikte Ankara’ya
yerleşti ve ilkokulu burada, Gazi İlkokulu’nda bitirdi. Babası Seyit bey ailesini bırakıp
Mısır’a yerleştiği için Halil İnalcık’ı annesi büyüttü. Ortaokulda yatılı olarak Sivas Öğretmen
Okulu’na verilen İnalcık, 1932 yılında ise Balıkesir Necatibey Öğretmen Okulu’na nakledildi.
Burada, fizik dalında Nusret Kürkçüoğlu, edebiyat dalında ise edebiyat tarihçisi Abdülbaki
Gölpınarlı gibi ünlü hocalardan ders aldı.
1935’de, öğretmen okulundan mezun olduktan sonra, Atatürk’ün tarih tezini bilimsel
temellere dayandırmak için kurduğu Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’ne başladı. İnalcık,
üniversite eğitimi sırasında da dönemin önemli isimlerinden der aldı. Bunlar arasında Fuad
Köprülü, Şemsettin Günaltay, Muzaffer Göker, Yusuf Hikmet Bayur gibi isimleri sayabiliriz.
Ortaçağ tarihi derslerini aldığı Köprülü, İnalcık üzerinde büyük bir etki bıraktı ve meslek
yaşamı boyunca kendisine örnek oldu. İnalcık, 1940 yılında mezun olduktan sonra Dil ve
Tarih Coğrafya Fakültesi’nde kaldı ve Yakınçağ Tarihi Bölümü’nde asistan oldu.
İnalcık, tarihçilik anlayışını Fransız Annales ekolu doğrultusunda tanımlar ve çalışmalarını
temelde bu bağlamda sürdürür. Bunun en önemli örneğini 1977 yılında Fernand Braudel
Araştırma Merkezi’nde Immanuel Wallerstein’ın düzenlediği uluslararası bir konferansta
sunduğu bir bildiride görmek mümkündür. İnalcık, bu bildiride Annales yönteminin Osmanlı
ekonomik ve sosyal tarihine bakışta kökten değişiklikler getirebileceğinden nasıl yararlı
olabileceğinden söz eder. UNESCO’nun çıkarmayı tasarladığı “Dünya Tarihi” adlı kitapta
kendisine görev verilmesi, onun tarihçiliğine olan uluslararası saygının bir işareti sayılabilir.
Derleyen: Tuba Köksal (Stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18301.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Tantana
Kasım Özkan'ın kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18302.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Mağduriyete izin verilmemeli
Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, düzenlediği basın toplantısında OHAL
uygulamasında asılsız ihbar ve istihbaratlar sebebiyle FETÖ ile ilgisi olmayan bazı kişi ve
sivil toplum kuruluşlarının mağdur olduğunu söyledi. Taş, ”Hukuku sağlamaya çalışırken eşit
adalet ile mağduriyete izin verilmemelidir” dedi.
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Dernek binasında basın toplantısı düzenleyen Ahmet Taş, FETÖ/PDY Terör Örgütü
tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından iki hafta geçtiğini
anımsatarak, o günden bu yana 15 bine yakın şüphelinin gözaltına alındığını, 50 bine yakın
örgüt mensubunun da görevinden uzaklaştırıldığını hatırlattı.
“Asılsız ihbarlar olabiliyor”
OHAL ile birlikte asılsız ihbar ve yanlış istihbaratlar neticesinde bazı sivil toplum kuruluşları
ve kişilerin FETÖ ile bağlantısı olmamasına rağmen gözaltına alındığını dile getiren Ahmet
Taş, “Darbe kalkışmasının devamını önlemek, sorumlularını hukuk içinde adalete teslim
etmek için ülke çapında 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi. Darbeci örgüte destek verdiği
düşünülen çok sayıda okul ve dershanenin faaliyetleri de durduruldu. Bu gelişmeler
yaşanırken FETÖ ile uzaktan yakından bir ilgisi olmayan bazı sivil toplum kuruluşları ve
kamu personeli hakkında asılsız ihbar ve yanlış istihbarat sebebiyle kapatma, faaliyetten
alıkoyma ve görevden alma gibi mağdur edici, itibarsızlaştırıcı, hukuksuz ve adaleti
zedeleyici uygulamalarda ortaya çıktı” diye konuştu.
“Soruşturmalarda titizlik olmalı”
Milli iradeye karşı yapılan hukuksuz ve kanlı darbe girimini şiddetle kınadıklarını belirten
Taş, ”Darbe sonrası yapılan tutuklama ve sorgulamalarda hukuksuzluğa, adaletsizliğe ve
mağduriyete fırsat vermemek için asılsız istihbarat bilgilerinin titizlikle gözden geçirilmesi

için güvenlik güçlerini ve diğer sorumluları dikkatli ve sorumluluk içinde hizmet vermeye
davet ediyoruz” şeklinde konuştu.
KUDER faaliyetlerine devam ediyor
Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş ayrıca, geçtiğimiz cumartesi günü yapılan
operasyonlarda mühürlenen KUDER’in kapatılan dernekler listesinde yer aldığı gerekçesiyle
sabah saatlerinde mühürlendiğini ve valiliğin izni ile öğleden sonra yeniden açılarak
faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18303.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Medeniyetin Burçları kalkışmayı lanetledi
Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yaptığı
basın açıklamasında Fethullahçı Terör Örgütü'nün karşısında, Milli İrade'nin yanında
olduklarını belirterek “Bu aşağılık kalkışmayı nefretle lanetliyoruz” dedi.
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Yazılı açıklamada Dursun “Medeniyetin Burçları Derneği olarak son 10 gün içerisinde
yaşadığımız olağanüstü günler nedeniyle, bu ülkenin sivilleşmesi yolunda büyük emek
harcamış, gayret göstermiş bir sivil toplum kuruluşu olarak bu açıklamayı yapma gereği
duyduk; Bu darbe insanlığın bütün ahlaki ilkelerinden, dini prensiplerinden, medeniyet
değerlerinden ve asgarî vicdani ve insani müştereklerden uzak vicdansız bir kalkışmadır. Bu
aşağılık kalkışmayı nefretle lanetliyoruz. Darbeleri ve bu menfur darbe girişimini milletimiz
hiç hak etmiyor. Yaşanan darbelerin bu ülkeye verdiği zarar hepimizin malumudur. Bu hain
ve kalleş darbe girişimi de en az o darbeler kadar yıkıcı ve zararlı olmuştur. Ancak ülkemiz ve
milletimiz bu badirenin de üstesinden gelecek güce ve iradeye sahiptir. Milletin kaderini
milletin kararı belirler” ifadelerini kullandı.
Konuşmasını teşekkürle sonlandıran Dursun, “Darbenin başladığı ilk andan itibaren darbeye
karşı duran ve direnen ve farklı şekillerde bu kalkışmaya tepki gösteren; şerefli ordu
mensuplarımıza, polisimize, mülki erkanımıza, belediyelerimize, sivil toplum örgütlerimize,
Milletvekillerimize, Diyanet mensuplarımıza, basınımızın güzide mensuplarına, Bu askeri
vesayet ve darbeye karşı milleti ve sokakları işaret eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’a Soğukkanlılığını hiç kaybetmeden, süreci en olgun biçimde ve cesurca yürüten
Başbakanımıza Siyaset üstü bir tavır geliştiren, ülkemizi bir ve tek-vücut haline getiren Siyasi
parti liderlerimize; Ve hepsinin üstünde kendi inisiyatifi ile sokaklara dökülen, yolları tutan,
tankları durduran Büyük Türkiye Milletine teşekkürü borç biliriz.” dedi.
Haber: Fatma Ural-Seda Fırın
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18304.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Demokrasi nöbetindeki minik S. Arabistanlı
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Suudi Arabistan’dan ailesi ile birlikte Kayseri’ye gelen Ebuizi ailesinin en küçük ferdi 4
yaşındaki Abdurrahman İbrahim ‘15 Temmuz Darbe Girişimi’ sonrasında Türk Bayrağı’nı
alarak demokrasi nöbetini sürdürenler arasında yerini aldı. Minik Abdurrahman göğsündeki
Türkiye ve Suudi Arabistan ortak bayraklı tişörtü ile görenlerin dikkatini ve ilgisini çekti.
Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici de minik misafiri severek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18306.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

KSMMMO demokrasi için yürüdü
Kayseri Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) üyelerinden 13 gündür
devam eden demokrasi nöbetine destek geldi.
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Darbe girişimine tepkilerini göstermek için Kayseri Serbest Muhasebeciler Mali Müşavir
Odası tarafından 'Darbeye Hayır' yürüyüşü gerçekleştirildi.
Forum Kayseri önünde başlayan yürüyüşe KSMMM Odası Yönetim Kurulu Başkanı Anfer
Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri, çok sayıda meslek mensubu ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş
sırasında sık sık tekbir getiren kalabalık, sloganlar atarak, pankartlar açtılar.
Her zaman demokrasiden yanayız
Yürüyüş sonrasında Cumhuriyet Meydanı’ndaki kalabalığa seslenerek bir açıklama yapan
Oda Başkanı Anfer Yılmaz, Türkiye'nin çok kritik bir süreçten geçtiğine vurgu yaptı.
"Ülke ve millet olarak demokrasi ve özgürlükten vazgeçmemiz asla mümkün değildir.” diyen
Yılmaz şunları söyledi:
“Her zaman demokrasiden yanayız. Milli iradenin yine ve ancak millet tarafından
değiştirilmesi dışında bir müdahaleyi asla kabul etmiyor ve tanımıyoruz. Bu ülkemizin ve
milletimizin birliğine yapılmış bir darbe girişimidir.

Darbe girişimlerine, kalkışmalara ve demokrasiye yapılan müdahalelere karşı 15 Temmuz'da
olduğu gibi Türk milleti dimdik duracaktır."
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18307.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Erciyes Teknopark'ta çalıştay
Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO) tarafından Erciyes
Üniversitesi’nin proje performansını sayı ve kalite açısından artırmak amacıyla “Proje Destek
Hizmetleri Çalıştayı” düzenlendi.
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Çalıştay Erciyes Üniversitesi’nde proje yazma konusundaki en başarılı ve kabul oranları en
yükseköğretim görevlilerinden Prof. Dr. M. Emin Yüksel, Prof. Dr. Mehmet Baki Karamış,
Doç. Dr. Filiz Dadaşer Çelik, Doç. Dr. Tuğrul Oktay ve Yrd. Doç. Dr. Mete Çelik’in
katılımıyla gerçekleşti.
Düzenlenen çalıştayla ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Ahmet Hidayet Kiraz şunları söyledi:
“Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak önemli hedeflerimizden bir tanesi
üniversitelerimizde yer alan öğretim görevlilerine proje destek hizmeti vererek kabul görmüş
proje sayısını artırabilmektir. Bu amaç doğrultusunda Erciyes Teknopark olarak “Projesiz
Akademisyen Kalmasın sloganıyla” yıl içinde belirli aralıklarla bilgi günleri düzenliyoruz.
Ayrıca hibe fonları hakkında bilgilendirme yaparak akademisyenlerimizin projelerini uygun
fona yönlendirme, yazım sonrası inceleme ve birebir rehberlik hizmeti de sunuyoruz.
Yine bu amaç kapsamında düzenlenen ve Erciyes Üniversitesi’nde proje yazma sürecinde en
başarılı akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen “proje destek hizmetleri çalıştayında”
bazı soru başlıkları tartışıldı.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18308.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

ORC'nin darbe girişimi anketi
ORC'nin son anketi 15 Temmuz darbe girişimi sürecine ışık tutuyor.
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ORC Araştırma şirketi 33 ilde 22-24 Temmuz 2016 tarihleri arasında toplam 1565 kişi ile
‘‘CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi’’ yöntemiyle 15 Temmuz darbe girişiminin
yansımalarını araştırdı:
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18309.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

12. günde Bünyan nöbette
15 Temmuz darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları
doğrultusunda meydanları dolduran Bünyanlılar 12. demokrasi ve milli irade nöbetinde Salı
Pazarı meydanında Cumhuruna ve demokrasiye sahip çıkmaya devam etti.
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15 Temmuz FETÖ’nün darbe girişimine karşı Bünyan’da demokrasi nöbeti tutan Başta
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Savaş Gökçe,
Belediye Meclis üyeleri, Belediye personeli idari müdürler ve yüzlerce vatandaş ellerinde
Türk Bayraklarıyla hain girişimin 12. Gününde de meydanı boş bırakmadı.
Meydanı dolduran yüzlerce vatandaş şehitler için edilen dualara hep bir ağızdan amin
derken;Başkan Şinasi Gülcüoğlu Bunlar vatan haini kahrolası;”Milletin evladına, milletin
meclisine, milletin cumhuruna silah sıkan adam namerttir, namussuzdur. Hanini bol bir
milletiz ama bu milletin asil duruşu Allah'ın 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 boş
bırakmayan siz değerli milletimize teşekkür ediyorum.

Eğilmedik bükülmedik ve bugün İnşallah millet olarak galibiz” şeklinde konuştu.
12 Demokrasi nöbetinde yerel halk ozanı Ertuğrul İmami ağıt şiir ve türkülerle nöbet tutan
vatandaşlarla birlikte oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18310.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Kayseri’de 99 şükür kurbanı kesildi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, FETÖ/PDY Terör Örgütünün 15 Temmuz darbe
kalkışmasının başarısızlığa uğraması nedeniyle 99 ‘şükür kurbanı’ kesti.
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Karpuzatan Mevkii İştah Et Kombinası önünde düzenlenen şükür kurbanı kesim törenine,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Süleyman Kamçı, İl Müftüsü Şahin Güven,
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin
Cahit Özden, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, Kayseri Ticaret Borsası
Başkanı Şaban Ünlü katıldı.
15 Temmuz Kalkışmasının, Türkiye’nin Cumhuriyet tarihi boyunca gördüğü en alçak girişim
olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, darbe girişiminde Türkiye’nin
uçurumdan dönmesi adına şükür göstermek için böyle bir organizasyon düzenlediklerini
söyledi. Millet olarak darbe girişiminin karşısında direnç gösterildiğini belirten Başkan Çelik,
“Milli iradeye sahip çıktık. Hain planlara teslim olmadık. Vatandaşlarımız partiler üstü birlik
ve beraberlik sergilediler ve sergilemeye devam ediyorlar. Milletimizin ve devletimizin
gösterdiği iradeyle; nereden emir aldıkları belli olan vatan hainleri ve o alçakça emri veren şer
odağı kendi bataklıklarında boğulacaktır. Millet ve devlet bir oldukça hiçbir hain amacına
ulaşamaz. Darbe girişimdeki hainlere milletimiz gereken darbeyi indirmiştir. Bundan sonra da
devletimizin ilgili kurumları en ağır şekilde cezalandıracaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ni hafife
alanlar, daha Türk milletini dahi tanımaktan acizdir. Yaptıkları alçak girişimle bu ülkenin
milli iradesinin temsilcilerini sindirebileceklerini zannettiler. Ancak, başta cumhurun başı
olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Başbakanımız
Binali Yıldırım, hükuümetimiz, devletimizin kurumları, medyamız, iktidarı ve muhalefeti ile
siyasetçilerimiz ve tabii ki aziz milletimiz dimdik ayakta durarak hainlere hep birlikte karşı
çıktık" diye konuştu.
KURBANLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK
Kesilen kurban etlerinin, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığı
ile aş evlerinden faydalanan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirten Başkan Mustafa Çelik,
“Bu belayı def etmemizde ve bu zaferin kazanılmasında 100 yılın lideri Recep Tayyip
Erdoğan'ın dik duruşu ve milletiyle birlikte oluşu en önemli etkenlerin başındadır. Parti farkı
gözetmeksizin tüm halkımızın karşı koyması ve Rabbimizin yardımı da ülkemizi uçurumun
kenarından döndürmüştür. Bu nedenle binlerce kez şükrediyoruz ve bunun gereği olarak
milletimiz ve memleketimizin selameti için 99 kurban kesiyoruz.” dedi.

ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR’İN İSMİ OKULDA YAŞATILACAK
Vali Süleyman Kamçı ise, 15 Temmuz ülkemiz için çok büyük felaketlere sebep olabilecek
bir gündü ama Allah hainlerin, vatan düşmanlarının ayağına dolaştırdı, cumhurumuzun başı
Başkomutan Cumhurbaşkanımızın gayretleri ile bu belayı üzerimizden attık. Tüm
Kayserimize teşekkür etmek istiyorum, olay meydana geldiğinden bu yana tüm yürekler tek
oldu. Bu süreci kimsenin burnu kanamadan, kurum ve kuruluşlarımız, basınımızın gayreti ile
atlattık. 15 Temmuz’daki demokrasi şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Hepsinin
yakını bizim yakınımızdır. Ömer Astsubayımızı biz de Kayserimizde yaşatacağız ve bir
okulumuza onun ismini vereceğiz. Ne kadar şükretsek azdı, bu anlamda Büyükşehir
Belediyemiz güzel bir organizasyon yaptı, Büyükşehir Başkanımız ve ekibine çok teşekkür
ediyorum. Allah devletimizden, milletimizden, bizi yönlendirenlerden razı olsun, şimdiden
sonra da 15 Temmuz akşamında gösterilen birlik ve beraberliği yine göstereceğiz. Bunda en
büyük pay tüm siyasi partilerimizindir aynı zamanda, iktidarıyla, muhalefetiyle, Meclis’te
grubu bulunmayan partilerimizle birlik olduk, inşallah bundan sonra da bu birlikteliğimiz
devam eder” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından, İl Müftüsü Şahin Güven dua etti ve
tekbirler eşliğinde 99 kurban kesildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18311.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Kocasinan'ı baştan aşağıya modernize
ediyoruz
İlçe genelinde alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız devam ettirerek vatandaşın takdirini
kazanan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Bulvarı ile Horasan
Caddesi arasında yapımı devam eden kanal boyu dere ıslahı ve çevre düzenlemesi
çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, inceleme sonrası yaptığı
değerlendirmede, “Kocasinan’ı baştan aşağıya modernize ediyoruz.” dedi.
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İnceleme sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Çolakbayrakdar, kanal ve dere
yataklarını ıslah edip, yolları ve yaya kaldırımlarını genişleteceklerini söyledi. Başkan
Çolakbayrakdar, “Kocasinan Bulvarı ile Horasan Caddesi arasında kalan 2 bin 600 metrelik
açık bir kanalı ıslah ediyoruz. Hızlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayabaşı,
Tanpınar, Talatpaşa ve Fevzioğlu Mahallelerini kapsayan dere ıslah çalışmasıyla buraları daha
modern bir çevre görünümüne kavuşturacağız. Bu bölgeyi dere ıslah çalışmasının ve kanalın
iki yanında alternatif yol çalışmasıyla, bambaşka bir görünüme kavuşturarak daha sağlıklı bir
ulaşım sağlayacağız.” diye konuştu.Başkan Çolakbayrakdar, yepyeni bir Kocasinan inşa
etmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini de sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18312.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Dedeleri Çanakkale'de, torunları
meydanlarda destan yazdı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz’dan bu yana her akşam,
Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya geliyor. Türkiye’nin tarihi bir dönem
yaşadığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, halkın sokaklara çıkarak destan yazdığını,
Cumhuriyet’e, devletine ve milletine sahip çıktığını söyledi.
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15 Temmuz’dan bu yana her akşam, Cumhuriyet Meydanı’nda demokrasi nöbeti tutan
vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin çok önemli bir süreç
yaşadığını belirterek, “Tarihi bir dönem yaşıyoruz. Cumhuriyet Meydanı’ndayız. 15
Temmuz’da yaşanan darbe kalkışmasının ardından Başkomutanımız Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla, halkımız Türk Bayrakları ile sokaklara çıktı, meydanları
doldurdu. Sadece Türkiye değil, dünya tarihi açısından da bir dönüm noktasını yaşıyoruz.
Destan ve tarih yazılıyor.” dedi.
Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz’dan bu yana her gece meydanların sabahlara kadar dolu
olduğunu dile getirerek, “15 Temmuz’un ardından bir destan yazıldı. Halk sokaklara çıkarak
darbe yapmak isteyenlere gerçek anlamda darbe vurdu. Tarih yazıldı. Artık bu bizim şanlı
tarihimiz” diyerek çocukların ileride bugünleri bu şekilde hatırlayacağını ifade etti.
Başkan Büyükkılıç, her gece aynı şevk, heyecan ve coşkunun yaşandığına dikkati çekerek,
“Cumhurbaşkanımızın vereceği talimata kadar bu nöbeti devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımız
her gece, gün aydınlanana kadar buradan ayrılmıyor. Halkımız, Cumhuriyet’e, devletine ve
milletine sahip çıktı. Tüm halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Kayseri, güzel bir sınav ve ders
verdi.” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18313.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Kayseri’de demokrasi nöbetinin 12. günü
Kayseri’de demokrasi nöbetinin 12'inci gününde binlerce vatandaş, 15 Temmuz’da FETÖ
tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine tepki göstererek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
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15 Temmuz’daki FETÖ’nün darbe girişiminin ardından başlayan demokrasi nöbetinin 12'inci
gününde binlerce Kayserili kent meydanına gelerek FETÖ lideri Fethullah Gülen’e tepki
gösterdi. Ellerindeki Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajları veren vatandaşlar,
araçlarıyla da konvoy yaparak darbe girişimine tepki gösterdi. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’dan ikinci bir emir gelene kadar meydanları boş bırakmayacaklarını
söyledi. Öte yandan Vali Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de
demokrasi nöbetindeki vatandaşları selamladı.
Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olan İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu
da vatandaşlara birlik ve beraberliğin önemini anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18314.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Aliye Boydak teslim oldu
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Kayseri’de Fethullahçı Terör Örgütü adına toplantılar yapıp örgüte finans sağlayan 13 kişi
dün gözaltına alınmış, aralarında işadamı Şükrü Boydak’ın eşi Aliye Boydak’ın da bulunduğu
13 kişi ise firar etmişti. Haber Merkezimizin edindiği bilgiye göre Aliye Boydak dün akşam
saatlerinde savcılığa gelerek teslim oldu. Boydak'ın adliyedeki sorgusuna devam ediliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18315.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Yeni Kocasinan için modern parkların
hazırlıkları devam ediyor
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ziyagökalp Mahallesi’ndeki yeni
yerleşim yerine modern bir park yapacaklarının müjdesini verdi.
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Yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’da
vatandaşlara sosyal alanlar oluşturabilmek için en küçük boş alanı dahi parka
dönüştürdüklerini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi,
“Kocasinan Belediyesi olarak ilçe genelinde bir yandan yeni işleri yaparken bir yandan da
çevre düzenlemesi, yenileme, yol yapımı ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Bu
kapsamda Ziyagökalp Mahallesi’nde Kocasinan Belediyesi’nin eski atölyesinin olduğu yeni
yerleşim yeri olan 15 bloğa modern bir park yapacağız. Yine Kayseri’de değişik ve daha
modern bir park yaparak ilkleri gerçekleştireceğiz. Burada şu an inşaatlar yapılmış
durumdadır. Park çalışmamız ise proje aşamasındadır. Projemizde planladığımız park yeşil
alanlar ve kamelya ile donatılacak. Yapacak olduğumuz park spor alanları ve çocuklara
yönelik oyun alanları ile yediden yetmişe her kesimden vatandaşa hizmet verecektir. Park
tamamlandığında bölge sakinleri burada eğlenceli vakit geçirebilecek.Son halini görmeyi
büyük bir heyecanla beklediğimiz parkımız şimdiden hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.”
Başkan Çolakbayrakdar, “Bölge sakinlerinin beklentileri ve istekleri doğrultusunda
çalışmalarımıza devam edeceğiz.” diyerek sözlerini noktaladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18317.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Çolakbayrakdar, "Kocasinan'ı baştan
aşağıya modernize ediyoruz"
İlçe genelinde alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız devam ettirerek vatandaşın takdirini
kazanan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Bulvarı ile Horasan
Caddesi arasında yapımı devam eden kanal boyu dere ıslahı ve çevre düzenlemesi
çalışmalarını yerinde inceledi.
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Çolakbayrakdar, inceleme sonrası yaptığı değerlendirmede, “Kocasinan’ı baştan aşağıya
modernize ediyoruz.” dedi.
İnceleme sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Çolakbayrakdar, kanal ve dere
yataklarını ıslah edip, yolları ve yaya kaldırımlarını genişleteceklerini söyledi. Başkan
Çolakbayrakdar, “Kocasinan Bulvarı ile Horasan Caddesi arasında kalan 2 bin 600 metrelik
açık bir kanalı ıslah ediyoruz. Hızlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayabaşı,
Tanpınar, Talatpaşa ve Fevzioğlu Mahallelerini kapsayan dere ıslah çalışmasıyla buraları daha
modern bir çevre görünümüne kavuşturacağız. Bu bölgeyi dere ıslah çalışmasının ve kanalın
iki yanında alternatif yol çalışmasıyla, bambaşka bir görünüme kavuşturarak daha sağlıklı bir
ulaşım sağlayacağız.” diye konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar, yepyeni bir Kocasinan inşa etmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini
de sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18318.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Örgüt tarafından kandırıldılar”
Kayseri’de FETÖ adına toplantılar yapıp örgüte finans sağlayan eğitimci imamlar
mahkemeye sevk edildi. Daha önce firarda olduğu bildirilen ancak teslim olan Aliye Boydak
ve İlknur Özü’nün de aralarında bulunduğu şüphelilere vatandaş “vatanı sattınız” diyerek
tepki gösterdi. Akşam saatlerinde açıklama yapan Aliye Boydak’ın avukatları müvekkillerinin
örgüt tarafından kandırıldığını iddia etti.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ’nün eğitimci imamlarına karşı yapılan
operasyonda adresinde bulunamadığı için firari sayılan iş adamı Şükrü Boydak'ın eşi Aliye
Boydak ve İlknur Özü teslim oldu. Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınmış ve 13 kişi de
firarda olduğu bildirilmişti. Boydak ve Özü’nün teslim olmasıyla gözaltındakilerin sayısı 15’e
ulaşan şüpheliler, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi.
FETÖ mensupları, Aliye Boydak, İlknur Özü, Abdullah Cihan, Ali Koç, Halit Şeker, İlhan
Coşkun, Murat Fırat, Tekin Baydemir, Yasin İpek, Zafer Çetin, Bilal Karakuş, Mehmet
Yıldız, Murat Temiz, Ömer Armutoğlu ve Yunus Bozkurt’a polis kordonunda adliyeye
sevkleri sırasında çevrede bulunan vatandaşlar 'vatanı sattınız' diyerek tepki gösterdi.
Boydak'ın avukatları açıklama yaptı
Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim olan
Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak'ın
avukatları, "Kendisi kesinlikle firari olmamıştır ve herhangi bir yakalama işlemi de
olmamıştır" açıklamasında bulundu.
Gözaltına alınan 15 kişi ile birlikte doktor kontrolüne getirilen ve ardından adliyeye sevk
edilen Aliye Boydak'ın avukatları, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
"Müvekkilimiz Sn. Aliye Boydak'la ilgili basında çıkan haberlere ilişkin konuyu aydınlatmak
amacıyla bu açıklamayı yapmak gerekmiştir. Kendisi, hakkında verilmiş gözaltı kararını
öğrenmesinin akabinde soruşturma makamlarına nerede olduğunun bilgisini vermiş,
yeğeninin nikahı için gittiği İstanbul'dan Kayseri'ye derhal gelmiş, ifade vermek üzere
avukatları ile birlikte Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etmiştir. Ardından da
kolluk tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülmüştür. Kendisi kesinlikle
firari
olmamıştır
ve
herhangi
bir
yakalama
işlemi
de
olmamıştır.
Kendisi bizzat ifade verip, vatanımıza kasteden ihanet örgüt başı Fetullah Gülen'in örgütü
FETÖ ile ilgili bildiklerini, kendisi gibi 'Allah Rızası' gayesi ile hareket eden iyi niyetli
insanların dini duygularının nasıl istismar edildiğini, bu şebekenin kökünün kazınması
noktasında devletimize yardımcı olmak amacıyla paylaşmıştır"
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18319.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Modern yaşam merkezi İldem Park’ta sona
doğru
2016’nın son çeyreğinde Kayseri Melikgazi’de hayata geçirilecek olan İldem Park, keyifli bir
alışveriş deneyimi ve zengin sosyal yaşam seçenekleri sunacak.
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İldem Park yatırımcıları, kiralama ve yönetiminden sorumlu şirketi Sonae Sierra ve kiracılar,
İldem Park AVM projesi için düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. İldem Erciyes Toplu
Konut Yapı Kooperatifleri tarafından geliştirilen, Kayseri’nin önemli gayrimenkul projeleri
arasında yer alan ve yapımı hızla devam eden İldem Park Alışveriş Merkezi'ndeki son durum
ile ilgili görsel brifing düzenlendi.
İldem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ağca burada
yaptığı konuşmasında, Kooperatifin 1996 yılında kurulduğunu hatırlatarak; “Şimdiye kadar
gerçekleştirdiğimiz konut projeleri arasında öncelikle A-B grubu adı altında 1996 -2006
yılları arasında 5 bin konut, İldem C grubu adını verdiğimiz oluşum ile 2007-2014 yılları
arasında 5 bin 200 olmak üzere toplamda 10 binin üzerinde konut projelendirilmiştir.” diye
konuştu.
Sonae Sierra Türkiye Genel Müdürü Maxence Liagre ise Gayrimenkul yatırımcılarının
ihtiyaçlarına hizmet eden uluslararası bir gayrimenkul şirketi olduklarını belirterek;
“Şirketimiz 4 kıtada ve 13 ülkede yer alan kurumsal ofisleriyle, sahibi olduğu 44 alışveriş
merkezi ve müşterilerine yönetim ve kiralama hizmeti sunduğu, toplamda 2.3 milyon m²
kiralanabilir brüt alana sahip 85 adet projeye sahiptir. 2015 yılında Sonae Sierra, 430
milyondan fazla ziyaretçi sayısına ulaşmıştır. Şu anda Sonae Sierra, müşterileri için 4 ve
yapım aşamasında olan 7 projesiyle birlikte 11 projenin geliştirme sürecini yönetmektedir.”
dedi.
Proje hakkında bilgiler aktarıldıktan sonra ünlü markaların temsilcileri ve davetliler şantiyeyi
gezerek incelemelerde bulundular.
2016’nın son çeyreğinde Kayseri Melikgazi’de hayata geçirilecek olan İldem Park, keyifli bir
alışveriş deneyimi ve zengin sosyal yaşam seçenekleri sunacak. Ziyaretçilerine Türkiye'nin en
bilinen markalarını ve uluslararası isimleri sunmaya hazırlanan ve bölgenin en yeni ve en
modern yaşam merkezi olacak olan İldem Park, iç ve dış mekanda bulunan geniş terasları ve
koridorları ile rahat bir alışveriş mekanı olarak dikkat çekiyor. İldem Park, modern mimari
konsepti ile ziyaretçilere ve özellikle sinema ve eğlence/hobi seçenekleriyle ailelere, keyifli
bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18320.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

FETÖ’nün G.antep imamının kızı ve
damadı Kayseri’de yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PYD) darbe girişimine ilişkin
soruşturma kapsamında örgütün sözde Gaziantep bölge imamı olduğu öne sürülen şüphelinin
kızı ve damadı, Kayseri Havalimanı'nda Belçika'ya gitmeye çalışırken yakalandı.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün
sözde Gaziantep bölge imamı olduğu öne sürülen kişinin kızı Hatice (25) ile damadı Harun
Yaşar'ın (29), yurt dışına kaçacakları istihbaratına ulaştı.
Kayseri Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde önlem alan ekipler, şüpheli çifti Belçika'ya
gitmek üzere çıkış hazırlığındayken yakaladı.
Zanlıları Gaziantep'ten kente getiren araçta ve şüphelilerin valizlerinde yapılan aramada 7
hard disk, bir dizüstü ve bir tablet bilgisayar, 2 cep telefonu ile 31 bin 500 avro ele geçirildi.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18321.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

FETÖ inkârcılarına “sıpa”lı gönderme
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız kişisel
sosyal medya hesabından FETÖ inkarcıları hakkında ilginç bir paylaşımda bulundu. Yıldız,
darbe girişimi gecesinden sonra FETÖ’ye bağlılıklarını inkar ederek kurtulmayı düşünen
örgüt üyelerine ‘kuzu yerine sıpa keserek yiyen’ bir grubun hikayesini fıkra şeklinde anlatarak
gönderme yaptı.
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Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, darbe girişimine karşı dik duruşunu ilk günden
beri ortaya koyan isimlerden biri… Sosyal paylaşım sitesi Facebook’dan Kemal Soylu isimli
vatandaştan alıntı yaparak yayınladığı paylaşımında Konya’da geçtiği rivayet edilen bir
hikaye ile gönderme yaptı. Taner Yıldız’ın paylaşımı şu şekilde:
“Konya'da bilinen bir hikaye vardır. Bilenler bilir.
Bilmeyenler için de kısaca özetleyelim.

‘Ağalar gece karanlıkta "kuzu" diye eşek sıpasını kesip yemişler. Sabah olunca bakmışlar
yedikleri kuzu değil, eşeğin yavrusu.. O demiş "ben yemedim", bu demiş ‘ben yemedim’
Soruyu soran muhterem ‘Ulan sen yemedi, o yemedi de, koskoca sıpayı kim yedi ya?’ demiş.
Şimdi herkes ‘Valla ben FETÖ'cü değilim, billahi ben FETÖ’cü değilim’ diyen diyene. Sen
değil de, o değil de, Konya’da 30 bine yakın Zaman Gazetesini okuyan ben miyim?
O dönemler iş yerlerinizde Zaman Gazetesi'ni sergilemek ayrıcalık sayılırdı.
Şimdi biraz delikanlı olun. İnkâr edeceğinize en azından kandırıldığınızı söyleyin”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18322.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Darbeyi önleyen kahramanın adı
Kayseri’de yaşatılacak
Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediyesi tarafından darbe girişiminin engellenmesi
dolayısıyla “şükür kurbanı” kesim programına katılarak, Özel Kuvvetler Komutanlığında
görevliyken darbe girişimi sırasında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade
Astsb. Kd. Başçavuş Ömer Halisdemir'in adının Kayseri’de bir okulda yaşatılacağını açıkladı.
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Vali Kamçı, Karpuzatan bölgesindeki bir kombinada düzenlenen programda yaptığı
konuşmada, 15 Temmuz'da hainlerin, vatan düşmanlarının planlarının ayaklarına dolaştığını
belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleriyle, hükümetin dirayetli duruşuyla bu
belanın Türkiye'nin üzerinden atıldığını ifade eden Vali Kamçı, “Kayseri, olayın vuku
bulduğu andan itibaren tek yumruk oldu, tüm siyasi partileri, sivil toplum örgütleri tek
yumruk oldular, bu anlamda Kayseri'ye ne kadar teşekkür etsek azdır. Kayseri'de hiç kimsenin
burnu kanamadan bu süreci atlatmayı başardık, basınımızın, vatandaşlarımızın
gayretleriyle" dedi.
Vali Kamçı, demokrasi şehitlerini de hiçbir zaman unutmayacaklarına dikkati çekerek, "Bu
olayda en büyük etkiyi yapan, Özel Kuvvetler Komutanlığında 'Sizi teslim almaya geldim'
diyeni öldüren Ömer astsubayımızı (Halisdemir) biz de Kayseri'de yaşatmaya çalışacağız. Bir
okulumuza onun ismini vereceğiz. Çünkü o dünya var oldukça yeryüzünde anılacak ve 15
Temmuz'un simgelerinden biri olacaktır" ifadelerini kullandı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18323.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Suriyeli mültecileri korkutan gece
Ülkelerindeki savaştan kaçarak Kayseri’ye yerleşen Suriyeli mülteciler darbe girişimi
gecesinde büyük panik yaşadı. Sokaklardaki askeri ve sivil hareketliliği kendilerine yapılan
bir girişim olarak gören mülteciler kendilerini evlerine kapatarak ışıklarını kararttı. Durumu
fark edince de Türk Bayraklarıyla sokağa çıkan Suriyeliler “Demokrasi nöbeti” tuttu.
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Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz akşamı Suriyeli mülteciler için tam anlamıyla kabus
gibi yaşandı. Televizyonlarda ve Kayseri sokaklarındaki askeri ve sivil hareketliliği gören
Kayseri’deki Suriyeli mülteciler evlerinde ışıkları karartarak ailelerini güvene almaya çalıştı.
Suriye’de benzer bir hareketliği yaşayan Suriyeli mülteciler, sığındıkları Kayseri’de halkın
kendilerine yönelik bir eylem yaptığı hissi ile korku dolu saatler yaşadı.
Kayseri Suriyeliler Ensar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı
Muzaffer Marangozoğlu Suriyeli mültecileri telefon ve sosyal medya aracılığıyla
bilgilendirerek durumun kendilerine karşı bir hareket olmadığını anlattı. Durumu öğrenen
bütün Suriyeliler ışıklarını yakarak Türk Bayraklarıyla sokaklara çıktılar ve Türk
komşularıyla omuz omuza demokrasi nöbeti tuttular.
Darbe girişimi gecesini anlatan Muzaffer Marangozoğlu, “O gece ve sabahında
görüştüğüm Suriyeli kardeşlerimiz bana, halkın gece yarısı korna çalarak sokaklara ve
meydanlara inmelerini ilk başta anlayamadıklarını, kendilerine vatandaşlık verilmesi
açıklamalarına dair bir tepki olarak düşündüklerini, evlerinin ışıklarını söndürüp perde
gerisinden dışarıyı izlediklerini anlattılar. Dernek başkanı sıfatımla sosyal paylaşım
sitelerinden, zor günlerinde yanlarında durup her türlü desteği sağlayan Türkiye Cumhuriyeti
devletine ve halkına teşekkür ifadesi olarak bütün Suriyelilerin meydanlara inmelerini talep
ettim. Bu davetim üzerine 16 Temmuz'da yüzlerce Suriyeli kardeşimiz Türk bayraklarıyla
meydana inip destek verdiler. Dernek üyelerimiz ve bize gönül veren kardeşlerimizle
Meydan’da şehitlerimiz için dualar okuduk, hatimler indirdik, hurma ve su dağıttık ve nöbete
devam ettik. Kayserimizde yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz, darbeye karşı tepkilerini 15
Temmuz gecesi sabaha kadar böyle geçirdiler.
Suriyeli kardeşlerimiz, Türkiye'nin bekasının, kendileri gibi bütün dünya mazlumları için çok
önemli olduğunu, özgürlüğe aşık bütün halklara bir model ve umut verdiğini, bunun için her
türlü fedakarlığa hazır olduklarını bana ifade ettiler” dedi.
Suriye bayrağı gerginliği
Cumhuriyet Meydanı’na çıkan Suriyeli mülteciler ellerinde Türk Bayraklarını sallarken
gruptan birisinin elinde açtığı yeni Suriye Bayrağı ise meydandakiler tarafından tepkiyle
karşılandı. Gecenin gerginliğinde bayrağa tepki gösteren genç bir grup Suriyeliler arasına
girerek bayrağı almak istedi. Türkçe bilmeyen ve tepkiyi tam olarak anlamayan Suriyeliler ve
Kayserililer arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Dernek Başkanı Muzaffer
Marangozoğlu’nun devreye girmesiyle gerginlik tatlıya bağlandı. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18324.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

