KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
27.05.2013–31.05.2013
Her yıl 1 Milyon Çocuk Lösemiye Yakalanıyor
Dünya Lösemi Haftası nedeniyle Talasemililer ve Lösemililer Derneği tarafından Cumhuriyet
Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.
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Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından açıklama yapan Talasemililer ve Lösemililer
Derneği Başkanı Faruk Başdemir, “Dünya Lösemi haftası Türkiye’de 26 Mayıs ile 5 Haziran
tarihleri arasında kutlanmaktadır. Tıp dünyasında löseminin tedavisi için yoğun çalışmalar
izlenmekte ama bir taraftan da dünyada her yıl 1 milyon çocuk lösemiye yakalanmaktadır”
dedi.
Başdemir, Türkiye’de 16 yaş altı bin 500 çocuğun lösemi hastası olduğuna dikkat çekerek,
“Görülüyor ki, tedavisi için uğraşılırken, hasta sayısının artması bizleri derinden üzmektedir.
Bilim adamlarının araştırmaları neticesinde kanserin en büyük sebeplerinden biri olan
kanserojen madde içeren gıdalar ile hormonlu sebze ve meyveler bulunmaktadır” diye
konuştu.
Başdemir, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:“Hafta boyunca açılacak olan standımızda Sağlık
Bakanlığı’na ilik bankasının kurulması için imza kampanyası başlatacağız. Donör sayısı ne
kadar çok olursa o kadar hastanın da ilik nakli olması şansı artacaktır. Lösemi hastalarının
tedavisini yapan hastanelerin özellikle Kayseri’de yatak kapasiteleri çok düşük kalmaktadır.
Özel ücret ödemeyen hastaların maalesef yatarak tedavisi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle
hekimlerimizin inisiyatiflerini maddi olarak değil, manevi olarak düşünmelerini diliyorum.”
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/gundem/her-yil-1-milyon-cocuk-losemiye-yakalaniyor-h2112.html
Erişim Tarihi:10.07.2013

Bunlar Başta Olduğu Sürece AK Parti Hep Đktidar
Olur
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Đl Başkanlığı’nın Đl danışma
Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında, “CHP’liler TBMM’de hadis ve ayet açılımı
yaptı, Đzmir’de ise ‘Selamünaleyküm’ açılımı yaptılar. Allah Kılıçdaroğlu ve Devlet
Bahçeli’ye uzun ömürler versin. Bunlar partilerinin başında olduğu sürece biz iktidar oluruz”
dedi.
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AK Parti Đl Danışma Meclisi Toplantısı’na AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş,
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz ve çok sayıda partili katıldı.Toplantıda bir konuşma yapan
Elitaş, iktidarda kalabilmenin sırrını, “Đşin sırrı milletin kalbine hitap edebilmekte” diyerek
anlatmaya çalıştı. Elitaş, “Cuma günü Đl Başkanları Toplantısı’nda Genel Başkan
Yardımcımız bana bir not verdi. Đnternetten çıkarmış. Đzmir’de CHP’nin bulunduğu durum ile
ilgili. CHP bir kitapçık yayınlamış. Kitapçıkta diyor ki, ‘Halkla bütünleşin. Onlarla
selamlaşın. Selamünaleyküm deyin’ demiş. Rabbimin hikmeti. Nerden nereye” diyerek şu
şekilde konuştu:“Ben bir kanun teklifine imza verdiğim için AK Parti kapatma davasında
yasaklılar içinde sayılıyordum. Başörtüsü ile çalışan avukatlarımızın mesleklerini başörtüsü
ile icra edebilmesi için. Bunların önündeki engeli kaldırmak için teklif vermiştik. Kapatma
davası sırasında bizim ‘Selamünaleyküm’ diyerek ortaya çıkmamız büyük cesaret işiydi. Ama
yine Rabbimin hikmeti. Biz o kürsüde on buçuk yıl milletvekiliyim ama şimdi bakıyorum
CHP’nin milletvekilleri ayet mealleri ve hadis-i şerif ile bizi ikna etmeye çalışıyor. Hatta ben
bakıyorum ve şaşırıyorum. Ben eksik bile konuşuyorum. Şimdi TBMM’de ayet hadis açılımı
yapanlar Đzmir’de de ‘Selamünaleyküm’ açılımı yapmışlar.CHP teşkilat mensuplarına
‘Girerken selamünaleyküm, çıkarken Allah’a ısmarladık demeyi unutmayın’ diyor. Bu önemli
bir gelişme. Ben CHP temsilcilerinin ayet mealleri ile bazı meseleleri ortaya koymalarına
seviniyorum. Biri kutlu doğum haftası ile ilgili konuşmuş. Allah razı olsun. Eğer bu
KılıçdaroğluCHP’nin Genel Müdürü olmaya devam ederse 2023 değil 2053 yılına kadar
iktidar olmaya devam ederiz. Allah uzun ömür versin. Devlet Bahçeli’de MHP Genel Başkanı
olmaya devam ederse, Türklerin Anadolu’ya ayak basmasının bininci yıl dönümü olan 2071
yılına kadar AK Parti iktidardır. Allah selamet versin ikisine de.”Elitaş, “Türkiye önemli bir
süreçte. 30 yıldır ülkemizin içini sızlatan, 200 yıldır çözülemeyen hasıraltı edilen, akraba

