KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
17.06.2013–23.06.2013
Alo Fetva Hattının Numarası Değişti
Kayseri Müftüsü Ali Maraşlıgil, alo fetva hattının ‘alo 190 dini soruları cevaplama hattı’na
dönüştürüldüğünü söyledi.
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Kayseri Müftülüğü’nde düzenlenen toplantıda alo fetva hattının değiştirildiğini belirten
Kayseri Müftüsü Ali Maraşlıgil, dini soruların 190 numaralı telefon hattından
cevaplandırılacağını açıkladı.
Maraşlıgil, “Başkanlığımız koordinesinde ilimiz müftülüğünce yürütülmekte olan fetva
hizmetleri sistemi ‘alo 190 dini sorularını cevaplama hattı’ şekline dönüşmüş ve sistem 27
Mayıs 2013 tarihi itibariyle hizmete başlamıştır. Vatandaşlarımız bu hizmetimizden nerede
olurlarsa olsunlar telefonlarından direk 190 numarasını tuşlayarak en yakın bulundukları ilin il
müftülüğüne bağlanmak suretiyle yararlanmaktadırlar” diye konuştu.
Vatandaşların dini sorularını 190 telefon hattından cevaplandırılabileceğini ifade eden
Maraşlıgil, “Telefon bağlandıktan sonra karşılarına operatör yardımı ile “Alo 190 dini soruları
cevaplandırma hattına hoş geldiniz, bay görevli ile görüşmek istiyorsanız lütfen 2’yi, bayan
görevli ile görüşmek istiyorsanız lütfen 3’ü tuşlayınız” uyarısı gelmektedir. Sorularımı
müftülüğümüzce görevlendirilen vaizlerimiz tarafından o günkü nöbetçi vaiz tarafından
cevaplandırılmaktadır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/alo-fetva-hattinin-numarasi-degisti-h2297.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Vatandaş, Bohçacılara Karşı Uyarıldı
Yahyalı Đlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe halkına hırsızlık, siber suçlar, bohçacılar ve
kapıdan yapılan satışlara karşı alınabilecek önlemler anlatıldı.
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Yahyalı Đlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirilği tarafından
Cumhuriyet Meydanı’nda ilçe halkına dolandırıcılık ve siber suçlar, dilenciler, bohçacılar ve
kapıdan satıcılara yönelik alınabilecek önlemler hakkında bilgiler verildi.
Kurulan stant da; Hırsızdan Tavsiyeler, Çelik Kapıların Özellikleri, Kapı Kilitlerinin
Özellikleri, Portatif Güvenli Kilit Örnekleri hakkında uygulamalı bilgiler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/vatandas-bohcacilara-karsi-uyarildi-h2299.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Đşte Kayseri'de 9 Ayrı Kazanın Bilançosu
Kayseri’de meydana gelen 9 ayrı trafik kazasında 24 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Yeşilhisar, Melikgazi, Kocasinan, Pınarbaşı, Develi ve
Đncesu ilçelerinde meydana gelen 9 ayrı trafik kazasında 24 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Kazada yaralananların çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı, kazalar ile ilgili olarak
soruşturmaların başlatıldığı bildirildi. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/iste-kayseride-9-ayri-kazanin-bilancosu-h2300.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Kardeş Okul Öğrencilerine Sinema Jesti
Đl Emniyet Müdürlüğü’nün kardeş okul olarak seçmiş olduğu Hacı Nuh Nuhoğlu Đlkokulu’nda
öğrenim gören 25 öğrenci sinemaya götürüldü.
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Milli Eğitim Müdürlüğü ve Đl Emniyet Müdürlüğü’nün koordineli çalışmaları sonrasında,
eğitim ve öğretime katkı sağlamak amacıyla Hacı Nuh Nuhoğlu Đlkokulu kardeş okul olarak
seçilmişti.Proje kapsamında okulda öğrenim gören 25 çocuk Emniyet Müdürlüğü tarafından
sinemaya götürüldü. Max Aslan isimli animasyon filmini izleyen öğrenciler büyük mutluluk
yaşadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kardes-okul-ogrencilerine-sinema-jesti-h2301.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Çocuk Hastanesini Lağım Suları Bastı
Erkilet Emel Mehmet Tarman Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde, atılan peçeteler
nedeniyle tıkanan tuvaletler taştı. Sabah muayene olmak için gelen hastalar tarafından fark
edilen taşkın, temizlik işçilerince temizlendi.
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Erkilet’te bulunan Emel Mehmet Tarman Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde sabah
saatlerinde tuvaletler taştı. Taşkın nedeniyle birçok muayene odasını su basarken, yayılan
koku da muayene için bekleyen vatandaşları zor durumda bıraktı.Koridorları basan su,
temizlik görevlileri tarafından tahliye edilmeye çalışılırken, KASKĐ ekipleri de tıkanan
yerlerin açılması için çalıştı.Yapılan çalışmalar sonrasında muayene yaklaşık bir saat kadar
gecikmeli olarak başladı.Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Ahmet Gödekmerdan, tıkanmanın
vatandaşların çöpe atmaları gereken poşet ve çocuk bezlerini tuvaletlere atmalarından dolayı
kaynaklandığını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/cocuk-hastanesini-lagim-sulari-basti-h2304.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Sendikaların Grev Kararına Kayseri'den Tepki
Eğitim Bir-Sen, DĐSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB’nin ortaklaşa 'grev' kararı almalarına
tepki gösterdi. Eğitim Bir-Sen'den yapılan açıklamada, ''Milletin daha fazla gerilmesinin,
ülkenin huzurunun bozulmasının, Türkiye üzerine oyun oynayanların haricinde kimseye bir
fayda getirmeyeceğinin bilinmesini istiyor; grev çağrısı yapanlara, geçmişten ders almalarını,
darbe ve kargaşa ortamlarından en fazla emekçi kesimin zarar gördüğünü hatırlatıyor,
emperyalist güçlerin ve içerideki kirli odakların değil, milletin yanında yer almaları çağrısında
bulunuyoruz'' dedi.
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Açıklamada, ''Taksim Gezi Parkı’nda birkaç ağacın yerinin değiştirilmesi bahanesiyle
başlayan, akabinde marjinal grupların, ajanların, faiz lobisinin yerli (!) uzantılarının dahil
olmasıyla kırılma yaşayan ve 28 Şubat’ın psikolojik harekâtını andıran her türlü yol ve
yöntemle darbeye yeltenenler, milletin oynanan oyunu ve bunun arka planını fark etmesiyle
birlikte boylarının ölçüsünü almışlardır'' ifadeleri yer aldı.Eğitim Bir-Sen'in açıklamasında, şu
ifadelere yer verildi:''(Bundan sonra görev STK’ların) diyen 28 Şubat döneminin
Genelkurmay Başkanı Karadayı’dan emir alarak sokağı ısıtma görevini harfiyen uygulayan
'Sivil 5’li Çete'nin milletin yüzüne bakamaz hale gelmesinden ders çıkarmayan çakma sivil
toplum örgütleri, faiz lobisinin ve sponsorların ırgatlığına soyunmuşlardır.Ülkemizde yıllardır
sürdürülmeye çalışılan kardeş kavgasının ve terör belasının bitirilmeye çalışıldığı bir
dönemde, kararlı adımların atılmasından rahatsızlık duyanların, kan duracak diye kanı
donanların boş durmaması milletin gözünden kaçmamaktadır. 'Mesele Gezi Parkı değil
arkadaş, hala anlamadın mı' diyenlerin, milletin ne yapılmak istendiğini hala anlamadığını
düşünerek ısrarla içinde oldukları kirli oyuna devam etmeleri pişkinlikten de öteye geçmiştir.
SOROS ve OTPOR taktikleri ile halkı manüple etmeye çalışanlar, içine düştükleri kirden
arınmak, tövbe etmek ve milletten özür dilemek yerine, milletin gözünün içine baka baka
entrikalara devam etmelerini ve yüzsüzlükten ödün vermemeye çalışmalarını anlamakta
zorlanıyoruz.Niyetleri açığa çıktığı için, hükümetin muhatap bile kabul etmemesi gereken
kimi sivil toplum (!) örgütü temsilcileri bir araya gelerek ortaklaşa grev kararı aldıklarını
kamuoyuna deklare etmişlerdir. DĐSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB’nin 28 Şubat’ın 5’li
çetesine özenerek “Alışmış kudurmuştan beterdir” sözünü doğrularcasına yeni ‘5’li çete’liğe
özenmeleri milleti şaşırtmamıştır.Đsmine uygun davranıp milletin yanında yer almamaları
konusunda sicilleri kabarık olan bu sözde sivil toplum örgütlerine kamu çalışanlarının itibar
etmeyeceğine inanıyoruz.Eğitim-Bir-Sen olarak, milletin daha fazla gerilmesinin, ülkenin
huzurunun bozulmasının, Türkiye üzerine oyun oynayanların haricinde kimseye bir fayda
getirmeyeceğinin bilinmesini istiyor; grev çağrısı yapanlara, geçmişten ders almalarını, darbe
ve kargaşa ortamlarından en fazla emekçi kesimin zarar gördüğünü hatırlatıyor, emperyalist
güçlerin ve içerideki kirli odakların değil, milletin yanında yer almaları çağrısında
bulunuyoruz.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/sendikalarin-grev-kararina-kayseriden-tepki-h2307.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Ailemize Küfür Ettirmeyiz
Kayseri’de, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Sağlık Sorununuz Şiddete Son’ konulu
konferansta konuşan Kayseri Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Suat Öktem, “Şartlar ne olursa
olsun bizim hekimlik onurumuz ve ailemiz var. Ailemize asla küfür ettirmeyiz. Böyle bir hak
da hiç kimsede yok” dedi.