FETÖ ile 2013’den beri mücadele ediyoruz
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, FETÖ ile 2013 yılından bu yana
mücadele ettiklerini belirterek; “Yönetim olarak, bu mücadelemizi sürdürdüğümüz zaman
diliminde, 17-25 Aralık’ta meydana gelen yargı eliyle darbe girişimi sonrasında da yaptığımız
açıklamalarımız ile milli iradeye sahip çıkılmıştır.” dedi.
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Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) Temmuz ayı meclis toplantısı Ömer Gülsoy başkanlığında
gerçekleştirildi.
Darbe girişimine karşı bildiri okundu
Toplantının açılışında 15 Temmuz’da FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine karşı
meclis bildirisi okundu.
Gülsoy tarafından okunan bildiride şu ifadelere yer verildi:
“Milletimiz ve milli kurumlarımız, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından demokrasimize
kasteden bu alçakça saldırıyı önlemiştir. Milletimiz, devletine ve demokrasiye sahip çıkmıştır.
Bu hain kalkışmanın başarısızlığa uğraması, Türk milletinin bir ve beraber oluşu, kararlı
tutumu ve demokrasiye olan inancı ile mümkün olmuştur.”
Gündem maddelerinin okunarak oylamaya sunulmasının ardından bir konuşma yapan KTO
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz 15 Temmuz gecesi gerçekleşen darbe girişimini
kınadı.
Yaşanan gelişmelerin ülkemiz ve milletimizin geleceğine yönelik tehditlerin ne denli büyük
boyutta olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Başkan Hiçyılmaz; “Milletimiz,
asker elbisesi giymiş teröristlerin, canilerin ve alçakların darbe girişimiyle karşı karşıya
kalmıştır. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/Paralel Devlet Yapılanması (PDY) olarak bilinen
hain yapı tarafından, birlik ve beraberliğimize karşı alçakça bir girişimde bulunulmuştur.
Siyasal, sosyal ve ekonomik anlamda çok önemli kazanımların elde edildiği son 15 yıldaki
gelişmelere karşı olan gözü dönmüş bu hainler, 17-25 Aralık 2013 tarihinde yapmaya
çalıştıklarının daha da beterini yapmaktan geri durmamışlardır. Bu hain girişime karşı ülkesini
savunurken şehit düşen tüm kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize
başsağlığı, gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi.
FETÖ ile 2013’den beri mücadele ediyoruz
KTO yönetimi olarak FETÖ ile 2013 yılından bu yana mücadele ettiklerini belirten
Hiçyılmaz, “Yönetim olarak, bu mücadelemizi sürdürdüğümüz zaman diliminde, 17-25
Aralık’ta meydana gelen yargı eliyle darbe girişimi sonrasında da yaptığımız açıklamalarımız
ile Milli iradeye sahip çıkılmıştır. Cumhurbaşkanımıza ve hükümete sahip çıkmanın bir görev
olduğu vurgulanmıştır. Seçimle iş başına gelen hükümete ve devlete bu yapılanmaya karşı
verilen mücadelesinde destek olunmuştur. Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında ve
sosyal medyada yapılan yayınlarla, odamız yönetiminin bu yapı ile ilişkilendirilmesine
yönelik çaba sarf edildiği görülmektedir. Ancak bu tür girişimler mesnetsiz ve haksızdır.”
şeklinde konuştu.
OHAL’i destekliyoruz

OHAL’in yerinde bir karar olduğunu ve desteklediklerini ifade eden Hiçyılmaz,
“Ekonomimizin bu badireyi en az hasarla atlatması için elimizden gelen tüm gayreti
göstereceğiz. Bizler de; iş dünyası olarak, 2023 hedeflerine varmak için tüm gücümüzle
çalışmaya devam edeceğiz. Bu yaşanan hainliğin bize vermiş olduğu dersle, daha büyük bir
şevkle ve azimle Türkiye’yi hak ettiği yere getirmek için elimizden gelen tüm gayreti
göstereceğiz” dedi.
Ekonomimizin iyiyi gitmesini istemiyorlar
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının darbe girişiminin ardından Türkiye’nin
kredi notunu düşürmeye yönelik çabaları olduğunu dile getiren Hiçyılmaz, “Ülkemizin
yükselen bir ekonomik güç olduğundan rahatsız olan uluslararası çevreler,15 Temmuz
sonrasında Türkiye’nin ekonomik programında ve yatırım planlamasında bozulmalar olmasını
beklemektedirler. Şu unutulmamalıdır ki, Türk Milleti 15 Temmuz gecesinde tankların önüne
korkmadan nasıl dikildiyse, ekonomik saldırıların da üstesinden gelecek azim, kararlılık ve
güçtedir. Merkez Bankası tarafından yapılan gecelik marjinal fonlama oranındaki 0,50 baz
puanlık indirim bunun ilk ve en önemli göstergesidir. Ekonomimizin geldiği nokta ve
gücünün yanı sıra mali disiplindeki istikrar, yaşanan gelişmelere ilişkin döviz cephesinde
önemli bir yükseliş olacağı beklentisini boşa çıkarmıştır. Ülkemizde ekonomik yapı 15
Temmuz öncesinde nasıl işliyorsa bundan sonraki süreçte de aynen işlemeye devam
edecektir” diye konuştu.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18325.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Tarihi kilise turizme kazandırılacağı günü
bekliyor
Talas İlçesine bağlı Endürlük Mahallesinde bulunan Andronik Rum Kilisesi bakımsızlıktan
harabeye dönmüş durumda. Yok olmak üzere olan kilise için Endürlük Mahallesi muhtarı
restorasyon çalışması beklediklerini söyledi.
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1835 yılında Ermeniler tarafından yaptırılan Adronik Rum Kilisesi kaderine terk edildi.
Özellikle kış aylarında hava şartlarının etkisiyle üst kısımları hasar gören kilisenin taşları
düşmeye devam ediyor. Zaman içerisinde hasar görmesine rağmen bazı kısımları halen ayakta
kalan ve önlem olarak sadece üzerine levha takılarak tedbir alınan kilise can güvenliğini de
tehdit ediyor.
Harabeye dönen kilise için biran önce yenileme çalışması beklediklerini belirten Endürlük
Mahallesi muhtarı Rıfat Has ”Daha önce kiliseyle ilgili Talas Belediye eski başkanı Rıfat
Yıldırım döneminde bakanlık nezdinde girişimde bulunuldu. Fakat Talas Belediyesi’nin

geliştirip sunduğu proje bakanlık tarafından onaylanmadı. Sonrasında ise kilise yıkılmaya
başladı.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18326.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Önce Ahlak ve Maneviyat
“Önce ahlak ve maneviyat” çerçevesinde 4-6 yaş gurubu çocuklara yönelik faaliyetler
yürüten; Mirac Kültür Merkezi Çocuk Kulübü sorumlusu Zeliha Pumak ile bir söyleşi
gerçekleştirdik. Faydalı ve aynı zamanda gerekli gördüğümüz bu söyleşiyi sizlerle
paylaşıyoruz.
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Sizleri tanıyabilir miyiz?
Biz Kayseri’de Mirac Kültür Merkezi olarak eğitim ve kültürel faaliyetler yürüten bir
kuruluşuz. 2004 yılında dernek statüsünde çalışmalarımıza başladık. Ehli-sünnet vel cemaat
inancı içerisinde yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.
Mirac Kültür Merkezi neler yapar?
Biz şu parola ekseninde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz “Büyüklerine saygı için ayağa kalkan
bir nesil” Mirac kadın ve erkek her yaş grubuna yönelik önce ahlak ve adalet içerikli bir
eğitim programı düzenler. Ümmet bilincini ön planda tutar. 4-6 yaş grubundan başlamak
üzere her yaş grubuna yönelik ihtiyaç duyulan şeyleri onlarla paylaşır.
Çocuklara yönelik faaliyetlerimiz 10 yıldır sürmektedir. Bu konuda çok ciddi mesafe almış
durumdayız. 4-6 yaş gurubu çocuklarımız eğitim ve öğretim dönemi içerisinde faaliyetlerini
sürdürmekteler. 9 ay boyunca devam etmektedir. Hafta içi her gün sabah; 09.30 ile öğlen
sonu; 15.00 arası eğitim alınmaktadır.
Müfredatınızda neler var?
Öncelikle çocuklarımızın kalpleri, zihinleri ve bedenlerinin bizlere bir emanet olduğunu
düşünüyoruz. İnanç kodlarımıza aykırı olan her zaman ve davranış biçiminin israf olduğunu
kabul ediyoruz. Çocuklarımızı TV Karşısında, internet başında ve oyunlarla oyalamak
istemiyoruz. Çok ciddi temel İslami bilgiler içerisinde karakter eğitimi veriyoruz.
Eğer çocuğumuzun sağlık problemi yoksa 9 ay içerinde mutlaka Kur’an okumayı öğrenir.
Duha suresinden Nas suresine kadar sureleri manalarıyla birlikte ezberlerler. Hz.
Peygamberin hayatı eşliğinde hadis ve dua ezberleri beraberinde verilir. El becerisi ve
davranış biçimi öğretilir. Ayrıca kendi seviyelerine yönelik insan vücudunun tanımı ve
işleyişi; coğrafya (dünya ve yıldızlar)dersleri verilmektedir.
Sosyal faaliyetleriniz var mı?
Evet. Üstelik anneleri de bu işin içine katarak. Zaten oyun parkurumuz var. Bununla beraber
dışarıdan sosyal faaliyet hizmetleri almaktayız. Örneğin at binme, havuz, hayvanat bahçesi ve
çevreyi tanıma gibi... İsteyen anneler yetişkinler ders gruplarına katılabilmektedirler…

Sizlere nasıl ulaşılır?
Mirac’a gelip tanışarak ve kayıt yaptırarak. Kayıtlarımız şu an devam etmektedir. Adresimiz;
Seyit Burhaneddin Bulvarı Talas Cd. NO: 34 Pabuccu Sürel Ap. Melikgazi/KAYSERİ Bilgi
tlf. 0.352.221 46 80 – 0 507 282 24 94 www. Mirackultur.com
Teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz.
Söyleşi: Fatma Ural
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18327.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Nöbete devam
Darbe girişimine karşı Türk Milletinin iradesini ve vatana sevdasını anlatan halk dünyaya
verdiği mesaj ile destan yazdı. Kayseri’de demokrasi nöbetinin 12. gününde binlerce
vatandaş, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine tepki göstererek birlik ve
beraberlik mesajı verdi.
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FETÖ’nün darbe girişiminin ardından başlayan demokrasi nöbetinin 12'nci gününde binlerce
Kayserili kent meydanına gelerek Fetullah Gülen’e tepki gösterdi. Ellerindeki Türk
bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajları veren vatandaşlar, araçlarıyla da konvoy
oluşturarak darbe girişimine tepki gösterdi. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’dan ikinci bir emir gelene kadar meydanları boş bırakmayacaklarını söylediler.
Öte yandan Vali Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de
demokrasi nöbetindeki vatandaşları selamladı.
Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olan İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu
da vatandaşlara birlik ve beraberliğin önemini anlattı.
Asla Unutmayacağız
Nöbete ailesiyle birlikte her gece destek veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, annesinin kucağında Cumhuriyet Meydanına gelen bebekleri örnek
göstererek, “Bugün hiçbir şeyin farkında olmayan ancak yarınlarda, bu nöbetin gururunu
yaşatacak olan bebeklerimizi biz asla unutmayacağız” dedi.
Nöbet bilboardlara taşındı
Başarısız darbe girişiminden sonra 'Demokrasi nöbeti'ni Sarıoğlan'da başlatan Belediye
Başkanı Ali Osman Yıldız, duyarlı ilçe halkının nöbet fotoğraflarını bilboard ve sosyal
paylaşım ile tüm dünyaya taşıdı.
Başkan Yıldız'ın talimatı ile Sarıoğlan ilçe merkezi ve mahalle girişlerinin önemli
noktalarında ilk kez kullanılmaya başlayan bilboardlar için 'Demokrasi için nöbetteyiz' başlığı
ile 'Darbeye hayır, darbeye karşı omuz omuza verdik, dik durduk eğilmedik, demokrasinin ve
milli iradenin yanındayız' sloganlarının bulunduğu afişler asıldı.

Karateciler de nöbetteydi
Kayseri'de aralarında milli sporcuların da bulunduğu karateciler, FETÖ darbe girişimine
tepkilerini "demokrasi nöbeti"ne katılarak gösteriyor. Türk bayraklarıyla Cumhuriyet
Meydanı'nı dolduran on binlerce vatandaşın demokrasi nöbetine, genç sporcular da destek
verdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda bir araya gelen
karateciler, kıyafetlerini giyerek, ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla darbe girişimine
tepkilerini ortaya koydu.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18328.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Şeker'den çiftçiye sulama avansı
Kayseri Şeker tarafından sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilere toplam 34 milyon TL
sulama avansı ödemesi yapıldı.
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Kayseri Şeker tarafından Kayseri, Yozgat, Sivas, ve Nevşehir illerinde 12 bölgede 2016-2017
pancar ekimi kampanya döneminde 9 bin pancar çiftçi ile sözleşmeli pancar ekimi yapılmış
olup 27 Temmuz itibariyle sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilere ton başında 15 TL olmak
üzere toplamda 34 milyon TL sulama avansı ödemesinin yapıldığı belirtildi.
Diğer yandan Türkiye de şeker ile ilgili spekülasyonlar üzerine geçen hafta açıklama yapan
Kayseri Şeker’in “B şeker satılması” görüşü doğrultusunda Şeker Kurulunca 25 Temmuz
2016 Pazartesi günü itibariyle B şekeri satılmasına karar verilmişti.
B şekeri satılması yönünde karar verilmesi sonrasında spekülatörlerin bu seferde şeker fiyatı
konusunda kamuoyunu olumsuz etkileyecek davranışlar sergilemeleri üzerine Kayseri Şeker
tarafından şeker fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı duyuruldu. Kayseri Şeker,
daha önceki fiyatı olan 2,70 TL/KG + KDV ile satışın devam edeceği ve kampanya
başlayıncaya kadar şeker fiyatında değişiklik öngörülmediğini bildirdi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18329.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Şeytani planları bitmedi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Demokrasi Nöbetinin 12. Gecesi Kızılay
Meydanı'ndaydı. Özhaseki meydanda yaptığı konuşmada, “İslam’ı değiştirecek kadar alçalan
bu adamların şeytani planları hala bitmedi. Elbette deprem geçti, gözümüz aydın ama artçılar
gelebilir.” dedi.
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Darbeyi bedenini siper ederek durduran, sonrasında ise demokrasi nöbetini aralıksız sürdüren
vatandaşların arasına karışan ve nöbete katılan Bakan Özhaseki; Kızılay meydanında da
Cumhurbaşkanlığına ait otobüsten vatandaşlara hitap etti. Yıllardır kendini saklayan ve "abi"
diye tabir edilen kişilerin yaptığı ihtilal kalkışmasıyla 250 vatandaşı şehit verdiklerini ifade
eden Özhaseki, bu kadar şehit ve bin 500 yaralıya rağmen kalkışmanın başarıya ulaşamadığını
söyledi. Bakan Özhaseki, kalkışmayı gerçekleştirenlerin ilk hedefinin Cumhurbaşkanını
devirmek olduğunu dile getirerek, "Cumhurbaşkanının olmadığı bir ortam, tamamıyla tespihin
dağıldığı bir ortam olacaktı. Sonra bu ülkede iç savaş çıkarmak istiyorlardı. İç savaş çıkan
ülkelerin haline bir bakın, Suriye'nin, Irak'ın haline bir bakın. Burada bir iç savaş çıktığında
ne olacağını bir düşünün. Sadece bu Türk milleti değil, tüm gönül coğrafyası üzülecekti bu
işe." diye konuştu. Kalkışmanın sonuca ulaşmamasının, halk ile Cumhurbaşkanının iradesiyle
olduğuna işaret eden Özhaseki, 15 Temmuz'da yaralananları ziyaret ettiklerini kaydetti.
Özhaseki, yaralananların anlattığı tüm hadiselerin birer kahramanlık destanı olduğunun dile
getirerek, darbecilerin bu ortamı hazırlamak için neredeyse 40 yıl emek verdiğini anlattı. Bu
ortam için dinin de kullanıldığına dikkati çeken Özhaseki, ülkenin içine sızmak isteyen bu
terörist yapının kendilerini saklamaya yönelik bu yönteme başvurduğunu aktardı.
"Deprem geçti ama artçılar gelebilir"
Bakan Mehmet Özhaseki, bu örgütün İslamla hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, şöyle
konuştu:"İslam’ı değiştirecek kadar alçalan bu adamların şeytani planları hala bitmedi. Elbette
deprem geçti, gözümüz aydın ama artçılar gelebilir. Bunlar tamamen yok edilinceye kadar
inşallah nöbete devam edeceğiz. Neden olağanüstü hal ilan ediyoruz? Olağanüstü hali halk
için değil, biz kendimiz için ilan ettik. Sizin yaşamınızda bir şey değişmeyecek. Biz elimiz
rahatlasın diye OHAL çıkardık. Bunların mallarına el koymak ve bunlardan hesap sormak,
kolayca kurumlardan atmak için çıkardık. Milletin malı, millete dönecek. Bunlardan hesap
sormazsak bu dünya bize dar olsun."
2. durak Külliye…
Kızılay meydanından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Bakan Mehmet Özhaseki; Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı'nın açtığı stantta vatandaşlara pide, ayran, çay ve su ikram etti.
Sabahın ilk saatlerine kadar süren nöbette vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Bakan
Özhaseki; birlik ve beraberliğin önemine değindi. Özhaseki; "Millettimiz; vatanını, toprağını,
bayrağını sahiplenmiş, büyük oyunu bozmuştur" dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18330.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Zımpara
Ömer İhsan İpek'in kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18331.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

