KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
01.07.2013–07.07.2013
Altın'a Gezi Parkı Darbesi
Altın, son 8 yılın en düşük seviyesine indi. Kuyumcu Ayhan Birlikçigil, Gezi Parkı
olaylarından, Çin ve Đran’ın stoğunda bulunan altınları bozdurmalarına kadar, birçok sebebin
dolayı altının değer kaybetmesine neden olduğunu ifade etti.
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Cemre Alyans ve Kuyumculuğun sahibi Ayhan Birlikçigil, altın fiyatındaki düşüşün piyasayı
çok etkilediğini belirterek, “Gezi Parkı olaylarından tutalım, Çin ve Đran’ın bundan 2 yıl önce
savaş çıkması nedeniyle ülkelerine bayağı altın almaları ve şu anda da altınları geri
bozdurmaları piyasamızı çok etkiledi. Dünya piyasasında altın bayağı bir geriledi. Altın
gerileyince de ülkemizde yastık altındaki paralar çıkarıldı. Đnsanlarımızdan çok talep oldu bu
yüzde de satışlarımız arttı.” ifadelerini kullandı.
ALTINDAKĐ ARTIŞ ZĐYNETE OLAN TALEBĐ ARTTIRDI
Çeyrek, ziynet ve bilezik satışlarının, altın fiyatlarının düşmesiyle artış gösterdiğini söyleyen
Birlikçigil, “Çeyrek, ziynet ve bilezik satışları bu düşüşle kuvvetlendi. Ülkemizde şu anda
ziynet altın bulunmamakta bile diyebilirim. Đstanbul’daki darphanelerimizde gece gündüz
çalışıyorlar ama yinede altın yetiştiremiyorlar. Altın Kayseri’ye geliyor, geldiği gibi bitiyor.
285 tane sarrafımız var, dünya kadar altın geliyor ama altın bir gün içerisinde bitiyor tekrar
sipariş veriyoruz yani altına rağbet epey fazlalaştı” diye konuştu.
ÇEYREK ALTIN 130 TL'YE GERĐLEDĐ
Birlikçigil, altın fiyatındaki değişiklikleri ise şöyle belirtti:
“Birkaç gün önce altının gramı 75 TL’ydi, bugün 72 TL’ye düştü ve tekrar 74 TL’ye yükseldi.
Çeyrek altının fiyatı 130 TL oldu, şu anda 8 yılın en dip seviyesine düşmüş durumda. Bundan
bizce biraz daha düşer gibi görüyoruz. Altının onsu 1100 TL’ye inerse daha çok düşer eğer
1100’den yukarı çıkarsa ya da bu seviyelerde kalırsa yukarı doğru bir dönüşüm sağlayacaktır
diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Altının düşmesinin esnafa zararlı olduğunu ifade eden Birlikçigil, “Zararı oldu çünkü eski
fiyattan aldığımız altınları yeni fiyattan sattığımızda zarar ediyoruz. Kuyumcular bayağı bir
zararda ama yapacak bir şey yok. Düştüyse düşük fiyattan, çıktıysa yüksek fiyattan satacağız”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ekonomi/altina-gezi-parki-darbesi-h2417.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

4 Tonluk Arabayı Diliyle Çekti
Kayseri’de Anadolu Herkül’ü olarak bilinen Zafer Pezük, diliyle 4 tonluk aracı çekmeyi
başardı.
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Kayseri Oto Galericiler Sitesi’nde 4 tonluk aracı çekmek için hazırlık yapan Anadolu
Herkül’ü olarak bilinen Zafer Pezük, “Daha önce tramvay, kamyon ve uçak gibi araçlar
çekerek rekor kırmıştım. Şimdi ise dünyada ilk ve tek olarak dilimle 4 tonluk bir aracı
çekmeye çalışacağım” dedi.
Pezük, galericiler sitesinde yaptığı hazırlık sonrasında meraklı vatandaşların da alkışları
arasında 4 tonluk aracı diliyle çekmeyi başardı. Dünyada ilk defa 4 tonluk bir aracı diliyle
çekmeyi başaran insan olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Anadolu Herkül’ü Zafer Pezük,
önümüzdeki zamanlarda hedefinin 60 tonluk askeri tank çekmek olduğunu söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/4-tonluk-arabayi-diliyle-cekti-h2422.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Đmam Hatip Zirvesi Erciyes'te Toplandı
Kayseri Đmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği KĐMDER’in ev sahipliğinde,
ÖNDER’in organizasyonunda gerçekleştirilen “Erciyes Đmam Hatipliler Zirvesi”nin çalıştay
oturumlarında Đmam Hatiplerin dünü, bu günü ve geleceği ile ilgili konular ele alındı
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Fotoğraflar: Bünyamin Gültekin- Đhsan Görücü
ORTAK ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ GELĐŞTĐRDĐK
Korkut, ‘Đmam-Hatiplerin her bakımdan gelişmesi ve iyileştirilmesi için Đlim Yayma
Cemiyeti, ÖNDER, Đlim Yayma Vakfı, Ensar Vakfı ve TÜRGEV, yeni hedef ve stratejilerin
geliştirilebilmesi, proje ve girişimlerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için sivil alanda
ortaklaşa çalışmaktadır. 28-30 Haziran arasında gerçekleştirdiğimiz Erciyes Đmam-Hatip