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Đl Özel Đdaresi Tiyatro Salonu'nda sağlık çalışanlarını bir araya getiren konferansa; Kayseri
Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Suat Öktem, Melikşah Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Özdevecioğlu, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
öğretim üyesi Yrd. Doç. Fatih Birtek, Kayseri Đl Sağlık Müdürlüğü Çalışan Hakları Güvenliği
Đl Koordinatörü Dr. Đbrahim Demirel, Sağlık Bakanlığı Avukatı Serkan Demirkaya ve çok
sayıda sağlık personeli katıldı. Konferansta konuşan Kayseri Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr.
Suat Öktem, “Biz devamlı dövülen, hakaret edilen bir duvar parçası değiliz. Şimdi doktor o
göreve gelirken en zorlu eğitimlerden geçmiş, sonra ben 30 yıllık hekimim, şimdi torunum
yaşındaki adamın gelip de bana hakaret etme gibi, benim de ona ses çıkartmamam gibi bir
lüksüm olamaz. Herkes olayın nazik tarafından bakarak çözüleceğine inanmasın. Herkes
yerini bilecek. Biz her türlü beceriyi öğreneceğiz ama karşıdaki öğrenmeyecek. Onlar
istedikleri gibi gelecekler, 'Şu numaranı yap' diyecekler, biz bu numarayı yapacağız. Bir de
sözsüz yap diyecekler, beğenirlerse ‘aferin’ diyecekler beğenmezlerse küfredip gidecekler.
Bizim de karşı çıktığımız nokta budur” diye konuştu.Hekimlere yönelik araştırma yapıldığını
belirten Öktem, “Hekimler üzerinde şiddete yönelik araştırma yapmışlar. Araştırmada çok acı
olan bir şey var. Doktorlar ülkede en uzun süreli eğitimleri yapıyor. Yapılan araştırmalara
göre doktorların yüzde 18’i hekimlik mesleğini seçmelerinden dolayı pişman. Bu çok acı bir
şey. Eğitimi en üst düzeyde ama pişmanlık duyuyor. Bu hale gelmemeliyiz. Sonuçta ne oldu,
ben o zamanlar, ‘Eğer Kayseri’de çok ciddi bir şiddet olayı olursa acil durum olmadığı sürece
o kişinin Kayseri’de muayene olmasını engellerim’ dedim. Ondan sonra sayın Sağlık
Bakanımız şiddeti engellemeye yönelik kanun taslağı getireceklerini söyledi. Aradan 40 gün
geçti ama sonuç yok. Sizler bir yerden değil, birçok yerden desteklenmelisiniz. Desteğin en
büyüğü, en önemli kısmı nerede olmalı? Toplumda eğitime yönelik olmalıdır. Bizler aklı
başında olan insanlarız. Şartlar ne olursa olsun bizim hekimlik onurumuz ve ailemiz var.
Ailemize asla küfür ettirmeyiz. Böyle bir hak da hiç kimsede yok” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/ailemize-kufur-ettirmeyiz-h2310.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Polisler Kazayı Görenleri Şahitlik Đçin Đkna Edemedi
Kayseri’de yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti. Polis ekipleri görgü
tanıklarını şahitlik için ikna edemedi.
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Edinilen bilgiye göre, Nalçik Bulvarı’nda yolun karışına geçmeye çalışan H.S. (50) adlı
kadına N.S.’nin kullandığı 38 LV 640 plakalı kamyon çarptı. H.S. olay yerinde hayatını
kaybederken, elindeki çantası ve ayakkabıları etrafa saçıldı. Kaza sonrasında polis ekipleri,
olay yerinde önlem alırken, H.S.’nin eşi ve yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayı gören vatandaşlarla görüşmeye çalıştı.
Kazayı gören iki genci şahitlik yapmaları için ikna etmeye çalışan polis ekipleri, “Allah rızası
için senin yakınının başına böyle bir şey gelebilirdi. Ne görüyorsan onu soruyoruz sana”
diyerek ikna etmeye çalıştı. Polisin tüm ikna çabalarına rağmen, görgü tanıkları şahitlik
etmekten kaçındı.Hastaneden döndüğü öğrenilen H.S.’nin cesedi yapılan incelemenin
ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.Kamyon sürücüsü N.S.
gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/polisler-kazayi-gorenleri-sahitlik-icin-ikna-edemedi-h2311.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Türkiye'de 10 Kat Daha Fazla Organ Bağışına
Đhtiyaç Var
Organ Nakli Bilinçlendirme Platformu Başkanı Prof.Dr.Yalçın Polat, Türkiye'de organ
bağışının istenilen düzeyde olmadığını belirterek, "Din, organ bağışına engel değildir" dedi.
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Organ Nakli Bilinçlendirme Platformu tarafından, Memorial Sağlık Grubu katkıları ile
gerçekleştirilen "Hayat Ver" isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kayseri'de bir
programa katılan Organ Nakli Bilinçlendirme Platformu Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat,
Türkiye'de bu alanda bazı eksikliklerin olduğunu söyledi.

Türkiye'de yeteri kadar organ bağışının olmadığını ifade eden Polat, "Türkiye'de gerçekten
organ naklinde özellikle tedavi aşamasında çok büyük başarılar kaydediliyor ama eksik olan
bir şeyler var. Kadavradan organ naklini az yapıyoruz. Batı'da yapılan organ nakillerinin
yüzde 80'i kadavradan yapılmaktadır. Türkiye'de ise yüzde 80 canlı vericiden organ nakli
yapabiliyoruz. Sebep, yetersiz organ bağışıdır. Amacımız Türkiye'de de kadavra organ nakli
bağışını artırmaktır. Bunun için insanlarımızın hepsini bilinçlendirmek gerekiyor. Bunun için
de insanların gündemini tutmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.Polat, "Đnsanlarımızın bir gün
yakınları ile birlikte otururken organ bağışını tartışması ve bunu gündemlerine almalarını
istiyoruz. Aslında Batı'da ilkokul çağından itibaren çocuklar organ bağışı konusunda
eğitiliyor. Bizim de bu bilinci geliştirmemiz gerekiyor çünkü organ bağışı öyle bir şey ki,
sözün bittiği yerdir. Organ nakli yapılmadığı zaman hastayı kaybediyorsunuz. Organ bağışı
yapmak çok kutsal bir görevdir. Öölü olan, bütün hayati fonksiyonlarını kaybetmiş bir
insanının organını bağışlaması, insanlarda yeni hayatların başlamasına yol açıyor. Organ
bağışı ile insanlar normal sosyal yaşamlarına devam edebiliyor" diye konuştu.
Organ naklini gündemde tutmak zorunda olduklarını belirten Polat, "Organ nakli sadece hasta
ve doktor arasında geçen bir olgu değildir. Organ nakli bir mozaiktir. Multidisipline bir
çalışmadır. Toplumun her kesimine ihtiyacımız var. Yani bu mozaik içerisinde her renge, her
tona ihtiyacımız var. Bugün sanatçılar, futbolcular belki başka bir kesim, bu konuya önem
vermek ve gündemde tutmak zorundayız" şeklinde konuştu.
Organ bağışını eğitimle bir yerlere getirebildiklerini söyleyen Polat, "Organ bağışını eğitimle
bir yerlere getirebiliyoruz. Đnsanların aklında mutlaka bir soru işareti olabilir. Bu soruları
bizlerle paylaşırlarsa onlara birinci elden doğru bilgi veririz" dedi.
Organ bağışına dinin engel olmadığını dile getiren Polat, "Türkiye'de en çok gündemde olan
herkesin az çok konuştuğu şey dinen uygun mu değil mi? Böyle bir konu söz konusu değildir.