olduğumuz insanlarla ortaya çıkan problemlerin çözülmesi için önemli bir adım attık. Bu
ülkede askerin şehit olmasını istemiyoruz. Devlet memurunun korkudan ülkenin belli
coğrafyaya gitmemek istemesini istemiyoruz. Zorla adlarının değiştirilerek, ilçelerinin
isimlerinin değiştirilmesinin dayatmasına razı olamayız dedik.2003 29 Ekim’de o zamanın
valisi bizi kutlamaya çağırdı. Cumhurbaşkanı beni çağırdı eşimi çağırmadı. Cumhuriyetin
temel ilkelerine aykırı imiş. Ben de Vali Bey’e sordum, eşimin gelmesinde sakınca olup
olmadığını. ‘Gelsin eşiniz’ dedi. Ordu Evine geldim. Ergenekon Đddianamesi’nde okuyorum.
Bir milletvekilinin eşi Ordu evine başörtülü girdiğinden dolayı TSK’nın bütün ilkelerini alt
üst etmiş ayaklar altına almış. Paşanın emekli edilmesine karar verilmiş. Ordu Evi komutanı
başka yere tayin edilmiş. Yazık. Bu ülkeye vatan topraklarını bekleyecek, sınırında nöbet
tutacak 4 tane aslan gibi yavru bağışlamış ama o ananın TSK bünyesindeki bir binaya
girmesine engel oluyorlar. Allah aşkına ben mi tehlikeliyim eşim mi tehlikeli? Ben her yerde
konuşuyorum o garibim konuşmuyor.Đnşallah önümüzdeki süreçte, kardeşlik sürecinde bu
çektiğimiz günleri hatırlayarak başkalarının bu şekilde olmasına müsaade etmemeliyiz. Artık
bunları aşmamız lazım. 21. Yüzyılın dünyasında Türkiye’de şekilcilikten kurtulmamız lazım.
Bu çözüm sürecinde Kayseri’ye gelen akil insanlarla ilgili tahrik edilmiş kardeşlerimiz.”
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/siyaset/bunlar-basta-oldugu-surece-ak-parti-hep-iktidar-olur-h2113.html
Erişim Tarihi:10.07.2013

Pınarbaşında Korkunç Kaza: 3 Ölü
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken
bir kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören kasabası yakınlarında
meydana gelen kazada 38 VT 565 plakalı otomobil ile 27 VN 793 plakalı otomobilin
çarpıştığı öğrenildi.Meydana gelen kazada 21 yaşındaki F.D. ve 25 yaşındaki E.H.’nin olay
yerinde hayatdını kaybettiği, ağır yaralanan 27 yaşındaki Ş.S.’nin ise hastaneye kaldırılırken
yolda hayatını kaybettiği kaydedildi.Kazada ağır yaralanan 27 yaşındaki V.Ö.’nün ise
tedavisinin sürdürüldüğü bildirildi.Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını
bildirdi. (iha)

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/pinarbasinda-korkunc-kaza-3-olu-h2114.html
Erişim Tarihi:10.07.2013

Đstanbul'da 1,5 Ton Kayseri Sucuğu Dağıtıldı
Bahçelievler Belediyesi, Yenibosna Parkı’nda düzenlediği ‘Sucuk Festivali’ büyük ilgi gördü.
Erken saatte parka gelen binlerce vatandaş, sucuk alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Festivalde gün boyu yaklaşık 1,5 ton sucuk dağıtıldı.
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‘Sucuk Festivali’, Bahçelievler Belediyesi ile Tüm Kayserililer Yardımlaşma ve Kültür
Derneği (TÜMKAYDER) tarafından organize edildi. Yeni Bosna Parkı’nda düzenlenen
festivale semt sakinlerinin yanı sıra çevreden geçen vatandaşlarda katıldı. Erken saatlerden
itibaren mangalların başında bekleyen vatandaşlar, mehter takımının mini konseri eşliğinde
sucukların pişirilmesini bekledi. Vatandaşlar, öğleden sonra pişirilen sucuklardan alabilmek
için adeta birbirleriyle yarıştı. Yaklaşık 1.5 ton sucuk, mangal başında bekleyen binlerce
vatandaş tarafından kısa sürede tüketildi.Etkinliklere ev sahipliği yapan Bahçelievler Belediye
Başkanı Osman Develioğlu’da festivalde hazır bulundu. Kendi elleriyle vatandaşlara sucukekmek ikram eden Develioğlu, “Burada kendi yöremizle alakalı bir figürü hep birlikte
paylaşıyoruz. Bu nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri denince mantı, sucuk ve
pastırma akla gelir. Kayseri sucuğunun nasıl olduğunu hem Kayserili olanlara hem
olmayanlarla paylaştık” dedi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/istanbulda-15-ton-kayseri-sucugu-dagitildi-h2115.html
Erişim Tarihi:10.07.2013