İnternet bağımlılığının çözümü “iletişim”
Acıbadem Kayseri Hastanesi Psikoloğu Sevim Buzkan Ertuğrul, ebeveynlere çocukların
internete olan bağımlılığı ile ilgili önemli çözüm önerileri sundu. Ertuğrul, çocukların internet
bağımlılığının önüne geçmenin en etkili yolunun ikili iletişim sağlamak olduğunu söyledi.
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Acıbadem Kayseri Hastanesi Psikoloğu Sevim Buzkan Ertuğrul, "Bağımlılık sorununa çözüm
bulamayan aileler, çocukların internet kullanımını kontrol edemeyebiliyor. Çocukların
yaşamındaki işlevsellikte problem olmasına rağmen kullanmaya devam etme eğilimi
olabiliyor. İnternet kullanımı kısıtlanmak istendiğinde ise aile içerisinde yoğun sıkıntılar
yaşanabiliyor" dedi. Psikolog Ertuğrul, internet bağımlılığını kontrol edebilmek için ailelere
şu tavsiyelerde bulundu:
• “Ailenin, çocuğunu gözlem altına alarak bu süreci kontrol etmesi,
• Çocukların ziyaret ettiği siteler, seçtiği oyunlar gibi içerikler hakkında önlemler alınarak
internetin olumsuz yanlarından korunmasının sağlanması
• İnternetin faydalı etkilerini de ortaya çıkarabilmek için ailenin kontrolü altında çocuğa
internet ve oyun için günde 1 saat olacak şekilde bir zaman sınırlaması getirilmesi,
• İnternetten uzaklaştırmak için hem hareket etmesini hem de eğlenceli vakit geçirmesini
sağlayacak spor, müzik, resim veya çocuğa uygun olan herhangi bir sosyal aktiviteye
yönlendirilmesi gerekiyor.”
İletişim kurulmayan çocuk internete bağlanıyor
Acıbadem Kayseri Hastanesi Psikoloğu Sevim Buzkan Ertuğrul, "Konuyla ilgili yapılan
araştırmalar, aile içinde fazla ilgi görmeyen, yakınlık ve iletişime açık bir ortama sahip
olmayan çocukların internette daha fazla vakit geçirdiğini ortaya koyuyor. Bu çocuklar aynı
zamanda internetin olumsuz etkilerine daha çok maruz kalıyor" ifadesinde bulundu. Aile içi
iletişime oldukça önem verilmesi gerektiğini söyleyen Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul, “Aile

ile geçirilen kaliteli zaman artırılması, sohbet edilmesi, yaşı kaç olursa olsun onun da bir birey
olduğu ve düşüncelerine önem verildiğinin hissettirilerek sağlıklı iletişim kurulması önem
taşıyor. Bu uygulamaların yapılması sonucunda çocuğun internet ve oyun bağımlılığı aynı
şekilde devam ediyorsa mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerekiyor” dedi.
(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18332.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Emniyet Genel Müdürlüğüne 2 bin kişi
alınacak
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezine
emniyet mensubu olmayan lisans mezunu adaylar arasından ilk derece amirlik eğitimi
(komiser yardımcısı adayı) için 200'ü kadın, bin 800'ü erkek olmak üzere 2 bin öğrenci alımı
yapılacağı açıklandı.
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Ön başvuruların 27 Temmuz-5 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılacak olup sınav tarihi ve
sınav yerlerine ilişkin duyurular ise daha sonra bildirileceği kaydedilerek 2016 yılı ilk derece
amirlik eğitimine başvuracak emniyet mensubu olmayan lisans mezunu öğrenci adaylığı için
gereken şartlar şöyle açıklandı:
"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, lisans mezunu olmak veya denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2015 ve 2016 yılı KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan
almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için en az
(63,000) taban puanı almış olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş
düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31
Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak.
Başvuruya ilişkin diğer hususlar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden
(www.pa.edu.tr) ilan edilecek."
İlk derece amirlik eğitimi için bin öğrenci
Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezine
emniyet mensubu adaylar arasından ilk derece amirlik eğitimi için 100 kadın, 900 erkek
olmak üzere bin öğrenci alımı yapılacağını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,"Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 2016-2017 eğitim-öğretim
yılında emniyet mensubu adaylar arasından ilk derece amirlik eğitimi (komiser yardımcısı
adayı) için 100'ü kadın, 900'ü erkek olmak üzere 1000 öğrenci alımı yapılacak" denildi.
Ön başvurular 8-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden
yapılacak olup sınav tarihi ve sınav yerlerine ilişkin duyurular ise daha sonra bildirileceği

ifade edilerek 2016 yılı ilk derece amirlik eğitimine başvuracak emniyet mensubu öğrenci
adaylığı için gereken şartlar şöyle açıklandı:
"En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak, Başvuru tarihi itibariyle meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak, Sınavın
yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle kırkbeş yaşından gün almamış olmak, Son iki
performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak, son iki yıl içinde kısa süreli
durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,
Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli
veya idari soruşturma yapılıyor olmamak. Başvuruya ilişkin diğer hususlar Polis Akademisi
Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek."
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18333.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Gençler tatilde spor yapıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından gerçekleştirilen Yaz Dönemi Spor
Okulları, 2. dönemi ile devam ediyor. Spor okullarına katılan öğrenci sayısı 10 bine ulaştı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Spor Okulları büyük ilgi
görüyor. 10 bin öğrenciye yaklaşan Spor Okullarında 54 uzman eğitmen tarafından, Futbol,
Basketbol, Voleybol, Binicilik, Su Kayağı, Buz Pateni, Yüzme, Tenis, Jimnastik, Halk
Oyunları, Kickboks, Tekvando, Okçuluk, Satranç ve Masa Tenisi branşlarında eğitim
veriliyor. Öğrenciler ayrıca Değerler Eğitimi de alıyor.
Yaz okulu 2. döneminde toplam 6 bin 169 öğrenci eğitimini sürdürüyor. Büyükşehir
Belediyesi Spor Okulları yedi farklı bölgede haftada üç gün olmak üzere iki ayrı grup halinde
eğitim veriyor. Eğitimlerin tamamen ücretsiz olduğu Spor Okulları'nın devam eden kayıt
dönemleri için, veliler www.sporaskayseri.com adresinden online başvuru yapabiliyor.
İsteyenler ise kendilerine en yakın spor merkezine giderek çocuklarının kaydını yaptırabiliyor.
Spor Okullarında Yaz Dönemi 10 Eylül tarihinde sona erecek.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18334.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

FETÖ'nün medya kurumları kapatıldı
Kanun Hükmünde Kararnameyle 3 haber ajansı, 16 televizyon, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi,
29 yayınevi ve dağıtım kanalı kapatıldı. Zaman, Taraf ve Meydan gazeteleri, Nokta dergisi ve
Can Erzincan TV de kapatılan kurumlar arasında.
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Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair
Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
yayımlandı.
Kararnameye göre, Fetullahçı Terör Örgütü'yle bağlantılı olan 3 haber ajansı, 16 televizyon,
23 radyo, 45 gazete, 15 dergi, 29 yayınevi ve dağıtım kanalı kapatıldı.
Yayımlanan kararnameye göre kapatılan kurumlar şöyle:
Haber Ajansları
Cihan Haber Ajansı, Muhabir Haber Ajansı, Sem Haber Ajansı
Televizyonlar
Barış TV, Bugün TV, Can Erzincan TV, Dünya TV, Hira TV, Irmak TV, Kanal 124, Kanal
Türk, MC TV, Mehtap TV, Merkür TV, Samanyolu Haber, Samanyolu TV, SRT
Televizyonu, Tuna Shopping TV, Yumurcak TV.
Radyolar
Aksaray Mavi Radyo, Mavi Radyo, Berfin FM, Burç FM, Cihan Radyo, Dünya Radyo, Esra
Radyo, Haber Radyo Ege, Herkül FM, Jest FM, Kanal Türk Radyo, Radyo 59, Radyo Aile
Rehberi, Radyop Bamteli, Radyo Cihan, Radyo Fıkıh, Radyo Küre, Radyo Mehtap, Radyo
Nur, Radyo Şimşek, Samanyolu Haber Radyosu, Umut FM, Yağmur FM.
Gazeteler
Adana Haber Gazetesi, Adana Medya Gazetesi, Akdeniz Türk, Şuhut'un Sesi Gazetesi,
Kurtuluş Gazetesi, Lider Gazetesi, İşçehisar Durum Gazetesi, Türkeli Gazetesi, Antalya
Gazetesi, Yerel Bakış, Nazar, Batman Gazetesi, Batman Postası, Batman Durum, Bingöl
Olay, İrade, İskenderun Olay Gazetesi, Ekonomi, Ege'den Son Söz Gazetesi, Demokrat
Gebze, Kocaeli Manşet, Bizim Kocaeli, Haber Kütahya Gazetesi, Gediz Gazetesi, Zafer
Gazetesi, Hisar Gazetesi, Turgutlu Havadis Gazetesi, Milas Feza Gazetesi, Türkiye'den Yeni
Yıldız Gazetesi, Yeni Yıldız Gazetesi, Hakikat Gazetesi, Urfa Haber Ajansı Gazetesi, Ajans
11 Gazetesi, Yeni Emek, Banaz Postası, Son Nokta, Mekür Haber, Millet, Bugün, Meydan,
Özgür Düşünce, Taraf, Zaman, Today's Zaman.
Dergiler
Akademik Araştırmalar Dergisi, Aksiyon, Asya Pasifik, Bisiklet Çocuk, Diytalog Avrasya,
Ekolife, Ekoloji, Funtain, Gonca, Gül Yaprağı, Nokta, Sızıntı, Yağmur, Yeni Ümit, Zirve
Dergisi.
Yayınevi ve dağıtım kanalları
Altın Burç Yayınları, Burak Basın Yayın Dağıtım, Define Yayınları Dolunay Eğitim Yayın
Dağıtım, Giresun Basın Yayın Dağıtım, Gonca, Gülyurdu, GYV, Işık Akademi, Işık Özel
Eğitim Yayınları, İklim Basın Yayın Pazarlama, Kaydırak Yayınları, Kaynak Yayınları,
Kervan Basın Yayıncılık, Kuşak Yayınları, Muştu Yayıncılık, Nil Yayınları, Rehber

Yayınları, Sürat Basın Yayın Reklamcılık ve Eğitim Araçları, Sütün Yayınları Şahdamar
Yayınları, Ufuk Basın Yayın Haber Ajans Pazarlama, Ufuk Yayınları, Waşanxaneya Nil, Yay
Basın Dağıtım, Yeni Akademi, Yitik Hazine, Zambak Basın Yayım.
Mal varlıkları Hazine'ye devredilecek
Kapatılan gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları, özel radyo ve televizyon kuruluşlarına
ait olan taşınırlar ve her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazine adına tescil
edilecek.
Listede olmayanlar bakan onayı ile kapatılacak
Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör
örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olan ve ekli listelerde yer almayan özel
radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete ve dergiler, yayınevi ve dağıtım kanalları, ilgili
bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine ilgili bakan onayı ile kapatılacak.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18335.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

FETÖ bağlantılı bin 700 okul
dönüştürülecek
MEB FETÖ ile bağlantılı bin 700 civarındaki özel okula ait binanın devlet okulu olarak
hizmet vermesi için şimdiden çalışmaya başladı
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Kapatılan, FETÖ ile bağlantılı bin 700 özel okulun eğitime kazandırılması içinMilli Eğitim
Bakanlığı (MEB) harekete geçti. Binlerce dersliği bünyesinde barındıran okulların mülkiyeti
Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Hazine’ye devredilmişti. El konulan binaların ne olacağına
ilişkin soru işaretleri ortaya çıkarken, MEB’in Maliye Bakanlığı’ndan bu okulları istediği, iki
bakanlığın bu konuda birlikte çalışma yürüttüğü belirtildi. FETÖ’nün en bilinen okullarından
olan İzmir’deki Yamanlar Koleji’ne de el konulmuş, atanan kayyum heyeti ortaokul ve
ilkokul bölümlerinin adını 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu-İlkokulu olarak değiştirmişti.
OKUL TÜRÜNE GÖRE DÖNÜŞTÜRÜLECEK
Söz konusu binaların milli servet olduğunu kaydeden bakanlık yetkilileri, kapatılan okulların
devlete devrinin hafta başında tamamlandığını söyledi. Bu okulların hepsinin kendilerine
devredilecekmiş gibi bir çalışma yürüttüklerini ifade eden MEB yetkilileri, hangi okulun
hangi okul türüne dönüştürüleceğine ilişkin çalışmaları il milli eğitim müdürlükleri
aracılığıyla tamamladıklarını açıkladı. Söz konusu okullar; imam hatip, sosyal bilimler, fen
bilimleri, mesleki ve teknik Anadolu lisesine dönüştürülecek.
ÖĞRETMEN İHTİYACI BELİRLENİYOR
Çalışmayı şimdiden yapmalarının büyük önem taşıdığını dile getiren yetkililer, bu okullara ne
kadar öğretmen ihtiyacı olacağını belirlemeye başladıklarını kaydetti. Milli Eğitim

Bakanlığı’nın, 81 ildeki birimleriyle kapatılanlara ek olarak FETÖ ile bağlantılı başka özel
okulların daha olup olmadığının belirlenmesi için de çalışma yürüttüğü öğrenildi. Yeni bir
kapatma dalgasının da gelebileceği vurgulanıyor. Bu özel okullar da önce Hazine’ye, ardından
MEB’e devredilecek.
(Habertürk)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18336.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Bayrak Park Alanı 15 Temmuz Şehitler
Parkı Oldu
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Bayrak Park Alanı’nın
isminin, 15 Temmuz Şehitler Parkı olarak değiştirildiğini söyledi.

28 Temmuz 2016 Perşembe 10:17

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Bayrak Park Alanı'nın
isminin, 15 Temmuz Şehitler Parkı olarak değiştirildiğini söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin bu gibi hain örgütlerce teslim alınamayacağını belirten ve 15
Temmuz şehitlerinin anısını yaşatacaklarını dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Tahir
Nursaçan, "Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde üzerinde bulunan ve İç Anadolu'nun en
büyük Bayrak Park Alanı'na, Kayseri OSB Yönetim Kurulu'nun 19.07.2016 gün ve 1606
sayılı toplantısında alınan karar ile '15 Temmuz Şehitler Parkı' ismi verilmiştir." dedi.
Tahir Nursaçan, "15 Temmuz 2016 gecesi, devletimizin ve milletimizin bekası, millet
iradesiyle seçilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmayı, milletimizin
huzurunu, birliğini ve beraberliğini bozmayı hedef alan, hain ve alçak terör örgütü FETÖ' nün
alçak planı, halkımızın meydanlarda sergilemiş olduğu güçlü irade ile bozguna
uğratılmıştır. Türkiye'nin her köşesinde, Milli İradeye canları pahasına sahip çıkan, bu uğurda
destan yazarak şehit olan kahramanlarımızı saygıyla bir kez daha anıyoruz. Ruhları şad
mekanları cennet olsun, milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18337.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Aliye Boydak tutuklandı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "imamlarından" oldukları iddiasıyla
gözaltına alınan, aralarında Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Şükrü Boydak'ın
eşi Aliye Boydak'ın da bulunduğu 15 kişiden 9'u tutuklandı.
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Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "imamlarından" oldukları iddiasıyla
gözaltına alınan, aralarında Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Şükrü Boydak'ın
eşi Aliye Boydak'ın da bulunduğu 15 kişiden 9'u tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, adliyeye sevk edilen 2'si kadın 15 zanlı, savcılıktaki sorgularının
ardından mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili
Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak ile Ali Koç, Halit Şeker, Mehmet Yıldız, Bilal Karakuş,
Yasin İpek, Yunus Bozkurt, Zafer Çetin ve Mahmut Yönem tutuklandı.
Abdullah C, İlhan C, Ömer A, Tekin B, Murat T. ve İlknur Ö. ise adli kontrol şartı ve yurt
dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.
FETÖ'nün okulları ile yurtlarında eğitimcilik yapan ve örgüt adına düzenledikleri toplantılarla
finans kaynağı temin ettikleri belirlenen örgütün sözde "imamlarından" 15'i, 25 Temmuz'da
gözaltına alınmış, firari 11 zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Zanlıların
ikametlerinde yapılan aramalarda örgüte ait bir dolarlar bulunmuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18338.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Oğlumun FETÖ’nün kurşunuyla gitsin
istemedim
Siirt-Eruh karayolunda PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak
ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Temizyürek’in babası Musa Temizyürek,
“Oğlumun FETÖ’nün kurşunuyla gitsin istemedim” dedi.
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Siirt-Eruh karayolu üzerinde PKK’Lı teröristlerin yola döşediği patlayıcıyı infilak ettirmesi
sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Temizyürek’in Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım

Beyazıt Mahallesi'nde bulunan baba evine ateş düştü. Acı haberi alan yakınları şehidin evine
akın ederken, evin çevresi de Türk bayrakları ile donatıldı.
İHA muhabirine konuşan şehit Uzman Çavuş Kürşat Temizyürek’in babası Musa
Temizyürek, dimdik ayakta olduklarını söyledi. Baba Temizyürek, “Ben şerefli Türk
ordusunun şerefli Türk askeri Kürşat Temizyürek’in babasıyım. Ben evladımı sapasağlam
bedeniyle, aklıyla, her şeyiyle sapasağlam vatanımıza teslim ettim. Vatanımızın içinden çıkan
hain askerlerin ve FETÖ’nün kurşunuyla gitsin istemedim. Ben evladımı sapasağlam
gönderdim ve sapsağlam olarak teslim almak istiyorum. Ben son görevimi yapmak istiyorum”
dedi.
Ordudan FETÖ’nün ve PKK’nın temizlenmesini istediğini kaydeden Temizyürek, sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Dün sabah saat 10.00’da ben çalışıyordum. Oğlum arayarak, ‘Baba ben artık gidiyorum da,
bir konuşalım’ dedi. Orada kısa bir muhabbetimiz oldu. Görev yerine gittiğini söyledi. Gece
yatmıştım, uyumadan zil çaldı. Kalkıp askeri personelimizi gördüğüm anda ben o an anladım.
Söylemelerine gerek kalmadı. Bunun çok acı olduğunu şimdi anladım. Bütün şehitlerimize
Allah rahmet eylesin. Bütün şehitlerimize ağlıyordum ama kendi şehidim daha üstün geldi.
Acısı daha ağır geldi. Desteklerini verdiği sürece ordumuza teşekkür ediyorum. Allah
hepsinden razı olsun. İçimizden PKK’yı, PKK yanlısını, FETÖ’cüleri, FETÖ’cülerin
yanlılarını, bunların hepsinin temizlenmesini istiyorum. Bizim gönderdiğimiz Türk
askerlerini, gerçek Türk askerinin sapasağlam gidip sapasağlam gelmesini önce Allah’tan
sonra ordumuzdan ve komutanlarımızdan rica ediyorum. Bu hiç iyi bir haber değil. Allah
oğlumun silah arkadaşlarına uzun ömürler versin. Allah Türkiye’mize uzun ömürler versin.
Ben oğlumu nişanladım. Oğlumu izinden önce istediler. Daha nişan izni dolmadan iznini
yarıda kesti ve gitti. Vatani görev için gitti. Oğlumu giderken sapasağlam gönderdim ama
bizim ordumuz oğlumu sapasağlam götüremedi. Bizim ordumuz diyorum. Şerefli ordu hariç,
şerefsizler varsa içinde ben şerefsizlere söylüyorum. Ben şerefli Türk askerlerine her zaman
minnettarım.”
Şehit Uzman Çavuş Kürşat Temizyürek’in Ramazan Bayramı'nın 3. günü nişanlandığı ve
nişan izni dolmadan yeniden görev yeri olan Siirt’e gittiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18339.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Siirt'ten yasa boğan haber
Siirt'te zırhlı askeri aracın geçişi sırasında menfeze yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi
sonucu şehit olan Uzman Çavuş Nuh Kürşat Temizyürek'in Kayseri'deki babaevinde yas var.
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Şehit Temizyürek'in (27) Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evine gelen askeri
yetkililer, acı haberi baba Musa ve anne Ayşe Temizyürek'e iletti. Oğlunun şehit olduğu