Đnsanlarımız araştırırlarsa Diyanet Đşleri Başkanlığının, Yüksek Đstişare Kurumu'nun buna
onay verdiğini görürler. Dinimiz yeniliklere açık bir dindir. Buna engel olması diye bir şey
söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/saglik/turkiyede-10-kat-daha-fazla-organ-bagisina-ihtiyac-var-h2319.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Demokrasiye Evet, Yakıp-Yıkmaya Hayır
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 'Gezi Parkı' eylemleriyle ilgili, herkesin haklarını, demokratik
kurallarla kullanması gerektiğini söyledi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'Gezi Parkı'
eylemleriyle ilgili olarak, herkesin demokratik haklarını, demokratik kurallar çerçevesinde
kullanması gerektiğini savunduklarını ancak, yakıp, yıkmaya, kamu düzenini bozmaya 'Hayır'
dediklerini ifade ederek, "Artık yeter. Sokaklar boşalsın. Bu işe bir dur deme zamanı

gelmiştir. Herkes söyleyeceğini söyledi, artık herkes bu sözleri dinledi. Artık herkes bunun ne
olduğunun çok iyi farkında. Biz bu işe yeter diyoruz" dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Odası'nın (Kto) yeni seçilen yönetimini
ziyaret etti. Ziyarette konuşan Hisarcıklıoğlu, 'Gezi Parkı' eylemleriyle ilgili yaptığı
değerlendirmede, eylemlerin 20. gününü doldurduğunu hatırlatarak, "Demokratik hakların
kullanılması noktasında biz her zaman için, demokratik hakların demokratik kurallar içinde
kullanılacağını söyledik. Demokratik kurallar çerçevesinde, her türlü fikir söylemek, söz
söylemek hürriyetini zaten iş dünyası olarak savunuyoruz ama bu hakları, yazılı kurallara
uygun olarak kullanmak gerekir. Yazılı kurallara uygun yapılmayan her türlü hareket zarar
verir, kaosa neden olur. Onun için bizim ilk baştan itibaren söylediğimiz söz şu, herkesin
fikrini söyleme özgürlüğü vardır ama bunun muhakkak kurallara uygun yapılması lazım. Bu
kurallara uygun yapılmayan kaos yaratan görüntüler, maalesef Türkiye'nin içinde bizlerin
moraline, dışarıda da ülkenin imajına zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.
"DEMOKRATĐK HAKLARA EVET AMA YAKIP YIKMAYA HAYIR"
"Demokratik bir hakkın kullanılmasına evet ama yakıp yıkmaya, kamu düzenini bozmaya
hayır, diyoruz" diyen Hisarcıklıoğlu, "Đnsanlara, işyerlerine, kamu düzenine, kamu mallarına
zarar veren her türlü hareketi kesinlikle kabul etmemiz mümkün değildir. Buna da hayır
diyoruz, bunu da kınıyoruz" dedi.
Eylemler konusunda herkesin söyleyeceğini söylediğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Herkes
sözünü söylediğine göre, sokaklar boşalsın, diyoruz. Sokaklar boşalsın ki, Türkiye olarak bir
an önce imajımıza zarar vermek isteyenlere ve toplumsal fay hatlarıyla oynamak isteyenlere
fırsat verilmesin. Özellikle son dönemde toplumun fay hatlarıyla ilgili fırsat verdiğimiz
kanaatindeyim. Buna fırsat verilmemesi, esas olarak Türkiye'nin işvereniyle, işçisiyle,
çiftçisiyle, esnafıyla bir bütün olduğunun gösterilmesi lazım. Kendi ayağımıza kurşun
sıkmayalım, kendimize zarar vermeyelim" diye konuştu.
Türkiye'nin dört bir tarafını dolaşan biri olarak, özellikle artık sokakların boşalması
gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Hak aramak için eylem yapanlar, artık esnaf, tüccar, kamu sektörünün haklarını gasp eder
noktaya gelmiştir. Türkiye'nin çeşitli noktalarında, özellikle büyük şehirlerde hizmet üreten,
mal üreten arkadaşlarımızdan bu tür şikayetler gelmeye başladı. Bu kapsamda, işçi
kardeşlerimizden de şikayetler gelmeye başladı. Bu yüzden ben diyorum ki, artık kimse iş
yapamaz noktaya gelmiştir, bu işe bir dur deme zamanı gelmiştir. Herkes söyleyeceğini
söyledi, herkes bu sözleri dinledi. Artık herkes bunun ne olduğunun çok iyi farkında. Biz artık
bu işe yeter diyoruz."
Ziyarette konuşan Kayseri Ticaret Odası (Kto) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hiçyılmaz, 'Gezi Parkı' olaylarıyla ilgili yaptığı
açıklamasında, "Türkiye'nin önünün kesilmesi, büyümesinin engellenmesi için birtakım
olaylar oluyor. Gezi Parkı olaylarının tamamen bitmesi ve Türkiye'nin normal gündemine
dönmesi, en büyük arzumuzdur" dedi.
Hisarcıklıoğlu'nun Kto ziyaretinde, bazı TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Sanayi
Odası Başkanı Mustafa Boydak, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü ve ilçe oda
başkanları da hazır bulundu.
KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na ziyaret anısına bir çini
işleme tabak takdim ederken, Hisarcıklıoğlu da Hiçyılmaz'a cam tabak içinde çikolata verdi.
Hisarcıklıoğlu ayrıca Hiçyılmaz ve ilçe Oda başkanlarına TOBB'nin bastırdığı ve içinde
Yunus Emre'nin şiirlerinin bulunduğu bir kitap hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/demokrasiye-evet-yakip-yikmaya-hayir-h2320.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Kayseri'de Kan Bağışçıları Ödüllendirildi
Türk Kızılayı’na kan bağışında bulunan vatandaşların ödüllendirildiği gecede bir konuşma
yapan Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, “Kanı sadece Allah rızası için
bağışlarsınız” dedi.
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Özel bir düğün salonunda düzenlenen geceye; Türk Kızılayı Derneği Genel Başkanı Ahmet
Lütfi Akar, Türk Kızılayı Derneği Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç, Kayseri Ticaret
Borsası Başkanı Şaban Ünlü, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Türk
Kızılayı Derneği yönetim kurulu üyeleri, kan bağışçıları ve davetliler katıldı.
Programda bir konuşma yapan Türk Kızılayı Derneği Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar,
“Bağışlarken kanın nerede kullanılacağını, kimin kullanacağını bilmezsiniz. Bir kadın mı
kullanacak, bir erkek mi kullanacak, bir Müslüman mı kullanacak, bir Hristiyan mı
kullanacak, bunu bilmezsiniz. Buna rağmen kanı bağışlarsınız. Kanı sadece Allah rızası için
bağışlarsınız, insanlık için bağışlarsınız. Bu açıdan baktığınız zaman benim inancıma göre
bağışların içinde en sevap olan bağış şekli kan bağışıdır” diye konuştu.
Türk Kızılayı maden suyu hakkında da bilgi veren Akar, “Maden suyu işletmemize de ek
olarak Erzincan'ın meşhur ekşi suyunu çıkarıp Türkiye pazarlarına sunmak üzere Erzincan'da
50 milyon değerinde bir fabrikanın temelini attık. Kırklareli ilimizde de büyük bir lojistik üst
hazırlıyoruz. 70 dönüm arazi içerisinde 11 bin metrekare kapalı alanı bulunan merkezimizin
açılışını da önümüzdeki aylarda yapacağız” ifadelerini kullandı.
Akar konuşmasını şu şekilde sürdürdü:“Trakya'nın ortasında, olası Đstanbul depremine
müdahale edebilecek noktada bir merkeze sahip olacağız. Ayrıca 100 bin çadır stokuna
ulaşmış bulunuyoruz. Öte yandan Kızılay'ı KDV'den ve ÖTV'den kurtarmak için kanun
taslağını hazırladık. Maliye müşteşarıyla bu konuyu görüştük. Başbakanımızın onayından
sonra inşallah Kızılayı KDV, ÖTV belasından kurtarmış olacağız.”
Konuşmaların ardından, kan bağışlayan vatandaşlara madalyaları verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-kan-bagiscilari-odullendirildi-h2321.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Bakan Bağış'tan Kayseri'de CHP'lileri Kızdıracak
Sözler
AB Başmüzakerecisi Egemen Bağış, duran adam eylemleri ile ilgili olarak, “Durmuş bir saat
bile günde iki defa doğruyu gösterir. Bu eylem ana muhalefet partisinin durmaktan başka bir
şey yapmadığını gösterdi” dedi.
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AB Başmüzakerecisi Egemen Bağış, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki’yi ziyaretinde, “Çakma Gandi’nin kaybettiği davalarla finanse ettiği sucuklar
sayesinde fakir fukara sucuk ve pastırma yiyor” dedi.AB Başmüzakerecisi Egemen Bağış’ın
ziyaret ettiği Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’nin bir
Avrupa şehri olduğunu, birçok Avrupa şehrinin kardeş şehir olma teklifinde bulunduğunu
söyledi.
AB Başmüzakerecisi Egemen Bağış ise, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin belediyecilikte
efsane şehir olduğunun altını çizerek, “Sadeci Türkiye’deki şehirlere değil, dünyadaki diğer
şehirlere de örnek bir kent” dedi.“Sucuğu tatmayanlara sucuk tattıracak bir kampanya
başlattığınız için size teşekkür ediyorum” diyen Bağış, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye sayenizde çakma Gandi’nin, CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği
davalarda ödediği paralarla bütün fakir fukaranın sucuk yiyebileceği bir ülke haline geldi.