2 Yaşındaki Çocuğun Parmakları Koptu
Kayseri'de ablası ile asansöre binen 2 yaşındaki çocuğun asansöre sıkışan parmakları koptu.
Đtfaiye ekipleri tarafından asansörden kurtarılan çocuk hastaneye kaldırılırken, kopan
parmaklar yarım saat sonra bulundu.
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi Gürgen Sokak'ta meydana gelen olayda,
Özcan Çağıran (2), ablası Öznur (6) ile bindiği asansöre parmaklarını sıkıştırdı. Sol elindeki
iki parmağı kopan Özcan'ın çığlıkları sonrasında olayı gören bina sakinleri 112, polis ve
itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı
yerden kurtarılan küçük Özcan, 112 ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırıldı. Đki yaşındaki Özcan hastaneye gönderilirken, baba Haluk Çağıran ve
polis ekipleri tarafından kopan iki parmağı bulmak için büyük çaba sarf edildi. Đlk olarak
itfaiye ve polis ekipleri el feneri yardımı ile asansörün giriş katında aramaya çalışmalarına
başladı. Kopan parmaklar burada bulunmayınca aramalar üst katlara doğru yöneldi.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında kopan iki parmak apartmanın 5. katında
bulunarak su dolu bir poşetin içine konuldu. Poşeti teslim alan baba Haluk Çağıran, polis
otosu ile birlikte Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Đki yaşındaki Özcan, Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrasında kopan parmakları ile
birlikte Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük Özcan'ın kopan
parmaklarının dikilmesi için ameliyata alındığı öğrenildi. (iha)
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/2-yasindaki-cocugun-parmaklari-koptu-h2116.html
Erişim Tarihi:10.07.2013

Mantar Toplamaya Gitti Ölü Bulundu
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde, dün sabah saatlerinde mantar toplamaya çıkan 70 yaşındaki
Rahim Aydeniz, ölü olarak bulundu.
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Edinilen bilgiye göre, Bünyan Canicedit Mahallesi’nde oturan 70 yaşındaki Rahim
Aydeniz’in Pazar günü sabah saatlerinde mantar toplamak için araziye çıktığı öğrenildi.
Rahim Aydeniz’den uzun süre haber alamayan yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu ve
arama çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.Vatandaşların da katıldığı arama çalışmalarında
Rahim Aydeniz’in cansız bedeni Mercimek tepesi mevkiinde bulundu.Bünyan Belediyesi
tarafından da sık sık kayıp ilanı verildiği öğrenilen Rahim Aydeniz’in kalp krizi sonucunda
hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.Yetkililer, olayla ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/mantar-toplamaya-gitti-olu-bulundu-h2117.html
Erişim Tarihi:10.07.2013

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama
Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin yaptığı planlı operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 5'i Đran uyruklu toplam 11
kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Đl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro Amirliği görevlileri tarafından
Đlimizde faaliyet gösteren uyuşturucu madde tacirlerine (Sokak satıcıları, uyuşturucu madde
bulunduranlar, naklini yapanlar, kullanan ve ticaretini yapan şahıslar) yönelik olarak
yürütülen planlı operasyonlar kapsamında, A.P, R.P, Ş.A, O.S, S.Ö, M.T, A.P ve Đran uyruklu
A.S, H.R.B, J.A, A.F, A.F isimli şahısların çevre il ve ilçelerden temin etmiş oldukları
uyuşturucu maddeleri (esrar, Meteamfetamin ve Ecstsy Hap) ilimize getirerek kullanıcı
şahıslara para karşılığında sattıkları bilgilerine ulaşılması üzerine çalışmalar başlamıştır.
20.11.2012 tarihinde başlatılan ve 14.05.2013 tarihinde sonlandırılan operasyon kapsamında,
kullanmak maksadıyla uyuşturucu madde satın alan ve uyuşturucu madde ticareti yapan
şahıslardan 20 ayrı yakalama yapılmış, yakalamalarda 40 şahıs hakkında işlem yapılmış,
toplam daralı ağırlığı 41 gram gelen Afyon sakızı, daralı ağırlığı 14,53 gram gelen
Metamfetamin maddesi, daralı ağırlığı 65 gram gelen esrar maddesi, daralı ağırlığı 0.1 gram
gelen eroin maddesi, uyuşturucu madde kullanmada kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ampul
ve metal boru, 109 karton gümrük kaçağı sigara, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 4 adet
dolu av fişeği ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.P, R.P, A.P,
Ş.A, O.S, S.Ö, C.A ve Đran uyruklu H.R.B, J.A, A.F, A.F, A.S isimli şahıslar yakalanmış, 1
şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 11 şüpheli adli mercilerce
tutuklanmıştır'' denildi. (iha)
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-uyusturucu-operasyonu-11-tutuklama-h2119.html
Erişim Tarihi:10.07.2013