Çalıştayı; fiziki, beşeri ve eğitsel meselelerimizi istişare ve müzakere ederek sorunlarımız
üzerinde ortak çözüm önerileri geliştirmek, geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak ve
yapılacak çalışmalar üzerinde işbirliği ve ortaklık geliştirmek açısından çok bereketli oldu.
Ümit ediyorum ki, böyle bir zeminde ortaya çıkacak çözüm, tavsiye, öneri, proje gibi somut
çıktılar Đmam-Hatiplerdeki eğitimin niteliğinin gelişmesi için müstesna bir kazanım teşkil
edebilsin” şeklinde konuştu.
Şenlikler herkesi büyüledi
öte yandan dün günü gerçekleştirilen Đmam Hatip Şenliği büyük ilgi gördü. Erciyes’in
eteklerinde katılımcılar teleferikle Erciyes’in zirvesine yolculuk yaptılar. Tüm Türkiye’den
binlerce kişinin katıldığı şenlikte ülkelere ait özel çadırlar ve sürpriz gösteriler de vardı.
Sevilen sanatçılardan Eşref Ziya Terzi, Mustafa Cihat ve Nurullah Muş seslendirdiği ilahiler
ise dinleyicilerinden övgü aldı. Kayseri’ye özgü yiyeceklerin yendiği, yöresel müziklerin icra
edildiği şenlikte ĐHL’li öğrencilerin söylediği ilahiler herkesi büyüledi. Çeşitli ülkelerden
gelip Kayseri Uluslararası Đmam Hatip Lisesinde okuyan öğrencilerin performansları ise
görülmeye değerdi.
Erciyes Dağı’nda düzenlenen Đmam Hatipliler Buluşması Erciyes Zirvesi’ne Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, AK Parti Kayseri Milletvekili
Đsmail Tamer, Kayseri Đmam Hatip Mezunları Derneği (KĐMDER) Başkanı Seyit Halil
Yüzgeç, KĐMDER Başkanı Seyit Halil Yüzgeç, imam hatip mezunları ve davetliler katıldı.
‘Đmam hatip ruhu yeniden’ temasıyla Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilen buluşmaya, imam
hatip mezunlarının yanı sıra çok sayıda milletvekili ve 52 ülke öğrencisi de katıldı.
Buluşmada katılımcılara ilahiler, şiirler ve Kuran-ı Kerim tilaveti dinletildi.
Programda bir konuşma yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Geldiğimiz
noktada Türkiye’de insan haklarının normalleştiği hepimizin inandığı şekilde yaşamaya
başladığı herkesin kendi özgür iradesiyle beraber bunları kullanabildiği ve teşrif
politikalarının kaldırıldığı bir ortam kaldırılmaya çalışıldı. Bizler doğru yaptıkça daha çok
güçlendiğimiz, güçlendikçe doğru yapma kabiliyet ve kapasitesine ulaştığımız bir iktidar
döneminden geçiyoruz” diye konuştu.
Yıldız, “Türkiye 10 buçuk yıl içerisinde yalnızca ekonomisiyle, idaresiyle, sosyal hayatıyla
değil aynı zamanda beyniyle, zihniyle, kalbiyle, vicdanıyla, ferasetiyle, sağduyusu ve
sezgileriyle beraber büyüdü. Toplumumuz şu anda birçok doğruyu ayırt edebilecek hale
geldi” ifadelerinde bulundu.
Yıldız konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Güçlünün değil haklının yanında olduk. Mazlumun
sesi olduk ve imam hatipli çocuklarımızın, gençlerimizin toplumun bütün katmanlarında
olabildiğince yer almasını sağlamaya çalıştık. Avrupa Birliği üyeleri ülkeler ile alakalı iyi bir
rekabetimiz olacak ve inşallah biz o ülkeleri geçmiş olacağız çünkü biz Allah’a inanıyor,
halkımıza güveniyor ve kendimizle alakalı iyi niyet ve gayretimizi hep beraber diri ve sıcak
tutmaya devam ediyoruz”.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/egitim/imam-hatip-zirvesi-erciyeste-toplandi-h2426.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Banka, Aldığı Dosya Masrafını Müşteriye Đade
Edecek
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin, bankaların kredi çeken tüketicilerden aldığı dosya masrafının
iadesi yönündeki yerel mahkeme kararlarını onaması, tüketicilere umut ışığı oldu. Yüksek
mahkemenin kararları banklardan kredi çeken tüketiciler için emsal teşkil edecek.
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Avukat Narin Boran Elbaşı gazetemize yaptığı açıklamada bankaların çeşitli masraf
kalemlerini bahane göstererek haksız kazanç sağladıklarını savundu ve bankalarca tek taraflı
olarak düzenlenen sözleşmelerdeki komisyon ücreti ve dosya masrafına ilişkin şartların haksız
şart olduğunu, yapılan kesintinin tüketiciye iade edilmesi gerektiğini söyledi. Tüketici
sorunları hakem heyetlerinin, genellikle Yargıtay kararları doğrultusunda tüketici lehine karar
verdiğini ifade eden Elbaşı, bankaların, hakem heyetlerinin kararını uygulamaması
durumunda tüketici mahkemelerinde dava açılabileceğini ve son 10 yıl içinde çekilen bütün
kredilerdeki haksız ve hukuka aykırı kesintilerin yasal faizi ile geri alınabileceğini belirtti.
Elbaşı, dosya masraflarının iadesi için tüketicilerin harekete geçtiğini ve bu konuda yoğun bir
talebin olduğunu ifade etti.
Avukat Narin Boran Elbaşı, tüketicilerin nasıl bir yol izlemesi gerektiği hakkında da şunları
söyledi:
“Bankalarca Sözleşmede yazılmış olsa dahi zorunlu masraflar dışındaki her türlü masraf
kalemleri standart sözleşme ve haksız şart olarak kabul edildiğinden tüketiciye iadesi
gerekecektir. Bu durumda bulunan tüketicilerin öncelikle bankaya başvuru da bulunarak
kullanmış olduğu kredilerdeki zorunlu masrafların neler olduğu, bu masrafların neye göre
tespit edildiğini ve kalem kalem miktarının kendisine bildirilmesini istemelidir.
Bankanın kredinin kullanılması için zorunlu masrafların neler olduğunu ve miktarını
ispatlayamaması halinde ya da tüketicinin bankanın bildirdiği bu zorunlu masraf miktarlarını
fahiş bulması durumunda hakem heyeti ya da mahkeme zorunlu masrafları bilirkişi aracılığı
ile tespit ettirerek hakkını arayabilecektir.
Yüksek mahkemece bu konuda verilen kararlar, kredi alımlarında binlerce tüketicinin ödemiş
olduğu dosya masrafının geri alınması yolunu açtığı gibi bankaların keyfi uygulamalarına da
son vermiştir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/egitim/imam-hatip-zirvesi-erciyeste-toplandi-h2426.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Haziran Ayı Kayseri'de Sıcak Geçti
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Haziran ayının geçtiğimiz yıllara göre daha sıcak ve daha az
yağışlı geçtiğini bildirdi.
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Ortalama sıcaklık 20,3 derece,
mevsim normalinden 1,1 derece, geçen yıl Haziran ayı değerinden 0,9 derece daha yüksek
gerçekleşmiştir. En yüksek sıcaklıklar ortalaması 28,3 derece, normalinden 1,5 derece daha
yüksek, geçen yıl Haziran ayı değerinden ise 0,7 derece daha düşük gerçekleşmiştir. En düşük
sıcaklıkların ortalaması da 11,4 derece olarak gerçekleşti. Bu değer mevsim normalinden 1,5
derece, geçen yıl Haziran ayı değerinden ise 0,2 derece daha yüksek gerçekleşmiştir'' denildi.
Aylık yağış toplamının 12,6 milimetre, normaline göre yüzde 67, geçen yıl Haziran ayına
göre ise yüzde 61 daha az olduğunun gözlendiği ifade edilen açıklamada, ''Kayseri ilimizde
HazĐran-2013 ayı sıcaklıkları normallerinin biraz üzerinde seyretmiş ve az yağışlı geçmiştir''
ifadelerine yer verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/haziran-ayi-kayseride-sicak-gecti-h2435.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Diş Hastanesi Yeni Binasına Kavuşuyor
Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yeni binasına kavuşuyor
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2006 yılında 174 bin hastanın muayene olduğu Diş Sağlığı Merkezinde, bu sayı 2012 yılında
343 bine ulaşınca mevcut bina yetersiz kalmaya başladı. Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı ve
gerekli tüm izinlerin alındığı binanın yapımı için ihale süreci başlatıldı. Belirlenen fiyat
üzerinde anlaşma sağlanması durumunda Diş Sağlığı Merkezi yeni binasının yapımına
başlanılacak. Yoğunluk nedeniyle saat 17:00 ile 19:00 saatleri arasında Diş Hekimlerinin

