KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
15.07.2013–21.07.2013
Kayseri'de Hız Sınırı Uygulanan Bölgeler
Kayseri’de hız limitlerini gösteren levhalar yapılan çalışmalarla yenilendi.
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Đl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yaklaşık 2.5 yıl önce UKOME
Kurulunca, Trafik akışı ve düzeni açısından hissedilen gereksinimler doğrultusunda,
Kayseri'de aşağıda belirtilen 17 güzergahta binek araçlar için hız sınırı 50 km/h'dan 70 km/h'a
çıkarılması kararı alınmıştır.
Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı gereğince, Türkiye genelinde TRAFĐK
ÖLÜMLERĐNĐN % 50 ORANINDA AZALTILMASI hedefi doğrultusunda, 10.03.2013 tarih
ve 26 sayılı Đçişleri Bakanlığı genelgesiyle Türkiye genelinde araçların hız kontrollerini
sağlayan radar uygulamalarının saati arttırılmış ve uygulama şekli zenginleştirilmiştir. Artık
araçların daha yavaş seyrettiği gözlemlenmektedir. Đstatistiklerde ise yavaş seyredilmesinden
dolayı Trafik ölümleri ve yaralanmalarının azalışı göze çarpmaktadır” ifadesine yer verildi.
Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''2918 Sayılı Karayolları Trafik
Kanunu 50. maddesi, araçların kara yollarında uymaları gereken hız limitlerini belirtmektedir.
Bu kapsamda araçların yerleşim yerlerinde aksine bir işaret bulunmadıkça şehir
merkezlerinde otomobiller için hız limiti 50 kilometre olarak belirlenmiştir. Ancak Kayseri il
merkezinde UKOME Kurulunun 12.01.2011/1-8 sayılı kararı ile aşağıdaki listede belirtilen
güzergâhlarda hız sınırı 70 kilometre olarak belirlenmiştir.
KOCASĐNAN BÖLGESĐ
KOCASĐNAN BULVARI (Karayolları kavşağından-Ms Köprülü kavşağına kadar.)
OSMAN KAVUNCU BULVARI (Karayolları kavşağından, Yeni Toyota kavşağı arası)
BAĞDAT CADDESĐ (Kaldırım caddesi kavşağından, Kanal kavşağına kadar.)
ERKĐLET BULVARI (1- Yeni adliye kavşağı ile Kanal kavşağı arası - 2- Hobi bahçesi
kavşağı ile Kocasinan Fen işleri atölyesi arası)
HAVAALANI YOLU (Sanayi odası kavşağına kadar)
IHLAMUR CADDESĐ (Kadir Has Spor salonundan Argıncık demiryolu geçide kadar.)
SĐVAS YOLU (Mimar Sinan köprülü kavşak ile, Kaykop kavşağı arası)
GESĐ CADDESĐ (Sivas yolu Đldem kavşağından Gesi girişine kadar.)
TOKĐ KADĐR HAS BULVARI (Đldem Toki kavşağından Toki girişi arası)

DĐĞER BÖLGELER
FATĐH SULTAN MEHMET BULVARI (OSB YENĐ YOL-Aytemiz petrol ile Toki girişi
arası)
HACILAR YOLU (M. NAZIM BEY BULVARI) (Asri mezarlık kavşağından, HES kablo
kavşağı arası)
ERCĐYES CADDESĐ (Şehitlikten, Hisarcık meydan arası)
TALAS CADDESĐ (Kız yurdu kavşağından, Şehitliğe kadar.)
KOMANDO CADDESĐ (Talas Bulvarından, Ali dağı mesire alanı dönüşüne kadar.)
KERKÜK CADDESĐ (Rektörlük kavşağı ile Talas Bulvarı Kız yurdu kavşağı arası.)
AŞIK VEYSEL BUVARI (Sivas caddesi ile Rektörlük kavşağı arası.)
30 AĞUSTOS BULVARI (Sivas caddesi ile Kocasinan Bulvarı arası.)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-hiz-siniri-uygulanan-bolgeler-h2566.html
Erişim Tarihi: 16.07.2013

Melikgazi'de Haşeratla Mücadele Sürüyor
Başkan Memduh Büyükkılıç, yeni alınan ilaçlama makinesi ve yeni bir ilaçlama tekniği ve
aracı ile yaz aylarında daha seri ve etkin bir ilaçlama yapıldığını bildirdi.
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Đlkbahar döneminde haşarat ile mücadele çalışmalarını başlattıklarını ve bir telefon ile
ekiplerin ilaçlama yaptıklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, yine ilçe sınırları
içerisinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlara ait binalarda talep edildiği takdirde ilaçlama
çalışmasını yerine getirdiklerini belirtti.Melikgazi Belediyesi olarak yeni bir ilaçlama
makinesi satın aldıklarını ve bu ilaçlama makinesi ile daha etkin, verimli ve daha kısa sürede
alan ilaçlama çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile
ilgili olarak şunları söyledi:“ Melikgazi Đlçesinin yerleşim alanı büyümekte ve bu fiziki
büyümeye paralel olarak nüfusu artmaktadır. Đlçe sınırları içerisinde 81 mahallemiz
bulunmaktadır. Geniş bir alanda daha etkin ve verimli bir hizmet için teknolojinin her türlü
yeniliklerini ve araçlarını kullanıyoruz. Yeni bir araç aldığımız gibi bu aracın arka tarafında
36 beygir gücünde 50 metre yatay ve mikro dozajlama ile ilaçlama yapabilen ilaçlama
makinesi yerleştirdik. Daha kısa sürede daha çok alan ilaçlanmış olmaktadır. Araç üstü
ilaçlama haznesi 360 derece dönebilmektedir. Bu teknik ile ilaçlama da etkinliği
artırmaktadır. Yeni alınan ilaçlama makinesi ile yol kenarlarında, park ve bahçelerdeki
ağaçlar etkili bir şekilde ilaçlanmaktadır. Đlaçlama ile yaprak biti, ağaç sineği, örümcek ve
kemirici böcekler imha edilmektedir. Dolayısı ile çevre sağlığı korunmaktadır ” dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, yine ilçe sınırları içerisinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlara
ait binalarda talep edildiği takdirde ilaçlama çalışmasını yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/melikgazide-haseratla-mucadele-suruyor-h2567.html
Erişim Tarihi: 16.07.2013

Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 12 Yaralı
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde direksöyon hakimiyeti kaybolan minibüsün şarampole
devrilmesi sonucunda 12 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesinde B.Y.’nin kullandığı minibüsün direksiyon
hakimiyetinin kaybolması sonrasında şarampole devrildiği öğrenildi. Meydana gelen kazada
minibüs şoförü B.Y. ile birlikte S.Y., Y.Y., MY., M.Y., Ö.Y., Ö.Y., M.Y., R.Y., M.Y., Z.Y.,
ve D.Y. yaralandı.Yaralıların Pınarbaşı Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin ardından taburcu
edildiği, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/minibus-sarampole-yuvarlandi-12-yarali-h2570.html
Erişim Tarihi: 16.07.2013

Kayseri'de Alo Fetva Hattına Soru Yağıyor
Ramazan ayında daha yoğun çalışan ‘Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı’na
vatandaşlardan bir haftada 700’den fazla soru geldi.
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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruçla ilgili soruların ağırlık kazandığını söyleyen ‘Alo
190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı’ vaizleri, günlük 100’den fazla soruyu yanıtladıklarını
belirtti.
‘Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı’na gelen, daha çok zekat ve orucu bozan haller
hakkında olan sorulardan bazıları ise şöyle:
-“Ezan okunduktan sonra fakında olmadan su içtim, orucum bozuldu mu?’-‘Seferiyken oruç
tutmalı mıyım?’
-‘Göz damlası orucu bozar mı?’
-‘Şeker hastasıyım insülün kullansam orucum bozulur mu?
’-‘Diş tedavisi orucu bozar mı?’‘Diş fırçalamak orucu bozar mı?
-'Kanserim ama oruç tutmak istiyorum, doktorum izin verdi tutabilir miyim?”

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-alo-fetva-hattina-soru-yagiyor-h2571.html
Erişim Tarihi: 16.07.2013

Fazilet Caddesi 2. Etabı Başladı
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 14 milyon harcanarak yeni bağlantı yolu olacak
Fazilet Caddesi'nde ikinci etaba başladıklarını söyledi.
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Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Fazilet Sokağı Fazilet Caddesi haline getirecek şekilde
kamulaştırma yaptıklarını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, “Fazilet Sokak'ta 18. maddeyi
uyguladık. Yol için gerekli arsaları Kocasinan Belediyesi olarak aldık. 1,2 km uzunluğunda ve
25 metre genişliğindeki Fazilet Caddesi için Sadece 10 milyon 500 bin lira istimlak karşılığı
arsa kullandık” dedi.Başkan Bekir Yıldız, Fazilet Sokağı Cadde haline getirebilmek için çok
sayıda eski ev yıktıklarını hatırlatarak, “Fen Đşleri Müdürlüğümüz 2012 yılında ilk etabı
tamamladı. Şimdi 2. etaba başladı. Fazilet Caddesi, Argıncık Semtini Hoca Ahmet Yesevi ve
Zümrüt Mahalleleriyle Mustafa Kemal Paşa ve Erkilet Bulvarı’na bağlıyor. Fazilet Caddesi de
Argıncık Bölgesi’ni çevre bölgelere açmak için yaptığımız çalışmalardan biridir. Daha önce
de Argıncık Semtini, Ihlamur Caddesi’nin 2. etabını 25 milyon lira harcamayla Mustafa
Kemal Paşa Bulvarı’na bağlamıştık. Yine Argıncık'ta 16.Caddeyi 16 milyon liraya açmıştık.
Argıncık 15. Cadde çalışmaları için de 8 milyon lira ayırmıştık. Şimdi Fazilet Caddesi’yle
devam ediyoruz. 3 milyon liraya tamamlanacak Fazilet Caddesi çok pratik olacak, ulaşımı da
oldukça kolaylaştıracak” şeklinde bilgiler verdi
Kaynak: www.kayserigundem.com/aktuel/fazilet-caddesi-2-etabi-basladi-h2572.html
Erişim Tarihi: 16.07.2013