haberini alınca fenalaşan anne Temizyürek, sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma
Hastanesine kaldırıldı.
Acı haberi duyan yakınları da taziye için şehidin babaevine akın etti.
Askeri yetkililer tarafından şehidin evine Türk bayrağı asıldı.
Siirt Üçüncü Komando Tugayında görevli Temizyürek'in kısa bir süre önce nişanlandığı ve 15
Temmuz darbe girişiminden sonra izinlerin iptal edilmesiyle birlikte iznini yarıda keserek
birliğine döndüğü öğrenildi.
Haber: AA
Fotoğraf: İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18340.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Genel Müdür Benli emekli oldu
Kayseri Şeker 61. Genel Kurulu Kayseri Şeker sosyal tesislerinde ortaklar ve diğer yetkililerin
katılımıyla yapıldı. Kurulda emekliliğini isteyen Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü
Levent Benli görevinden ayrıldı.
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Genel Kurula; Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,
Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, yönetim kurulu üyelerinden İlhan Argun, Harun Halıcı,
Nizamettin Çatak, Denetim Kurulu Üyeleri: Mehmet Güntay, Menderes Baran, Mahmut
Devecioğlu Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Başkan Vekili
Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu üyelerinden Hurşit Dede, Abdulkadir Güneş, Niğmetullah
Sevim, Halis Lektemur, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, İştirakleri olan
Panpet, Güneş Enerji, Pandoğa, Kayseri Şeker Lidaş, PanPa, Pankent Şirket yöneticileri,
Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü İsmet Aksoy ve diğer yetkililer tam kadro katıldı.
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer konuşmasında, darbe
girişimine dikkat çekerek, “Türkiye uzun yıllardan beri özen duyduğu siyasi ve ekonomik
ortamda yönetilirken 15 Temmuz 2016 günü millet iradesinden rahatsız olan iç ve dış
düşmanlarca ülkemizde demokrasiyi kesintiye uğratmak için şanlı tarihimize kara bir leke
olarak geçecek darbe girişimine maruz kalmıştır. Bu kara günde milli irademizin temsil
edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisimizin, milletimizin kendisine emanet ettiği uçaklarla
bombalanması, meydanlarda, yollarda ve köprülerde milletimize ait silah ve tankların vahşice
halkımıza yöneltilmesi ihaneti yaşanmıştır. Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu olarak
bu hain teşebbüs ve saldırıyı nefretle kınıyoruz. Devletimize ve Milletimize sahip çıkan tüm
güvenlik kuvvetlerimize ve halkımıza şükranlarımızı sunar bu uğurda canlarını veren
şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da
acil şifalar diliyoruz. İnanıyoruz ki atlatılan bu badireden sonra milli irademiz ve ülkemizin
birlik ve beraberlik şuuru daha da güçlenmiş ve milletçe geleceğe umut ve güvenle bakışımız
daha da pekişmiştir” dedi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise son beş yılın genel bir
değerlendirmesini yaparak “2011 yılında 35 milyon 212 bin 417 TL zararla devir alınan
Kayseri Şeker, 5 yıl sonra yaklaşık 280 milyon TL kar eder duruma gelirken beş yıllık dönem
içerisinde, 260 milyon bin 329 TL faiz borcu ve 891 milyon 59 bin 381 TL kredi
borcunun ödendiğini söyledi.
Başkan Akay ayrıca, Kayseri Şeker’in en büyük ortağı yüzde 56’lık hissesi ile Kayseri Pancar
Kooperatifine ait olup, yüzde 11 Başbakanlık Özelleştirme idaresi, yüzde 4.9 Pankobirlik,
Pancar Motor Konya Şeker, Amasya Şeker Beta Ziraat Şirketleri ve Balıkesir, Alpullu,
Kastamonu, Eskişehir, Afyon, Elbistan, Burdur, Konya, Ereğli, Uşak, Dinar, Elazığ, Sivas,
Akşehir-Ilgın, Muş, Ankara, Çorum, Erzurum, Turhal, Erciş, Yozgat, Bor, Kırşehir Pancar
Ekicileri Kooperatifleri olmak üzere 30 ortağı bulunduğunu belirtti.
Yapılan seçimin ardından Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Başkan Turhan Özer, üyeler Atilla Yalçın, Turan Kaya, Ayhan Kabaktepe, Hurşit Dede,
Abdulkadir Güneş, Halis Lektemur.
Bu arada emekliliğini isteyen Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli
görevinden ayrıldı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18341.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Örgüte finans sağlamaktan gözaltı
Gözaltına alınan Mustafa Boydak, Şükrü Boydak, İlyas Boydak ve Halit Bayhan'ın evinde
arama yapıldı.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri bu sabah saat 07.00 sıralarında
Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, eşi Aliye, iki gün önce 'örgütün
ablası' suçlamasıyla tutuklanan Yönetim Kurulu üyesi Şükrü Boydak ve şirket
yöneticilerinden Halit Bayhan gözaltına alarak evlerinde arama yaptı.
MEMDUH BOYDAK CEZAEVİNDE
Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak daha önce kuruluşa yönelik operasyonda
tutuklandı ve halen Ankara'da cezaevinde bulunuyor.
HACI BOYDAK DA GÖZALTINDA
Boydak Holding'in bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen eski Yönetim Kurulu
Başkanı Hacı Boydak için de gözaltı kararı verildi. Hacı Boydak'ın, rahatsızlığı nedeniyle
İstanbul'da ameliyat olduğu ve halen hastanede yattığı belirtildi.

FETÖ'YE FİNANS DESTEĞİ
FETÖ/PDY'ye finans desteği sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan
Boydak Holding'in o dönem yönetim kurulu başkanı olan Hacı Boydak ile yönetim kurulu
üyesi Memduh Boydak, 6 Mart'ta tutuklanmış, holding yöneticilerinden Erol Boydak ile
Murat Bozdağ ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18343.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Satılık örgüt karargâhı!
Kayseri’de daha önce Koza Eğitimi Destekleme Derneği olarak faaliyet gösteren ardından
FETÖ ablalarının karargâh olarak kullandığı Alparslan Mahallesi’ndeki ev satılığa çıkarıldı.
Bahar Caddesi’ndeki bu evde örgüt kadınlarının üç ay öncesine kadar sıkı bir faaliyette
bulunduğu öğrenildi.
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TUSKON’a bağlı Koza Eğitimi Destekleme Derneği Kayseri Şubesi 2014 yılında resmi
olarak kapatılma kararı almasına rağmen, dernek kadınları faaliyetlerine aynı adreste devam
etti. FETÖ’ye bağlı kurumlar arasında olan dernek 17-25 Aralık ihanetinden sonra resmi
olarak kapatılmıştı. Fakat derneğin Alparslan Mahallesi Saraykent Apartmanı B Blok zemin
kattaki Hasan Hüseyin Gürdoğan’a ait 280 metrekare dairede, FETÖ’nün kadınları organize
eden komitesi tarafından aktif bir şekilde faaliyetler sürdürüldü.
Karargah olarak kullanıldı
Saraykent Apartmanının zemin katında bulunan daireye imara aykırı olarak merdiven ve giriş
kapısı yapan örgüt üyeleri evi adeta karargâh olarak kullanmaya devam etti. Sabah erken
saatlerde eve gelen örgütün ablaları olarak anılan eğitimci kadrosu evde yaptıkları yemekleri
buraya getirerek sohbet ve propaganda için davet ettikleri diğer kadınlara ikram etti. Örgütün
çalışmalarını tanıtım filmleri ve sohbetlerle anlatan ablalar, topluluktan örgüt adına bağış adı
altında para topladılar.
Satılığa çıkarıldı
Nisan ayı sonlarına kadar FETÖ tarafından kullanılan örgüt evi boşaltıldıktan sonra sahipleri
tarafından satışa çıkarıldı. Evin penceresine “Sahibinden Satılık Daire” ve birde iletişim
numarası yazılan daire alıcısını bekliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18344.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

YAŞ toplantısı sonrası açıklama
Başbakan Yıldırım başkanlığında Çankaya'da yapılan YAŞ toplantısında alınan kararlar
açıklandı.
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
onayladığı YAŞ kararlarını açıklayan İbrahim Kalın, şu açıklamalarda bulundu:
“28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan YAŞ kararları Cumhurbaşkanımızın onayına sunulmuş,
Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmıştır. Buna göre; Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Hulusi Akar görevine devam ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak
devam, Deniz Kuvvetleri Komutanı Recep Bülent Bostanoğlu devam, Donanma Komutanı
Orgeneral Veysel Kösele görevine devam. Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal görevine
devam, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Komutanlığı Komutanı Orgeneral Hasan
Küçükakyüz, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa
Arsever, 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, 3. Ordu Komutanı Orgeneral
İsmail Serdar Savaş devam, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep devam, Kara
Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına Orgeneral Tahir Bekiroğlu getirildi,
Genelkurmay 2. Başkanlığına Orgeneral Ümit Dündar getirildi, kararlar milletimize ordumuza
hayırlı olsun”
5 saat süren YAŞ toplantısı sonrası komuta kademesi:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
Genelkurmay 2'nci Başkanı Ümit Dündar
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu
Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal
1. Ordu Komutanı Musa Avsever
2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel
3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş
Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep
Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Hasan Küçükakyüz
99 ALBAY GENERAL VE AMİRALLİĞE YÜKSELTİLDİ
Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında bugünden geçerli olmak üzere; 16 general ve
amiral bir üst rütbeye, 99 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 20 general ve amiralin
görev süreleri bir yıl uzatıldı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Orgenerallı̇ ğe yükseltı̇ len Korgeneral Musa Avsever
Korgenerallı̇ ğe yükseltı̇ len tümgeneraller
Osman Erbaş, Zekaı̇ Aksakallı, Yavuz Türkgencı̇ , Alı̇ Sı̇ vrı̇ , Selçuk Bayraktaroğlu

Tümgenerallı̇ ğe yükseltı̇ len tuğgeneraller
İrfan Özsert, Aydoğan Aydın, Yılmaz Yıldırım, Gürsel Yüz
Tuğgenerallı̇ ğe yükseltı̇ len albaylar
P. Kur.Alb. Erdoğan Baykal, P.Kur.Alb. Fedaı̇ Ünsal, Top.Kur.Alb. İsmaı̇ l Hakkı Kösealı̇ ,
P.Kur.Alb. Burhan Aktaş, Top.Kur.Alb. Alı̇ Ucarı, Mu.Kur.Alb. Orhan Aksoy, P.Kur.Alb.
İdrı̇ s Acartürk, P.Kur.Alb. Hançerı̇ Sayat, Top.Kur.Alb. Recep Özdemı̇ r, İs.Kur.Alb. Erdal
Şener, Top.Kur.Alb. Süleyman Ertızman, P.Kur.Alb. Özgür Tör, Hv.Svn.Kur.Alb. Tevfı̇ k
Erkan Olgay, P.Kur.Alb. Ömer Faruk Bozdemı̇ r, İs.Kur.Alb. Rıdvan Yücel Yıldız,
Top.Kur.Alb. Sırrı Yılmaz, Top.Kur.Alb. Bahtı̇ yar Ersay, Tnk.Kur.Alb. Faruk Yıldırım,
Hv.Svn.Kur.Alb. Alı̇ Ekı̇ yor, Tnk.Kur.Alb. Sezaı̇ Öztürk, Tnk.Kur.Alb. Nerı̇ m Bı̇ tlı̇ slı̇ oğlu,
P.Kur.Alb. Barbaros Kasar, Hv.Svn.Kur.Alb. Erdem Murat Tatlı, P.Kur.Alb. Coşkun Kaya,
P.Alb. Ömer Ertuğrul Erbakan, P.Alb. İsmaı̇ l Güzeller, P.Alb. Oğuz Tozak, P.Alb. Ömer
Faruk Cantenar, P.Alb. Mehmet Hakan Akyol, P.Alb. Emre Tayanç, P.Alb. Salı̇ m Afgün,
P.Alb. Hasan Demı̇ r, P.Alb. Saffet Akçı̇ n, P.Alb. İsmaı̇ l Hakkı Volkan, Tnk.Alb. Ahmet
Kurumahmut, Tnk.Alb. Ahmet Ömercı̇ klı̇ , Tnk.Alb. Bülent Temı̇ zer, Tnk.Alb. Turan İnan,
Tnk.Alb. Ercan İlhan, Top.Alb. Hurşı̇ t Ağırcan, Top.Alb. Aykut Tonbul, Top.Alb. Özgür
Nuhut, Top.Alb. Mehmet Özaydın, Top.Alb. Mustafa Yaşar Arslanhan, Top.Alb. Sadettı̇ n Alp
Ergı̇ n, Top.Alb. Ahmet Kasa, Hv.Svn.Alb. Hasan Kaymaz, Kr.Plt.Alb. İdrı̇ s Feyzı̇ Okan,
İs.Alb. Mücahı̇ t Zorlutuna, İs.Alb. Adem Haydar, İkm.Alb. İbrahı̇ m Özbudun, İkm.Alb. Şahı̇ n
Kılıçaslan, İkm.Alb. Ömer Karaı̇ mamoğlu, Bkm.Alb. Selamı̇ Arslan, As.Hak.Alb. Dı̇ nçer
Ural, As.Hak.Alb. İhsan Bülbül, Mly.Alb. Mehmet Salı̇ h Akay,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Koramiralleğe Yükseltilen Tümgeneraller:
Tümamı̇ ral Ercüment Tatlıoğlu
Tümamı̇ rallı̇ ğe yükseltı̇ len Tuğamı̇ ral
Tuğamı̇ ral Cı̇ hat Yaycı
Tuğamı̇ rallı̇ ğe yükseltı̇ len albaylar
Dz.Kur.Alb. Yankı Bağcıoğlu, Dz.Kur.Alb. Bülent Olcay, Dz.Kur.Alb. Levent Kerı̇ m Uça,
Dz.Kur.Alb. Bülent Turan, Dz.Kur.Alb. Berker Emre Tok, Dz.Kur.Alb. Önder Çelebı̇ ,
Dz.Kur.Alb. Mehmet Baybars Küçükatay, Dz.P.Kur.Alb. Gürsel Çaypınar, Dz.Alb. Ahmet
Tunç Veyı̇ soğlu, Dz.Alb. Önder Gürbüz, Dz.Alb. Alı̇ Çekı̇ ç, Dz.Alb. Cemal Özden
Yazıcıoğlu, Dz.İsth.Alb. Cemalettı̇ n Bozdağ, Dz.Müh.Alb. Necmı̇ Yıldırım
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Orgenerallı̇ ğe Yükseltı̇ len Korgeneral:
Hasan Küçükakyüz
Korgenerallı̇ ğe yükseltı̇ len tümgeneraller:
Muhı̇ ttı̇ n Fatı̇ h Sert, İsmaı̇ l Güneykaya
Tümgenerallı̇ ğe yükseltı̇ len tuğgeneral:
Göksel Kahya
Tuğgenerallı̇ ğe yükseltı̇ len albaylar:
Hv.Plt.Kur.Alb. Erdoğan Gür, Hv.Plt.Kur.Alb. İsmaı̇ l Günaydın, Hv.Plt.Kur.Alb. İsmaı̇ l
Üner, Hv.Plt.Kur.Alb. Kemal Turan, Hv.Plt.Kur.Alb. Kutlay Demı̇ r, Hv.Plt.Kur.Alb. İbrahı̇ m
Dülger, Hv.Plt.Kur.Alb. Alı̇ Serı̇ n, Hv.Uçk.Bkm.Kur.Alb. Ercan Teke, Hv.Svn.Kur.Alb.
Hasan Basrı̇ Meşe, Hv.iİs.Kur.Alb. Turan Toker, Hv.P.Kur.Alb. Bülent Tatkan,
Hv.Per.Kur.Alb. Ümüt Yıldız, Hv.Ss.Kur.Alb. Ergun Eskı̇ cı̇ , Hv.İkm.Kur.Alb. Hüseyı̇ n
Duman, Hv.Mu.Kur.Alb. Alper Ketencı̇ oğlu, Hv.Kont.İhb.Kur.Alb. Oğuz Bozkurt,
Hv.İs.Kur.Alb. Olcay Yılmaz, Hv.Plt.Alb. Kadı̇ rcan Kottaş, Hv.Plt.Alb. Selçuk Aygün,
Hv.Ss.Alb. Alpay Aydoğan, Hv.Kont.İhb.Alb. Yusuf Erge, Hv.İsth.Alb. Ergun Kahraman,

Hv.Uçk.Bkm.Alb. Murat Islıoğlu, Hv.Uçk.Bkm.Alb. Cemal Balıkçı, Hv.İs.Alb. Refı̇ k Ölmez,
Hv.Mu.Alb. Murat Pekşen, Hv.İkm.Alb. Mustafa Akkoca, Hv.Müh.Alb. Ersı̇ n Göse
Görev süresi uzatılan general ve amiraller şu isimlerden oluştu:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneral Tahir Bekiroğlu, Tümgeneraller Şenol Alparslan ve İzzet Çetingöz,
Tuğgenerallar; Rıza Çağatay Erdoğan, Celalettin Bacanlı, Necdet Tuna, Mesut Bedri Usta,
İlhan Kırtıl, Erhan Sipahioğlu, Metin Tokel, Ertuğrul Gazi Özkürkçü, Sıtkı Varlı, Adnan
Baksı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Tuğamiral Tayyar Ertem
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneral Mehmet Şanver, Tümgeneral Mehmet Özlü, Tuğgeneraller İhsan Özdamar, Reha
Ufuk Er, Celal Başoğlu
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Tuğgeneral Ufuk Demirkılıç
48 GENERAL VE AMİRAL EMEKLİ EDİLDİ
Yüksek Askeri Şura kararlarına göre, bu yıl rütbe bekleme süresini dolduran 47 general ve
amiral kadrosuzluk nedeniyle bugünden itibaren emekli olacak. 1 general ise yaş haddini
doldurduğu için 1 Eylül 2016'dan itibaren emekliye ayrılacak.
YAŞ KARARLARI İLK KEZ BİR GÜNDE ALINDI
Her yıl 1- 4 Ağustos tarihleri arasında yapılan ve ağırlıklı olarak general – amiral olacak
albaylar ile bir üst rütbeye terfi edecek generallerin durumunun ve ordudan ihraçların
görüşüldüğü YAŞ toplantısı, bu yıl darbe girişimi nedeniyle olağanüstü bir atmosferde
yapıldı.
TOPLANTI ÖNCESİ İHRAÇLAR
Yüksek Askeri Şura toplantısının yapılacağı günün bir gün öncesinde gece çıkarılan kanun
hükmünde kararname ile 149 general – amiral, bin 99 subay ve 436 astsubay TSK’dan ihraç
edildi. Yani bu personelin rütbeleri söküldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18345.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