Bunda sizin çabanız çok büyük. Bu süreçte onlar vatandaşlara böyle bir destek vermiş oldu.
Buna da şükür.”
AB'YE MESAJ VERDĐ
AB Başmüzakerecisi Egemen Bağış, AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz ile birlikte
Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü ziyaret etti. Vali Orhan Düzgün’den Kayseri hakkında bilgi
alan Bağış, “Bugün Türkiye artık eskiden olduğu gibi elitlerin kafasına göre istedikleri tezgahı
kurabilecekleri bir ülke değil. Kayserili bir torna ustasının oğlunun Cumhurbaşkanı olabildiği,
Rizeli bir kıyı kaptanının oğlunun Başbakan olabildiği, Bir Yozgatlı avukatın meclis başkanı
olabildiği, bir Siirtlinin de AB Bakanı olarak Türkiye’ye hizmet edebildiği, artık milletin
içinden çıkmış, milletin değerleriyle hemhal olmuş, milletinin önceliklerini kendi öncelikleri
haline getirmiş insanların yönettiği bir ülke haline geldi. O yüzden de artık Türkiye üzerinde
kurulan tuzaklar tutmuyor, milletin oyunu tuzakları bozuyor. Çok şükür Türkiye her geçen
gün yükseliyor, her geçen gün ilerliyor, içinden geçmekte olduğumuz süreçte bize çok büyük
destek veriyor. Kayseri’nin ticari zekası Kayseri’nin dinamizmi, pratikliği Türkiye’nin
yönetiminde de kendini gösteriyor” dedi.
Türkiye'ye yayılan duran adam eylemini değerlendiren Bağış, “Bu günlerde bir fenomen
haline gelen duran adamlarda çok ciddi bir artış görüyoruz ama bunda da bir hayır görüyorum
ben. Biliyorsunuz büyüklerimiz hep söylemiş. Duran saat bile günde iki kez doğruyu gösterir.
Bu duran adam da Türkiye’nin aslında ana muhalefet partisinin durup bakmaktan başka hiçbir
işe yaramadığını göstermiş oldu” diyerek şu şekilde konuştu:

“Ama dün de söyledim, duran adam arıyorsak CHP genel merkezinde çok var. CHP’nin
Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu da dün yaptığı konuşmada aslında kendisinin de durmaktan
başka hiçbir işe yaramadığını ifade etmiş oldu. Bu da milletimizin bazı şeyleri yakından
görmesi için vesile oldu. Ama bizim durmaya vaktimiz yok. Bizim, 'Durmak yok, yola devam'
diye Türkiye’nin zenginleşme sürecini daha da hızlı ilerletmemiz lazım. Kayseri’nin ticari
anlayışını Türkiye’nin her tarafına yayarak 81 ilimizin de ithalat ve ihracat yapabilecek
noktaya gelmesini sağlamakla kalmayıp, şimdi dünyada ticaret yapmadığımız ülke kalmaması
için çalışıp çabalıyoruz. Türkiye her geçen gün daha şeffaf ve dama demokratik bir ülke
olarak çok önemli başarılara imza atmaya devam edecek. Bu millet her şeyi görüyor. Kayseri
de bunun en önemli merkezlerinden bir tanesi. Tarih boyunca böyle olmuştur.”
AB müzakerelerinde önümüzdeki günlerde açılması gereken fasıllarla ilgili olarak Almanya
ve Hollanda’nın veto kararının sorulması üzerine ise Bağış şu cevabı verdi:
“Türkiye üç yıldır bir fasıl açmadı ama AB sürecindeki kararlılığından hiçbir şekilde geri
adım atmadı çünkü bizim için önemli olan Almanya’daki otoban standartlarını Türkiye’deki
81 ilde gerçekleştirebilmek, Đsveç’teki insan hakları standartlarını, Đngiltere’deki eğitim
standartlarını, Fransa’daki gıda hijyen standartlarını 76 milyon vatandaşlarımızın hizmetine
sunmak. Onlar fasıl açsa da açmasa da Türkiye büyümeye, zenginleşmeye şeffaflaşmaya
devam edecek ama fasıl açılmamasının Avrupa’ya da maliyetleri olacak. Onun için o ülkeler
kendi hesaplarını ve kitaplarını iyi yapmalı. Hesabın kitabın en iyi yapıldığı yerden,
Kayseri’den bir çağrı yapmak istiyorum. Bu işin hesabını iyi yaparlarsa şunu göreceklerdir,
bugün Türkiye’nin AB’ye ihtiyacından çok daha fazla AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı vardır.
Onun için biraz dikkat etsinler. Biz daha evvel olduğu gibi gerektiğinde, 'Bak oğlum git'
demeyi de çok iyi biliriz. Herkes ona göre hesabını kitabını yapsın.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/siyaset/bakan-bagistan-kayseride-chplileri-kizdiracak-sozler-h2326.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Đmam Hatip Zirvesi Erciyes'te Toplanacak
Din eğitimindeki yeni eğilimler göz önüne alınarak ilgili paydaşları bir araya getirmek, ĐmamHatip Okullarındaki gelişmelere ve sorunlara ilişkin müzakerelerde bulunmak amacıyla 28-30
Haziran arasında Erciyes’te Đmam Hatip zirvesi düzenlenecek
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NDER koordinasyonu ve Đlim Yayma Vakfı, Đlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı,
TÜRGEV’in destekleri ile gerçekleştirilecek zirvenin 2 gün çalıştay ve bir gün Đmam Hatip
şenliği şeklinde yapılması planlanıyor. Kapalı oturum olarak gerçekleştirilecek olan çalıştayın
aksine Đmam Hatip Şenliği tüm yöre halkına açık olacak. 25 bin kişinin katılımının beklendiği
şenlikte 52 ayrı ülkeye ait özel çadırlar ve sürpriz gösteriler de olacak.
Yapılacak Erciyes Zirvesi ile ilgili açıklamalarda bulunan ÖNDER Başkanı Hüseyin Korkut,
“Toplumun her kesiminde mezun ve mensubu bulunan Đmam-Hatiplerin şahsında somutlaşan
ana misyon, sadece Türkiye'nin değil, bütün yeryüzünün ortak insanlık ufkunu temsil

etmektedir. Đmam-Hatipler din eğitiminin yok sayıldığı Türkiye tarihinde teşekkül eden en
önemli dini tedrisat müesseseleri iken kamu imkânlarından eşdeğer ilgiyi görememiştir.
Ancak hamdolsun asil milletimizin sahiplenmesi neticesinde bugünlere kadar gelebilmiştir.
Öz niteliğine kavuşan Đmam-Hatip okul ve öğrenci sayısının son yıllarda her eğitim-öğretim
döneminde artması camiamızda ve milletimizde büyük bir heyecan ve coşku uyandırmaktadır.
Bununla birlikte olumlu yöndeki bu ölçek gelişmesi okullarımızın yaşadığı fiziki, beşeri, mali,
müfredat ve benzeri alanlarda birçok zorluğu ve güçlüğü de tabiatıyla beraberinde
getirmektedir. Bu bağlamda Đmam-Hatiplerin her bakımdan gelişmesi ve iyileştirilmesi için
Đlim Yayma Cemiyeti, ÖNDER, Đlim Yayma Vakfı, Ensar Vakfı ve TÜRGEV, hedef ve
stratejilerin geliştirilebilmesi, proje ve girişimlerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için
ortaklaşa çalışmaktadır. 28-30 Haziran arasında gerçekleştirmeyi planladığımız 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 amacını
taşımaktadır. 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.
30 Haziran Pazar günü Tekir Yaylası’nda gerçekleştirilecek olan Đmam Hatip şenliğine tüm
yöre halkını davet eden Korkut, yakalanılan bu ivmeden de memnun olduğunu dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/egitim/imam-hatip-zirvesi-erciyeste-toplanacak-h2333.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Kayseri'de Belediye Başkanına Gözaltı
Kayseri Đl Jandarma Alay Komutanlığı’na bağlı ekipler, 6 aydır sürdürdükleri tahkikat
sonrasında, Belediye Başkanı başta olmak üzere toplam 5 kişiyi gözaltına aldı.