1 Yaşındaki Bebek Açık Bırakılan Pencereden Düştü
Kayseri’de, açık bırakılan pencereden düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre Kocasinan Đlçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Sokak’ta
meydana gelen olayda, 1 yaşındaki Z.B.’yi annesinin uyuttuktan sonra yatak odasına bıraktığı
öğrenildi. Z.B.’nin uyandığı ve açık olan yatak odasının penceresinden sarktığı, bir süre sonra
da 3. kattan düştüğü bildirildi.Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri
tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük Z.B.’nin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi’ne kaldırıldığı, akşam saat 21:00 sıralarında ise hayatını kaybettiği bildirildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/1-yasindaki-bebek-acik-birakilan-pencereden-dustu-h2573.html
Erişim Tarihi: 16.07.2013

Kayseri'de Emniyet Kemeri Kontrolleri Arttırıldı
Kayseri’de trafik polisleri, yaptıkları trafik kontrolünde emniyet kemeri takmayan sürücülere
trafik cezası kesti.
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Erkilet yolunda, emniyet kemeri denetimi yapan trafik polisleri, trafikte seyir halindeyken
emniyet kemeri takmayan sürücülere 77 TL ceza kesti. Trafik polisleri, sürücüleri emniyet
kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-emniyet-kemeri-kontrolleri-arttirildi-h2574.html
Erişim Tarihi: 16.07.2013

Kayseri'de Kadın Çorabı Giyen Gaspçılar Yakalandı
Kayseri’de hafta sonu meydana gelen gasp olayını gerçekleştiren kadın çorabı giymiş zanlıları
kollarındaki dövmeleri ele verdi.
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Edinilen bilgiye göre hafta sonu Kocasinan Đlçesine bağlı Fatih Mahallesi Bozantı
Caddesi’nde gece saat 23:00’da meydana gelen olayda, iki kişinin cep telefonlarının ve 15 tl
paralarının gasp edildiği öğrenildi. Olay sonrasında yapılan çalışmalarda zanlıların kafalarına
kadın çorabı giydikleri ve birinin kolunda belirgin bir şekilde dövme olduğu bildirildi.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik
kamera görüntüleri incelendi. Yapılan çalışmalarda olayın zanlıları oldukları öğrenilen O.K.
(23) ve D.Ş.(22) yakalanarak gözaltına alındı.Zanlılar haklarında yapılan soruşturma
sonrasında çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-kadin-corabi-giyen-gaspcilar-yakalandi-h2575.html
Erişim Tarihi: 16.07.2013

Kayseri'de ki Kavgada Bıçaklar Çekildi Kan Aktı
Kayseri’de meydana gelen bıçaklı kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri
sonrasında yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Eskişehir Bağları Beştepeler Mesire alanında
meydana gelen olayda F.D., B.D., E.D. ve R.D. ile U.K. arasında tartışma çıktığı öğrenildi.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında U.K.’nın 4 kişiyi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak
yaraladığı bildirildi.lay sonrasında yaralanan 4 kişi Kayseri Eğitim ve Arıştırma Hastanesi ile
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, olayın zanlısı U.K.
polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-ki-kavgada-bicaklar-cekildi-kan-akti-h2576.html
Erişim Tarihi: 16.07.2013

Emek Çelik Kapı’dan Yıllık 30.000 Adet Çelik Kapı
Üretimi
Emek Çelik Kapı 1975 yılında kurulmuş olup, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde
faaliyetine devam etmektedir. Firma, 10.000 metrekaresi kapalı olmak üzere 20.000
metrekare alanda, 120’yi aşkın çalışanı, 170'i aşkın yurt içi bayii ve 21'i aşkın ülkeye
gerçekleştirdiği ihracatı ile kendi alanında ülkemizi başarıyla temsil etmektedir.
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Yıllık 30.000 adet çelik kapı, 60.000 adet iç oda kapısı üretimine sahip olan firma gün
geçtikçe büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Đç oda kapısı üretiminde, 2013 yılındaki
hedefleri ile sektörün lideri olmayı planlamaktadır. Bununla birlikte TSE uygunluk, marka
tescili, satış sonrası hizmet yeterlilik, garanti, hizmet yeri yeterlilik belgelerine sahiptir ve
ayrıca ISO 9001:2000 kalite belgesi mevcuttur. Şirketin temel prensibi güven, kalite, estetik
ve devamlılık olup, oluşturduğu kurumsal yapı anlamında sektöründe öncü bir kuruluş
olmuştur. Temeli yüksek kalitede ürünler sunarak En Đyi Müşteri Memnuniyetini sağlamayı
kendisine prensip edinmiştir..Firma bu bağlamda çelik kapı üretimindeki yenilikçi
yaklaşımları ile sektöre öncülük eder ve şirket genelinde proaktif biri iyileştirme yaklaşımı
uygular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/emek-celik-kapidan-yillik-30000-adet-celik-kapi-uretimi-h2577.html
Erişim Tarihi: 16.07.2013

Seyit Gazi Mahallesi Yenileniyor
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Seyitgazi Mahallesi, Seyit Burhanettin
Mezarlık çevresinde yol yenileme ve düzenleme çalışması yaptıklarını ve bu çalışma ile 2
cadde ve 6 sokak ile bunlara bağlantılı tüm yollarda yol yenileme, kaldırım ve otopark inşa
ettiklerini söyledi.
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Seyitgazi Mahallesinde gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları neticesinde yolların yeniden
bakım ve onarımdan geçirildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, ''Bu semte yer alan
Müze Caddesi ve Ahmed Yesevi Bulvarı ile Gültepe, Kütüphane, Sanat Okulu, Müze geçidi,
Eda, Gaziler ve Mahmutpaşa Sokakları ile bunlara bağlantılı tüm yollarda alt yapı çalışması
yaptık. Bozulan yollarda yol genişletme ve düzenleme çalışması yapıldı. Seyit Burhanettin
Mezarlığın kuzey bölümünde yer alan ve Talas Caddesi ile Ahmet Yesevi bulvarını birbirine
bağlayan müze caddesinde yaya yolu, kaldırım ve ücretsiz semt otopark inşa ediliyor. Bu
alanda otopark önemli çünkü Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezi yer almaktadır. Yani bir sağlık
kuruluşun yolu ve çevresi her zaman açık olmalıdır. Yol genişletme ve çevre düzenleme ile
semt otopark yapımı sonrası Seyitgazi Mahallesinin tüm yolları asfaltlanacaktır. Bu çalışma
esnasında diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışma yerine getirildi” dedi.
2 cadde ile 6 sokak ve bunlara bağlantılı yollarda 5200 ton asfalt kullanılacağını ifade eden
Başkan Memduh Büyükkılıç, yapılan çalışmaların semt halkına hayırlı olsun temennisinde
bulanarak, Seyitgazi Mahallesinde bu yıl adeta yenileneceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/seyit-gazi-mahallesi-yenileniyor-h2578.html
Erişim Tarihi: 16.07.2013

Đşten Çıkarılınca Đntihara Kalkıştı
Kayseri’de, işten çıkarılan bir kişi bileğini keserek intihara kalkıştı.
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Edinilen bilgiye göre Özvatan ilçesine bağlı Kemrelik köyünde meydana gelen olayda
D.D.’nin çalıştığı şantiyeden işten çıkarıldığı bildirildi. Đşten çıkarıldığı için bunalıma giren
D.D.’nin kollarını ve bileğini keserek intihara kalkıştığı ve Özvatan Devlet Hastanesi’ne
kaldırıldığı kaydedildi.D.D.’nin yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/isten-cikarilinca-intihara-kalkisti-h2579.html
Erişim Tarihi: 16.07.2013