15 Temmuz’un Gizli Kahramanına Gazilik
Nişanı
Darbe girişiminin yaşandığı gece Türksat’ta görevi başındayken, yapılan saldırı sonucu
boynundan ve çeşitli yerlerinden yaralanan Kayserili eski Mili boksör Ali Hasetçi’nin oğlu
Bilal Davut Hasetçi’ye bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Gazilik
nişanı” verilecek. Hasetçi stratejik olarak önemli bir yerde bulunuyordu. Çünkü FETÖ’cüler
Türksat’ı ele geçirmede başarılı olsaydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halka seslenip,
meydanlara çağırmasının önüne geçeceklerdi.
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Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen (FETÖ)‘15 Temmuz Darbe Girişimi’nin
önlenmesinde isimsiz kahramanların büyük rolü bulunuyor. O kahramanlardan biri de
Kayserililerin yakından tanıdığı eski milli boksör Ali Hasetçi’nin oğlu Bilal Davut Hasetçi…
Kaosu önlediler
Darbecilerin o gece yapılacaklar listesinin ilk sırasında Türksat'ı ele geçirip Türkiye'de
haberleşme ağını çökerterek kaos ortamı oluşturmak vardı.
O gece 246 kişi şehit olmuş, bin 500’e yakın kişi de yaralanmıştı. Yaralananlar arasında eski
Mili boksör Ali Hasetçi’nin Türksat’ta çalışan oğlu Bilal Davut Hasetçi de yer alıyordu.
Hasetçi, 15 Temmuz cuma gecesi Türksat' a yapılan hain saldırıda 2 arkadaşını da şehit
vermişti.
Erdoğan’ın elinden “Gazilik nişanı” alacak
Girişime karşı çıkan ve darbecilere karşı kahramanca mücadele vererek gazilik unvanına
erişen Hasetçi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek programda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden “Gazilik nişanı” alacak.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18346.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Atlı Okçuluk şampiyonası bugün başlıyor
Bünyan Belediyesi tarafından düzenlenen “Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası” bugün
başlıyor. İslam ve Türk tarihinde derin izler bırakan geleneğin yaşatılması için önem kazanan
şampiyona bugün ilçe merkezinde yapılacak kortej yürüyüşüyle start alacak ve hafta sonu
sona erecek.
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Kayseri Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyen Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu, “Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonasının bugün başlayacağını söyledi. Başkan
Gülcüoğlu, “Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası İslam ve Türk tarihinde derin izler bırakan
geleneğin yaşatılması için önem verdiğimiz bir etkinlik. Üç gün sürecek organizasyon bugün
ilçe merkezinde saat 18.00’da kortej yürüyüşü ile başlayacak ve hafta sonuna kadar devam
edecek. Etkinlikler için yurtdışından ve ülkemizin farklı illerinden misafirleri ilçemizde
ağırlayacağız.” dedi.
Müsabakalar yarın
Organizasyonun ikinci gününde yapılacak müsabakalar hakkında bilgi veren Başkan
Gülcüoğlu 50 sporcunun şampiyonada yarışacağını dile getirdi. Gülcüoğlu,”Yarın başlayacak
Final Müsabakasına Türkiye genelinde 50 Atlı Okçu Sporcu katılacak. Sporcular Gençler ve
yetişkinler olarak 2 ayrı kategoride yarışacak. Aynı gün akşam ise “Biz Hep Buradayız
Çanakkale Geçilmez” isimli tiyatro oyunu ve İrfan Gürdal konseri olacaktır. Pazar günü atlı
cirit, Manas Destanı gösterisi, atlı akrobasi, Gökbörü oyunu, atlı savaş sanatları gibi
etkinlikler sahnelenecek. Bu etkinlikler için Kırgızistan’dan 15 kişilik özel bir ekip gelerek
gösteri sunacak.” açıklamasını yaptı.
Peygamber mahareti
İslam ve Osmanlı kültüründe de önemli bir yere sahip olan atlı okçuluk sporunun, bugün
geldiği noktada dünya sporu haline geldiğini kaydeden Başkan Şinasi Gülcüoğlu, “Okçuluk,
Peygamber efendimize (S.A.V.) göre, daha çocukken öğrenilip ölünceye kadar
kaybedilmemesi gereken bir beceridir. Türk İslam kültür mirası olan ve Osmanlı döneminde
en nitelikli halini bulmuş bir savaş sanatı olan Atlı Okçuluk bugün bir dünya sporu olmuştur.
Bize düşen ise bu ecdat sporu ve atalarımızın bize yadigârı Atlı okçuluğu gelecek kuşaklara
en iyi şekilde aktarmaktır. Bu çerçevede Bünyan Belediyesi olarak bu denli büyük bir
organizasyonu hayata geçiriyoruz.” diye konuştu.
Başkan Şinasi Gülcüoğlu, bundan sonraki süreçte de, bu ve benzeri faaliyetlerle ilçeye hizmet
etmeye devam edeceklerini vurguladı ve tüm Kayserilileri, hafta sonu Bünyan’a davet etti.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18347.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

ASDER’den kahraman şehidimizin ailesine
ziyaret
Adaleti Savununlar Derneği (ASDER), üyeleri darbe girişiminde Özel Kuvvetler
Komutanlığı’nda kahramanca çarpışarak şehit düşen P. Asb. Kd. Bçvş. Ömer Halisdemir’in
memleketine giderek mezarını ve ailesini ziyaret ettiler.

29 Temmuz 2016 Cuma 09:30

P. Asb. Kd. Bçvş. Ömer Halisdemir, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi Özel
Kuvvetler Komutanlığı’nda darbecilerle çatışmaya girmiş darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi
alnından vurmuş sonra şehit edilmişti. Adaleti Savununlar Derneği (ASDER) Genel Başkan
Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Uludağ ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri kahraman
şehidimiz Halisdemir’i unutmadı.
Dernek üyeleri önce Şehit Ömer Halisdemir’in Niğde’de bulunan kabristanını ziyaret ederek
anı defterini imzaladılar. Grup daha sonra ailesini ziyaret ederek taziyelerini ilettiler, ardından
Orman Genel Müdürlüğü tarafından şehit Halisdemir’in isminin verildiği Hatıra Ormanı’nı
ziyaret ettiler.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18348.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

ERÜ'de açığa alınan personel sayısı 139'a
yükseldi
Erciyes Üniversitesi’nde paralel yapı ile mücadele kapsamında açığa alınan personel sayısı
139’a ulaştı.

29 Temmuz 2016 Cuma 09:32

ERÜ’de 21 Temmuz 2016 tarihinden itibaren başlayan görevden almalar çerçevesinde bugüne
kadar 21’i Profesör, 21’i Doçent, 16’sı Yardımcı Doçent, 6’sı Öğretim Görevlisi, 27’si
Araştırma Görevlisi olmak üzere 91’i akademik ve 48’i idari toplam 139 personel görevden
uzaklaştırıldı.

ERÜ’de paralel yapı ile mücadele kapsamında personele yönelik araştırma ve görevden
alınanlara yönelik soruşturma çalışmaları sürüyor.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18349.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Organik tarım sertifikasyon işlemleri
sürüyor
Gıda, tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Organik Tarımın
Yaygınlaştırılması ve Kontrolü” projesi kapsamında İlimizde bulunan 13 ilçede Organik tarım
sertifikasyon işlemleri ve saha kontrolleri yapıldı.

29 Temmuz 2016 Cuma 09:33

Organik üreticisi 10 kat arttı
Gıda, tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Yüksek Mühendislerinden Dr.
Yeşim Bekyürek, yürütülen kontroller hakkında bilgi vererek, 2012 yılında 80 dekar alanda 7
üretici ile başladıkları organik tarım çalışmalarının 2016 yılında 2 bin 500 dekar alanda 70
üretici ile devam ettiğini söyledi.
Pazarlarda tüketiciye sunulacak
Üreticilerin elde ettikleri organik meyve ve sebzelerin kentimizde iki ayrı bölgede yer alan
organik pazarda tüketicilerle buluşturulacağını belirten Yeşim Bekyürek, amaçlarının
ilerleyen yıllarda Kayseri'de organik tarımı daha hızlı bir ivmeyle artırmak olduğunu dile
getirdi.
Kimyasal yok
Bekyürek, Organik ürünlerin tamamen kimyasal ilaç ve gübreden ayrı olarak üretildiğini ve
tohumdan hasada kadar tüm süreçlerin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile
Sertifikasyon şirketleri tarafından denetlendiğini söyleyerek, vatandaşları 03 ağustosta Talas
Yenidoğan’da, 07 ağustos ise Kocasinan Erciyesevler'de hizmete açılacak organik pazarlara
davet etti.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18350.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Unutulmuş bir gelenek yeniden yaşatılıyor
Kayseri’de esnaflık yapan Ahmet Sarıçiçek Pastırmacı dükkânına kurduğu gilâburu aparatı
sayesinde kendi deyimiyle unutulmuş bir klasiği yeniden Kayserililerle buluşturuyor.

29 Temmuz 2016 Cuma 09:35

Dükkânlarına gelen müşterilerden bu sayede çok beğeni aldıklarını belirten esnaf Sarıçiçek
“Çocukluğumda gilâburuyu severek tüketirdim çok hoşuma giderdi bu yüzden böyle bir
çalışma gerçekleştirdik. Kayseri’de yeniden canlansın istedik. Müşterilerimizin çok hoşuna
gidiyor geçmişlerinde kalan bu klasik tadı yeniden hatırladıklarını belirtiyorlar.” şeklinde
konuştu.
Ağrısız sancısız böbrek taşı eritiyor
Kanserden, kalbe, safra kesesinden böbrek taşına birçok hastalığa alternatif tedavi olarak
tüketilen lif kaynağı olan gilaburu portakalın on katı kadar da C vitamini içeriyor.
Esnaf Sinan Sönmez “Özellikle gurbetçilerimizden gilâburu şerbetimize talep noktasında
oldukça ilgi var. Şifa olarak tüketiyorlar. Ağrısız sancısız böbrek taşını eritiyor. Zayıflamadan
kansere safra kesesinden böbrek taşına birçok hastalığa iyi geliyor. Gurbetçilerimizde merak
edip tüketiyorlar günde ortalama 40-50 bardak satış yapıyoruz .”dedi
Gilâburu şerbetinin üreticilerinden olan Sinan Sönmez şerbetle ilgili olarak şu bilgileri verdi
“Ürünümüz tamamen doğal üreticimizin bahçesinden toplanarak elde ediliyor. Bu mevsimlere
kadar da buzhanelerimizde saklanarak tazeliğini ve rengini koruyor. İçerisinde hiçbir katkı
maddesi yoktur. Şerbetimiz doğal sıkımdır.”
Haber: Seda Fırın Fotoğraf: Tuba Köksal
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18351.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Memur-Sen’den de şükür kurbanı
Memur-Sen Kayseri üyeleri, demokrasi nöbetinin 13. gününde Cumhuriyet Meydanı'nda
darbe teşebbüsünün önlenmesi nedeniyle iki adet kurban kesti.

29 Temmuz 2016 Cuma 09:36

Memur-Sen üyeleri ile birlikte kurban kesimi sırasında tekbir getiren ve dua eden MemurSen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, "Memur-Sen olarak darbenin önlenmesinden dolayı,
milletin iradesinin meydanlara yansımasından dolayı bir kurban kestik. Bu gün 13. gün ve biz
meydanlardayız" dedi.
Kalkan, "1 milyon üyesi ile Memur-Sen şu anda alanlarda bulunuyor. Cumhurbaşkanımız
‘Alanlardan çekilebilirsiniz, artık darbe tehlikesi kalmadı. Ülke rahatladı, normalleşti’
deyinceye kadar biz meydanlardayız. Bizim de Kayseri’de 21 bin 573 üyemiz var. Sabahlara
kadar nöbetteyiz. Bu gün de şükür için iki tane kurban kestik. Artık darbecilerin şunu
anlaması lazım. Artık Türkiye’de darbe yapmak çok kolay değil. Çünkü 1 milyon üyesi
bulunan sivil toplum örgütü Memur-Sen var. Allah’ın izniyle tankların karşısına da çıkarız,
tankların altına da yatarız artık bundan sonra darbe yaptırmayız" diye konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18352.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Türkiye artık daha güçlü
Demokrasi nöbetinin 13’üncü gününde vatandaşa seslenen Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, tüm dünyada mazlumlarının umudu olan Türkiye'nin, eskisinden daha
güçlü olduğunu söyledi.

29 Temmuz 2016 Cuma 09:41

Cumhuriyet Meydanında, demokrasi nöbetinde vatandaşa seslenen Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti’nin iktidara geldiği 15 yıldan bu yana Türkiye’nin her
manada şaha kalktığını ifade etti. Darbe Kalkışmasından önce de, Ortadoğu’daki mazlum
halkların önderi ve umudu konumundaki Türkiye’nin, hain kalkışmada gösterdiği dirençle bir
kez daha Ortadoğu’daki gücünü kanıtladığını belirten Başkan Büyükkılıç, Türk milletinin, dış
mihrakların da rolü olan oyunu kolaylıkla bozduğuna dikkat çekti.
Ülkenin tüm kurum ve kuruluşlarının dimdik meydanlarda bir araya geldiğini kaydeden
Başkan Büyükkılıç, “Bu olaylar hayırlara vesile olacak ibretlik bir vesika olmasını temenni
ediyoruz. Milletin akıl ve feraseti artık tüm dış güçlerin oyunlarını bozacak güce ulaşmıştır.
Artık Türkiye eski Türkiye değildir.” İfadelerini kullandı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18354.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

FETÖ/PDY operasyonunda İlyas Boydak
da yakalandı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün FETÖ/PDY operasyonları çerçevesinde Mustafa Boydak,
Şükrü Boydak ve Halit Bayhan gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan İlyas
Boydak da yakalanarak gözaltına alındı.

29 Temmuz 2016 Cuma 13:58

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen FETÖ/PDY operasyonları çerçevesinde
Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, Boydak Holding Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Şukrü Boydak ve Halit Bayhan sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına
alınmıştı. Hacı Boydak, İlyas Boydak ve Bekir Boydak hakkında ise gözaltı kararı çıkarılmış
yakalanmaları için çalışma başlatılmıştı.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde hakkında gözaltı kararı bulunan İlyas Boydak
da yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18355.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Çolakbayrakdar çifti meydanı boş
bırakmıyor
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, demokrasi
nöbetinin başladığı ilk günden itibaren Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla birlikte nöbet
tutuyor.

29 Temmuz 2016 Cuma 14:00

Toplumun bütün kesimlerinden vatandaşın katıldığı ve renkli görüntülerin oluştuğu demokrasi
nöbetinde Başkan Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, vatandaşları yalnız
bırakmıyor. Çolakbayrakdar ailesinin bu tutumu, vatandaş tarafından ilgiyle karşılanıyor.
Ellerinde Türk bayraklarıyla nöbet tutan vatandaşların fotoğraf taleplerini de geri çevirmeyen
Başkan Çolakbayrakdar, “Birliğimizi ve beraberlerimizi bozmaya çalışanlara karşı,
vatandaşlarımız her gece meydanlarda toplanarak tepkisini ortaya koymaya devam ediyor.

Bizdeki bu kardeşlik ruhu olduğu sürece hiçbir güç hain emellerineulaşamaz.Yüreklerimizde
vatan sevgisi olduğu sürece hiçbir güç ülkemizi bölemez.
başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ikinci bir emrine kadar
meydanları boş bırakmayacağız. Ülkemizin geçirmekte olduğu bu zor günlerde birlik ve
beraberlik örneği gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Sabahın ilk ışıklarına kadar meydanları terk etmeyen vatanseverlere Başkan Çolakbayrakdar,
kendi
elleriyle
çorba,
sandviç,
su
ve
çeşitli
yiyecekler
ikram
etti.
Kocasinan Belediyesi temizlik ekibi de günün ağarmasıyla birlikte modern araçlarla çevreyi
temizleyerek alanı, akşam devam edecek olan demokrasi nöbetine hazır hale getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18356.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Alpaslan Mahallesi Muhtarlığında
üniversite adaylarına ücretsiz hizmet
Alparslan Mahalle Muhtarlığı tarafından üniversiteye tercih yapacak öğrenciler için ücretsiz
'Tercih Danışma Merkezi' kuruldu.

29 Temmuz 2016 Cuma 14:02

Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Muhtarı Fatih Çalışkan, muhtarlık önüne kurduğu stant
ve uzmanlar eşliğinde öğrencilere ücretsiz tercih yapma hizmeti veriyor.
Geçtiğimiz yıl başlattıkları bu ücretsiz hizmeti, bu sene de devam ettirdiklerini belirten
muhtar Çalışkan, "Sosyal sorumluluk projemiz olan ve ikincisini düzenlediğimiz ücretsiz
üniversite tercih günleri Alparslan Mahalle Muhtarlığı'mızda uzmanlarımız eşliğinde
başlamıştır. Tüm üniversitelere tercih yapacak öğrenci kardeşlerimizi bekleriz." diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18357.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Cemaat'in darbeden sonra infaz edeceği 50
isim
Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, Cemaat darbesi başarılı olsa infaz edilecek isimlerden
50'sini yayımladı.

29 Temmuz 2016 Cuma 14:12

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, bugünkü köşesinde Cemaat darbesi başarılı olsa infaz
edileceği iddia edilen isimlerden 50 kişinin adını yayımladı.
"15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı FETÖ'nün infaz mangaları çok sayıda ismi direndiği
iddiasıyla öldürecekmiş" diyen Önkibar şu isimleri verdi:
1) Tayyip Erdoğan,
2) Binali Yıldırım,
3) Efkan Ala,
4) Hakan Fidan,
5) Berat Albayrak,
6) Melih Gökçek,
7) Bekir Bozdağ.
8) Süleyman Soylu,
9) Mehmet Yılmaz.
10) Naci Ağbal,
11) Çağatay Kılıç,
12) Mustafa Varank,
13) Recep Akdağ,
14) Faruk Çelik,
15) Mehmet Görmez.
16) Devlet Bahçeli,
17) Doğu Perinçek,
18) Ümit Özdağ,
19) Türker Ertürk,
20) Haydar Baş,
21) Ümit Kocasakal,
22) Uğur Dündar,
23) İrfan Fidan,
24) Mustafa Çalışkan.
25) Celalettin Lekesiz,
26) Şamil Tayyar.
27) Ahmet Zeki Üçok,
28) Ethem Sancak,
29) Okan Bato,
30) Soner Yalçın,
31) Osman Gökçek,

32) Mehmet Kılıçlar,
33) Mehmet Metiner.
34) Ali Erdoğan,
35) Sabahattin Önkibar.
36) Nurettin Veren.
37) Serhat Albayrak,
38) Turgut Aslan,
39) Ahmet Hakan Coşkun,
40) Hanefi Avcı.
41) Nedim Şener,
42) Hüseyin Gülerce,
43) Rasim Ozan Kütahyalı,
44) Salih Tuna,
45) Sabri Uzun,
46) Mustafa Karahasanoğlu,
47) Cem Küçük,
48) Ferit İlsever,
49) Turgay Güler.
50) Latif Erdoğan.
Kaynak: Oda tv
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18358.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

12. Üs’te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
5 Temmuz’daki darbe girişiminde 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan 7 askeri
uçağın kaldırılması ile ilgili olarak yapılan FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde 5 kişi daha
gözaltına alındı.

29 Temmuz 2016 Cuma 15:27

FETÖ/PDY terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe teşebbüsü
ile ilgili olarak 12. Hava Ulaştarma Ana Üs Komutanlığ’nda gerçekleştirilen operasyonda 55
askeri
personel
polis
ekipleri
tarafından
yakalanarak
gözaltına
alınmıştı.
Operasyonların devamında bu gün Kayseri Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü
tarafından E.Y., M.G., S.Ş., S.A. ve Y.K. isimli rütbeli askeri personeller yakalanarak
gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere el
konulduğu, yakalanan şahısların hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18359.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Kayseri milli irade için yürüyecek
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Milli İrade Yürüyüşü düzenleyecek. Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik'in de katılacağı yürüyüş 31 Temmuz Pazar günü yapılacak.

29 Temmuz 2016 Cuma 15:31

Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Kayserililer 31 Temmuz Pazar günü Ali Dağı
Yamaç Paraşütü İndirme Alanı'nda buluşacak. Sabah saat 06.30'da başlayacak olan Milli
İrade Yürüyüşü için saat 06.00'da Cumhuriyet Meydanı ve Büyükşehir Belediyesi Spor
A.Ş.'ye bağlı spor tesisleri önünden otobüsler kaldırılacak.
Ali Dağı Yamaç Paraşütü İndirme Alanı'ndan başlayacak olan Milli İrade Yürüyüşü'ne
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18360.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Kamuda FETÖ temizliği sürüyor
Kayseri’de Kamuda çalışan personellere yönelik sürdürülen FETÖ operasyonları dahilinde
açığa alınanların sayısı bin 700’ü aştı. Son olarak Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği'ne
bağlı hastanelerde 110, Pınarbaşı, Felahiye ve Akkışla Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe
Müdürlüklerinde görev yapan 5 personel daha açığa alındı. Emniyet Müdürlüğünde de açığa
almalar devam etti.

30 Temmuz 2016 Cumartesi 10:58

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan FETÖ/PDY operasyonunda aralarında
emniyet amiri, komiser ve polis memurları ile emekli emniyet müdürlerinin bulunduğu 43 kişi
daha açığa alındı.
Emniyette FETÖ temizliği
15 Temmuz'da ki FETÖ tarafından yapılan darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY
operasyonu kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli emniyet amiri, komiser ve
polis memurları ile emekli emniyet müdürlerinin bulunduğu 43 kişi gözaltında alınmıştı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 43 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından
adliyeye çıkarıldı.
Gözaltına alınan 43 kişinin evlerinde yapılan aramalarda örgütün simgesi haline gelen 1
dolarlık banknotlar ele geçirilmişti.