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Şubat ayının sonlarından itibarek yapılan çalışmada ve alınan şikayetler ışığında yapılan
operasyon sonucunda sabah erken saatlerde, Ağırnas Belediye Başkanlığı’na baskın
gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen baskında Ağırnas Belediye Başkanılğı’na ait bilgisayarlara el konulurken,
Belediye Başkanı Đ.M. başta olmak üzere, belediyede görev yapan Fen Đşleri, Muhasebe, Yazı
Đşleri Müdürleri ile tahsildar gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri 50’nin üzerinde şikayetleri dinlerken, belediye başkanı ve 5 memurun
rüşvet almak, usulsüz bağış toplamak konularından suçlandığı öğrenildi. Gözaltındaki
zanlıların ifadelerinin alınmasına devam edildiği ve zanlıların ifadelerinin bitimi sonrasında
mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-belediye-baskanina-gozalti-h2334.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Ciğerini Kardeş Payı Yapacak
Kayseri’de, böbrek yetmezliği hastalığı olan 37 yaşındaki Hasan Hüseyin Erdemir karaciğer
nakli olmak için Malatya Tıp Fakültesine hava ambulansı ile nakil olurken, kendisine
karaciğeri kardeşi Ali Erdemir’in vereceği öğrenildi.
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2 gün önce karın ağrısı şikayeti ile hastaneye giden 37 yaşındaki Hasan Hüseyin Erdemir’in
karaciğer yetmezliği rahatsızlığı doktorlar tarafından teşhis edildi. Ağabeyi Hasan Hüseyin
Erdemir’in karaciğer nakline ihtiyacı olduğunu öğrenen kardeşi Ali Erdemir karaciğerini
vermek istedi. Bunun üzerine gerekli muayenelerin yapılmasının ardından Ali Erdemir’in
karaciğerini verebileceği belirtildi. Ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Hasan
Hüseyin Erdemir, hava ambulansı ile Malatya Karaciğer Nakil Hastanesine nakledildi.
37 yaşındaki Hasan Hüseyin Erdemir’in 19 yıllık evli olduğu belirtilirken, 18 yıldır
çocuğunun olmadığı ve tüp bebek yöntemi ile eşi Ayşe Erdemir’in 5 aylık hamile olduğu
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/saglik/cigerini-kardes-payi-yapacak-h2345.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Yetimleri Kayseri Güldürdü
Kayseri heyetinin geçtiğimiz günlerde Bosna'ya yaptığı ziyaret, hayırseverler şehri Kayseri
için bir büyük hayra daha kapı açtı. 'Yetimin Gülüşü' projesine destek veren Kayseri heyeti,
Bosna'daki 218 yetim öğrencinin bakımını üstlendi.
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Kayseri'nin kardeş şehri olan Mostar'da Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan KAYMEK
kurslarının sertifika töreninde Kayseri şehrinin hayırsever kimliği bir kez daha ortaya çıktı.
Sertifika töreninin ardından Mostar Müftüsü Seyid Smaykiç ile Mostar'daki Yetim evinin
yetkilileri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'den bazı taleplerde bulundu. 2-17
yaş arası 218 çocuğun yaşadığı yetim evinin giderlerini karşılamakta zorluk çektiklerini dile

getiren yetkililer, bu sorunu çözebilmek için "Yetimin Gülüşü" adlı bir proje başlattıklarını ve
halktan yardım beklediklerini belirtti.
HAYIRSEVER ŞEHĐR ĐŞ BAŞINDA
Mostar Müftüsü Seyid Smaykiç ve Yetim evi yetkililerinin yardım talepleri üzerine Kayseri
heyetindeki iş adamları ile görüşen Başkan Mehmet Özhaseki gerekli yardımı yapacaklarını
söyledi. Yetimlerin gülmesi için yapılan sohbete daha sonra Türkiye'nin Mostar Başkonsolosu
Tolga Bermek de katıldı. Bermek Yetim Evi'nin ihtiyaçlarını giderebilmek ve kaynak
bulabilmek için dernek kurduklarını dile getirdi. Yapılan görüşmeler sonucunda 218 öğrencisi
olan Mostar'daki Yetim evinin bir yıllık tüm giderlerini Kayseri heyeti üstlendi.
Alınan karar, Mostar Müftüsü Seyid Smaykiç ve tüm diğer yetkililerde büyük sevinç
yaşanmasına vesile oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/yetimleri-kayseri-guldurdu-h2346.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Termal Turizmin Yeni Adresi Đnan Termal Recidence
Sadece 24 ay ödeme ile 5 yıldızlı otel konforunda tapulu ömür boyu tatil fırsatı
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ĐNAN THERMAL RECĐDENCE ' da ömür boyu Hisseli Gayrimenkul tapusu sahibi olmak
için acele edin. Dairenizi kullanmadığınızda kiraya verebilir yada hakkınızı bir arkadaşınıza
devredebilirsiniz. Üstelik ĐNAN THERMAL ' da almış olduğunuz hisseli gayrimenkulünüzü
yıllarca kullanabileceğiniz gibi sizden sonra çocuklarınıza ve torunlarınıza da miras
bırakabilir yada maddi anlamda ihtiyaç duyduğunuzda gayrimenkulünüzü bir başkasına
satabilirsiniz.
Hangi yatırım daha kazançlı? Hangisi daha çok kazandırır? Nereye nasıl yatırım yapabilirim?
En iyi yatırım aracı nedir? En karlı yatırımı nasıl yaparım? gibi sorulara cevap ararken biz
sizleri bizzat tesislerimize davet ederek birebir görmeniz için misafir edelim. Đster tatil yap,
ister kiraya ver, ister satışını yap karar sizin. Devremülkleri siz satmadığınız sürece ailenize
ömürboyu her yıl kira geliri sağlayacaksınız. Dilediğiniz zaman yatırım kazancınızı
değerlendirmek için satışa sunmak sizin kararınız
ĐNAN THERMAL RECĐDENCE
Türkiye'nin termal merkezi Nevşehir Kozaklı'da... Emek Mah. Kaplıca Caddesi NEVŞEHĐR /
KOZAKLI
Đletişim : Mustafa Tarık AYDEMĐR Tel:0551 2345 338
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/termal-turizmin-yeni-adresi-inan-termal-recidence-h2348.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Başbakan Kayseri'de Miting Yaptı
Milli Đradeye Saygı Mitingi'nin üçüncüsünü Kayseri’de düzenleyen Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, “Kayseri bugün tarihinin en büyük mitingini gerçekleştiriyor. Kayseri haksızlığa,
mandalığa, oyunlara ve tuzaklara karşı sesini yükseltiyor" diye konuştu.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Sizin isyanınız, şiddete başvuran isyancılara karşıdır"
dedi.
Kayseri’nin Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen miting öncesinde alanları dolduran
vatandaşlara AK Parti ve Türk bayrakları dağıtıldı. Tarihi Kayseri Kalesi’ne Mustafa Kemal
Atatürk ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın posterleri asılırken, bir binada “Koca bir
dünya sana hasta, ne yiğittin sen Davos’ta, gadanı alırım büyük usta” yazılı pankart asıldı.
Hava yolu ile Kayseri’ye gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Seyrani Camii’nde kıldığı
öğle namazı sonrasında, Kayseri Valiliği’ni ziyaret etti. Ziyaret sonrasında miting alanına
gelen Başbakan’ı coşkulu kalabalık karşıladı.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kültür
ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Milli Savunma Bakanı
Đsmet Yılmaz ve AK Parti Kayseri milletvekilleri, Niğde, Adana, Đstanbul, Nevşehir,
Kahramanmaraş, Sivas, Elazığ, Nevşehir, Ankara milletvekillerinin katıldığı mitingde,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte kalabalığı selamladı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasiye sahip çıktığınız için, sandığa, milli iradeye
sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Kayseri bu gün tarihi günlerinden birini
yaşıyor. Kayseri bu gün tarihinin en büyük mitingini gerçekleştiriyor" dedi. Başbakan
Erdoğan, "Kayseri haksızlığa, mandalığa, oyunlara ve tuzaklara karşı sesini yükseltiyor"
diyerek şu şekilde konuştu:
"Bu muhteşem meydanda vandalıktan rahatsız olan CHP'li, barbarlıktan rahatsız olan MHP'li,
faşizmin karşısında olan BDP'li kardeşlerim de var. Sizin isyanınız şiddete başvuran
isyancılara karşı. Bugün tüm Türkiye huzurunu gasp etmek isteyenlere, kuklalara karşı
itirazını yüksek sesle haykırıyor. Sizin sesinizi halkın iradesine karşı olanlar duymayacaktır.
Ben sizden öyle bir cevap bekliyorum ki sesinizi Şam, Bağdat, Ramallah, Gazze, Kudüs
duysun. Sizden öyle bir haykırış bekliyorum ki dünyanın bütün mazlumları sesinizi duysun."
Başbakan meydandaki kalabalığa, "Kayseri demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? Sandığa, milli
iradeye, Türkiye'ye sahip çıkıyor muyuz? Kardeş miyiz? Birlikte Türkiye miyiz?" diye sordu.
Meydanı dolduranlardan 'Evet' cevabını alan Başbakan Erdoğan, konuşmasını şu şekilde
sürdürdü:
"Kayseri, kardeşim Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün şehri, yiğitliğin, helal kazancın şehri.