Temiz Hava Đstiyorum Projesi
Temiz Hava Đstiyorum projesi paydaşı olarak Kayserigaz, Erciyes Üniversitesi Çevre
Mühendisliği Fakültesi ile örnek işbirliği sergiledi. Proje kapsamında Çevre Kulübü
öğrencileri, Kayserigaz’ınsponsorluğunda ilkokullara giderek çocuklara çevre konulu eğitim
verdi.
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Kayserigaz, paydaşı olduğu “Temiz Hava Đstiyorum Projesi” kapsamında belirlenen
ilkokullara Nisan ve Mayıs aylarında Dolgi Çocuk Tiyatrosu’nu çocukların yoğun ilgisiyle
sergiledi. Proje bazında devam eden süreçte Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği
Fakültesi Çevre Kulübü öğrencileri, Kayserigazsponsorluğunda proje bazında belirlenen 13
okula gidip çevre konulu sunum yaptılar.Nisan ve Mayıs aylarında Dolgi Çocuk Tiyatrosunun
ardından devam eden ve ERÇEK (Erciyes Üniversitesi Çevre Kulübü) öğrencileri tarafından
Kayserigazsponsorluğunda gerçekleştirilen sunumlar, okullardaki öğrencilerin çevre
konusunda bilinçlenmesine yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirildi. Çevre, çevre kirliği,
hava kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği, bütün bu kirlenmelerin sonuçları ve bu kirlilikleri
önlemek amacıyla yapılabileceklerin anlatıldığı sunumlar; hem okul öğrencileri hem de
öğretmenleri tarafından beğeni ile karşılandı. Sunumların bitiminde öğrencilere Dolgi
Doğalgazı Öğretiyor adlı hikâye kitabı ve Kayserigazsponsorluğunda kuru boya seti hediye
edildi. Çocuklar, öğrendikleri bilgiler ışığında aydınlanıp aldıkları hediyelerle mutlu olurken;
öğretmenler böyle etkinliklerin devam etmesini ve çevre üzerine yapılacak etkinliklerle tekrar
birlikte olmayı dilediklerini belirttiler.Kayserigaz yöneticileri, üniversite öğrencilerinin böyle
sosyal sorumluluk projelerinde görev almalarını teşvik etmek ve ülkemize daha yararlı
bireyler kazandırmak adına yapılan gönüllülük esası taşıyan çalışmaların devamlılığını
sağlamak
amacıyla
üniversiteli
gençlere
plaket
takdim
etti.
Son sunumlarını gerçekleştirdikleri Kayseri 80. Yıl Đşitme Engelliler Ortaokulu'nda ERÇEK
üyelerine plaketleri Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Müdürü Ceyhun Bahtiyar, Yönetim
Sistemleri Sorumlusu Işıl Aksoy ve Kurumsal Đletişim Sorumlusu Duygu Toklucu tarafından
verildi. ERÇEK üyelerini hem yapılan projenin verdiği keyif hem de Kayserigaz yetkilileri
tarafından verilen plaketler mutlu etti.Kayserigaz Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Müdürü
Ceyhun Bahtiyar, “Kayserigaz olarak paydaşı olduğumuz, Temiz Hava Đstiyorum projesi
Kayseri ili için büyük önem taşıyan bir proje olmakla beraber çocuklarımızın hayatında
dönüm noktası yaratacak nitelikte değerli bir projedir. Proje kapsamında çocuklarımızın
çoğunluğu hayatında ilk defa tiyatroya gitmiş, eğlenerek gülerek çevre ve sosyal temalar
taşıyan Dolgi Çocuk Tiyatrosunu izlemiş, doğalgazı yine etkin bir şekilde öğrenebilecekleri
Dolgi Doğalgazı Öğretiyor adlı kitabı edinmiş ve kendilerine model olarak alabilecekleri pırıl
pırıl üniversiteli gençlerimizden Kayserigazsponsorluğunda çevre konulu eğitim almışlardır.
Bizler Kayserigaz ailesi olarak böyle güzel bir sosyal sorumluluk projesinin hayata
geçirilmesinde çaba sarf etmekten ve buna katkı sağlamaktan büyük mutluluk duymaktayız.
Aynı mutluluğa sahip olduğuna inandığımız ERÇEK ailesine de katkılarından ötürü ve
ERÇEK’li gençlere de gönüllülüklerinden ötürü teşekkür etmek amacıyla onları plaketle
ödüllendirmek istedik. Đnanıyoruz ki Kayseri ilinde böyle projeler, sorumluluk ve gönüllülük
esasına dayalı çalışmalar artarak ve hız kazanarak devam edecektir” dedi.
Kayserigaz, 2013 yılında da 10. yılına istinaden Kayseri ili için göstermiş olduğu fedakâr
çalışmalarına Dolgi Çocuk Tiyatrosunun ardından ERÇEK’li gençlerin ilkokullarda
gerçekleştirdikleri çevre konulu sunumlara sponsor olarak devam etti.(ZB-Y)
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/temiz-hava-istiyorum-projesi-h2122.html
Erişim Tarihi:10.07.2013