mesai yaptığını belirten Hastane Başhekimi Dt. Tamer Şenel, diş çekimi uygulamasının 2003
yılında 1705’iken 2012 yılında 50 bin 794 olduğunu beyan etti. Kanal tedavisinin ise 2002 ile
2005 yıllarında hastanemizde yapılamadığını, 2006 yılında başlanıldığında 1554 iken 2012
yılında da bu sayının büyük bir artış göstererek 22 bin 669’a ulaştığını belirtti. Bu sayılarla
birlikte Hastanenin yeni ve daha büyük bir binaya ihtiyaç duyduğunu, yapılan projelerinde
onaylandığını söyleyen Şenel, en kısa sürede yeni binanın yapımına başlanılacağını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/saglik/dis-hastanesi-yeni-binasina-kavusuyor-h2436.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

KASKĐ'den Vatandaşlara Atık Uyarısı
Kanalizasyona atılan yabancı cisimler sonrasında meydana gelen tıkanıklar, hem vatandaşı
hem de KASKĐ ekiplerini zor durumda bıraktığını belirten KASKĐ Genel Müdürü Ender
Batukan, “Kanallarımız bazı vatandaşların çöplerini değil, o bölge sakinlerinin atık suyunu
taşıması için yapıldı,” dedi.
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Şehrimizin altyapı konusunda herhangi bir probleminin olmadığını açıklayan Batukan,
“Kanallarımızın sistemli bir şekilde çalışmasına karşın, kanalizasyon borularının içerisinde
sürüklenemeyecek büyüklükte malzemelerin atılması, hem o bölgede yaşayan vatandaşları,
hem de bizleri oldukça mağdur ediyor,” dedi.
Karpuzatan Pastırmacılar Sitesi’nde son bir ay içerisinde üç kez kanal tıkanıklığı yaşandığına
dikkat çeken Batukan, “Söz konusu bölgede bulunan bazı işyeri sahiplerince, kanalizasyona
atılmaması gereken çöpleri atmaları sonucunda ciddi tıkanıklıklar meydana geldi.
Ekiplerimiz, uzun uğraşlardan sonra tıkanıklığı giderdi ama bu zaman sürecinde hem iş yeri
sahipleri hem de ekiplerimiz mağdur oldular,” diye konuştu.
Atıkların çöp tenekesine değil de kanallara atılmasıyla iş yeri sahiplerinin kendi kendilerini
mağdur ettiğini kaydeden Batukan, “Özellikle Karpuzatan Pastırmacılar Sitesi’nde bulunan iş
yeri sahiplerine bir kez daha seslenmek istiyorum: Mağdur olmamak için kanallarımızı çöp
tenekesi gibi kullanmayalım. Kullananları da uyaralım,” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kaskiden-vatandaslara-atik-uyarisi-h2437.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Milletvekili Đsmail Tamer Özel Okul Sektörüne Girdi
Son yılların gözde sektörü arasında yer alan özel sağlık meslek lisesi işine AK Parti Kayseri
Milletvekili Đsmail Tamer’de girdi.
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Aynı zamanda Acıbadem Kayseri Hastanesinin de ortakları arasında yer alan AK Parti
Milletvekili Đsmail Tamer’in “ Özel Tamer Anadolu Sağlık Meslek Lisesi” adında bir okul
açtığı öğrenildi. Hemşirelik ve Acil Tıp Teknisyenliği gibi eleman yetiştiren Sağlık Meslek
Liseleri Türkiye’de son yıllarda gelişen ve oldukça karlı bir iş olarak ön plana çıkıyor.
Vatandaşlar, devlete ait sağlık meslek liselere gerekli önem verilmediğini ve yeterli sayıda
açılmadığı için bu işinde özel sektöre kaydığını belirterek “ Yine her şey paraya dayalı bir
sisteme doğru gidiyor. Milli Eğitimin okulları yeterli kapasitede değil. Devletin parası
olmayan aileleri de düşünerek devlet okullarında yeterli iyileştirmeyi ve sayıyı arttırması
lazım” diye konuştular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/milletvekili-ismail-tamer-ozel-okul-sektorune-girdi-h2443.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Şeker Davasında Özışık Tahliye Oldu
Kayseri Şeker Fabrikası'ndaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili 156 sanık hakkında açılan davada,
son tutuklu sanık Vedat Ali Özışık'ın tahliyesine karar verildi. 32 aydır tutuklu bulunan
Özışık'ın tahliye kararı üzerine yakınları Adliye bahçesinde büyük sevinç yaşadı.
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Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Vedat Ali Özışık'ın yanı
sıra bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Mustafa Karatay,
bilirkişi heyetince hazırlanan ek raporun mahkemeye ulaştığını açıkladı. Đddia makamı,
tutuklu sanık Vedat Ali Özışık'ın "tutuklukta geçen süresi ve delil durumu nazara alınarak
tahliyesine karar verilmesini" talep etti.
Tutuklu sanık Vedat Ali Özışık'ın avukatı Battal Özgür de, müvekkilinin tahliyesini istedi.
Özgür, dava konusu iddialar yer alan ve avans olarak alınan miktarın görev itibariyle