Talas Bulvarındaki Kazalar Öğretim Üyelerini
Harekete Geçirdi
Erciyes Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Öztürk, Talas Bulvarı’nda en son
Đlahiyat eski Dekanı Prof. Dr. Prof. Dr. Zeki Duman’ın hayatını kaybettiği trafik kazası
sonrasında öğretim üyelerine ve üniversite yönetimine yazdığı yazıda Talas Bulvarı ve
ünversite girişlerinde önlem alınması gerektiğini ifade ederek, bulvara alt ve üst geçit
yapılması gerektiğini bildirdi.
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Erciyes Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Öztürk, “Geçen hafta; daha önce
aynı yerde kaybettiğimiz öğretim üyemizin acısı dinmemişken bir değerli Öğretim üyemizi
daha elim bir trafik kazasında kaybettik. Kampüs içinde yürürken elim kazada kaybettiğimiz
Tıp öğrencimizin,Talas caddesinde yaya olarak yürüyüp karşıya geçerken kaybettiğimiz
gencecik mühendislik öğrencimizin acısı henüz dinmemişken kaybettik değerli hocamızı.
Hocalarımızı Üniversite kampüsünden çıkmak üzere iken kaybettik. Hep birlikte üzüldük,
Đlahiyat Fakültesi’n de yapılan cenaze törenine gelen Üniversite yöneticileri de üzüntülerini
bildirdiler” şeklinde yazdığı yazıda Üniversite yönetimi ve öğretim üyelerine şu ifadelerde
bulundu:
“Değerli arkadaşlarımız, Saygıdeğer yöneticilerimiz, evet üzüldük, üzüldünüz fakat mevcut
durum ve bozukluklar-keşmekeşlikler böyle kalırsa daha çok üzüleceğe benziyoruz.
Üzülmemek için Üniversite idaresinin konunun üzerinde çalışması ve gayret göstermesi
gerekiyor!... Kafa yorması ve çözüm üretmesi gerekiyor. Đyi niyetlerinden ve kalitelerinden
hiç şüphemiz olmayan sayın rektör yardımcıları, diğer idareciler ne yaparlar, ne düşünürler
bilemiyoruz. Aşağıdaki konularda “Geçmiş olsun ve taziye ziyaretleri” dışında bir gayretleri
var mı? yoksa onlarda bizim gibi olayları seyir mi ediyorlar ?anlamamız mümkün değil.
Çünkü konular bize göre çok önemli.
Neden mi?
Değerli arkadaşlarım, maalesef üniversite içindeki ve hemen dışındaki yolların durumu
kampus içi ve dışı hayata hiç uygun değil.Kampüsü çıkar çıkmaz hangi tehlike ile
karşılaşacağımız, bizleri hangi tehlike bekliyor belli değil.
Talas caddesi üzerinde Üniversitemizden 5-6 çıkış var. Maalesef bunların hiçbirisi kontrollü
değil. Çıkışta hemen trafik ışığı ve arkasından Kayseri’nin en yoğun trafiğinin işlediği Talas
Caddesi. Bu çıkışların hiçi birisi bize göre ana yol kavşağına ve ana yola çıkışa uygun değil.
Hepsi seksenli yıllarda ve üniversitemiz ve Talas Caddesi bu kadar kalabalık değilken
yapılmış küçük ve uygunsuz kavşaklardır. Çıkış ve kavşaklar artan kampus nüfusunu ve araba
trafiğini kaldıramıyor.Özellikle bu çıkış yollarından ikisinde çıkıştan sonra 5-6 trafik ışığı
geliyor karşınıza. Trafik bu iki ana kavşakta ( Sabancı Kültür sitesi Çıkışı ve Tıp Fakültesi
Hastaneler çıkışı) o kadar yoğun ki her an herkes yaya ya da arabalı kaza ile burun-burunadır.
Hele Ramazanda iftar saatleri Allah Korusun her an tehlike var.

Bunlara bir de Talas caddesinde Kartal kavşağı ile Üniversite arasında, askeri sahadan tarafa
neden yapıldığını kimsenin anlayamadığı hava ikmal tarafındaki hız hattını da katarsanız
tehlikenin boyutu katlanıyor. Bu hattın bitiş yeri yani ana yola bağlantıları da her an trafik
kazasıyla sizleri baş başa bırakabilir. Bu yolun bitiş yeri tam 4-5 yol ile bağlantılı ve “DUR”
işaretinden başka bir tedbir de yok.Üniversite içerisinde dünyanın hiçbir kampüsünde
görülmeyen raylı sistem yapımı ve çalışması da kampus hayatını çekilmez kılmış durumda.
Ne zaman biteceği de neden yapıldığı da belli değil. Sadece Sivas caddesi ile Üniversite eski
lojmanları arasında çalışacak, 2700 metrelik( sadece 1000 metresi kampus içende) bir geliş
gidiş hattı için bu kadar eziyet neden çekilir anlamak mümkün değil. Üniversitenin özellikle
akşam çıkış saatlerinde Talas caddesine çıkmak 20-30 dakikada ancak mümkün. Cami
yanındaki halk otobüs duraklarının kontrolsüzlüğünü de eklerseniz rezalet diz boyu.
Bu durumda bizler, üniversite yönetimi ne yapabilir? Ne yapmalıdır? Ne yapmalıdır ki
kampus içinde dışında daha fazla canlar göçüp gitmesin, üzüntülerimiz çoğalmasın?
Öncelikle aşağıda sıraladığımız önlemlerin alınması gerekir diye düşünüyoruz. Bunları
yazarken hatalarımız ve yanlışlarımız olabilir. Çünkü şehir plancısı, trafikçi, belediyeci,
mimar ve yol mühendisi değiliz. Daha iyisini bilenlere mutlaka sormak gerekir.”
Prof. Dr. Öztürk, Talas Bulvarı’nda yaşanan ölümlü kazaların önlenmesi için şu önerilerde
bulundu:“Raylı sistem çalışmaları hızlandırılmalı ve Üniversite Alparslan girişi bir an önce
trafiğe açılmalıdır.Talas Caddesine çıkışların ve karşıya geçişlerin yeniden iyi bir şehir
plancısı veya mimar tarafından planlandırılarak yapılması sağlanmalıdır. Gerekirse Üniversite
Kampüsüne girişler ya da Talas tarafına gidişler ve karşıya geçişler için yer altı ve üstü
geçitleri yapılmalıdır. Bu konuda Üniversite Mühendislik ve Mimarlık fakültesi ne yapar
onların idarecileri bu durumdan hiç mi rahatsız değildirler? Đdareye hiç mi görüşlerini
bilidirmezler? Anlayamıyoruz.Kartal-Üniversite girişi arası hız yolu trafiğe kapatılmalı,
sadece toplu taşıma araçları ve ambulanslara açık olmalıdır. Bu yolun Talas yolu ve Ali Dağı
yoluna bağlantısındaki büyük hata mutlaka bu işi bilenlerce yeniden düzenlenmelidir.
Üniversite içerisinde bulunan Ana otobüs durağı kontrol altına alınmalı ve modernize
edilmelidir.
Tıp Fakültesi Giriş Çıkış yolunun ikişer şeride çıkarılıp güvenlikçilerce kontrolu sağlanmalı,
kırmızı beyaz dubalar kaldırılmalıdır.
Raylı sistemle birlikte Üniversitenin güvenlik sorunu ortaya çıkacaktır. Bunun için şimdiden
iyi düşünüp planlama yapılmalıdır.
Üniversite öğrencilerimizin Kız ve Erkek Yurtları ile Talas tarafına gidiş geliş yol
emniyetlerinin sağlanması için Talas caddesinde güvenlik şeritleri oluşturulması için gereken
girişimler yapılmalıdır.
Elbetteki bütün bunlar Üniversite Yönetiminin tek başına yapıp üstesinden gelebileceği işler
değildir. Bunun için Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Emniyet -Trafik müdürlüğü, Kara Yolları
Bölge Müdürlüğü vs. ile koordineli bir çalışma gerekeceği muhakkaktır. Üniversite idaresinin
de bu bizim işimiz değildir deme lüksü yoktur bize göre. Çünkü etkilenen komple
üniversitedir.
Amacımız kimseyi eleştirmek olmayıp, konunun önemine binaen ve daha fazla can kaybının
önüne geçilmesi için ilgililere dilimiz döndüğünce destek olmaktır. Kampus güvenliğinin,
kampus çıkışlarının düzenlenmesi için önerilerimizi sizlere sunmaktır. Đstenirse Dernek olarak
bizlerde idareye yardım edebiliriz. Komisyonlar kurulursa görev alabiliriz.
Öğretim üyesi arkadaşlarımızdan isteğimiz ilgilileri usulünce uyarıları, önerileri varsa bize ve
yöneticilere iletmeleridir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/talas-bulvarindaki-kazalar-ogretim-uyelerini-harekete-gecirdi-h2580.html
Erişim Tarihi: 16.07.2013

Kalıp Demirlerini Hurdacıya Sattı
Kayseri’de 200 adet inşaat kalıp demirlerini alarak hurdacıya satan 3 kişi jandarma ekipleri
tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Bağpınar mahallesi’nde meydana gelen olayda
H.C.’ye ait inşaattan 200 adet kalıp demirinin alındığının ihbar edildiği öğrenildi.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda D.Y. O.N. ve T.K. yakalanarak gözaltına
alındı. Zanlıların sorgularında aldıkları kalıp demirlerini hurdacıya sattıklarını itiraf ettikleri
bildirildi.
Yakalanan zanlıların çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kalip-demirlerini-hurdaciya-satti-h2581.html
Erişim Tarihi: 16.07.2013

Gömeç Fasulyesinin Üretimi Arttı
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Gömeç Fasulyesi için yapılan etkinlikler sonrası
üretimin kat be kat arttığını söyledi.
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Başkan Bekir Yıldız, Kayseri’nin sahip olduğu değerleri tanıtmak için özel gayret
gösterdiklerini, Kayseri’nin; Erciyes'i, pastırması, sucuğu, halısı, gibi tanınan değerleriyle
birlikte Gömeç Fasulyesi, Cırgalan Biberi, Erkilet Üzümü ve Kedibacağı'nın da tanıtılması
gerektiğini vurguladı.Kayseri'nin orijinal ve kıymetli ürünlerini tanıtmak amacıyla festivaller
düzenlediklerini hatırlatan Başkan Bekir Yıldız, "Geçen yıllarda düzenlenen festivallerle
Gömeç Fasulyesi’nin güzel biçimde tanıtımını yaptık. Dünyanın dört bir yanından insanlar
bizden Gömeç Fasulyesi istemeye başladı. Đlk tanıtıma başladığımızda Gömeç Fasulyesi bin
500 kilo toplam üretime sahipti. Artık her sene kat be kat artarak üretiliyor. Geçen yıl üretim
8 tona ulaştı. Bu yıl 10 ton civarında bir üretim bekleniyor. Bu değerleri tanıtmak Kayseri
ekonomisine, üreticisine de önemli katkılar sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