Kayseri''de Silahlı Kavga
Kayseri’de dün gece yaşanan silahlı kavgaya karışan 5 zanlı adliyeye çıkarıldı.
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Melikgazi ilçesi Belsin Selimiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda av tüfeği ile açılan ateş
sonrasında M.Ç., A.P. ve Đ.Ü.’nün yaralanmasına neden olduğu öne sürülen M.M., S.P., E.P.,
K.A. ve D.E. olay sonrasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.M., S.P., E.P., K.A. ve D.E.
emniyette alınan ifadelerinin ardından adliyeye çıkarıldı.Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Belsin
Selimiye Mahallesi'nde av tüfeği ile açılan ateş sonrasında M.Ç.'nin sırtından ağır
yaralanırken, olayla ilgisi olmayan A.P. ve Đ.Ü.'nün de dağılan saçmalar neticesinde
yaralanmıştı. Olay sonrasında ağır yaralanan M.Ç. ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırılırken, yakınları da hastaneye akın etmişti. (ĐHA)
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-silahli-kavga-h2124.html
Erişim Tarihi:10.07.2013

Kayseri'de Esrar Tacirlerine Operasyon
Kayseri polisinin yaptığı operasyonlarda, toplam 366 adet Extacy hap, 120 gramBonzai ve 12
kilo 394 gram eroin maddesi ele geçirildi.
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Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

(KOM) ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, 366 adet Extacy hap, 120 gram Bonzai ve 12 kilo
394 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, 2 kişinin sorgusu ise sürüyor.
Đl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çevre Yolu Ankara-Kayseri girişi Vergi
Kontrol noktasında yapılan uygulamada bir araçta S.K. isimli şahıs yakalanmış, araçta yapılan
aramada, sarı renkli koli bandına sarılı vaziyette 15 adet küçük şeffaf naylon poşet içerisinde
366 adet pembe renkli üzerinde çınar yaprağı logosu bulunan sentetik uyuşturuculardan
extacy haplar ele geçirilmiş, şahıs çıkarılmış olduğu adli mercice tutuksuz yargılanmak üzere
serbest bırakılmıştır" denildi.Açıklamada, Kuzey Çevreyol Ankara girişinde uyuşturucu
madde ticareti yapan şahıslara (sokak satıcılarına) yönelik yapılan çalışmalar neticesinde,
B.K. isimli şahsın temin etmiş olduğu Bonzai maddesini, Kayseri'de satmak maksadıyla
getireceği bilgileri elde edilmesi üzerine başlatılan çalışma neticesinde, şahsın içinde
bulunduğu bilgisi alınan yolcu otobüsünün durdurulduğu, B.K. isimli şahsa ait çanta
içerisinden 40 paket, daralı ağırlığı 120 gram gelen Bonzai maddesinin ele geçirildiği
kaydedildi. Açıklamada, B.K. isimli şahsın çıkarıldığı adli mercice tutuklandığı bildirildi.
Öte yandan, Kayseri-Malatya D-300 Karayolu 20'nci kilometrede bulunan Petrol Đstasyonu
karşısında risk analizine dayalı olarak yapılan uygulamada ise, durdurulan bir araçta E.S ve
F.S isimli şahısların yakalandığı belirtilen açıklamada, araçta yapılan aramada aracın
bagajında bulunan stepne lastiğinin içerisine zulalanmış vaziyette 24 adet sarı renkli koli
bantları ile sarılı vaziyette, toplam daralı ağırlığı 12 kilo 394 gram gelen krem renkli eroin
maddesinin ele geçirildiği kaydedildi. Olaylarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-esrar-tacirlerine-operasyon-h2127.html
Erişim Tarihi:10.07.2013