alındığını, daha sonra geriye ödendiğini söyleyerek, "Fakat bilirkişi zamanında ödenmediği
için 17 milyar faiz kaybından bahsetmiştir. Biz yinede itirazı kabul ederek, bu bedeli Kayseri
Şeker Fabrikası'na yatırdık" dedi.
Tutuksuz sanıkların avukatları müvekkilleri hakkındaki uygulanan adli kontrol hükümlerinin
kaldırılmasını istedi. Tutuklu sanık Vedat Ali Özışık ise, "32 aydır tutukluyum, tedavi
görüyorum ve tahliyemi istiyorum" dedi.
Verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme başkanı Karatay, tutuksuz sanıklar
hakkında uygulanan adli kontrol tedbirleri ile maaş hesapları üzerindeki blokenin
kaldırılmasına ve sanık Vedat Ali Özışık'ın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 24 Ekim
2013 tarihine erteledi.
Duruşma salonundan yükselen sevinç çığlıklarının duyan Özışık'ın yakınları Ankara Adliyesi
önünde sevinç gözyaşlarına boğuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/seker-davasinda-ozisik-tahliye-oldu-h2445.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Kayseri'de Kaç Emekli Var?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri Đl Müdürü Mükremin Sürücü, Kayesri'de ki emekli
sayısını açıkladı.
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri Đl Müdürü Mükremin Sürücü, Kayseri’de toplam
206 bin 484 emekli bulunduğunu belirterek, ‘Her ay ortalama bin çalışanımızı emekli
ediyoruz’’ dedi.
SGK Đl Müdürü Mükremin Sürücü, Kayseri’deki emeklilerin 133 bin 974’ünü 4-A
statüsündekilerin, 102’sinin yine 4-A tarım kesiminin, 39 bin 491’inin Bağ-Kur’a bağlı
esnafın oluşturduğunu bildirdi. Memur statüsünde olup da Emekli Sandığı’ndan emekli
olanların sayısının ise 21 bin 159 olduğunu kaydeden Sürücü, ‘’ Emeklilerimize, emekli
maaşlarını almalarının yanı sıra, her türlü aktivasyon işlemleri, banka adres değişiklikleri,
ücret bordroları gibi işlemleri e-devlet kapısından veya sgk.gov.tr dediğimiz hizmetler
menüsünden sunmaktayız’’ diye konuştu.
Sürücü, ‘’Bunların dışında vatandaşımızın bize hiç gelmeden evlerinden cep telefonlarındaki
internet üzerinden bu hizmetleri alabilirler. E-devlet kapısında yaklaşık 37 tane hizmet
menümüz var. Burada sağlık aktivasyonundan, ilaç kesintisinden, muayene ücretine kadar
hizmetler bulunmaktadır. PTT’den alacakları şifre ile bu hizmetlere ulaşabilirler.
Vatandaşlarımız, gerek sağlıkla ilgili olsun gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu’yla ilgili olsun
işlemlerini bu sistemler üzerinden takip edebilirler’’ ifadelerini kullandı.

‘’VATANDAŞLARIMIZ, HĐZMETLERĐMĐZDEN MEMNUN’’
SGK Başkanlığı’nın, kurumun sunduğu hizmetlerle ilgili memnuniyet anketlerini il
müdürlüklerinden gizli olarak yaptırdığını kaydeden Mükremin Sürücü, ‘’Anketler, Kurum
Başkanlığımız tarafından yaptırılıyor. Anketlerde biz büyükşehirlerde birinci sıradayız.
Türkiye genelinde ise ilk 5 şehirden biriyiz. Anket sonuçları da internet sitemizde yayınlandı,
herkese açık ve herkes görebilir. Bu bizim için gerçekten sevindirici. Vatandaşlarımızın bizim
sunduğumuz hizmetlerden memnun olması, bizi de mutlu ediyor. Biz, anket için gelenleri
tanımıyoruz, nerede ve nasıl anket yaptıklarını da bilmiyoruz. Verilen hizmetler den
memnuniyet konusunda Kayseri olarak biz büyükşehirlerde birinci, ülke genelinde ise ilk 5
içinde olduğumuzu söyleyebiliriz’’ dedi.
MAYIS’TA 1040 KĐŞĐ EMEKLĐ OLDU
SGK Đl Müdürü Mükremin Sürücü, 2013 yılının Mayıs ayında 1040 kişiye emekli maaşı
bağladıklarını bildirerek, her ay ortalama bin çalışanı emekli ettiklerini bildirdi.
Sürücü, şunları kaydetti:
‘’Biz emekli olacak vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz, lütfen emekliliğinize 1 yıl kala bize
müracaat edin, hizmetlerinizi toplatın ve biz de sizleri emeklilik gününüz geldiğinde hiç
bekletmeden emekli edelim. Bazen vatandaşlarımızın birden fazla ilde hizmetinin olduğunu
görüyoruz. Örnek veriyorum, Ankara’da, Đstanbul’da, Đzmir’de, Diyarbakır’da çalışmış. Bu
hizmetlerin toplanması gerekiyor. Bu hizmetler toplanmadığı sürece, bu kişinin emekli olması
mümkün değil. Yine aynı şekilde kişinin hem SSK’sı hem Bağ-Kur’u hem de Emekli Sandığı
bulunabiliyor. Bu hizmetler birbirleriyle çakışabiliyor. Örneğin, aynı anda hem SSK’lı hem de
Bağ-Kur’lu olduğu zaman bu hizmetleri düzeltmemiz gerekiyor. Yani müracaat ettiği anda bu
şekilde çakışması olanlar veya hizmetleri toplanmamış olan kişileri anında emekli etmemiz
mümkün değil. O nedenle vatandaşlarımıza diyoruz ki, emekliliğinize 1 yıl kala bize müracaat
edin, çakışan hizmetlerinizi düzeltelim, hizmetlerinizi toplayalım ve hizmet dökümlerinizi
veya hesap ekstrelerinizi gayet düzgün bir şekilde yapalım, emeklilik gününüz geldiğinde de
hiç bekletmeden anında emekli edelim.’’
Emeklilik maaşı bağlama konusunda da çok iddialı olduklarını söyleyen Mükremin Sürücü,
‘’Tek haneli rakamlardayız şu anda. Türkiye geneli ortalamamız ise 7-9 gün arasında
değişiyor,maaş bağlama gün sayısı olarak. Bu maaş bağlamanın yüzde 70’i gibi bir rakamı da
ilk 3 gün içinde tamamlamaktayız. Şu anda maaş bağlama konusunda çok iyiyiz gerçekten.
Büyükşehirler arasında bir numarayız, bunu da söyleyebiliriz’’ ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ekonomi/kayseride-kac-emekli-var-h2448.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Aile Hekimliği Randevu Sistemine Geçildi
Kayseri Halk Sağlığı Müdürü Yunus Karadağ, ''Merkezi hastane randevu sisteminden sonra,
Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında vatandaşlarımızın sağlık hizmetine daha kolay
erişiminin sağlanması ve Aile Hekimliklerinin daha etkin, daha hızlı ve verimli şekilde hizmet
sunabilmesi için Aile Hekimliği Randevu Sistemine geçmiştir'' dedi.