Gömeç Mahalle Muhtarı Mustafa Eser de “Kocasinan Belediyesi'nin düzenlediği Gömeç
Fasulye Festivallerinden sonra özellikle Kayseri dışından çok miktarda talep geldi. Altından
kalkamayacağımız miktarda talepler sonrası fasulye ekimini sürekli kat be kat artırıyoruz.
Cebimiz para gördü. Fasulyemizi tanıtan, ona ilgi çeken Bekir Yıldız Başkanımıza teşekkür
ederiz” şeklinde görüşlerini ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/gomec-fasulyesinin-uretimi-artti-h2582.html
Erişim Tarihi: 17.07.2013

Kayseri'de Organik Köy Pazarı Kuruldu
Her yıl Temmuz ayı içerisinde başlayan köy pazarı bu yılda Kiçikapı Mahallesi’nde kuruldu.
Çevre ilçe ve köylerden kendi üredikleri doğal meyve ve sebzelerle pazara gelen esnaf pazarın
şehir merkezine uzak olmasından ve kendilerine sabit bir yer verilmemesinden şikâyetçi.
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Her yıl Temmuz ayı içerisinde farklı semtlerde kurulan köy pazarı bu yıl Kiçikapı
mahallesinde kuruldu. Đncesu, Yahyalı, Cırgalan, hacılar ve Kızılören gibi çevre ilçe ve
köylerden kendi ürettikleri, organik ve doğal ürünleri satmak için pazara gelen köylüler Pazar
yerinin bilinmemsinden ve her yıl başka yerlere sürülmelerinden şikâyet etti. Her gün kendi
bahçelerinden taze topladıkları sebze ve meyveleri kurulan pazara getiren köylüler satışların
düşük olmasından ve mallarına kıymet verilmemsinden dert yandı.Tek tek elimizle yetiştirip
topladığımız ürünlerin kıymeti şehirliler tarafından bilinmiyor diyen Pazar esnaflarından
Meliha Yalçın (68)’Geçen yıl çarşıya oldukça yakındık işlerimiz çok iyiydi. Ama bu yıl hem
merkeze hem toplu taşıma araçlarına uzağız hem biz hem getirdiğimiz ürünler sıcak ve
müşterinin olmayışından mahvoluyoruz’ dedi. Pazarın açıldığını kimsenin bilmediğini ifade
eden bir diğer esnaf Ahmet Özal ‘Belediye tanıtım için bir çaba harcamıyor açma saatimizde
kapama saatimizde kontrol altında tutuluyor. Her yıl başka bir yere götürülüyoruz resmen bizi
buraya attılar her yıl taşınmaktan bıktık artık, sabit bir yer verilsin bize. Başka şehirlerde
köylüye semt pazarlarından yerler veriliyor bizim şehrimizde böyle bir şey yok’ diyen Özal
günlük toplamalarına rağmen ürünlerin çöpe gitmesinden dert yakındı.Köy Pazarını ziyaret
eden vatandaşlarda, satılan üründen ve esnaftan oldukça memnun. Her yıl pazarın açılmasını
dört gözle beklediğini söyleyen Saliha Altınkaya ’ Buraya getirilen her şey dalından koparılıp
taze bir şekilde geliyor. Hormonsuz oldukça doğal diğer semt pazarları, market ve manavlarda
satılan ürünler gibi değil, ne aldıysanız gerçekten tadına vararak ağız tadıyla yiyorsunuz’
ifadelerinde bulundu.Kurban bayramına kada her gün açık bulunacak olan köy pazarında
aradığınız her şeyin taze ve organik olanını bulmanız mümkün.
Haber: (stajyer) Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-organik-koy-pazari-kuruldu-h2583.html
Erişim Tarihi: 17.07.2013

Kayserililer Eski Ramazanları Anlattı
Ramazan ayının uzun yaz günlerine denk gelmesi oruç tutmayı bir hayli zorlaştırdı. Bununla
birlikte hızlı gelişmişliğin getirdiği dini ve kültürel yapıdaki yozlaşma Ramazan ayının
bereket, ibadet ve hayır ayı olduğunu unutturdu. Hal böyle olunca Kayserililerin eski
Ramazanlara olan özlemi bir kat daha arttı.
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Sokak ve meydanlardaki görüntü insanlara mübarek ramazan ayının gelip gelmediğini dahi
sorgulatır oldu. Lokantalar, restoranlar, kafeler ve benzeri yeme içme mekânları ramazan
ayında dahi tam kapasite çalışır hale geldi. Uzun ve sıcak yaz günleri oruç tutmayı
zorlaştırırken bununla birlikte ramazan ayının manevi güzellikleri de insanlara farklı şekilde
empoze edildi. Đnsanların halka açık ortamlarda yiyip içmesi, Ramazanın eski güzelliklerini
yitirmesi hem Kayserili vatandaşları hem de Sivil Toplum Kuruluşlarını rahatsız ederek eski
ramazanları özlemle anar hale getirdi.
Đlim Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğu, Ramazan Ayı’nın bir eğlence
kültürü şeklinde yansıtılmaya çalışıldığını ve bunun empoze edildiğini söylüyor. Halbuki bu
mübarek ayın arınma, ibadet ve Kur’an ayı olduğunu belirten Doğu, bu ayın bir fırsata
dönüştürülmesi gerektiğini kaydediyor. Doğu, Kayserili vatandaşlarının da şikayetçi olduğu
aleniliğin meşrulaştığını ve bu nedenle insanların Ramazan Ayı’nda alenen bir şeyler yediğini
de aktararak; “Eskiden Anadolu şehirlerinde Ramazan Ayı içerisinde toplumun ortak
kullanım alanlarında açıkça yeme-içmenin olmazdı. Ama son zamanlarda insanların bu
konuda hassasiyetleri çok azalma gösterdi. Eğer kendimizi Müslüman bir ülke olarak
sınıflandırıyorsak, Müslüman ülkeye yaraşır bir şekilde yaşamamız gerekiyor” dedi.
Đlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Müdürü Đsmail Arslan’da Son 10 yıldır Ramazan
Ayı’nın yaz aylarına denk gelmesinden dolayı bazı sıkıntıların ortaya çıktığını belirtiyor.
Arslan, oruç tutmakta zorlananların ve hastaların bu uzun yaz dönemlerinde mecburen bir
şeyleri yeme-içme zorunda olduklarını söylüyor. Arslan, eskiden Teravih namazlarından
sonra gerçekleştirilen Ramazan programlarının, teravih namazlarının gece saat: 23.00 gibi
bitmesinden dolayı yapılamadığını da ifade ederek, Büyükşehir, diğer belediyeler ve
STK’ların bu nedenle iftardan sonra programlar düzenleyemediklerine dikkat çekiyor.
Vatandaşlar ise Ramazan Ayı ile ilgili şu görüşlerini paylaştı;
Ali Özandaç (78)
Eskiden her evde iftar geceleri olurdu. Akrabalar, komşular, aileler hep bir araya gelir iftar
yapardı. Ramazanlar dolu dolu neşeli geçerdi. Komşular evlerinde pişen yemekleri bir
birlerine ikram eder ya da yemeğini alan komşusuna iftara giderdi. Şimdi ne o eski ramazanlar
kaldı nede o sıkı insani bağlar. Çok gurbet gezdim o zamanlar büyükşehirlerde gördüklerimi
bir gün Kayseri de göreceğimi bilemezdim.
Abdullah Korkmaz (50)
Ben Şehre taşınalı çok olmadı. Çocukluğum ve gençliğim küçük bir köyde geçti. Đftar saati
yaklaştığı zaman köydeki teyzeler bir araya gelir gözlemeler, börekler, ekmekler açarlardı.