Bu Đstanbul'da, Ankara'da eylem yapanların niyetini en iyi Kayseri bilir. Bu yakanların,
yıkanların, yağmalayanların asıl maksadını en iyi Kayseri bilir. Başbakan gençleri dinlemiyor
diyorlar. Gençleri Bakanlar Kurulundakilerden fazla dinledim. Oradaki yakanlarla, şiddetle
birlikte olanlar siz bu gençliğin sesini nereye koyacaksınız. Onlara bak, buraya sırt dön. Yok

öyle 25 kuruşa simit. Onu da dinle burayı da dinle. Bunun yeri neresi sandık. Öyleyse sandığa
saygı duy. Biz sorumluluğumuzun gereğini yerine getiriyoruz. Biz o bir kısım gençlerimize,
çünkü onların içinde şiddete başvuran, bu milletin değerleriyle çatışanlar var. Bunların
yanında oyuna gelenler de var. Buradan sorumluluğumuzun gereği olan şu mitingi
yapmamızdan rahatsız olanlar var. Diyorlar ki, 'Ne olur miting yapmayın. Bunu anlatmayın'
Biz bu mitingleri yapmayacağız da her gün sizin bu yakıp yıkmalarınızı, kamu binalarına
saldırmalarınızı mı izleyeceğiz? Size milletin sesini duyurmak için bu miting meydanları en
meşru zeminlerdir. Eğer siz de dürüstseniz gelin bunu meydanlarda yapın. Kırıp döküp
yakmayın. Yazıktır günahtır. Şu ana kadar 200 trilyonu aşkın zarar var. BU milletin
kasasından çıkıyor. Şimdi ey solcular size sesleniyorum, ey CHP sana sesleniyorum. Ortalığı
karıştırdın, adeta bir mikser gibi karıştırdın. Takıldığın o aşırı uçların peşine, terör örgütleri ile
ilgileri olan kişilerin peşine, ondan sonra bu ülkenin yönetimine her türlü hakareti ettin.
Atatürk Kültür Merkezi'ni işgal ettiler. 'Bırakın işgal devam etsin mi diyecektik' legal
örgütlerin paçavraları asılı kalacak, Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı'na hakaretler olacak
rahat mı bırakacağız. Đçişleri Bakanı'na Atatürk Kültür Merkezi'ni 24 saat içinde temizleyin,
Taksim'i temizleyin dedim. Bir tarafta terörist başının posteri, bir tarafta Atatürk'ün posteri ve
Türk bayrağı, CHP siz nasıl seyrettiniz bu görüntüyü. Öyle duracak mıydı? Biz, 17 gün
sabrettik. Gezi Parkı oradaki bir işgalci grubun değil tüm halkımındır. Bu parkları işgal
edemezsiniz, Anayasaya ve hukuka aykırıdır. Taksim meydanı miting meydanı değil.
Gidersin Kazlıçeşme'de yaparsın".
- "BUNLARIN EN BÜYÜK HAYALĐ TÜRKĐYE'NĐN DURAN ADAM OLMASI"
- BAŞBAKAN RECEP TAYYĐP ERDOĞAN:- “TÜRKĐYE BAHARINI 3 KASIM 2002'DE
YAŞADI"
- "TÜRK'E DURMAK YARAŞMAZ DEDĐLER TAKSĐM'DE DURUYORLAR"
Başbakan Erdoğan, “Bu gençlik geleceğine sahip çıkacak hiç endişemiz yok. Gençlik bu
ülkede kendisine hizmetkar olan AK Parti iktidarını iyi biliyor. Ne oldu da bunlar yapıldı? Ne
yaptık biz size? Bunlar sandık sonucunu hazmedemediler. Bunlar demokrasiyi
hazmedemediler. Bak burada bir teyze, ‘Tencere tava dövdünüz CHP’yi sandığa gömdünüz’
diyor. Bu ara tencere tavacılar bayağı para kazandılar. Bunlar biz okumuş insanlarız diyorlar,
biz sanatçıyız ve yazarız diyorlar, biz her şeyden anlarız diyorlar. Bizim oyumuzla
Kayseri’deki Ahmet’in Mehmet’in oyu bir olmaz diyorlar. Kendilerine halk diyenler şu
muhteşem kalabalığa bidon kafalı diyorlar, koyun diyorlar. On yıllar boyunca bunu yaptılar.
Eğer öyleyse sende makarna, pirinç dağıt. Taksim meydanında servisleri sermaye çevresi ile
siz yaptınız. Diğer zamanlarda da yapmaya devam edin. Eğer bu iş bununla oluyorsa buyurun
halledin. On yıllar boyunca boğaza karşı viski içerek sefa sürdüler. Zahide nine bunların
analarını ağlattı. Đstanbul’da vandalların önlerine geçip yeter artık dedi. Zahide nine dik
durdu, eğilmedi tek başına bunu yaptı. O zahide ninenin eli öpülür. Bunlar Zahide nineye
nasıl bakıyorlarsa Türk milletine böyle bakıyorlar. Siyasete, ekonomiye, bürokrasiye asla
yanaşmayacaksınız dediler. Yoksulunuz yoksul kalacaksınız dediler. Siz koyunsunuz biz sizi
güdeceğiz dediler. Đşte Anadolu, Trakya bu oyunu bozdu. Kayseri bugün bu oyunu bir kez
daha bozdu. Vandalların yakıp yıkmasına bakıp buna Türkiye baharı diyenler var. Türkiye
baharı 3 Kasım 2002'de yaşandı. Artık Türkiye baharı yaşıyoruz. Bu güzel ülkeye artık o ağır
kış şartları gelmeyecek. Biz Erciyes'in kış şartlarını bile bahara dönüştürdük. Ama bunların
kulağı var duymaz. Türkiye 3 Kasım 2002'de statükoya itiraz etti. Đmtiyazcılara, hortumculara
en güzel cevabı verdi. 3 Kasım 2002'de millet demokrasiye sahip çıktı. Bu yapılan mitingler
yolsuzluğa karşı mitingler değil, parti kurmak istiyoruz kurdurmuyorsunuz diyen mitingler
değil. Tutturmuşlar Gezi Parkı. Dert başka ve enteresan olan ben o bölgenin çocuğuyum.
Beyoğlu'nda doğdum Kasımpaşa'da büyüdüm. Taksim Gezi Parkı'nın ne olduğunu çok iyi
bilirim. Tarihini de bilirim. Orada yeşili katleden bir proje yok. Đstanbul'da olmayan ama
orada olan bir tarihi ayağa kaldıralım, şehir müzesi yapalım istiyoruz. Taksim meydanı bütün

araçlar yer altına alınsın, egzoz kokusundan Taksim meydanını kurtaralım diyoruz. Bunları
anlamak mümkün değil. Bunların çevrecilik anlayışı bu. Polisin biber gazına hayır ama
araçların egzoz gazına evet diyorlar. CHP'nin çöp dağlarından Đstanbul'u bu kardeşiniz
kurtardı. Bunların hepsi çevre adına yapılan şeyler. Karşıma gelen gruplara bunları
hatırlatınca 'Doğru' diyarlar. Biz azınlığın çoğunluğa tahakkümüne eyvallah etmeyiz. Çünkü
bu milletin iradesine saygısızlık olur. Millet bir yetki verdiyse onu kullanacaksınız" diye
konuştu.
Söz, yetki ve kararın milletin olduğunu belirten Erdoğan, Hiçbir tuzak bunu bozamayacak.
Buna gücü yetmez. Hiçbir senaryo bunu bozamaz ve bozamayacak. Uluslar arası medyanın,
çetelerin, kuklaları ne yaparsa yapsın Türkiye bu tuzağa düşmeyecek ve gelmeyecektir.
Kardeşlerim 3 Kasım’da, 27 Nisan’da, 22 Temmuz’da oyunu bozdunuz. Cumhuriyet
mitingleri ve Ergenekon ile kurulan oyunu siz bozdunuz. Danıştay saldırısı oyununu siz
bozdunuz. Reyhanlı'da 53 vatandaşımız öldürüldü CHP ne dedi, STK'lar ne kadar üzüldüler.
Hiç sesleri çıktı mı? Uluslararası medyanın sesleri çıktı mı? Tezgah başkaydı, ana muhalefet
de bunun hesabını verecek. Yeri gelince bunun da hesabını soracağız. 2001 yılında AK
Parti'yi kurup yola çıktığımızdan beri 'uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece' 'Durmak
yok yola devam' diyoruz. Bunlar ne diyor 'Duran adam'. Bunlar on yıllar boyunca 'Türke
durmak yaraşmaz' deyip tam aksine duruyorlar. Hala duruyorlar. Hayatları boyunca en iyi
yaptıkları şey durmak ve durdurmaktır. Bunlar bizi yıllarca SSK kuyruklarında durdurdular.