Kayseri'de Kaçakçılara Göz Açtırılmıyor
Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin yaptığı 7 ayrı operasyonda 117 bin 777 paket gümrük kaçağı sigara, 35 bin adet
makaron ve 2 bin 693 litre menşei belli olmayan madeni yağ ele geçirildi.
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Đl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğümüz görevlilerince, ülkemize yasa dışı yollardan giren, sağlıksız koşullarda
üretilen ve halk sağlığına ciddi zararları olan aynı zamanda vergi kaybına neden olduğu için
ülke ekonomisi önünde önemli bir engel oluşturan gümrük kaçağı sigara kaçakçılığını
önlemeye yönelik yapmış oldukları istihbarı çalışmalar ışığında düzenlenen 7 ayrı
operasyonda, H.K, H.A, M.K, J.A, A.T, S.Y, M.S, Z.S, H.K, K.K, isimli şahıslar
yakalanmıştır. Yakalanan şahısların araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, değişik
markalarda toplam 117 bin 777 paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, faturasız ve
bandrolsüz sigara ve 35 bin adet makaron elde edilmiştir. Gümrük kaçağı sigara naklinde
kullanılan 5 araca el konulmuş, yakalanan şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem
yapılmıştır.
Đlimizde motorlu araçlara yakıt olarak 10 numara tabir edilen yağ satışı ve ikmali yapan iş
yerleri ile ilgili olarak yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında ise M.S, K.B ve M.G isimli
şahıslardan 2 bin 693 litre meşei belli olmayan madeni yağ ele geçirilmiştir. Yakalanan
şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapılmıştır'' denildi. (iha)
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-kacakcilara-goz-actirilmiyor-h2128.html
Erişim Tarihi:10.07.2013

SGK Müfettişleri Kayseri'yi Tarıyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müfettişleri, Kayseri’de denetimlerini arttırdı.
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2008'den itibaren kayıt dışılığı önlemek için önemli çalışmalar yapan SGK, ''meslek kodu''
uygulamasıyla işletmelerin çalışanlarına ne kadar ücret ödediğinin tespiti için gayret
gösteriyordu.
Bu anlamda, tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de SGK müfettişleri iş yerlerini tek tek
denetim altına aldı. Özellikle, çalışanlarına ödediği maaş üzerinden pirim yatırmayıp, asgari
ücretten maaş ödüyormuş gibi gösteren işletmelere büyük para cezaları kesiliyor.
Kayseri SGK yetkililerinden alınan bilgilere göre, kayıt dışılığı önleme için denetimlerin

aralıksız devam edeceği ifade edilirken, işletmelerden gerekli hassasiyetin gösterilmesini
istendi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/ekonomi/sgk-mufettisleri-kayseriyi-tariyor-h2131.html
Erişim Tarihi:10.07.2013

Erciyes Kitabı Tanıtıldı
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Fotoğraf Sanatçısı Dursun Çiçek'in yorumuyla
hazırlanan 'Erciyes' adlı prestij kitabını Belediye Sergi Salonu'nda düzenlenen törenle tanıttı.
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Törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Vali Vekili Erdoğan
Aygenç, Melikgazi Kaymakamı Hasan Karahan, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, şair, yazar ve gazeteciler katıldı.Eserin ortaya çıkmasında emeği geçen Dursun
Çiçek başta olmak üzere Kocasinan Belediyesine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı
Başkan Özhaseki, "Bir kitapta Erciyes şairler için ilham kaynağı, ressamlar fotoğrafçılar için
bir tablo, yolunu şaşıranlar için bir rehber, diye okumuştum. Şimdilerde Erciyes, bir ekmek ve
iş kapısıdır. Kayak merkeziyle bizi dünyaya açacak bir pencere olarak gözüküyor. Đnşallah bu
projeyi başarırız, Erciyes vesilesiyle dışarıya açılırız diye düşünüyorum" dedi.
Erciyes için ne yapılsa az olduğunu vurgulayan Başkan Özhaseki, "Erciyes'e değer bir çalışma
olmuş. Bugün küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz. Dünya küçük bir köy haline geldi. Herkes
istediği yere ve bilgiye erişebiliyor. Đletişimin ve ulaşımın çok hızlı olduğu bir çağda
yaşıyoruz. Böyle bir çağda ayakta kalmanın tek yolu bizi biz yapan değerleri açığa çıkarmak,
onlara sahip çıkmak, onları yaşatmak ve onları korumaktır. Yoksa bir müddet sonra ismimiz
ile anıldığımız övündüğümüz Türk Milleti diye her yerde iftiharla gezdiğimiz bu sıfatlardan
geriye çok az şey kalır. Bizi biz yapan değerlerin hepsini tespit etmek, kayıt altına almak,
sonra da yaşatmak için bir gayret içerisinde olmak hepimizin birinci vazifesi olsa gerek. Hele
hele yazan, çizen, düşünen kültür sanat adamlarının birinci işi bu olsa gerek. Biz bunları
yaparsak onurlu bir millet olarak ayakta kalırız, sonsuza kadar da devam ederiz. Eğer kendi
değerlerimizi yaşatmazsak, geleceğe aktaracak bir takım çalışmalar içerisinde olmazsak
kocaman bir köy içerisinde kaybolup giden bir nesle döneriz. Bu anlamda Erciyes'in de bir
değer olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmaları da taktir ediyorum. Yapanların ellerine sağlık,