Her evin önünde bir çocuk köyün tek camisinden okunacak ezanı duyabilmek için beklerdi.
Teravih namazından önce köy camisinden ilahiler okunurdu. Şimdi ki gibi ne telefon ne de
çalar saat vardı. Sahura davul sesleriyle uyanırdık ama bizim Durmuş emmi pek bilmezdi
davul çalmayı zaten bir gece bu yüzden davulunu kesmiştik. Şimdi 12 ay bir birinden farksız
bir şekilde devam ediyor.
Ali Erdemir (60)
Eskiden sokaklarda bu şekilde oruç yiyen göremezdiniz insanların birbirine saygısı vardı.
Açık lokanta bulamazdınız açanlarda camlarını perdeyle kapatırdı. Hastalık nedeniyle oruç
tutamayanlar bile etrafındaki oruç tutanlar saygısında akşama kadar bir şey yemez içmezlerdi.
Şaban Polat (46)
Ramazan ayı geldiği zaman lokantalar, çay ocakları, kıraathaneler, büfeler hepsi kapalı
olurdu. Belediye ve zabıta kontroller yapardı. Şimdi ramazan gelmiş mi gelmemiş mi belirsiz
oldu. Kayseri’nin bu hale gelmesi bizleri rahatsız ediyor ve üzüyor.
Đbrahim çarkıt (70)
Ramazanlar hep birlikte yapılan dini sohbetlerle geçerdi. Đnsanımız bu ay içinde hayır
yapabilmek için birbiriyle yarışırdı. Küçüğün büyüğe oruç tutmayanın tutana saygısı vardı.
Şimdi büyük küçük belirsiz oldu çarşı ortasında yemekte yeniyor su da içiliyor küfürde
ediliyor.
Osman Turgut (73)
Sadece ramazanlarımı özlüyoruz eskide kalan her şeyin ayrı bir güzelliği vardı. Saygı, sevgi,
hürmet vardı. Geceleri davullar çalınır maniler okunurdu. Birini bulsak birini bulamazdık
yokluk vardı ama yine de ramazan ayı neşe dolu geçerdi. Şimdiki neslin yetişme tarzı çok
farklı istediği her şey elinin altında her türlü imkânları var bu yüzden de bu bozuk yapı ortaya
çıktı.
Ali Cemil Kaman (56)
Ramazan geldi mi? Normal günden farkı kalmadı ki lokantaların, kahvehanelerin hepsi açık
sokaklar ellerinde su şişeleriyle sigarayla gezen insanlarla dolu. Kimsenin kimseye saygısı
kalmadı artık. Đftarlar yapılırdı, çaylar demlenirdi, yapılan sohbetlere doyum olmazdı. Boy
boy binaların içine sıkıştık şimdi adetlerimizi törelerimizi unuttuk. Eskiden daha ramazan
gelmeden hali vakti yerinde olanlar hayır yapacak fakir fukara arardı. Şimdi fakir var dediğin
zaman hepimiz yolumuzu değiştiriyoruz.
Fatma kaya (43)
Eskiden aileler büyük ve kalabalıktı ramazan ayı farklı bir huşu ve neşe içinde geçerdi. Şimdi
etrafıma baktığım zaman ramazanın gelip gelmediğini soruyorum kendime. Eskiden Đnsanlar
bir birlerini oruç tutmaya teşvik ederdi. Sağlığı sıhhati yerinde olup da oruç tutmayanlar
ayıplanırdı. Acaba oruç tutmuyor derler mi diye utandığımızdan açık lokantaların önünden
geçemezdik. Şimdi herkes dilediği gibi yiyip içiyor sokaklarda.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayserililer-eski-ramazanlari-anlatti-h2584.html
Erişim Tarihi: 17.07.2013

22 Yıllık Çocuk Hasreti Đkizlerle Son Buldu
Çocuk sahibi olmak için yıllarca tedavi gören ancak aşılama ve tüp bebek yöntemleriyle
çocuk sahibi olamayan Mehmet-Nadiye Özkan çifti, dünyaya gelen ikiz bebekleriyle 22 yıllık
evlat hasretini dindirdi.
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Mehmet-Nadiye Özkan çiftinin tüp bebek tedavisini Op. Dr. Nurettin Türktekin
gerçekleştirdi. Evlendikten sonra çocukları olmayan ve hastanede uygulanan başarılı
yöntemle ikiz bebek dünyaya getiren anne Nadiye Özkan, çocuk sahibi olmak isteyen her
çiftin ümitsizliğe kapılmadan kararlı bir şekilde tedavilerine devam etmeleri gerektiğini
söyledi. Anne olmak için 22 yıl bekleyen ve sonunda çifte mutluluk yaşayan Özkan, “Anne
olmak çok güzel bir duygu. Çocuklarım dünyaya geldiğinde doktorumuz, ‘Artık anne
oldunuz’ dedi. Bu mutluluk hiçbir şeyle değişilmez. Anne ve baba olmak için mücadele eden
herkes bunda kararlı ve sabırlı olarak hareket etmeli. Başarısız sonuçlarda bile ümitsizliğe
kapılmadan tedavilerini devam ettirmeliler. Tedavinin başarısında doktora olan güven de çok
önemli. Bizim en büyük şansımız, tedavimizin güvenebileceğimiz bir doktor tarafından
yapılmasıydı. Sonunda mutlu sona ulaştık. Bu süreçte yanımızda olan herkese minnettarız”
ifadelerini kullandı.
22 yıllık babalık özlemi sona eren ve bebeklerini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan
Mehmet Özkan ise, yaşadıkları tedavi sürecinin sabır ve özveri isteyen bir dönem olduğunu
belirterek, bebek sahibi olmak isteyen ailelerin umutsuzluğa kapılmadan tedavilerini devam
ettirmelerini önerdi. Özkan, “Tedaviden olumsuz sonuç alanlar pes etmemeli ve
mücadelelerinde kararlı olmalı. Biz çocuk sahibi olmak için 22 yıl bekledik ve bu mutluluğu
şu anda yaşıyoruz. 15 yıl boyunca birçok hastanede farklı süreçlerden geçtik ve uzun bir
mücadele verdik. Umutlarımızın tükenmeye başladığı anda Memorial Kayseri Tüp Bebek
Merkezi’ne geldik. Buradaki ilk tüp bebek denemesinde ikiz çocuklarımıza kavuştuk. Anne
ve baba olmanın mutluluğunu doya doya yaşıyoruz. Bu süreçte bizimle olan başta
doktorumuz Nurettin Türktekin olmak üzere tüm hastane çalışanlarına teşekkür ediyoruz”
diye konuştu.
7'NCĐ DENEMEDE BAŞARILI SONUÇ
Çiftin tedavisini gerçekleştiren Op. Dr. Nurettin Türktekin, ''Mehmet ve Nadiye Özkan 22
yıldır çocuk sahibi olmayı bekliyordu. Daha önce 3’ü aşılama, 3’ü tüp bebek olmak üzere 6
denemeden de başarılı sonuçlar alamamışlardı. 15 yıl boyunca birçok merkeze başvurmuş ve
tedavilerini olmuşlar. Son olarak bize gelerek yeniden tedavi olmak istediklerini ilettiler. Đlk
tüp bebek denemesinde başarılı sonuç elde ettik. Sağlıklı ikiz bebekleri dünyaya geldi. Tüp
bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin bu konuda sabırlı ve kararlı olması çok
önemli” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/saglik/22-yillik-cocuk-hasreti-ikizlerle-son-buldu-h2585.html
Erişim Tarihi: 22.07.2013

Kayseri'de Kocasını Öldüren Kadının Cezası Belli
Oldu
Kayseri’de, kocası Abdullah Deniz’i (68) 3 yerinden bıçaklayarak öldüren 64 yaşındaki
Mensure Deniz, son duruşmada ‘Bıçağı korkutmak için sapladım’ dedi. Mahkeme heyeti,
Mensure Deniz’e 18 yıl hapis cezası verdi.

17 Temmuz 2013 Çarşamba 13:01

2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Mensure Deniz hazır bulundu.
Mahkemede, olay nedeniyle pişman olduğunu söyleyen 64 yaşındaki 5 çocuk annesi Mensure
Deniz, “Bıçağı öldürmek için değil, korkutmak için sapladım” diyerek kendini savunmaya
çalıştı.
Mensure Deniz, mahkeme heyetinin son sözünü sorması üzerine, “Eşim sürekli olarak beni
aşağılıyordu. Bana hakaret ediyordu. Ben de bu hakaretlere dayanamadım ve bıçakladım”
diye konuştu.
Mensure Deniz’e yapılan yargılama neticesinde mahkeme heyeti tarafından ilk olarak
müebbet hapis cezası verildi. Daha sonra bu ceza ağır tahrik ve iyi hal indirimleri sonucunda
18 yıla kadar indirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-kocasini-olduren-kadinin-cezasi-belli-oldu-h2590.html
Erişim Tarihi: 22.07.2013

Aile Numarası Kayseri Polisine Sökmedi
Kayseri’de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı
çalışmalarda, aile süsü vererek Diyarbakır’dan Đstanbul’a 13 kilo esrar götürmeye çalışan bir
kişi yakalanarak gözaltına alındı.

17 Temmuz 2013 Çarşamba 13:07

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerince “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek” olayları ile ilgili olarak
operasyon düzenlendiği bildirildi.
Gerçekleştirilen operasyonda, Diyarbakır plakalı bir otomobilin durdurulduğu ve arama
yapıldığı kaydedildi. Otomobilde yapılan aramalarda aracın yakıt deposunun içinde 19 adet
pet şişeler içinde toplam 13 kilo 224 gram esrar maddesi ele geçirildiği öğrenildi.
Yetkililer, S.Ç.’nin yanında bulunan 3 çocuk ile aile süsü vererek kontrol noktasından
geçmeye çalıştığını ancak uyuşturucunun bulunması sonrasında gözaltına alındığını bildirdi.
S.Ç. yapılan sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/aile-numarasi-kayseri-polisine-sokmedi-h2591.html
Erişim Tarihi: 22.07.2013

Kayserililer Ümmetin Đftarında Buluştu
MAZLUMDER Kayseri Şubesi ve Gönüllü Kültür Kuruluşlarının birlikte organize ettiği
''Ümmet Đftarları'' programı, her hafta pazartesi günleri olmak üzere Kayseri meydan
Bürüngüz Camisi yanında başladı.