Bunlar bizi yıllarca eczane, üniversite kapılarında, devlet kapılarında durdurdular. Gaz
kuyruklarında, benzin, ekmek, şeker kuyruklarında bizi durdurdular. Bunların en büyük hayali
bütün Türkiye'nin duran adam olması. Milleti durduramayanlar hamdolsun artık kendileri
duran adam oldular. Ama biz durmayacağız. 2023'e doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu
oyunu da bozacağız. Bu tuzağı da alt üst edeceğiz. Bunlar Gezi Parkı'nı bahane ediyorlar,
perdenin arkasında rahatsız oldukları milli irade var."
- BAŞBAKAN RECEP TAYYĐP ERDOĞAN:
- “CHP'NĐN KENDĐNĐ BĐLMEZ MĐLLETVEKĐLLERĐ ÇĐRKĐN OYUNLARDA BAŞROLÜ
OYNUYOR"
Başbakan Erdoğan, “Köprülerden rahatsız oluyorlar ama utanmadan sıkılmadan geçecekler.
IMF’ye borcu sıfırladık, bundan rahatsız oldular. MHP, DSP ANAP 23.5 milyar dolan
IMF’ye borçlandılar, biz ödeyerek bunu sıfırladık. MHP’nin Genel Başkanı Başbakana bol
bol küfür etmeye devam et, ben sana küfür etmeyeceğim, sadece senin yanlışlarını
anlatacağım. Türkiye güçleniyor, Türkiye yükseliyor. Borsanın değer kazanmasından bunlar
rahatsız oluyor. Faizler tarihinin en düşük seviyesine indi. Göstericileri kukla gibi
parmaklarında oynatanlar var. Türkiye’de artık aylardır terör nedeniyle şehit haberleri
gelmiyor, çatışma haberi gelmiyor. Bundan da rahatsız oldular. Đnsanlar artık köylerine
dönüyor, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle bir ve beraber olduk. Hep birlikte Türkiye
olduk. 30 yıldır devam eden, arkasında 40 binden fazla can alan terör artık inşallah sona
eriyor. Bundan çok rahatsız oluyorlar. Bu olayları sürdürmek suretiyle çözüm sürecini
aksatmak istiyorlar. Polisimin biber gazından şikayet edenler, polisime silahla ateş ediliyor,
bunu konuşmuyorlar.
Biz, 'Çözüm süreci için sabotajlar olabilir' dedik. Bu olaylar en çok çözüm sürecini saboteye
dönük olaylar. Biz bunlara da boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu.
Akil insanlar heyetinin 7 coğrafi bölgede çalışmalarını tamamladığını belirten Erdoğan,
sözlerini şöyle sürdürdü:"Şu anda raporlarını hazırlıyorlar. Çarşamba günü final toplantısını
yapacağız. Çözüm sürecini kararlılıkla hep beraber ileteceğiz. Bizim en büyük hazinemiz,
unutmayın kardeşliğimizdir. Kardeşliğimizi yücelterek Türkiye’yi büyüteceğiz. Bir süredir
Türkiye’de çok çirkin tahriklerle Alevi kardeşlerimiz üzerinde çok tehlikeli oyun oynanmak
isteniyor. CHP bu çirkin tahrikte başrolde bulunuyor. CHP’nin bazı kendini bilmez
milletvekilleri başrolü oynuyor. Bu çirkin tahrikte Türkiye dışından bazı odaklar rol alıyor.

Alevi kardeşlerime buradan samimiyetle sesleniyorum. Bu tahriklere karşı dikkatli olun.
Huzurumuzu, istikrarı, güven ortamını bozacak girişimlere karşı uyanık olun. Dersim
olaylarına karşı bizim dönemimizle alakası olmadığı halde Başbakan olarak özür beyanında
bulunurken CHP benim bu özrümün istikametinde değil, tam aksine karşısında durmuştur.
Güya kendisi Dersimli. Bu ülkede yeni oyunlar oynamak isteyenlerin oyunlarına gelmeyin.
Alevi kardeşlerimizin sorunlarına hassasiyetle eğildik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
çok güzel, verimli istişareler gerçekleştirdi. Đnşallah birlikte daha hayırlı adımlar atarız.
Türkiye hepimizin ortak vatanı. Bu bayrak hepimizin. Bugüne kadar bizi çok incittiler.
Sabrettik, sabrediyoruz. Yalancıları, iftiracıları tek tek deşifre etmeye devam ediyoruz. Biz
itidalimizi muhafaza ediyoruz. 8 ay sonra sandık önümüze gelince bu vandallardan, onları
teşvik eden milli irade düşmanlarından hesabımızı sandıkta soracağız. Şunu herkes bilsin, biz
76 milyonun hükümetiyiz. Türkiye'yi bir olarak, beraber olarak kucaklamaya devam ettik. Biz
bunu başaramasaydık bu ülkenin 78 vilayetinden milletvekili çıkaramazdık. Diğerleri milletin
tamamını kucaklayamadı. Yüzde 50 ile iktidar olduk, yüzde 100'e sorumlulukla hizmet
ediyor. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Türkiye'yi hep beraber
büyüteceğiz. Sabredeceğiz."
- BAŞBAKAN RECEP TAYYĐP ERDOĞAN:
- “BALKONLAR VE CAMLAR TÜRK BAYRAĞI ĐLE DONATILSIN"
Milli Đradeye Saygı Mitinglerinin üçüncüsünü Kayseri’de düzenleyen Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, “Balkonlara, camlara bayraklarımızı asacağız. Biliyorsunuz bizim bayrağımız
budur. Bunun dışında bayrağımız yoktur. Bayrak Yasası'na uygun olan bu bayrağımızı
asmanızı istiyorum" dedi.
“Bu mitingler ayrıca mart seçim kampanyasının çalışmasıdır. Balkonlara, camlara
bayraklarımızı asacağız. Biliyorsunuz bizim bayrağımız budur. Bunun dışında bayrağımız
yoktur. Bayrak Yasası'na uygun olan bu bayrağımızı asmanızı istiyorum. Balkonlar,
pencereler ay yıldızlı bayrağımız ile döşensin" ifadelerini kullanan Başbakan Erdoğan,
konuşmasının son bölümünde Kayseri'deki Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlara
veda etti.
Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etmek için alandan ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/basbakan-kayseride-miting-yapti-h2349.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Para Üstü Çetesi Çökertildi
Kayseri'nin de aralarında bulunduğu bir çok ilde alışveriş yapmak için girdikleri marketten
ucuz ürünler için kasada ödeme yapıp para üstünü aldıkları halde almadıklarını iddia ederek
para isteyen 14 kişilik çete, polisin şafak baskınıyla yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bir şikayet üzerine Mart ayında

belirlediği "Para Üstü" çetesinin peşine düştü. Polis, Adana Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan
izinle çete üyelerini teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Yapılan takipte Burhan
E.'nin (53) kardeşi Kenan E. (40) ve yeğenleri ile birlikte dolandırıcılık çetesi kurduğu tespit
edildi. Yapılan takipte çetenin alışverişin yoğun olduğu marketlere giderek, 1-2 lira tutarında
malzeme isteyip 100 lira verdiği market sahibi malzemeyi verirken, bozuk para olduğunu
söyleyip tüm parayı geri aldığı, daha sonra ise market sahibinden 100 liranın üstünü istediği;
market sahibinin karışıklıktan unutup para üstü verdiği belirlendi. Çete üyelerinin, market
sahibinin tüm parayı geri verdiğini söylediği zaman da markete müşteri gibi gelen ancak çete
üyesi olan kişinin "evet tüm para verdi, sen üstünü vermedin ben gördüm" diyerek şahitlik
yarak para üstü aldıkların ortaya çıktı. Üstelik teknik takipte zanlıların polisin uyanmaması
için "polis" yerine "afalar" kelimesine kullandığı öğrenildi. Polis, bunun üzerine çalışmaya
genişletti. Yapılan araştırmada çetenin Adana, Kayseri, Mersin ve Gaziantep ile 9 ilçede 16
olay gerçekleştirdiği belirlendi. Dolandırıcılkla ilgili yeterli deliller toplandıktan sonra 18
Haziran günü şafak vakti operasyon için düğmeye basıldı. Adana'da 10 ayrı adrese eş zamanlı
yapılan operasyonda çete lideri ve yardımcısıyla birlikte 14 kişi gözaltına alındı. Zanlılar
emniyette sorgulandıktan sonra suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk sırasında zanlılar
basın mensuplarına tekme ve tükürüklerle saldırdı. Bu arada zanlıların eşleri de Adana
Emniyet Müdürlüğü önündeki Bakımyurdu Caddesi'ne geldi. Kocalarını adliyeye sevk
sırasında görüntüleyen basın mensuplarına zanlıların eşleri saldırdı. Bir kadın eline parke
kaldırım taşı alarak gazetecilere atmaya çalıştı. Ancak bir polis kadının elindeki taşı güçlükle
alabildi. Başka bir kadın ise ayağındaki terlik ve yolda eline ne geçtiyse basın mensuplarına
atıp hareket etti. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/para-ustu-cetesi-cokertildi-h2351.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Otomobilin Çarptığı Yaşlı Kadın Vefat Etti
Kayseri’de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgilere göre, Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Fuar Kavşağı'nda yolun
karşısına geçmek isteyen Ş.E'ye (87), sürücüsü henüz belirlenmeyen 38 DY 465 plakalı
otomobil çarptı. Kazada 20 metre sürüklenen kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 ilk
yardım ekiplerince Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonucu beyin
kanaması geçiren ve kafatası çatlayan Ş.E., buradaki müdahalenin ardından Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşlı kadın burada yapılan tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yaşlı kadına çarparak ölümüne neden olan otomobilin
sürücüsünün yakalandığı öğrenildi. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/otomobilin-carptigi-yasli-kadin-vefat-etti-h2352.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Berat Kandilinin Önemi
Kayseri Müftüsü Ali Maraşlıgil, ''Berat sözü 'Berâet' kelimesinin kısaltılmış şeklidir. Borçtan,
suç ve cezadan, hastalıktan kurtulmak anlamına gelir. Buna göre 'Berat Gecesi' günahlardan
kurtuluş gecesi demektir'' dedi.