Kamu hastaneleri
15 Temmuz'da FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleşen darbe girişimi sonrasında Kamu
Hastaneleri Genel Sekreterliği'ne bağlı hastanelerde 110 personel açığa alındı.
Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği'nde FETÖ terör örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması
ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda 33'ü doktor olmak üzere 110 kişinin açığa alındığı
öğrenildi.
Açığa alınanlar arasında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski Başhekimi Doç. Dr.
Hüseyin Arınç ile Sağlık eski İl Müdürü olan ve Talas’ta aile hekimi olarak da görev yapan
Kadir Çetinkara’nın da olduğu belirtildi.
Tarım müdürlüğünden 5 kişi alındı
Diğer yandan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden bir süre önce Pınarbaşı,
Felahiye ve Akkışla ilçelerine gönderilen 4’ü ziraat mühendisi, 1’i veteriner olmak üzere 5
personel FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18361.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

İşte Halkın Tankı
Türkiye’de kullanımı başlandığı yıllardan beri Almanların Dünyaca ünlü markası Mercedes’e
söylenen “Tank gibi otomobil” sözü gerçek oldu. Kayserili bir vatansever, Darbe
kalkışmacılarına karşı Mercedes marka arabasının üzerine “Halkın Tankı” yazdı.

30 Temmuz 2016 Cumartesi 11:00

Vatanını korumak için bütün özverisini ortaya koyan Türk halkı, 15 Temmuz akşamından bu
yana tüm Dünyaya “boyun eğmez ve yenilemez” karakterini gösterdi. Meydanları terk
etmeyen Halk söz konusu vatan olduğu zaman neler yapabileceğini haykırdı. Türk Halkının
bu tavrı dosta güven düşmana ise korku saldı.
Kendi silahını geliştirdi
Ülkesini korumak için vücudunu siper eden halk sonunda kendi silahını da üretti. Kayseri
sokaklarını darbe girişimi akşamından beri terk etmeyen vatandaş ürettiği silahıyla
“demokrasi nöbetini” tutmaya devam ediyor. Alman yapımı otomobilinin tavanına askeri
Tankların silah mekanizmasını andıran mukavvadan yaptığı maket ile kent sokaklarında
dolaşan Kayserili ailesiyle birlikte nöbete devam ediyor. Pratik ve nüktedan zekâsıyla anılan
Kayserili Tanka benzettiği otomobiline yerleştirdiği maket üzerine “Halkın Tankı” yazarak
tanklarda bulunan namlu ve mekanizmasını andıran şekil oluşturdu.
Mühendislik harikası
İsminin açıklanmasını istemeyen Kayserili vatanseverin hayalgücü, silah tasarımcılarına
ilham kaynağı olacak cinsten buluş olarak değerlendirildi. Otomobilinin tavan kısmına
mukavvadan askeri tankların namlu mekanizmasına benzer bir şekilde bölüm yapan Kayserili
yine mukavva kartondan silindir şeklinde otomobilin ön kısmını gösterecek şekilde namlu
yaptı. Hayal gücü sınır tanımayan memleketim insanı Tanka benzettiği otomobilin ismini de

belirledi. Kayserili mucit otomobiline tank görünümü sağlayan maket üzerine keçeli kalem ile
“Halkın Tankı” yazarak Kayseri sokaklarında dolaşıyor. Otomobilin sıra dışı ve anlamlı
görüntüsünü gören Kayserililer ise otomobil sahibine el sallayarak fotoğraf çekmek için
yarışıyor.
Haber ve Foto: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18362.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Yıldız, Yozgat’ta demokrasi nöbetine katıldı
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 15 Temmuz’da Türk milletinin devletine
sahip çıktığını söyledi.
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Bu necip millet devletine sahip çıkmıştır
15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından başlatılan demokrasi nöbetleri aralıksız
sürerken, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Yozgat Cumhuriyet
Meydanında Demokrasi Nöbeti tutan vatandaşlara seslendi. Yıldız, bu ülkede 27 Mayıs, 12
Eylül, 27 Nisan, 28 Şubat tarihlerinde milletimizin iradesinin ayaklar altına alındığı bir
dönemden milletin şahlanışına şahitlik ettiğimiz bir dönemi yaşadığımızı belirterek, “O açıdan
Türkiye siyaset tarihine ve dünyadaki insanlık tarihine altın harflerle yazılacak çok önemli bir
şey yaptınız. Bu necip millet devletine sahip çıkmıştır. Eğer bu alçaklar, bu hainler,
amaçlarına ulaşsalardı, 16 Temmuz sabahını tasavvur edebilecek durumda değildik. Başta
güzel insan, başkomutan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek talimatları ve
direktifleriyle beraber, vatandaşımızı, bütün milletimizi korumaya meydanlara davet etti”
dedi.
“Ufkumuzdaki insan tipini değiştirdiler”
Yıldız, “Biz Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmamız lazım derken, yalnızca bir parti adına değil,
bu ülkenin yetişmiş bir insanı adına değil, devletin başı, milletin yetiştirdiği güzel bir insan,
birleştirici, bütünleştirici bir unsur adına bunları söylüyorduk. Ona sahip çıkmamız lazım
diyorduk. 15 Temmuz’da niçin sahip çıkmamız lazım geldiğini bir kez daha anladık. Bunların
bu kadar gözü dönebileceğini, hiç düşünebiliyor muydunuz? Bir insanın dindarlaşmasını,
İslamlaşmak adına gelmediğini bir kez daha burada görmüş olduk. İnsan ta yüreğinden
yaralanıyor, ciğeri dağlanıyor. Bu hainler, yalnızca bu ülkeye, sizin verdiğiniz vergilerle
alınan tankla, topla, tüfekle, uçakla verdikleri zarar onunla kalmadı. Ama aynı zamanda
ufkumuzdaki insan tipini değiştirdiler. Bundan sonra bir insanın diğer bir insana
güvenemeyeceği vebalini bunlar ne dünyada ne de ahrette ödeyebilirler. Bizi çevreleyen darbe
girişimleri yalnızca bir kaos oluşturmak değil, yalnızca bir darbe yapmak değil, insanımızı
başından sonuna kadar kaybetmeye getirdi. Bizi çevreleyen tehdit, yalnızca tank, top, tüfek
değil, aynı zamanda bütün İslami ve milli değerlerimizi de onurları da mahvettiler bunlar. Her
birinizden Allah razı olsun bu meydanda sahip çıktığınız gibi, biz geleneklerimize,

göreneklerimize, yetişme tarzımıza, dini emirlerine, milli değerlere, her birisine her
zamankinden daha fazla sahip çıkacağız” diye konuştu.
Konuşmanın ardından Eski Bakan Yıldız ve AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer,
Hakkari'de terör örgütü PKK mensuplarınca patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda
şehit olan polis memuru Abdullah Bozkurt'un evini ziyaret ederek şehidin babası Hüseyin
Bozkurt'a taziye dileklerinde bulundu.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18363.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Onlar asker kıyafeti giymiş terörist
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, darbe girişiminde
bulunanların Mehmetçik değil, asker kıyafeti giymiş teröristler olduğunu vurguladı.
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Arık, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde CHP grubu adına söz alarak Uluslararası İşgücü
Kanun tasarısını değerlendirdi. Konuşmasının ilk bölümünde darbe girişimini değerlendiren
Arık, “Sözlerime Mehmetçiğin kıyafetlerinin arkasına gizlenen teröristler tarafından
gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan asker, polis ve sivil vatandaşlarımıza
Allah’tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Kendi meclisini bombalayan, kendi halkına
ateş açan, günahsız Mehmetçikle polisi, halkı karşı karşıya getirmeye çalışan bu hainler asla
Türk askeri olamaz, bunlar olsa olsa terörist olur. Bunun yanı sıra darbe girişiminin
duyulduğu andan itibaren siyasi görüşü ne olursa olsun ellerinde Türk Bayraklarıyla sokaklara
inerek, darbeye karşı tek vücut olan, demokrasinin ve parlamenter sistemin yaşamasına
inanarak, duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.
Tehlike geçmedi
Tehlikenin geçmediğini belirten Arık, birlik ve beraberlik ikliminin sarsılmaması daha da
güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. OHAL uygulaması ile meclisin işlevsizleştirildiği ifade
eden Arık, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Evet, Kurtuluş Savaşı’nda, savaş halinde çalışan
hatta bizzat savaşa komuta eden Gazi Meclis, hiçbir koşul altında kapanmamalı… Maalesef ki
geçen hafta alınan OHAL kararı ile sadece hükümetin aktör olacağı kanun hükmünde
kararnamelerle meclis işlevsiz hale getirildi. Oysaki, İstiklal Savaşında Meclisimizin
yaptığına benzer biçimde, adeta bir meclis hükümeti gibi hareket etmemiz, ülkemizi felakete
sürüklemeye çalışan düşmanlara ve şer odaklarına verilebilecek en iyi cevap olacaktı. Evet,
olması gereken Gazi Meclisi aktif olarak çalıştırmaktı.
1980’li yıllardan bugüne kadar geçen sürede Fetullahçı Terör Örgütünün artan bir oranda
devletimizin kurumları içerisine göz göre göre sızdığını herkes biliyor. Bu süreçte önceki
AKP hükümetlerinin çok büyük vebali olduğunu, çok büyük pay sahibi olduğunu da hepimiz
biliyoruz. Bunun hesabının elbette sorulması gerekiyor. Ancak bu hesaplaşmanın yapılacağı
gün bugün değildir. Bugün yapılması gereken yanlışlardan kurtulma adı altında yeni
yanlışların yapılmamasıdır. Kamuda yaşanan tasfiyeler de gösteriyor ki, Türkiye’nin en

önemli sorunlarından biri liyakat sistemini dışlayan, “kayırma sistemi”nde
yatmaktadır. Kayırma sistemi, kamu görevlilerinin hem hizmete giriş, hem hizmette kalış,
hem de hizmette terfi ediş bakımından belli bir ideolojiye, siyasal partiye, aidiyet ve ya da
bağlılık ölçütüne göre dağıtılması olarak tanımlanabilir. Maalesef gelişmiş ülkelerde henüz
19. yüzyılda büyük ölçüde terk edilmiş bulunan “kayırma sistemi”, ülkemizde 21. yüzyılda
hala büyük oranda hakim olan anlayış olarak kendisini göstermektedir. Ve bu tasfiyelerin
ardından kamuoyunda yeni bir endişe baş göstermiştir. Yurttaşlarımız, kamudan tasfiye edilen
FETÖ mensuplarının yerine, liyakatin göz ardı edilerek başka bir cemaatin, başka bir tarikat
mensuplarının yerleştirileceği endişesini taşıyor. Böyle bir girişim bu ülkeye yapılabilecek en
büyük ihanettir. Devlette görev almanın kıstası mutlaka liyakat olmalıdır. Milletin
çocuklarıyla; Van Gölü’nden kaç kova su çıkar, kirpinin kaç dikeni vardır gibi saçma sapan
sorularla dalga geçenler; öte yandan FETÖ mensuplarına sınavdan önce soruları vererek,
çeşitli kurumlarda işe girmelerini sağlayanlar, bu milletten özür dilemeli ve haksızlığa
uğrayan vatan evlatlarının hakkını da teslim etmelidir.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18364.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi açılıyor
Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki yatırımlarını sürdürüyor. 15 Temmuz darbe girişimi
nedeniyle ertelenen Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi'nin açılışı bugün saat 19.30'da
yapılacak.
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Büyükşehir Belediyesi Hacılar'daki sosyal, kültürel ve ekonomik hayata kakı verecek önemli
bir hizmeti hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Hacılar Kadın ve
Gençlik Merkezi'nin ilçenin sadece bugününü değil geleceğini de değiştireceğini söyledi.
Kadın ve Gençlik Merkezi'nin ilçede yaşayanların daha donanımlı bireyler olmasını
sağlayacağını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Kadınlarımız ve gençlerimiz buraya gelerek
boş zamanlarını aile ekonomilerine katkıda bulunabilecekleri hobi ve meslek kursları ile
değerlendirebilecekler. Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezinde ilçemizin ihtiyaç duyduğu pek
çok unsur bir arada bulunuyor. Merkezimizde bir adet çok amaçlı salon yer alıyor. 500 kişilik
olan bu salon, nikah, düğün, konferans ya da daha farklı etkinliklerde kullanılabilecek.
Merkezimizde ayrıca 6 adet derslik bulunuyor. Toplam 80 kişilik kapasiteye sahip
dersliklerimizde yıl içerisinde, gerek mesleki eğitim kursları ile yetişkinlere gerekse takviye
kurslarla öğrencilere hizmet verilecek.

Kadın ve Gençlik Merkezimizde ayrıca fitness salonu, yüzme havuzu, gençlerimiz için oyun
salonu ve bir adet cep sineması bulunuyor. Tüm bu hizmetler Hacılar'daki sosyal ve kültürel
hayata, verilecek mesleki eğitimlerle de ekonomik hayata katkıda bulunacak" dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18365.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Tahsilatlar artık e-Devlet üzerinden de
gerçekleştirebilecek
E-Devlet Kapısı üzerinde ödeme işlemlerine yönelik çalışmalar kapsamında Türksat A.Ş.,
vatandaşların
belediyelere
yapacağı
ödemeleri
e-devlet
kapısı
üzerinden
gerçekleştirilebilmesine yönelik ödeme entegrasyonunu tamamladı. Türksat A.Ş. ve Kayseri
Talas Belediyesi bu hizmetin ilk uygulamasını birlikte hayata geçirdi.
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Açılan hizmet ile birlikte, Talas Belediyesi'ne borç ödemesi yapmak isteyen vatandaşlar,
borcunu kredi kartı ile güvenli bir şekilde e-Devlet Kapısından da ödeyebilecek.
Belediye tahsilatlarının e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmasına yönelik işlemlerin tüm
belediyeleri kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Oluşturulan alt yapı ve entegrasyon ile tüm belediyeler istedikleri takdirde tahsilat işlemlerini
e-Devlet Kapısına taşıyabilecek.
28 milyondan fazla kişiye hizmet sunuluyor
Aylık yaklaşık 30 milyon girişin yapıldığı e-Devlet Kapısı, belediye hizmetleri de dâhil olmak
üzere, 1523 adet hizmeti, 28 milyondan fazla vatandaşın ayağına götürüyor. E-Devlet Kapısı,
hâlihazırda 168 belediye ile 6 yerel hizmet kurumuna ait hizmetlere erişim imkânını
vatandaşların kullanımına sunuyor. E-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilen bu ve benzer
hizmetler ile bir taraftan belediye hizmetleri daha geniş kitlelere ulaştırılırken, diğer taraftan
vatandaşların yönetime daha çok katılımına, daha etkin rol oynamasına ve yönetimde şeffaflık
sağlanmasına katkı veriliyor.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18367.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

FETÖ bulunduğu her ülke için tehlikedir
Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki
gösteren sivil toplum kuruluşları öncülüğünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
Türkiye'ye destek gösterisi düzenledi. TİKA Başkanı Serdar Çam telefon bağlantısı ile
Üsküp’e bağlanarak FETÖ terör örgütü konusunda uyarılarda bulundu.
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Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğince (MATÜSİTEB) Arnavut, Boşnak,
Makedon, Romen derneklerinin destekleri ile şehir merkezinde "Milli İradeye Destek,
Darbeye Hayır" sloganıyla düzenlenen gösteriye Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Ömür
Şölendil'in yanı sıra ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri, Makedonya hükümetinden
bakanlar ve ülkenin dört bir yanından gelen farklı milletlerden çok sayıda kişi katıldı.
Ellerinde Türk bayrakları ve Türkiye'ye destek pankartları taşıyan vatandaşlar, çalınan
marşlar eşliğinde coşkulu anlar yaşadı. Yapılan konuşmaları sık sık “Dik dur eğilme,
Balkanlar Seninle” sloganları ile kesilmesi dikkat çekti.
MATÜSİTEB Başkanı İbrahim: “Evladı-ı Fatihan topraklarında bunları barındırmak bizlere
haramdır”
MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim, burada yaptığı konuşmada, FETÖ'nün darbe
girişimini kınadıklarını belirterek, ülkesine ve milletine ihanet edenlerin en kısa zamanda
adalet önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi. Darbe girişiminde bulunan hainlerin
Makedonya'da da faaliyet gösterdiğine işaret eden İbrahim, "Buranın Türkleri olarak, evlad-ı
fatihan topraklarında bunları barındırmak bizlere haramdır. Osmanlı'nın nazlı yurdu
Rumeli'den bunları defetmek boynumuzun borcudur." diye konuştu.
Büyükelçi Şölendil bu hain saldırı karşısında gösterilen tutumun Türkiye'nin siyasi tarihinde
önemli bir dönüm noktasını olduğunu ifade ederek, "Ülkemizin barışı, huzuru, refahı, birlik
ve bütünlüğünü hedef alan tüm faaliyet ve eylemlere karşı kararlı mücadelemiz
sürdürülecektir." dedi.
TİKA Başkanı Serdar Çam: “Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve milletimizin yiğitçe
karşı duruşu ile kurtulduk”
Gösteriye telefonla bağlanan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Dr.
Serdar Çam da Üsküp'te toplanan çok sayıda vatandaşa desteklerinden dolayı teşekkür ederek,
FETÖ mensuplarının sadece Türkiye için değil, diğer tüm ülkeler için de tehlike teşkil ettiğini
söyledi. Türkiye’nin son 13 yılda her alanda çok önemli başarılar elde ettiğini, bu başarıların
birçok ülkeyi adeta kıskançlığa ittiğini belirten Çam; Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık
süreçleri gibi hadiseler ile Türkiye’nin yükselişinin durdurulmaya çalışıldığını ve en son 15
Temmuz gecesi FETÖ terör örgütünün darbe girişimi ile büyük bir acı ve katliam yaşandığını
anlattı.
15 Temmuz gecesi Türkiye’nin tarihinin en alçakça saldırısının gerçekleştiğini dile getiren
TİKA Başkanı; “FETÖ’nün dünyanın en alçak ve adi terör örgütü olduğunu gördük.
Savaşlarda dahi ülkeler birbirilerinin meclislerini bombalamamıştır. Bu alçak terör örgütü
kendi meclisini, kendi halkını türlü hileler ile ele geçirdikleri ülkenin kendi silahları ile
bombaladı. Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a karşı suikast planları