17 Temmuz 2013 Çarşamba 13:10

1 simit 3 hurma ve yarım litre sudan oluşan iftar mönüsü ile oruçların açıldığı iftarda, değişik
sebeplerle açlık, susuzluk ve yoksulluk çeken farklı ülkelerdeki Müslümanları hatırlamayı, o
günün harçlığını her hafta dua edilen ülke Müslümanlarına göndermeyi amaçlayan Ümmet
Đftarları'nın ilki 15 Temmuz Pazartesi, bay ve bayan yüzlerce kişinin katılımı ile yapıldı.
Ramazan boyunca devam edecek Ümmet Đftarlarının ilk gününde katılımcılara teşekkür edip,
dünya Müslümanlarının Ramazanını tebrik eden MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı
Ahmet Taş, Ramazan boyunca haftada bir gün de olsa mazlum ve garip kardeşlerimizi
hatırlayıp, onlarla halleşmenin güzelliğinden bahsederek Ramazan sonuna kadar programın
devam edeceğini bildirdi.
Sadi Özmen'in okuduğu Kur’an-ı Kerim ve Rıza Bozdağ'ın yaptığı duanın ardından akşam
namazını meydan Bürüngüz Camisi'nde kılan, günün harçlıklarını da Suriyeli yaralılara
bağışlayan katılımcılar, programı düzenleyenlere Allah razı olsun diyerek teşekkür ettiler,
gelecek hafta tekrar buluşmak ümidiyle vedalaşıp ayrıldılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kayserililer-ummetin-iftarinda-bulustu-h2592.html
Erişim Tarihi: 22.07.2013

Kız Kur'an Kursunda Badminton Keyfi
1996 yılından beri Develi Đlçesinde Hafıze kızlar yetiştiren Güney Aşağı Yatılı Kız Kur’an
Kursu’nda bulunan öğrenciler, ezber dersleri haricinde badminton ve voleybol gibi sportif
aktivitelere de katılıyor.

18 Temmuz 2013 Perşembe 11:20

2012-2013 eğitim yılı sonunda 10 hafize mezun eden Kur’an Kursu’nda 60 yatılı öğrenci yaz
aylarında eğitime ara vermeden devam ediyor. Kapasitesi 100 kız öğrenci olan kursa Develi,
Yahyalı, Yeşilhisar ilçeleri ve köylerinden gelen öğrenciler eğitim görüyor.
8 kurs öğretmeni ile öğrencilere günde 5 saat ezber dersi verilen kursta, ders dışında
öğrenciler için sosyal ve kültürel aktiviteler, sinema, badminton, voleybol gibi aktiviteler de
düzenleniyor.
Öte yandan Develi Müftülüğü tarafından ilçe merkez ve köylerinde açılan yaz kurslarının
birinci döneminde, 126 kursta 162 öğretici ile 3 bin 464 kursiyer, ikinci dönemde ise 128
kursta 163 öğretici ile 3 bin 400 kursiyer eğitim gördü. Kurslardan toplam 6 bin 864
kursiyerin yararlandığı belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseriye-su-kayagi-parki-h2599.html
Erişim Tarihi: 22.07.2013

Kayseri'ye Su Kayağı Parkı
Kayseri ve çevresinin yeni sosyal yaşam merkezi olacak Büyükşehir Belediyesi Harikalar
Diyarı'ndaki 10 farklı temadan bir bölümü hizmete girerken bir bölümü de gün sayıyor.
Harikalar Diyarı'nın ilgi çekici ve heyecan verici bölümlerinden biri olan Su Kayağı Parkı'nın
da yakın zamanda hizmete girmesi planlanıyor.

18 Temmuz 2013 Perşembe 11:25

Açılış için artık gün sayan Su Kayağı Parkı'ndaki iki gölete su pompalanmasına devam
ediliyor. Büyük ölçüde dolan göletlerden küçük olanı 3 bin metrekarelik alanda, 5 bin
metreküplük su hacmine sahip bir gölet olacak. Küçük gölet, eğitim göleti olacak ve su kayağı
öğrenmek isteyenler, heyecan verici bu spora küçük gölette başlayacak.
Su Kayağı Parkı'nın büyük göleti 30 bin metrekarelik alanda yer alacak. Ortalama 1.80 metre
derinliğindeki gölete yaklaşık 65 bin ton su pompalanıyor. Büyük ölçüde dolan gölette 560
metrelik bir parkur yer alıyor ve bu parkurda tek sıra olması halinde 7, iki sıra olması
durumunda da 14 kişi aynı anda kayabiliyor.Su kayağı, sahillerde motorlu tekne arkasındaki
halatla su üzerinde yapılan sporun aynısı; ancak mekanik sistem saatte 28-35 km sabit hızla
çektiğinden Su Kayağı Parkı'ndaki kayak, tekne arkasında yapılan kayaktan çok daha güvenli
bulunuyor ve daha kolay öğrenilebiliyor.Su kayağının başlangıcı "Kneboard" olarak
adlandırılıyor. "Kneboard", dizlerin üzerinde oturur pozisyonda ve mekanik sisteme bağlı
kabloyu tutunma suretiyle suyun üzerinde kayarak yapılıyor. Suyun üzerinde kalmayı ve
kaymayı geliştirdikten sonraki aşama "Easyup Board" ve "Çift kayak", son aşama ise
"Wakeboard" olarak adlandırılıyor. Gölet içerisinde oluşturulan zıplama rampaları ve
akrobasi hareketleri ile bu sporu yapan ve izleyenler daha büyük keyif alabiliyor.Su Kayağı
Parkındaki 65 bin ton su kapasiteli gölet büyük ölçüde doldu ve tam ortasında büyük bir ada
oluştu. Bu adaya yapılan tesislerde kır düğünleri, bayi toplantıları veya bunlara benzer toplu
organizasyonlar yapılabilecek. Adaya geçişler göletin altına yapılan alt geçitten
gerçekleştirilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseriye-su-kayagi-parki-h2599.html
Erişim Tarihi: 22.07.2013

Cesedi 4 Gün Sonra Bulundu
Kayseri’de Kızılırmak nehrinde boğulan bir kişinin cesedine 4 gün sonra ulaşıldı.

18 Temmuz 2013 Perşembe 11:29

Edinilen bilgiye göre, Özvatan ilçesine bağlı Kemrelik köyü yakınlarında bulunan Kızılırmak
nehrinin kenarında bir kişiye ait giysilerin iki gündür bulunması üzerine vatandaşların
jandarma ekiplerine bilgi verdiği öğrenildi.Đhbar sonrasında jandarma ekipleri ve Kayseri
AKUT ekipleri tarafından Kızılırmak nehrinde çalışmalara başlandı. Đlk gün sonuca
ulaşılamayan çalışmalara Adana’dan gelen su altı polis ekipleri de destek verdi.Đkinci gün
sabah saatlerinden itibaren başlayan çalışmalarda Kayseri AKUT ekibi akşam saatlerinde
cesede ulaştı.Jandarma Olay Yeri Đnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda cesedin 60
yaşındaki H.H.A.’ya ait olduğunu belirledi.Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığını bildirdi. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/cesedi-4-gun-sonra-bulundu-h2601.html
Erişim Tarihi: 22.07.2013

Kayseri'de Komşuluk Ölmüş Dedirten Olay
Kayseri’de 75 yaşındaki kadının öldüğü, binaya yayılan koku sonrasında ortaya çıktı.

18 Temmuz 2013 Perşembe 11:38

Edinilen bilgiye göre Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesi’nde bulunan Halise Nur
Apartmanı’nda yayılan keskin koku sonrasında komşuların birinci katta bulunan 75 yaşındaki
K.K.’nın evine girdiği öğrenildi.75 yaşındaki K.K.’nın tuvalette yatar vaziyette bulunduğu,
olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında K.K.’nın cesedi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebebinin yapılacak olan otopsi sonucunda belirleneceği
bildirildi. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-komsuluk-olmus-dedirten-olay-h2603.html
Erişim Tarihi: 22.07.2013

Kayseri
Bedensel
Engelliler
Destekçileri Đftarda Buluştu

Spor

Kulübü

Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü ve kulübe destek verenler iftarda bir araya geldi.

18 Temmuz 2013 Perşembe 11:44

Đftar öncesinde bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Mahmut Şahin, “Spor kulübü olarak bir
önceki sezon bizlere destek veren katılımcılarla bir iftarda bir araya gelmek istedik” dedi.
Şahin, Ampute Futbol Süper Ligi’nde ve Tekerlekli Basketbol Ligi’nde mücadele verdiklerini
belirterek, “Kulüp olarak bireysel spor dallarında da faaliyet gösteriyoruz. Önümüzdeki sezon
için çalışmalara hız verdik. Basketbolda bir üst lige çıkmak için iki önemli transfer
gerçekleştirdik. Futbol için de gerekli çalışmaları yaparak şampiyon olmak istiyoruz” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseri-bedensel-engelliler-spor-kulubu-destekcileri-iftarda-bulustu-h2604.html
Erişim Tarihi: 22.07.2013

Kayseri'de Đntihara Teşebbüs
Kayseri'de, bunalıma girdiği iddia edilen bir kadın, sol bileğini keserek intihara kalkıştı.

19 Temmuz 2013 Cuma 18:02

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Mimarsinan mahallesinde meydana gelen olayda
psikolojik bunalımda olduğu iddia edilen 29 yaşındaki A.K. sol bileğini keserek intihar etmek
istedi. Yakınlarının durumu ihbar etmesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı
A.K'yi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı.(iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-intihara-tesebbus-h2608.html
Erişim Tarihi: 22.07.2013

Yahalı'da Şehit Aileleri Đftarda Buluştu
Yahyalı Kaymakamı Ziya Polat, şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verdi.