03 Temmuz 2013 Çarşamba 14:38

Karadağ yaptığı açıklamada, ''Müdürlüğümüzce Aile hekimliği randevu uygulaması alt yapı
çalışmalarının Müdürlüğümüze ilgilendiren kısmı tamamlanmış Aile Hekimliği Bilgi
Sistemleri Firmalarının Bakanlığımız sunucularına entegrasyon kısmı da tamamlandıktan
sonra vatandaşlarımız aile hekimlerinden ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini kendileri için
uygun gün ve saatlerde almaları sağlanmış olacaktır.Vatandaşlarımız istedikleri hastaneden ve
istedikleri hekimden randevu almalarını sağlayan Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS)
uygulaması 01.07.2013 tarihi itibarı ile aile hekimliği birimlerini de kapsayacak,
vatandaşlarımız Alo 182, www.hastanerandevu.gov.tr web adresi ve mobil cihazlarla aile
hekimlerinden randevu alabileceklerdir'' ifadelerine yer verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/saglik/aile-hekimligi-randevu-sistemine-gecildi-h2449.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Kayseri'de Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon
Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı
operasyonda torbacı tabir edilen 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

03 Temmuz 2013 Çarşamba 14:44

Edinilen bilgiye göre, Đl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kayseri’de esrar satan torbacı olarak tabir
edilen kişilere yönelik olarak operasyon düzenlendiği öğrenildi.Sabah saatlerinde çeşitli
yerlerde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 16 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı
ve haklarında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-uyusturucu-saticilarina-operasyon-h2453.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Talas'ta Görme Engelli Yolu
Talas Belediyesi engelli vatandaşlar için hissedilebilir yüzey olarak adlandırılan görme engelli
yolu yapıyor. Öncelikle belediyeye ait binalarda uygulamaya geçtiklerini belirten Başkan
Yıldırım engelli vatandaşlara sürekli hizmet verdiklerini söyledi.

05 Temmuz 2013 Cuma 16:16

Kaldırımlarda ve kavşaklarda yaya geçişleri, bina girişlerinde engelli rampaları, okullarda
engelli asansörleri ve son olarak ta belediyeye ait binalarda görme engelliler için hissedilebilir
yollar yaptıklarını belirten Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım,"engelli vatandaşlarımızın
hayatını kolaylaştıracak hizmetleri sürekli veriyoruz" dedi. Park bahçelerde ve sosyal
tesislerde de engelli vatandaşlara kullanım kolaylığı sağladıklarını ifade eden Başkan
Yıldırım, "tüm engelleri kaldırıyoruz. gerçekleştirdiğimiz modern belediyecilik, sosyal ve
kültürel hizmetlerimizde engelli vatandaşlarımızla istişare ederek onların gündelik hayatını
kolaylaştırıcı hizmetler sunuyoruz. 5 yıl önce belediyemiz bünyesinde kurduğumuz engelli
koordinasyon merkezi bizim bu hizmetlerimizde önemli derecede yol gösterici çalışmalar
yaptı. Engelli vatandaşlarımız hayatın bir gerçeği. Sağlıklı insanların dahi bir gün engelli
olabileceğini düşünerek hareket etmemiz lazım. Engelliler için yasal zorunluluk haline gelen
hizmetleri biz yerel yönetimler olarak uzun yıllardır vermekteyiz. Görme engelli
vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştıracak olan Hissedilebilir yüzey; görme engelli
bireylerin dokunma duyusuna hitap eden ve amaçlarına ilişkin yön değiştirmesini sağlamak ve
uyarmak için tasarlanmış kabartmalı yüzey malzemesini belediyemize ait binalara
uyguluyoruz. Amacımız görme engelli bireylere bulunduğu konumdaki veya istikametindeki
muhtemel tehlikeleri karşı uyarmak ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamaktır".
Görme engelli vatandaş Yusuf Koçak yapılan çalışmanın memnuniyet verici olduğunu
belirterek hiçbir yere çarpmadan belediyeye girdiğini söyledi. Đlk kez görme engelli yolunu
test eden Koçak, "görme engellilere verilen bu önemli hizmetten dolayı Talas Belediyesine
teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/talasta-gorme-engelli-yolu-h2470.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Alperenlerden Doğu Türkistan'daki Çin Zulmüne
Protesto
Kayseri Alperen Ocakları, son günlerde artan Çin ve Irak’taki Müslüman Türklere yapılan
katliamlar dolayısıyla açıklama yaptı.

05 Temmuz 2013 Cuma 16:35

Alperen Ocaklarında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Alperen Ocakları Đl
Sekreteri Harun Erbay, 35 milyon Doğu Türkistan Türkü’nün Çin işgali altında olduğunu
belirterek, “Doğu Türkistan’da yaşayan Çinliler, Çin yönetimi ve ordusunu da arkalarına
alarak Uygur Türklerine karşı etnik temizlik ve asimilasyon başlatmıştır. Doğu Türkistan’da
yaşana vahşet bir türlü gerçekliğiyle gün yüzüne çıkarılamıyor. Orası binlerce yıldır Uygur
Türklerinin yaşadığı ata vatanımızdır. Yıllardır zulüm altında yaşayan kardeşlerimiz her gün
milli kimliklerinden uzaklaştırılmaktadır” ifadelerini kullandı.
Irak Türkmenlerine karşı yapılan zulümde de sessiz kalmayacaklarını dile getiren Erbay, “Son
zamanlarda ırak Türkmenlerine karşı yapılan saldırılarda giderek artmıştır. Türkmen

kardeşlerimizin birleşmelerini engellemek için mahalleleri dağıtılmış ve tüm hakları
ellerinden alınmıştır. Yıllarca emek harcayıp inşa ettikleri Irak’ta bugün sürgün hayatı
yaşamaktadırlar” dedi.
“Đnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesi halen Türk milleti için geçerlidir diyen Erbay, “buradan
tüm Türkmen düşmanları duysun ki bir kardeşimiz için tüm dünyayı karşımıza almaya
hazırız. Yüce Allah’tan dileğimiz, bu vahşetlerin bir an önce durmasıdır” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/alperenlerden-dogu-turkistandaki-cin-zulmune-protesto-h2476.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Saadet Partisinden Doğu Türkistan, Arakan ve Mısır
Açıklaması
Saadet Partisi Kayseri Đl Başkanlığı, Arakan ve Doğu Türkistan Müslümanlarına yapılan
zulüm ve Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin cumhurbaşkanlığından indirilmesi
dolayısıyla açıklama yaptı.