Allah razı olsun, Allah emeklerini zayi etmesin" diye konuştu.Đnsanları rahat ettirecek,
hayatını kolaylaştıracak hizmetlere gayret ettiklerinin altını çizen Kocasinan Belediye Başkanı
Bekir Yıldız da, "Belediyeler olarak bir takım hizmetlerde bulunuyoruz. Şehrimize ait; kültür,
coğrafya, tarih, sosyolojik, psikolojik, maddi ve manevi her türlü tesis ve kabiliyeti tanıtmaya
gayret ediyoruz. Elinizdeki bu kitap Kocasinan Belediyesi'nin 14. kültür hediyesidir. Erciyes'i
mümkün olduğu kadar değişik cepheden tanıtan fotoğrafları sizlere takdim ediyoruz. Emeği
geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu görüntüleri fotoğraflayan Dursun Çiçek'e
teşekkür borçluyum. Sunulan bu kitap, binlerce fotoğraf arasından seçilerek yapıldı. Bu
bölgede yaşayan insanlar üstünde Erciyes'in çok etkin bir tesiri var. Fikrimizde,
düşüncemizde, rüyalarımızda tesiri olan bir dağdan bahsediyoruz. Beğeneceğinizi umduğum
bu kitabı sizlere takdim ediyorum" dedi.Kırşehirli olduğunu, 1982’den beri Kayseri'de
yaşadığını belirten kitabın yazarı Dursun Çiçek de konuşmasında, "Benim köyümden Erciyes
göründüğü için biz Erciyes'i sadece Kayseri’ye mahsus bir dağ olarak kabul etmeyiz. Erciyes
Türkiye’nin neresinden görünüyorsa o şehrin de dağıdır. Böyle bir eserin ortaya çıkmasında
başta Cumhurbaşkanımız ve çok değerli ağabeyim Bekir Yıldız olmak üzere katkısı olan
herkese çok teşekkür ederim" şeklinde duygularını dile getirdi.

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/erciyes-kitabi-tanitildi-h2134.html
Erişim Tarihi:10.07.2013

En Çok Hangi Dizi Đzlenirken Twet Atılıyor?
Sosyal medya kullanımı üzerine yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'de her 1 saniyede 92
tweet atıldığı, kadınların tweet atmada yüzde 53'lük oranı yakalarken, erkeklerin ise yüzde 47
ile kadınları takip ettiği ortaya çıktı.
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Bir bilgisayar firmasının Türkiye Genel Müdürü Gülfem Çakmakçı, geliştirdikleri
'KOBĐ'lerde Digital Dönüşüm' projesinin tanıtımı için Kayseri'de düzenlediği basın
toplantısında yaptığı açıklamada, firmalarının Çin'de 1984 yılında kurulduğunu, aradan geçen
19 yılda yaptığı yatırımlarla dünya çapında 30 bin çalışana ve 34 milyar dolarlık ciroya

ulaştığını kaydetti. bilgisayar ve bilişim teknolojileri konularında dünyanın 2. büyük firması
konumunda olduklarını belirten Çakmakçı, bu büyüklüğün getirdiği sorumlulukla, tüketicinin
eğilimlerine ve tercihlerine göre ürün ürettiklerini ifade etti. Çakmakçı, ''Bilgisayar ve bilişim
teknolojilerini genellikle genç nesil kullanıyor. Bilgisayar ve teknoloji seçimini gençler
yapıyor, model, renk gibi tercihleri kadınlar belirliyor ve erkekler de finans yönüyle
ilgileniyor. Dolayısıyla biz, yatırımlarımızı gençler ve kadınları baz alarak yapıyoruz ama işin
maddi boyutu konusunda da erkeklerin tercih edebilecekleri rakamları uyguluyoruz'' dedi.
Firma olarak bilgisayar, akıllı televizyon, akıllı telefon, tablet bilgisayar ve notbook üzerine
yoğunlaştıklarını vurgulayan Gülfem Çakmakçı, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de
bilgisayar ve cep telefonu gibi iletişim araçları aracılığıyla sosyal medya kullanımının çok
hızlı geliştiğini de belirterek, ''Sosyal medya artık hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru oldu.
Dünyada aktif Facebook kullanıcı sayısı 1 milyarı aştı. Son 1 ayda Facebook kullanıcısı sayısı
dünyadaki 2 milyarı aşkın internet kullanıcısının yarısına ulaştı. ABD'de 155.701.780,
Hindistan'da 43.497.980, Endonezya'da 43.060.360, Brezilya'da 37.904.540, Meksika' da ise
32.031.340 facebook kullanıcısı var. Avrupa'da ise Avrupa Facebook kullanım sıralaması,
Türkiye 31.247.120, Đngiltere 30.249.340, Fransa 23.599.740, Almanya 22.600.660 ve Đtalya
21.297.400 olarak sıralanıyor. Facebook kullanımında Türkiye Avrupa birincisi, dünya 6'ncısı
konumunda'' ifadelerini kullandı.Gülfem Çakmakçı, Türk insanının, genç nüfusu nedeniyle
bilgisayar, internet ve sosyal medyayı kullanıma çok çabuk adapte olduğunu ve günlük
yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline getirdiğini de vurgulayarak, şu bilgileri verdi:
''Sosyal medya o kadar gelişti ki, saniyede 92, günde 8 milyon tweet atıyoruz. Tweet atmada
kadınlar, erkekleri yüzde 53'lük oranla geride bıraktı, erkekler ise kadınları yüzde 47'lik
oranla takip ediyor. En çok bir televizyon kanalındaki 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin
yayınlandığı gün sosyal medya da tweet atılıyor ya da mesajlaşılıyor. Yani en çok Çarşamba
günleri sosyal medyada konuşuluyor. Yine bir araştırmaya göre, Türkiye’deki twitter
kullanıcılarının en fazla tweet attığı anlardan biri, Muhteşem Yüzyıl’da Pargalı’nın öldürülme
sahnesinde gerçekleşti.''Bu arada, Türkiye’de 9.6 milyon Türkçe içerik üreten Twitter
kullanıcısı bulunduğu, Türkiye’de günde 8 milyon tweet atılırken, kullanıcıların yüzde 61'inin
mobil cihazlarıyla Twitter’a bağlandığı da bildirildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/en-cok-hangi-dizi-izlenirken-twet-atiliyor-h2137.html
Erişim Tarihi:10.07.2013