20 Temmuz 2013 Cumartesi 15:30

Özel bir sosyal tesiste verilen yemeğe Yahyalı Belediye Başkanı Mehmet Araç, Başkan
Yardımcısı Yusuf Parlak, Garnizon Komutanı Ali Kanber ve Đl Genel Meclis Üyeleri katıldı.
Şehit yakınları ve gazi yakınları ile masaları tek tek gezerek ilgilenen Kaymakam Polat,
Ramazan Ayı’nın paylaşım içerisinde geçmesini temenni ederken, ''Bu ayın dini ve milli
kültürümüzdeki önemi büyüktür'' dedi.Kaymakam Polat Şehit ailelerine hitaben yaptığı
konuşmada şunları söyledi:''Aziz şehitlerimizin canlarını vererek, gazilerimizin ise şehit
olmak için yola çıkıp, vatanımızın bütünlüğü ve dirliği, ülkemizin geleceği için bedenlerini
ortaya koyarak yaptığı fedakârlık, elbette hiç bir şey ile ölçülemez. Şehitlerimizin varlığı hep
aramızda. Biz onları hiç bir zaman gönlümüzden çıkartmadık. Aziz hatıraları hep içimizde
yaşıyor. Siz değerli aileleri de onların bize emanetleri olarak görüyor ve bu bakımdan siz
değerli emanetlere sahip çıkmanın en temel görevlerimizden biri olduğunu belirtmek
istiyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/yahalida-sehit-aileleri-iftarda-bulustu-h2611.html
Erişim Tarihi: 22.07.2013

Kayserililer Yumurta Turşusunu Sevdi
Kayseri'de 39 yıldır turşuculuk yapan Bayram Ali Aydoğan, “Müşteriler Đstanbul’da,
Đzmir’de, Karadeniz’de yumurta, hamsi, palamut turşularını görmüş. Böyle ilginç turşuların
bende de olup olmadığını soruyorlar. Ben de oralarda olursa, Kayseri'de de olur dedim,
istedikleri turşuları yaptım” dedi.

20 Temmuz 2013 Cumartesi 15:33

1974 yılından beri Kayseri'de turşuculuk yaptığını söyleyen Bayram Ali Aydoğan, turşuları
sadece Türkiye’ye değil yurt dışına da ithal ettiğini bildirdi. Turşularını daha çok
müşterilerinin isteğine göre yaptığını ifade eden Aydoğan, her şeyin turşusunu yaptığını
belirterek ''Müşterilerim gelip 'şunun turşusu var mı' diye soruyor. O an istedikleri turşu
dükkanımda yoksa, en kısa zamanda müşterimin istediği turşuyu yapıp sunuyorum” diye
konuştu.
1974 yılından beri turşucu olduğunu anlatan Aydoğan, şunları söyledi:"Şu an gelen her şeyin
turşusunu yapıyorum. Yumurta, muz, bal, palamut ilgi gören turşularımdan. Yurt dışından
müşterilerimiz gelip benden turşu alıp ülkelerine götürüyor. Müşteriler Đstanbul’da, Đzmir’de,
Karadeniz’de yumurta, hamsi, palamut turşularını görmüş. Onlar gelip böyle ilginç turşuların
bende de olup olmadığını soruyor. Ben de oralarda olursa burada da olur diye yaptım. Yani
müşterilerin isteğine göre turşu yapıyorum. Dışarıdan gelenler her turşuya ilgi gösteriyor ama
Kayseri’de en fazla salatalık, lahana, kelek turşuları satılır.”Aydoğan, yumurta turşusunun
tarifini şöyle açıkladı: ''Yumurtayı haşlayıp kabuğunu soyup normal turşu kurar gibi
kuruyoruz. Güzel oluyor. Yeniyor mu diye soruyorlar. Alan yok ama soran çok.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayserililer-yumurta-tursusunu-sevdi-h2612.html
Erişim Tarihi: 22.07.2013

MHP'den Hayırlı Olsun Ziyareti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Đl Başkanı Mete Eke ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kamu-Sen
Genel Merkezi tarafından Kayseri Kamu-Sen Đl Temsilcisi olarak atanan Fikret Özcan’a
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

20 Temmuz 2013 Cumartesi 15:39

Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke, ziyarette yaptığı konuşmada, Kamu-Sen Đl
Temsilciliği görevine gelen Fikret Özcan ve Yönetim Kurulu üyelerine yeni görevlerinde
başarılar diledi.
Kamu-Sen Đl Temsilcisi Fikret Özcan ise yaptığı konuşmada ziyaretlerinden dolayı MHP Đl
Başkanı Mete Eke ve Yönetimi Kurulu Üyelerine teşekkür ederek, siyasi partilerin
demokrasinin olmazsa olmazlarından olduğunu Milliyetçi Hareket Partisi'nin de vatanın
bölünmez bütünlüğünü devam ettirme gayreti içerisinde 45 yıldır mücadele eden bir siyasi
parti olduğuna dikkat çekti.
MHP Đl Başkanı Mete Eke, ziyarette hazır bulunan geçmiş Kamu-Sen Đl Temsilcilerine de
teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/siyaset/mhpden-hayirli-olsun-ziyareti-h2614.html
Erişim Tarihi: 22.07.2013

Kayseri'de Kıymalı Pide Tartışması Cinayetle Bitti
Kayseri’de, sahur vakti yaşanan kıymalı pide tartışması kanlı bitti. Kocasinan ilçesi Yavuz
Mahallesi Lokman Caddesi üzerinde bulunan bir pide fırınında yaşanan tartışmanın bıçaklı
kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

20 Temmuz 2013 Cumartesi 15:40

Alınan bilgilere göre, gece fırına gelen Orhan K., fırıncı Sait K'den kıymalı pide yapmasını
istedi ve fırıncı Sait K. de hamurun saat 02.00’de çıkacağını, pideyi de ancak o zaman
yapabileceğini söyledi. Fırıncı Sait K. ile kıymalı pide isteyen Orhan K. arasında başlayan
pide tartışması, iki tarafın akrabalarının araya girmesi ile bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Fırıncı Sait K.’nin akrabası elinde bıçak bulunan Selçuk Y.'nin, kavgayı ayırmak isteyen Rıfat
Kızıl’ı (22) sol göğsünün üzerinden yaraladığı iddia edildi. Aldığı bıçak darbesi ile yere
yığılan Rıfat Kızıl’ı, akrabaları otomobille Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Hastaneye getirilen Rıfat Kızıl, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kavganın ardından olay yerine gelen polisler, olay yerini güvenlik şeridi ile çevirirken, olayın
yaşandığı fırında incelemeler yapan olay yeri inceleme ekibi, delilleri topladı ve olay yerinde
titiz bir çalışma yaptı.
Aldığı bıçak darbesi ile Rıfat Kızıl’ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları, cinayet zanlısı
ve yakınlarının hastanede olduğunu zannederek acil servis önünde toplandı. Çevik kuvvet
ekiplerinin cop ve biber gazı ile müdahale ettiği yaklaşık 50 kişi, hastane önündeki bekleyişini
sürdürdü. Kalabalık daha sonra minibüslere binerek hastane önünden ayrıldı.
Cinayet zanlısı Selçuk Y.’yi kısa sürede yakalayan polis, olaya karıştığı öne sürülen Sait K.,
Onur K., Mustafa K. ve Orhan K.’yi de gözaltına aldı. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-kiymali-pide-tartismasi-cinayetle-bitti-h2615.html
Erişim Tarihi: 22.07.2013

Pınarbaşı Kaymakamlığından Anlamlı Đftar
Pınarbaşı Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından
verilen iftar yemeği, Pınarbaşı protokolü, şehit yakınları ve gaziler ile ihtiyaç sahibi
vatandaşları bir araya getirdi.
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Kaymakam Kamil Aksoy'un ev sahipliğinde Pınarbaşı Öğretmenevi'nde verilen iftar
yemeğine, Garnizon Komutan Vekili Üsteğmen Ümit Volkan Arhan, Đlçe Emniyet Müdürü
Temel Salman, ilçe daire müdürleri, siyasi parti başkanları, şehit yakınları, gaziler ile ihtiyaç
sahibi aileler katıldı.
Kaymakam Aksoy, davetlilerle tek tek ilgilendi ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.
Đftar yemeğinin ardından Karslı Camisi Đmamı Mustafa Yazıcı eşliğinde dualar edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/pinarbasi-kaymakamligindan-anlamli-iftar-h2616.html
Erişim Tarihi: 22.07.2013

Kayseri'de 300 Lösemi Hastası Yardım Bekliyor
Kayseri genelinde Lösemili Çocuklar Vakfı LÖSEV’e kayıtlı çoğunluğu çocuk 300 lösemi
hastası Kayserili duyarlı vatandaşların desteğini bekliyor.
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Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) verilerine göre Kayseri’de çoğunluğu çocuk 3 yüz lösemi
hastası bulunuyor. Tanı konma evresinden itibaren lösemi hastalarına ve ailelerine her türlü
desteği ve yardımı yapan LÖSEV ramazan ayı içersinde vatandaşlardan daha duyarlı
olmalarını bekliyor.
Đlk kez 1998 yılında kurulan Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) 14 bin aileye destek oluyor.
Hastalığın tanı evresinden itibaren hemşire ve doktorların raporları doğrultusunda kayıtları
alınan hastalara ilk etapta 5 bin liraya kadar nakdi destek sağlanıyor. Sonraki evrelerde
hastalar takip edilerek hasta ve hasta ailelerine gıda, giyim ve ilaç yardımında bulunuluyor.