05 Temmuz 2013 Cuma 16:50

Saadet Partisi Kayseri Đl Başkanlığı’nda yapılan toplantıya, Đl Başkanı Mahmut Arıkan ve
parti üyeleri katıldı.
''Dünya tarihinin en buhranlı dönemlerinden geçtiğimiz şu günlerde her gün yeni bir zulüm,
kan ve gözyaşı haberi almaya devam ediyoruz” diyen ĐL Başkanı Mahmut Arıkan, “Arakan,
Doğu Türkistan ve Mısır’dan gelen haberler bizi bir kez daha üzüntü ve kaygıya sürükledi”
dedi.
Mısır ordusu tarafından darbe yapılarak indirilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin
cumhurbaşkanlığından alınmasını, Mısır halkına ihanet olarak gördüklerini dile getiren
Arıkan, “Seçimlerde başarısız olmuş siyasiler, siyasileşmiş yargıçlar ve ülkelerini dış
tehditlere karşı koruma görevini yerine getireceklerine aciz siyasetçilerin menfaatlerine alet
olan generaller, her zaman demokrasiye ve insan haklarına karşı en büyük darbeyi
yapmışlardır” ifadelerini kullandı.
Yapılan bu müdahalenin islam birliğini bozmak amacı taşıdığını, insan haklarına ve hukuka
ihanet olduğu görüşünde olduklarını belirten Arıkan, “Bu müdahale, Mısır’da hukuka inancı
sarsmıştır. Son dönemlerde Arakan’da, Doğu Türkistan’da, Mısır’da ve diğer mazlum
coğrafyalarda yaşanan üzüntü verici gelişmeler bizim Milli Görüş hareketi olarak yola
çıktığımız günden beri, 40 yılı aşkın süredir neden Đslam birliğinin tesis edilmesi için
mücadele ettiğimizi net bir şekilde göstermektedir” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/siyaset/saadet-partisinden-dogu-turkistan-arakan-ve-misir-aciklamasi-h2478.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Kayseri'den Suriye'ye Yardım Kamyonu
Kayseri’de bir araya gelerek yardım malzemesi toplayan gönüllü vatandaşlar, topladıkları
yardım malzemelerini Suriye’ye gönderdi.

06 Temmuz 2013 Cumartesi 15:03

Kayseri’de gönüllü vatandaşların oluşturduğu Suriye Dayanışma Grubu, 16 Nisan’da
başlattıkları yardım kampanyasında topladıkları malzemeleri bir kamyonla Suriye gönderdi.
Suriyelilere yardım etmek için bebek bezi, giyecek, yiyecek, temizlik malzemesi, ilaç gibi
malzemeleri toplayan vatandaşlar, Suriye’ye Yardım Merkezi önüne gelen kamyona yükledi.
Kamyona yüklenen malzemeler, Suriye’ye doğru yola çıktı.
Yardım kampanyası hakkında bir açıklama yapan gönüllü vatandaşlardan Erdal Ergenç, “16
Nisan’da arkadaşlarla birleşip herhangi bir derneğe bağlı kalmadan kendi aramızda yaptığımız
protokolle yardım toplamaya başladık. 16 Haziran tarihinde bu kampanya bitti. Topladığımız
bu malzemeleri yerine ulaştırmak üzere kamyona yükleyip, Suriye’ye göndereceğiz” diye
konuştu.
Gönüllü vatandaşlardan Firdevs Ersöz, “Biz ev hanımları olarak 5 arkadaşla bir araya geldik.
Suriyeli bacılarımıza nasıl katkıda bulunacağımızı düşündük. Oradaki insanlara yardım
toplamak istedik. 2 aydır bu kampanyayı düzenledik. Çevredeki insanlar da bize yardımcı
oldu. Oradaki kardeşlerimizin acılarının bitmesini istiyoruz” ifadelerinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kayseriden-suriyeye-yardim-kamyonu-h2481.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Abdullah Gül Üniversitesi 115 Öğrenci Alacak
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. Đhsan Sabuncuoğlu AGÜ Sümer
Kampusu’nda düzenlediği toplantıda, “Öğrencilerimizi iyi bir dünya insanı olarak
yetiştireceğiz” dedi.