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Maraşlıgil, Berat Kandili nedeniyle yaptığı açıklamada, 23 Haziran 2013 Pazar gününü
Pazartesi gününe bağlayan ve Kameri aylardan Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci
gününe bağlayan gecenin Berat gecesi olarak kutlandığını bildirdi. Maraşlıgil, ''Berat sözü
'Berâet' kelimesinin kısaltılmış şeklidir. Borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan kurtulmak
anlamına gelir. Buna göre 'Berat Gecesi' günahlardan kurtuluş gecesi demektir. Bu gecenin
Müslümanlar tarafından saygı ve coşkuyla kutlanmasının sebebi de budur. Bu geceye
mağfiret gecesi de denmektedir. Çünkü bu gece Cenab-ı Hak pek çok kulunu affedecektir''
ifadelerini kullandı.Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, açıklamasında şunları kaydetti:
''Berat gecesi ile ilgili olarak sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s) şöyle
buyurmuşlardır: (Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü
Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve “Yok mu tövbe eden,
tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa
vereyim!.. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim) diye rahmet nazarıyla bakar.
Ramazan ayından önceki son kandil olan, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara
gelen berat, günahlardan arınmayı, yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşmayı ifade
etmektedir. Berat Kandili, Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi Yüce Allah’a
sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını
yakalayabilecekleri müstesna zaman dilimlerinden birisidir. Bu tür gün ve geceler, dinî ve
toplumsal hayatımızda ilahî af, mağfiret ve rahmet temennilerinin zirveye ulaşması, birlik,
beraberlik ve kardeşlik duygularının da yoğun biçimde yaşanması gereken anlardır. Bu
geceler, kulluk şuur ve bilinciyle kendimizle hesaplaştığımız, yüce Yaradan’ın rızası
doğrultusunda hayatımıza yön vermeye karar verdiğimiz fırsat geceleridir.
Böyle önemli ve mübarek bir gecenin feyz ve bereketinden faydalanmak için, akraba ve
dostlarımızla tebrikleşmeli, fakir ve yoksullar görüp gözetilmeli günahlarımıza tövbe ve
istiğfar ederek Rabbimize dua ve niyazda bulunmalıyız. Đbadetlere yoğunlaşmalıyız.
Kendimizi yaklaşan Ramazan ayına hazırlamalıyız.Bu geceyi ibadet ederek, Kur’an-ı Kerim
okuyarak, dua ve istiğfar ederek ve özel ibadetlerimizle değerlendirelim.Tüm halkımızın
kandillerini tebrik eder, bu vesile ile kandilin; Vatanımız, Milletimiz, Đslam âlemi ve bütün
insanlık için huzur ve barışa vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/berat-kandilinin-onemi-h2354.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Kemikleri Çürüyen Annenin Çaresizliği
Kayseri'de kemiklerinin çürümesi nedeniyle 5 yıldır ağrılar içinde yatağa mahkum bir hayat
süren anne Meryem Işık, bakamadığı 10 ve 13 yaşlarındaki 2 oğlunu yetiştirme yurduna verdi.
Evlat hasreti çeken anne Işık, ''Çocuklarımın hasretliği hastalığımı bastırıyor. 5 senedir
çocuklarımı hatırladıkça ya da ağrılarım arttıkça sabır diliyorum'' dedi.

22 Haziran 2013 Cumartesi 17:39

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde yatağa mahkum bir hayat süren 40
yaşındaki Meryem Işık, hastalığının tam tanısının konulmadığını belirterek, ''Sadece
kemiklerimin çürüdüğünü söylüyorlar. Şu anda kalça kemiklerim iki taraflı olarak alınmış
durumda. Alınan kemiklerin yerine protez takıldı. Kollarımda da aynı şekilde kemiklerde
çürüme var. Kollarımdaki kemiklerin de alınıp protez takılması gerekiyor ama yaşım küçük
olduğu için yapmak istemiyorlar. Ağrılarım çok şiddetli, durmak bilmiyor. Sürekli morfin
almak ihtiyacı hissediyorum. Morfinin dozu bayağı arttı. Doktorlar, fazla ilaç almamı da
istemiyorlar, bağımlı olurum diye'' şeklinde konuştu.
"TAKILMASI GEREKEN CĐHAZI DEVLET KARŞILAMIYOR"
Kalça kemikleri alınarak yerine protez takıldığını bildiren Meryem Işık, ''Şifa bulmam için
protez takılmıştı ancak kemiklerimdeki çürüme devam ettiği için, takılan protezler şifa
vermek yerine, daha da ızdırap verir hale geldi. Şimdi, 'Cihaz takalım' diyorlar ancak cihazı
devlet karşılamıyor. Đhaleye giremediklerini, girseler bile alamadıklarını söylediler. Ankara'ya
gidip o cihazı kendim alıp taktırmam gerekiyor ama gücüm yetmediği için gidemiyorum''
ifadelerini kullandı.
Ayağa kalkıp yürümek istediği zaman bacaklarında ve belinde çok şiddetli ağrılar hissettiğini
belirten Meryem Işık, hastalığının tedavisi ya da gerilemesi için hiçbir tedavi olmadığını,
bunun için bir ilaç kullanmadığını ifade ederek, ''Sadece ağrılarımın dinmesi için uğraşıyorlar.
Çürüyen yeri alıp protez takmayı düşünüyorlar. Ağrı kesicilerden başka hiçbir ilaç
kullanmadım. Bacaklarıma takılan cihaz (protez) omur iliğimi de zedeledi, çürüttü. Şimdi
boynumu tutamıyorum, çok ağrı yapıyor. Ağrılarımın dinmesi ve eğer mümkünse tedavimin
yapılması için cihaz takılması gerektiği söyleniyor. Maddi durumum yok ki, cihaza gücüm
yetmiyor'' diye konuştu.
HASTALIK BĐR YANDA, EVLAT HASRETĐ BĐR YANDA
Kemikleri çürüdüğü için 5 yıldır yatağa mahkum bir hayat süren anne Meryem Işık, biri 10
diğeri 13 yaşında 2 oğlunu 2 yıl önce Yetiştirme yurduna verdiğini belirterek, ''Maddi
durumum iyi olsaydı çocuklarıma bir bakıcı tutar, evimde onlara da bakabilirdim ancak şimdi
benim kendime hayrım yok ki, çocuklara nasıl bakayım?'' ifadelerini kullandı.
"Hastalığım, çocuklarıma bakmama da engel'' diyen acılı anne Meryem Işık, ''Çocuklarımın
hasretliği, hastalığımı bastırıyor. 5 senedir çocuklarımı hatırladıkça ya da ağrılarım arttıkça
sabır diliyorum. Uyumadığım çok geceler oldu ama Rabbime çok şükür şimdiye kadar isyan
etmedim, bundan sonra da etmem inşallah'' dedi.

Eşinin de yüksek tansiyon hastası olduğunu ve beyin damarlarında tıkanma meydana geldiğini
söyleyen Meryem Işık, ''Eşim Sefer Işık da sağlık sorunları nedeniyle sürekli bir işte
çalışamıyor. Kendini iyi hissettiği zamanlarda çağırırlarsa lokantalarda bulaşık yıkıyor,
temizlik yapıyor. Allah razı olsun, komşularımız gelip gidiyorlar, bakıyorlar'' diye konuştu.
Meryem Işık'ın komşusu Zeynep Şahin de (55) ''Meryem hanıma 3 senedir bakıyoruz, haline
çok üzülüyoruz. Yatağından kalkamaz, gezemez, çok sancılı. Allah buna bir çare kapısı, rızık
kapısı açsın. Hayırseverler yardım etsin. Gerçekten eşi de Meryem hanım da çok iyi insanlar
ama çok da mağdurlar. Cihaz takılırsa hiç olmazsa evinde yatar kalkar, ayağa kalkıp
yürüyebilir'' dedi. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/saglik/kemikleri-curuyen-annenin-caresizligi-h2355.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