ortaya çıktı. Türk tarihinin en alçakça saldırısından Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve
milletimizin ferasetle, yiğitçe karşı duruşu ile kurtulduk” dedi.
15 Temmuz gecesi şehitlerinin Türkiye’nin gücünü artıran en büyük manevi güç olduğunu
ifade eden TİKA Başkanı Serdar Çam; “Ülkemiz bugüne kadar ki tüm saldırılardan
güçlenerek çıktı. Bu alçakça saldırıdan da güçlenerek çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız,
hükümetimiz dimdik ayakta, ekonomimiz dimdik ayaktadır. TİKA olarak kaldığımız yerden
devam ediyoruz. Tüm Balkanlara ülkemizin, Türk insanının yardımlarını ulaştırmaya devam
edeceğiz.” şeklinde konuştu.
“FETÖ’nün tehlikeli faaliyetlerine karşı dikkatli olun”
Konuşmasının sonunda FETÖ terör örgütünün sadece Türkiye için değil bulundukları her ülke
için tehlikeli bir örgüt olduğu belirten Çam; “Bu FETÖ terör örgütü konusunda siz
kardeşlerimizi uyarmak istiyorum. Bu örgüt hoşgörü, diyalog gibi yaklaşımlarla, dini
söylemlerle sinsi şekilde yüze gülerek ama arka planda türlü yalanlar, hileler ile devlet
kademelerinde nifak oluşturan sonunda da ülkelerin idari yapılarını çalışamaz hale getiren
tehlikeli bir terör örgütüdür. Sadece Türkiye için değil, ülkeniz için de bu terör örgütünün
faaliyetlerine karşı dikkatli olun.” Uyarısında bulundu.
Makedonyalı devlet bakanları Furkan Çako ve Necdet Mustafa, Makedonya Boşnak Kültür
Merkezi Başkanı Cemil Bektovic ve Kalkandelen Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Metin
İzeti de darbe girişimini kınayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk hükümetine ve halkına
desteklerini bildirdi. Makedonya'da daha önce de Gostivar ve Kırçova şehirlerinde benzer
destek gösterileri düzenlenmişti.
tika.gov.tr
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18368.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Huzur Sokağı
Turgut Yılmaz'ın kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18369.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Nene hatunların, Kara Fatmaların ruhu
halen yaşıyor
MHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanı Serap Şule Kalın, darbe girişimi nedeniyle yaşanan
olaylarla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “FETÖ destekli hain darbe kalkışması ile
birlikte tüm dünya görmüştür ki Nene Hatunlar, Kara Fatmalar dün olduğu gibi yine ülkesi ve
milleti için canını hiçe saymış ve darbecilere insanüstü bir güçle direnerek geçit vermemiştir”
dedi.
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Ülkücü kadınların her türlü demokrasi dışı arayışa tavırlı ve karşı olduğunu belirten Kalın,
“Türkiye Cumhuriyeti olağanüstü ve gayri meşru bir durumla karşı karşıyadır. Liderimiz
Devlet Bahçeli, Kudüs’ün kapısına dayanan Haçlı operasyonunun hâlâ iş başında, görevde
olduğunu hatırlatarak, “Fetullahçı Terör Örgütü bunların Türkiye’ye tutunmuş ortakçılarıdır.
FETÖ’cü teröristler, üçüncü bin yılda Asya’nın Hıristiyanlaştırılmasına hizmetle
görevlendirilmiş, Kürdistan’ın doğumunu hızlandırmak için tembihlenmiş insan ve inancın
yüz karalarıdır. 12 Eylül’de ‘Bizim çocuklar kazandı’ diyorlardı. Çok şükür, 15 Temmuz’da
onların gayrimeşru çocukları kaybetti, bu kez Türk milleti kazandı” diyerek yapılan darbe
girişiminin boyutunu özetlemiştir. Bu sorumluluğun bilincinde olan Türk kadınları, dünyanın
hiçbir ülkesinde rastlanmayacak bir direniş örneği sergilemiştir. Kadınlarımız hain FETÖ
militanı darbecilere karşı, ideoloji ve siyasi ayrım yapmadan omuz omuza bir direniş
göstererek, Tarihe dün olduğu gibi bugünde altın harflerle adını yazdırmıştır. Nene
Hatunların, Kara Fatmaların halen var olduğunu tüm dünyaya ispat etmişlerdir. Askeri darbe
teşebbüsünde bulunanların en kısa sürede bu haince kalkışmasının cezasını bulacaklarına
inanıyoruz. Milletimizin sağduyulu ve soğukkanlı hareket etmesi önem arz etmektedir. Hiç
kimsenin şüphesi olmasın ki, Türk milleti bu badireyi atlatacaktır. Milli birlik ve
beraberliğimizi bozmaya hiç kimsenin gücü de yetmeyecektir" açıklamasını yaptı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18370.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Mahalli idareler Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na bağlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “İçişleri Bakanlığı’ndaki mahalli idareler,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlandı” dedi.
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Mahalli İdarelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmasının sağlayacağı faydalara işaret
eden Özhaseki, "Bütün belediyelerimiz aslında idari işlemler bakımından İçişleri Bakanlığı
tarafından ve Mali işlemler bakımından sayıştay müfettişlerince denetleniyor. Ama biz
biliyoruz ki Türkiye'deki en büyük sıkıntı, imar alanı. İmar noktasında ciddi bir denetleme
olmuyor. Bu konuda uzman eleman da bulmak zor. Şikayet olduğunda bile sadece bilirkişilere
gönderiliyor, bilirkişilerden de nasıl rapor gelirse, iş öyle yapılıyor.” dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18371.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Camilerde 'Darbe' konulu hutbe okundu
Meydanlarda demokrasi nöbetini sürdüren vatandaşlar Cuma namazında dua etti. Diyanet
İşleri Başkanlığı tarafından camilerde okutulan Cuma Hutbesinin bu haftaki konusu bir önceki
cumada olduğu gibi "Milletçe Kenetlenme Günü" olarak belirlendi. Cemaate birlik olmanın,
kenetlenmenin önemi anlatıldı.
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Darbe girişiminin püskürtülmesi ardından yurt genelinde başlayan topyekûn mücadele devam
ediyor. Diyanet işler Başkanlığı’nın emri ile camilerde darbe karşıtı hazırlanan hutbe ve
dualar okundu. Bu mübarek günde Müslümanlar camilere akın ederek, farz olan Cuma
namazını edâ ettiler. Kentimizdeki camilerde hutbeden önce birlik, beraberlik ve selamet
dilenen dualara hep bir ağızdan âmin denildi. Memleketin selameti için canını veren şehitlere
rahmet dilenirken yaralılar için ise şifa istendi. Hutbede ise memlekettin karşı karşıya olduğu
tehlikenin ve milletin bu tehlikeye karşı duruşu vurgulandı.Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18372.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Darbe mağdurları ‘15 Temmuzu’ anlatacak
Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştiren darbe girişimine ilişkin darbe mağdurları
tarafından Kayseri Küçük Millet Meclisinde konuşma gerçekleştirecek.
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“15 Temmuz kanlı darbe girişimi” konulu konuşmada darbe mağdurlarından “Mehmet
Hüsrevoğlu ve “Faruk Hasetçi” neler yaşadıklarını anlatacak.
Konuşma bugün saat 14.00 da Kocasinan belediye salonunda gerçekleşecek. Konuşmanın
moderatörlüğünü ise Adnan Evsen yapacak.
Haber: Fatma Ural-Seda Fırın
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18373.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Gülen iade edilirse örgüt dağılır
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimini TV
NET ekranında değerlendirdi. Özhaseki, FETÖ terör örgütünün başı Gülen'in iadesi
durumunda, örgütün dağılacağını söyedi.
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Bakan Özhaseki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 'Milli İrade Nöbeti'
devam ederken, devletin terör örgütü FETÖ'ye karşı yürüttüğü mücadeleyi anlattı.
Bakanlıklarda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, kamu dairelerinin terör örgütünden temizlenmesi
çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü, adaleti tesis etmek için azami gayret gösterildiğini
ifade eden Bakan Özhaseki; "Abdülhamid Han Hazretlerinin çok güzel bir sözü var, diyor ki,
'biz devlet sahipleriyiz, hak isteyen olursa hakkını vermemiz lazım, ama başkaldıran olursa
başını almamız lazım.' Devlet böyle idare edilir, burada merhamet olmaz. Biz bunları
yaparken masum, pat diye ismi araya karışmış, bir türlü birilerinin ispiyonuyla, ihbarıyla,
falan-filanla birilerinin kurban gitmesine razı olamayacağımız için inceliyoruz." dedi.
Bakan Özhaseki; FETÖ terör örgütünün başı Gülen'in iadesi durumunda, örgütün dağılacağını
kaydetti:
"İade gerçekleşirse, aslında bir örgütün şizofrenik bir yapıdaki lideri Türkiye'ye gelmiş
olur, cezasını çeker, büyük ihtimalle de bu yapı dağılır, çünkü o yapıda ikinci adam yok,
üçüncü adam yok, beşinci adam yok. Benim bildiğim alt tarafta, duyduğumuz daha doğrusu,

8-10 kişilik, 20 kişilik, sayısını bilmediğim bir ticari heyetleri var ve bunların da her birisi en
üstteki Feto'ya bağlı olarak çalışıyor. Feto şizofrenik bir yapı olduğu için hepsini tesir altında
bırakmış..."
Bakan Özhaseki; FETÖ'nün gerçek yüzünün anlaşıldığını hiçbir desteğinin kalmadığını
belirterek şunları söyledi:
"Eskiden insanlar bunlara parayı verirken niye veriyorlardı? Çocuklarını okullarına
gönderirken niye gönderiyorlardı? Yurtlarına çocuklarını teslim ederken niye teslim
ediyorlardı? Bir sebebi vardı, bunlar düzgün insanlar, temiz insanlar, çocuğumu teslim
edeyim, birçok aile de hatta ben çocuğumla ilgilenemiyorum, çocuğum televizyon çocuğu
oluyor veya sokak çocuğu oluyor, bunların yanında biraz daha terbiyeli, milli manevi
değerlerini alsın diye veriyordu. Şimdi böyle verecek bir Allah'ın kulu kaldı mı? Hayır.
Bunlara para verecek kimse kaldı mı? Hayır. Bunlara hoş bakacak, sempatik bakacak bir
Allah'ın kulu kaldı mı hala, öyle bir deli var mı? Hayır. Bunların lideri, rezilliği her türlü
ortada, o zaman bu terör örgütünün tutması ihtimali yok."
Özhaseki; ordu içine sızarak darbe girişiminde bulunan hainlerin bertaraf edilmesi ve
gelecekte böyle hainliklerin yaşanmasını engellemek için Türk Silahlı Kuvvetleri'nde
yapılacak düzenlemeleri ise şöyle değerlendirdi:
"Böyle bir belanın def edilmesi için çok kesin, kati, sert bir karar çıkar, kesip atarsanız. Yani
artı cerrahi müdahaleydi bu derseniz, bu yapıyı kesip kaldırıp atarsanız. İşte bizim yaptığımız
gibi 150 civarında bu işe ilişmiş olan komuta kademesindeki generallerden, sonra binin
üzerinde rütbeli subaydan kaldırıp atarsanız bu millete hizmet etmiyorlar, bunu yapıyorlar
diye. İkincisi, sonra da bunu aynı yapı içerisinde çeşitlendirmeye doğru giderseniz. Nasıl?
Jandarmayı alırsınız İçişleri Bakanlığı'na verirseniz. Tüm silahlı gücü bir tek ele verdiğinizde,
her zaman Türkiye gibi ülkelerde, bizim gibi genlerinde biraz önceki saydığım yapısal
özellikleri taşıyan ülkelerde o silahlı gücün bir gün tehlike olma istidadı var. O zaman sizin bu
silahlı güçlerde bir çeşitlendirmeniz icap ediyor. İşte baştan sona bütün bunların dizayn
edileceği bir ortam var. Bir kötülükten, bir şerden hayır doğar mı? İşte inşallah bu hayırlar
doğacak diye bakıyorum ben."
Meydanlardaki coşkuya dikkat çeken Özhaseki; milletin tam bir birlik bütünlük içinde
olduğunu ve bunun korunması gerektiğini vurguladı. Bakan Özhaseki; bu ortamın siyasete de
yansıdığını şöyle ifade etti:
"Siyasette de bir yumuşamaya vesile oldu dikkat ederseniz. Dilde, üslupta, ilişkilerde hatta
Meclis'te bile kanunlar çok hızlı çıkmaya başladı. Yeni Anayasa çalışmalında da zannedersem
daha önce üzerinde uzlaşılan temel hak ve hürriyetlere dayalı bazı konularda üç partinin de,
dört partinin de hatta ittifak ettiği konular gelecektir yeniden yazılıp gelecektir, küçük bir
paket olarak gelecektir. Diğer anayasa konusunda işler biraz daha normalleştiğinde,
makulleştiğinde temel ayrılık noktası olan konularda ben çok geriye gidiş görmüyorum, yani
CHP'nin tavrında parlamenter sistemden geriye gidiş çok gözükmüyor. Özellikle darbeyi
engelleyen parlamenter sistemdir gibi birtakım sözler söyleyerek de zaten bu sözlerin
arkasında olduklarını da ifade ediyorlar. O zaman hiç değilse anlaştığımız maddeleri
getirelim, geçirelim. Diğer temel meseleler, makulleştiği zaman ortam yeniden gündeme
gelsin konuşulsun elbette."
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18374.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

"Sanata Dönüşen Altın Eller" sergisi
Unkapanı Kültür Merkezi'nin düzenlediği "Sanata Dönüşen Altın Eller" sergisi, Samsun
Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu'nda açıldı.
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İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Halk Eğitim Merkezi katkısıyla
Unkapanı Kültür Merkezi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında organize ettiği "Sanata
Dönüşen Altın Eller" sergisi Samsun Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu'nda sanatseverlerin
beğenisine sunuldu. Dekoratif Ahşap Boyama Öğretmeni Neslihan Kaya, 3 Boyutlu ResimHamur Çiçek Öğretmeni Nurten Kaplan ve kursiyer Yeliz Fidan’ın da bireysel çalışmasının
olduğu sergide toplam 35 kursiyerin 119 parça çalışması bulunuyor.
Sergi hakkında bilgi veren Unkapanı Kültür Merkezi Müdürü Ahmet Avcı, "Hocalarımız ve
kursiyerlerimizle birlikte devam eden kurslarımızdan sonra sergimizi açtık. Sergimizde; 3
boyutlu resim, çiçek hamur, ahşap boyama, rölyef, filografi, hat sanatı çalışmaları yer alıyor.
Ahşap boyamada şu anda hem sergimizde hem de kurslara devam eden çocuk sevgi
evlerinden gelen çocuklarımız var. Onlara da bir kurs açtık. Bu noktada çocukların el sanatı
kazanmalarını, sosyalleşmelerini ve sergideki eserlerini satarak kendilerine daha fazla
güvenmelerini amaçlıyoruz. Bu çocuklarımızda bu durumdan oldukça memnun oldular. Diğer
kursiyerlerimizin bazıları eserlerini burada satma imkanı buluyor bazıları da eserlerini burada
sergiliyor. Desteklerinden ötürü de İlkadım Belediyesi’ne ve Büyükşehir Belediyesi’ne
teşekkür ediyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu'nda açılan sergi, bugün sona erecek.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18375.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Abdullah Gül Beykoz’da ’Demokrasi
Nöbeti’ne katıldı
Beykoz’da Milli İrade nöbetine katılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül konuşma yaptı
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Milli İrade nöbeti tüm yurtta olduğu gibi Beykoz’da da sürüyor. Beykoz’daki nöbete 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül katıldı.
15 Temmuz’da Türkiye tarihinin en karanlık sayfalarından birini yaşadığını söyleyen Gül,
"Bütün cumhuriyet tarihimiz boyunca hiç görmediğimiz, hiç yaşamadığımız ve hiç de
unutulmayacak bir acı, utanç ve rezillik yaşandı. Çok şükür böyle bir gece baskınında halkın
cesareti, fedakarlığı ve Vatan sevgisi memleketi kurtardı. Bu uğurda 300’e yakın şehitlerimiz
oldu. Sivil vatandaşlarımızdan, kahraman polislerimiz ve kahraman askerlerimiz hepsine
şükran borçluyuz. Hepsinin mekanı cennet olsun." dedi.
BUNLARI YAPANLAR DEŞİFRE OLDULAR
Böyle bir utancı ve böyle bir hainliği yapanları Türk milletinin hiç bir zaman unutmayacağını
söyleyen Gül," Artık bunları yapanlar deşifre oldular. Fetullah Gülen ile grubu nasıl teröre
bulaştıkları ve nasıl terör örgütü haline dönüştüklerini bütün dünya alem gördü. Burda
hepimizin alacağı ders var. Hiç kimsenin aklını, fikrini başka birisine emanet etmemesi
gerekir. Hiç bir insanın aklını fikrini başkasına kiraya vermemesi gerekir. İnsanın aklının
almadığı şey bu insanların akıllarını ve fikrilerini başkasına emanet edip, kiraya vermiş
olmaları. Yoksa bu caniliği ve hainliği bu gözünü kırpmadan halka saldırıyı nasıl
gerçekleştirbilirlerdi." şeklinde donuştu.
BÜTÜN DÜNYA TÜRK HALKININ BU CESARETİ VE FEDAKARLIĞIYLA GURUR
DUYDU VE HAYRAN OLDU
Gül konuşmasını şöyle sürdürdü; "Böyle bir ülkede nasıl olur da asker ve polis karşı karşıya
gelir ve nasıl olur da acımazsızca ateş edilebilir. Şüphesiz ki burada TSK’yı ayrı tutmamız
gerekir. Silahlı Kuvvetlerimiz peygamber ocağıdır. Ama silahlı kuvvetlerin içerisinde bir
grubun , demin ismini söylediğim grubun gizli bir şekilde örgütlendiğini uzun süre takiye
yapıp kendilerini farklı gösterdiklerini ve gizlediklerini bunları kim hayal edebilirdi. Ne
yazıkki bu grup kahraman polise ve diğer kahraman askerlere ateş açtılar. Bunun da ötesinde
köprüde, karakollarda, meydanlarda, Ankara, İstanbul’da halkla karşı karşıya geldiler. Sizle
ne kadar gurur duysak azdır. İşaret verildiğinde, ’Kim var?’ denildiğinde, sağına soluna
arkasına bakmadan sokağa çıktınız. Bizler sizlere seslendiğimizde, değerli Cumhurbaşkanı
Tayyip Bey sizlere seslendiğinde, değerli başbakan seslendiğinde arkanıza bakmadan sokağa
çıktınız. Öyle bir çıktınız ki ne tank gördünğüz ne zırlı araç gördünüz. Hiç bir şey görmedi
gözünüz. Sadece bu vatanı karanlık bir döneme girmekten, bir cuntanın hakimiyetine
girmesinden korudunuz. Bütün dünya ibretle seytretti. Bütün dünya Türk halkının bu cesareti
ve fedakarlığıyla gurur duydu ve hayran oldu. Ve başka milletlere de ders verdiniz. Onlar
vahşice yaptılar bunu. Şimdi medeni bir memleket hukuk karşısında nasıl yargılarsa muhakak
ki öyle yargılanacaklar. Bunu da ibreti alem için herkes görecektir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18376.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

FETÖ'nün Kayseri'deki "kasası"
tutuklandı!
Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında, örgütün
Kayseri'deki "kasası" konumundaki muhasebeci Mehmet Fındık tutuklandı.
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında,
örgütün Kayseri'deki "kasası" konumundaki muhasebeci Mehmet Fındık tutuklandı.
Örgütün kentteki para trafiğini sağladığı ve himmet paralarını kontrol ettiği iddiasıyla
hakkında yakalama kararı bulunan Fındık, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Fındık, çıkarıldığı mahkemece
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18377.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

Boydaklar hâkim karşısında
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Boydak Holding Yönetim Kurulu
Başkanı ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak ile holding yöneticileri Şükrü
Boydak, İlyas Boydak, Bekir Boydak ve Halit Bayhan adliyeye sevk edildi.
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"FETÖ üyesi oldukları ve örgüte finans sağladıkları" iddiasıyla Boydak Eğitim ve Kültür
Vakfı yöneticilerine yönelik operasyon kapsamında, gözaltına 5 zanlının emniyetteki işlemleri
tamamlandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye
sevk edildi.
Zanlıların çıkarılışı sırasında Mustafa Boydak'a destek veren bir kişiye vatandaşlar tepki
göstererek üzerine yürüdü. Araya giren bazı kişilerce şahıs hastane çevresinden
uzaklaştırıldı.

"FETÖ üyesi oldukları ve örgüte finans sağladıkları" iddiasıyla Boydak Eğitim ve Kültür
Vakfı yöneticilerine yönelik operasyonda Mustafa, Şükrü, İlyas ve Bekir Boydak ile Halit
Bayhan 29 Temmuz'da gözaltına alındı.
İstanbul'da bir hastanede ameliyat olduğu belirtilen holdingin eski yönetim kurulu başkanı
Hacı Boydak hakkında da yakalama kararı bulunuyor. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h18378.html
Erişim Tarihi: 01.08.2016