06 Temmuz 2013 Cumartesi 15:05

AGÜ Sümer Kampusu’nda düzenlenen toplantıda AGÜ hakkında bilgi veren Đhsan
Sabuncuoğlu, üniversitenin 2013-2014 yılı öğretim döneminde 6 farklı bölümden 115
öğrencinin alınacağını söyledi. Toplantıda konuşan Sabuncuoğlu, “Biz şehirle birleşik bir
üniversite olmak, şehirden güç alan bir üniversite olmak istiyoruz” dedi.
Sabuncuoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Biz medyasıyla, üniversitesiyle, sanayisiyle
bütün bir üniversiteyiz. Medya olarak sizlerde bu sistemin kılcal damarlarısınız. Benim
yönetimimde Kayseri medyasıyla iyi ilişkilerimiz olacak. Bugün üniversite tanıtım
toplantısının 2. sini gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan da üniversiteye öğrenci ve öğretim
görevlisi almaya devam ediyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Buna destek veren akademik
kadromuz var. Bu dünyada çok insan yaşıyor. Fakat kaliteli insan açığı var. Bu öğrenci için de
geçerli. Đyi öğrenci olabilmek için çok para harcanıyor. Biz Abdullah Gül Üniversitesi olarak
kaliteli insan yetiştirmek adına çalışıyoruz. Üniversitemizin tanıtımı için 7 gün 24 saat
çalışıyoruz. Tanıtım ofisi açıyoruz. Sadece mesleklerle ilgili değil, Kayseri’nin tanıtımına da
destek olacağız. ÖSS için bir ekip kurduk. Bu ekip 4 yıldır faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin her
yerinden öğrenciler, veliler arıyor. Meslekler için bilgiler alıyorlar. Aslında bu bölgeye,
Türkiye’ye meslekler adına bilgilendiriyoruz. Medya olarak sizlerden de bekliyoruz. Genç
insanlar şu anda en kritik 15 günlerini yaşıyorlar ve biz, sizler aracılığıyla öğrencileri
bilgilendiriyoruz.”
2013-2014 yılı öğretim döneminde ilk öğrencilerini alacaklarını duyuran Sabuncuoğlu,
“Öğrencilerin geleceği için üç şey önem taşıyor. Bunlar meslek, üniversite, şehir. Bizler her
öğrenci bize gelsin demiyoruz ama kaliteli öğrenciler için iyi bir fırsat sunuyoruz. 3 fakülte ve
6 bölüm öğrenci almaya başlayacak. Bunlar makine mühendisliği, elektrik elektronik
mühendisliği, endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği, mimarlık ve işletmedir” ifadelerinde
bulundu.
Vizyon ve misyonlarını belirlediklerini dile getiren Sabuncuoğlu, “60 civarında ülke içi ve
ülke dışından gele özel seçilmiş öğretim görevlileriyle konferans yaptık. Vizyon ve
misyonumuzu burada belirledik. Bizler üniversitenin geleceğini tasarlıyoruz. Ne yaparsanız
yapın bunun etkisi 25-30 yıl sürer. Yani şu anda atacağımız adımların etkisi önümüzdeki 2530 yıl boyunca devam edecek. Biz bu değerleri yerine getirebilmek için çalışıyoruz” diye
konuştu.
AGÜ’nün dünya standartlarında bir üniversite olacağını kaydeden Sabuncuoğlu, “Kayseri’de
dünya standartlarında, iddialı, hedefi yüksek, büyük işler başaracak bir üniversite çıkaracağız.
Bu yıl kendimizi görmek fazla öğrenci alımı yapmayacağız. Mimarlık fakültesine 15, diğer
bölümlere 20’şer olmak üzere toplam 115 öğrenci alımı yapacağız. AGÜ, 30 yıl önce
kurulmuş olsaydı şimdi 20 bine ulaşan öğrenci sayısı olabilirdi. Türkiye’de 170 üniversite var.
Bunlardan 107’si devlet üniversitesi. AGÜ de devlet üniversitesi. Biz kaliteli olalım istiyoruz.
Önümüzdeki 5-6 yıl sonra sabancı üniversitesi gibi koç üniversitesi gibi 6-7 bin öğrencili bir
üniversite olacağız. Bu üniversite belki her şeyi yapmayacak ama yaptığı işler iyi olacak”
açıklamasında
bulundu.
AGÜ’nün bir devlet üniversitesi olduğunu belirten Sabuncuoğlu, “Yeni kurulan bir
üniversiteden çok şey beklemeyin. Üniversitelerin yapacağı şeyler bellidir. Biz en modern ve
çağdaş eğitimi vermek istiyoruz. Devlet üniversitesi olmasına rağmen ek kariyer (burs)
sağlayacağız. Öğrencilere kişisel destek vereceğiz. Ücretsiz yurt imkanı sunacağız. Bizler
üniversite olarak yabancı dile çok önem veriyoruz. Öğrencilerimizi bir dönemliğine
Amerika’ya gönderiyoruz. Dijital kampuslar olacak. Öğrencinin öğrenciden öğreneceği bir
eğitim sistemi olacak. Öğretim görevlilerimizin de öğrencilerimizden öğreneceği çok şey
olacak. öğrenen sadece öğrenci değil öğretim görevlileri de olacak. Öğrenen odaklı bir eğitim
sistemi olacak” şeklinde konuştu.

AGÜ’NÜN TANITIM OFĐSĐ AÇILDI
AGÜ Sümer Kampusu içerisinde yer alan AGÜ Tanıtım Ofisi’nin toplantıdan sonra açılışı
yapıldı. Ofis içerisinde yer alan 3 boyutlu ekran ile AGÜ’nün tanıtımı yapılıyor. Ofis’te
bulunan maket ile de üniversitenin kampus alanı tanıtılıyor. Tanıtım ofisi içerisinde yer alan
ekranlarla da üniversite adaylarına üniversite hakkında bilgi veriliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/egitim/abdullah-gul-universitesi-115-ogrenci-alacak-h2482.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Başkan Özhaseki, Kayseri'deki Değişime Dikkat
Çekti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, kısa adı KAYSĐAD olan Kayseri
Sanayici ve Đşadamları Derneği'nin sohbet toplantısına katıldı. Başkan Özhaseki toplantıda
yaptığı konuşmada, Kayseri'nin son yıllarda gösterdiği hızlı değişim ve gelişime dikkat çekti.
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Başkan Özhaseki tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de hızlı bir değişimin olduğunu
belirterek Büyükşehir Belediyesi'nin şehre yaptığı hizmetlere değindi. Şehrin altyapı ve üst
yapısının tamamlanmasının ardından kalkınma ve kültür sanat projeleri üzerinde çalıştıklarını
kaydeden Başkan Özhaseki, "Üzerinde çalıştığımız kalkınma projeleri, belediyelere görev
olarak yüklenmeyen ancak bizim şehrimiz ve insanımız için yapmayı üstlendiğimiz projeler.
Erciyes projesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Bölge Hastanesi projeleri bu kalkınma projeleri
arasında yer alıyor. Erciyes'te toplamda 300 milyon avro bedelli devasa bir proje var. Bu proje
Kayseri'nin geleceğini şekillendirecek. Abdullah Gül Üniversitesi, büyük gayretlerimiz
sonucunda kuruldu. 2. Devlet üniversitemiz Kayseri'nin ufkunu açacak. Yabancı dilde eğitim
verecek bu üniversite bizi dışarıya açacak. 1500 yataklı Bölge Hastanesi ise Kayseri'yi
çevrenin merkezi haline getirecek" dedi.
"BU ŞEHĐR YAŞASIN ĐSTĐYORUZ"
Kayseri'deki kalkınma projelerinin üzerine kültürü, sanatı ve sporu bina ederek insanların
yaşadıkları şehirden zevk almalarını sağlamak istedikleri ifade eden Başkan Özhaseki, "Bu
şehrin kocaman bir huzurevi olmasını istemiyoruz. Bu şehir, kültürüyle, sanatıyla, meşru
eğlenceleriyle, sporuyla yaşasın istiyoruz. Kadir Has Sadyumu, bu anlamda önemli bir proje
oldu. U-20 Dünya Şampiyonası devam ediyor. Eskiden Kayseri'de milli maç, dünya
şampiyonası hayal gibi gelirdi. Yine önümüzdeki yıl Erciyes'te Balkan Kayak Şampiyonası
var. Cırgalan'da 700 dönüm üzerine kurulan Harikalar Diyarı var. Burada aklınıza gelebilecek
her türlü keyifli aktiviteler yer alıyor. Bu anlamda da işler iyiye gidiyor" ifadelerini kullandı.
Konuşmasının sonunda Kayseri'nin kendi içindeki uyumuna da dikkat çeken Başkan
Özhaseki, şehrin gelişip büyümesinde bu uyumun çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.
KAYSĐAD Başkanı Đbrahim Yılmaz ise toplantıda faaliyetleri hakkında bilgiler vererek
Kayseri'deki sanayi ve ticaret ortamına değindi. Yılmaz, ''Yerel yönetimler olarak biz