Tamamen hayırsever duyarlı vatandaşların desteğiyle ayakta duran LÖSEV, üniversite
öğrencilerine karşılıksız burslar, evlenme çağına gelen hastalarına da çeyiz ve maddi yardım
desteğinde bulunuyor. Tedavi nedeniyle yaşadıkları şehirden ayrılarak Ankara’ya gelmek
zorunda kalan hasta ve ailelerine sıkıntı yaşamamaları için birde köy kuruldu. Kurulan
konaklama köyünde ailelerin bütün giderleri LÖSEV tarafından karşılanıyor. Bununla birlikte
içerisinde hastane, okul, konaklama ve rehabilitasyon merkezinin bulunduğu büyük bir tesisin
yapımı devam ediyor.
LÖSEV Sosyologu Zeynep Sarı, 3 yüz gibi bir hasta sayısının Kayseri için hiçte az
olmadığının altını çizerek ‘ Kanser hastalığı her geçen gün artarak çoğalıyor. Biz istiyoruz ki
tüm vatandaşlarımız LÖSEV’i ve çalışmalarını bir birine anlatsın. Hep birlikte bir dayanışma
içerisinde yardımlarımız herkese bütün hastalara ulaşsın çabası içerisindeyiz’ ifadelerinde
bulunuyor.
Bir liranın bile bizim için çok büyük önemi var diyen Halkla Đlişkiler Uzmanı Mine Yergök
ise Bu hastalığın pençesine düşmüş çocuk ve insanlarımıza daha fazla yardımcı olabilmek
için herkesin elinden gelen yardım ve çabayı göstermesi gerektiğinin ve hayır ayı olan
ramazan ayı içerisinde daha duyarlı olunması gerektiğinin altını çiziyor. Yergök, destekte
bulunmak isteyen vatandaşların kuru gıda, giyim, kırtasiye, oyuncak ve nakit her türlü
yardımda bulunabileceklerini belirtiyor.
LÖSEV Kayserili hastalarına destek ve yardım için 2 Ağustos da bir iftar gecesi
düzenleyecek. Ayrıca Yardım ve bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar tüm bankalardan
LÖSEV adına ve telefon yoluyla yardımlarını ulaştıra bilirler.
Haber - Foto : Mesut DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/saglik/kayseride-300-losemi-hastasi-yardim-bekliyor-h2617.html
Erişim Tarihi: 22.07.2013

“Organik Ürünler, Piyasanın Kirlerinden Arınmış
Durumda”
“Endüstri Bize Bir Kısım Kirler Ve Sıkıntılarla Birlikte Geliyor" Bakan Yıldız Organik Tarım
Ürünleri Pazarını Hizmete Açtı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, açılışına katıldığı organik tarım ürünleri
pazarında yaptığı konuşmasında "Aslında organik tarımla alakalı duyulan ilgi endüstrinin
günahlarından arınmış, normalde endüstri bize bir kısım kirleri ve sıkıntılarıyla beraber
geliyor" dedi ve pazardan domates, salatalık ile çay satın aldı. Erciyes Mahallesi’nde açılışı
yapılan organik tarım ürünleri halk pazarına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
Vali Orhan Düzgün, Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir
Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Rifat

Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’da, “Organik tarımla üretilen ürünlerin ister marketlerde
isterse pazarlarda yer almış olması insan sağlığı ve gelişen Türkiye açısından çok önemli.
Bildiğiniz gibi dünyada 60 - 70 milyar dolar civarında bir pazarı olan konudan bahsediyoruz.
Türkiye’de de 400 milyon dolarlara yaklaştı. Đnşallah hükümetimiz zamanında son 10,5 yılda
gerek alanların gerekse ürünlerin sayısını 2 katına çıkarttık. Bu yeterli mi? Hayır daha fazla
çıkartmamız lazım. Aslında organik tarımla alakalı duyulan ilgi endüstrinin günahlarından
arınmış, normalde endüstri bize bir kısım kirleri ve sıkıntılarıyla beraber geliyor. Đnsan sağlığı
ve vücudu için ne yapıyoruz? Aslında toprağın azotunu normalde biz nitrojenini kimyasal
yönüyle takviye etmeye çalışıyoruz ama bu daha fazla tüketim için gerekiyor. Bunların
miktarı az olsa da faydalanabilen insanlarımız için son derece yararlıdır” şeklinde konuştu.
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, ise “Açılan bu organik pazarının hayırlı olmasını
diliyorum. Erciyes Evler Mahallesi semt pazarında artık pazar günleri organik ürünlerin satışı
olacak. Biz organik ürün üreticilerine sürekli destek veriyoruz. Her yıl aşağı yukarı 250 - 300
bin domates fidesi dağıtıyoruz” dedi.Vali Orhan Düzgün ise, “Böyle bir pazarın açılması
gerçekten memnuniyet verici bir durum. Organik ürünleri elde etmek isteyen vatandaşlar için
çok önemli bir fırsat. Ayrıca çiftçilerimizde bahçelerinde ürettikleri organik ürünlerini burada
değerlendirebilecekler” diye konuştu.
Yıldız, yaptığı konuşmaların ardından organik tarım pazarının açılışını yaparak, pazarı gezdi.
Yıldız Pazar gezisinde domates, salatalık ve çay aldı. Yıldız, domates ve salatalığa 100 TL,
çaya da 10 TL ödedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/organik-urunler-piyasanin-kirlerinden-arinmis-durumda-h2618.html
Erişim Tarihi: 22.07.2013

"Hayata dönmemiz için gerekeni yapın"
Daha önce yaptıkları basın açıklamalarında seslerini duyuramadıklarından ve
anlaşılamamaktan şikayetçi olan “Emeklilikte Yaşa Takılanlar Platformu Kayseri Grubu”
Đngilizce basın açıklaması yaptı.
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar Platformu Kayseri Grubu yaşadıkları mağduriyetleri bir basın
açıklaması yaparak duyurmak istedi. Daha önce yaptıkları açıklamaların dikkate
alınmadığından şikayetçi olan grup, bu kez dikkatleri üzerlerine çekmek için basın
açıklamasını Đngilizce yaptılar. Grubun Kayseri şubesi Başkan Yardımcısı Muharrem
Aslan’ın Hacettepe Üniversitesi’nde Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nde eğitim
gören Tuğba Gül Aslan tarafından yapılan basın açıklamasında mağduriyetler dile getirildi ve
bu mağduriyetlerin giderilmesi istendi. Yapılan basın açıklamasında şunlara yer verildi;
“Kademeli Yaş Şartı” maddesi iptal edilmeli

Emeklilikte yaşa takılanların, takılacaklarla birlikte toplam sayısı 5 milyon. Yaşa takılmasaydı
hemen emekli olabileceklerin sayısı 300 bin. Bu 300 bin kişi, eğer 1999’da eğer geriye dönük
olarak çıkartılan 4447 sayılı yasanın “Kademeli Yaş Şartı” maddesi kabul edilmeseydi, şuan
hem emeklilik maaşı alabilecek hem de GSS’dan sağlanan sağlık yardımlarından
faydalanabilecekti. Şimdi bu arkadaşlar bir an önce bu maddenin iptal edilmesi ve
emekliliklerine kavuşmayı bekliyorlar.
Resmi Đşsizlik oranımız %10
Bu kişilerin yaklaşık 250 bini yasanın bu maddesi iptal edilmezse bile, bir yıl içinde zaten
emekli olacaklar. Ancak sayı 50 bine düşmeyecek, yerine yeni mağdurlar gelecek ve sayıları
yine en az 300 bin olacak. Bu döngü 2040’lı yılların ortasına kadar devam edecek ve 2040’lı
yılların sonlarına geldiğimizde, toplam sayıları 5 milyonu bulan 4447 yaş mağdurlarının
tamamı emekli olacak. Diğer deyişle, eğer bu sorun çözülmezse, dozu gittikçe artan bir
şekilde 30 yıl daha bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz.
Resmi Đşsizlik oranımız %10 yani bu 300 bin kişinin yaklaşık 30 bin kişisi işsiz. Ve yine, bu
yıllık 300 bin kişinin yaklaşık 300 bin kişisi her yıl işsiz kalmaya devam edecek.Yaşları 40’ın
üzerinde olduğundan iş bulamayacaklar, yaş nedeniyle kendi istekleriyle işten ayrıldıkları için
işsizlik ödeneğinden faydalanamayacaklar ve GSS primi ödeyecekleri gelirleri olmadığından
sağlık hizmetlerinden de yararlanamayacaklar.
“Hayata dönmemiz için gerekeni yapın”
Bu insanlar ne yiyecek, ne içecek, nasıl giyinecek. Evlatlarını nasıl okula gönderecek,
hastalandıklarında ne yapacak. Sosyal devlet gereği, bu güne kadar devlete bir tek kuruş
yatırmamış olan askerimize, dulumuza, yetimimize maaş bağlıyoruz. Fakire sosyal yardım
altında maaş, kömür, fasulye, pirinç, makarna veriyoruz.
Peki devletine en aza 20-25 yıl süreyle prim ödemiş bu insanlara, en azından işsiz
kaldıklarında, yeni iş buluncaya kadar, hiçbir koşul aramaksızın işsizlik maaşı bağlayamaz
mıyız? Zaten işsizlik fonunda biriken milyarların sahibi bizzat bu insanlar değil mi? Devletin
etkili yetkililerine bir kez daha seslenmek istiyorum: Lütfen artık bu insanların tekrar hayata
dönmeleri için gerekeni yapınız.
Aksi taktirde, Allah göstermesin bu grubun içinden intiharlar, ölümler başlarsa vicdanınız bu
sorumluluğun altından nasıl kalkacak. “Ben o dönemde bu ülkede milletvekiliydim,
Bakandım, Başbakandım…” diye övünürken hiç utanmayacak mısınız?
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/hayata-donmemiz-icin-gerekeni-yapin-h2619.html
Erişim Tarihi: 22.07.2013