olağanüstü şanslıyız. Gerçekten bu şehrin markalaşmasında ve isminin Türkiye sınırlarını
aşmasında yerel yönetimdeki arkadaşlarımızın çok emekleri var. Bizde iş adamları olarak
sizlerin, hükümetimizin yardımlarıyla iyi şeyler yapmanın peşindeyiz. Devletin ürettiği
projelerin bir tarafından tutalım istiyoruz. Çok kazanmanın ötesinde kaliteli şeyler yapma
hedefindeyiz. Çünkü Türkiye buna layık, Kayseri bunu hak ediyor" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/baskan-ozhaseki-kayserideki-degisime-dikkat-cekti-h2483.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Ölümle Burun Buruna Yaşıyor
Kayseri'de 51 yaşındaki Şengül Yılmaz babadan kalma harabe evde ölümle burun buruna
yaşıyor.
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi Yaylım Sokak’ta babasından kalan evde
yaşayan Şengül Yılmaz her gün ölüm korkusuyla yaşıyor. Yalnız başına yaşayan, mitral
kapak, talasemi ve epilepsi hastası olan Yılmaz, yetkililerden ve işadamlarından yardım
bekliyor. Ölen babasından SSK’lı olduğunu ve tek gelirinin mağdur aylığı olduğunu ifade
eden Yılmaz, SSK borcu yüzünden çok zor geçen hayatının daha da zorlaştığını söyledi.
SSK borcunun çözüme kavuşturulmasını isteyen Yılmaz, “Ben babamdan dolayı SSK’lıyım.
4 senedir birikmiş muayene borcum yüzünden çok sıkıntı çekiyorum. SSK ve raporum
olmasına rağmen bu birikmiş borcu bir türlü çözemedim. 2 bin 500 TL civarında bir borcum
görünüyor. Birçok yere başvurdum ama hep engellendim. Bunun sebebini de babamdan
dolayı mağdur aylığı almam ve SSK’lı olmama bağladılar. Fakat benim önemli
rahatsızlıklarım var. Ben hem mitral kapak hem de talasemi ve epilepsi hastasıyım. Eski
raporuma göre yüzde 54 özürlüyüm" diyerek büyük sıkıntı çektiğini anlattı.
Yılmaz, "Oturduğum ev babamdan miras kaldı. Kardeşimle aynı bahçede ama farklı evlerde
oturuyoruz. Ancak resmiyette birey olarak görülmediğim için yardım istediğim bazı yerlerden
ret cevabı aldım. Nedeni ise kardeşimle aynı bahçede oturmam olarak gösterildi. Kardeşim
kendi çabalarıyla çalışan ailesi olan biri. Benim aldığım maaş ise ölüm aylığı, mağdur aylığı
olduğu için yetmiyor. Ben çok sık rahatsızlanıyorum. Ben geçen kışı huzurevinde geçirmek
zorunda kaldım. Aidat istendi ve ben de aidatı veremeyeceğimi söyledim. Fakat aidatı
ödemezsem orada kalamayacağım söylendi. Benim imkanım olsa zaten ev tutarım. Şuan
kaldığım ev yazın idare ediyor ama kışın yağmurda, karda çok kötü durumdayım” diye
konuştu.
Kaldığı evin yıkılmak üzere olduğunu ve her gün ölüm korkusuyla iç içe yaşadığını belirten
Yılmaz, SSK borcundan dolayı da ne yapacağını bilemediğini söyledi. Yılmaz, “Babamdan
kalan evimiz yıkılmak üzere. Şimdi de ben SSK müdürlüğünden borcuma çözüm bulunmasını
istedim. Aile doktorum e-reçete yazdı. 7-8 tane reçete çıktı. Şuan da onu sorgulatıyorum ve 5
aydır maaş alamıyorum. Aş evinden ekmek ve yemek alıyorum. Utanıyorum. Beni tanıyanlar

'neden alıyorsun?' diyor ama mecbur olduğum için alıyorum. Yoksa hasta halimle oraya
gitmeyi tabiî ki istemiyorum” dedi.
“YETKĐLĐLERDEN YARDIM ĐSTĐYORUM”
Yetkililerden ve iş adamlarından yardım beklediğini kaydeden Yılmaz, “SSK borcumun
kaymakamlık tarafından çözülmesini istiyorum. Oturabileceğim bir ev ve kendi ayaklarımın
üzerinde durabileceğim bir iş istiyorum. Yüzde 54 özürlüyüm ama aş evine gitmekten
utanıyorum. Beni özürlü olarak bir yere yerleştirirlerse, kendi ayaklarımın üzerinde durmak
istiyorum. Đlaçlarım için mecburiyetten Kimse Yok Mu Derneği’ne başvurmuştum. 1-2 defa
paket aldım ama ondan sonraki başvurumda eve gelmişler ve eve bakmışlar. Kardeşim evde
olmadığımı söylemiş fakat 850-1000 TL arasında aylık aldığım, evin benim olduğu ve bütün
eşyaların yeni olduğu söylenmiş. Onun için oradan yardım alamıyorum. Benim de normal bir
Kayserili gibi yaşamaya hakkım yok mu?” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/olumle-burun-buruna-yasiyor-h2494.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