Kayseri'de Mahalleli Đsyan Etti, Tabutlarla Yürüdü
Kayseri-Malatya karayolunda meydana gelen ölümlü kazalar mahalleliyi isyan ettirdi. Yolu
kapatan öfkeli vatandaşları Emniyet Müdürü sakinleştirdi.
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9 yaşındaki Yunus Emre Taşçı'nın 3 gün önce meydana gelen kazada hayatını kaybetmesinin
ardından isyan eden Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi sakinleri, Kayseri-Malatya
karayolunu kapattı. Oturma eylemi yapan vatandaşlar, yetkililerden karayoluna üst geçit ve alt
geçit yapılması talebinde bulundu.Vatandaşlardan Semiha Yıldız, "Cumhurbaşkanımız,
Başbakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Melikgazi Belediye Başkanımızdan üst
geçit, alt geçit ve trafik lambaları yapılması konusunda yardım istiyoruz. Bu yolda Semanur
isimli bir kızımız araç çarpması sonucu öldü. 3 gün önce mazot tankerinin çarpması
sonucunda ise 9 yaşındaki Yunus Emre Taşçı isminde bir evladımız hayatını kaybetti. Bu
yolda hep ölümlü, yaralamalı, maddi hasarlı kazalar meydana geliyor. Gereken hassasiyetin
gösterilmesini istiyoruz. Gereken tedbirlerin alınmasını istiyoruz" diye konuştu.
Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da olay yerine gelip vatandaşların derdini dinledi. Öfkeli
mahalle sakinleri, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'dan soruna bir an önce çare bulunmasını
istedi. Vatandaşlar güçlükle ikna edilirken, Aydın'ın mahalle sakinleri arasından seçtiği 10
kişiyi Đl Emniyet Müdürlüğünde yetkililerle görüştüreceğini söylemesi üzerine eylem sona
erdi.
VALĐLĐKTEN ÜST GEÇĐT AÇIKLAMASI
Kayseri-Malatya karayolunda meydana gelen kazaların önlenmesi ve vatandaşların karşıdan
karşıya güvenli şekilde geçebilmeleri için üst geçit yapılmasına karar verildi. Valilikte yapılan
toplantıda Vali Vekili Erdoğan Aygenç, Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Karayolları 6.
Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Baylar ve Şirintepe Mahallesi sakinleri bir araya geldi.
Toplantının ardından Vali Vekili Erdoğan Aygenç yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın
can ve mal güvenliğini korumak ve kazaların önüne geçebilmek için Kayseri-Malatya
karayolunda bir üst geçit yapılması kararlaştırılmıştır. Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünce
yapımına hemen başlanacak olan üst geçit, 28 Temmuz 2013 tarihinde bitirilerek hizmete
açılacaktır” ifadelerinde bulundu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-mahalleli-isyan-etti-tabutlarla-yurudu-h2141.html
Erişim Tarihi:10.07.2013

Đşte Kayseri'nin Kurumlar Vergisi Rekortmenleri
Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kayseri’de Kurumlar Vergisi
sıralamasında BOYTAŞ MOBĐLYA SAN.VE TĐC.A.Ş. ilk sırada yer aldı.
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Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Đlimizde 2012 yılı
vergilendirme dönemi Yıllık Kurumlar Vergisi beyanlarına ilişkin olarak Nisan 2013 ayında 8
bin 290 mükellef tarafından Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilmiştir. Verilen
kurumlar vergisi beyannameleri ile 1 milyar 577 milyon 444 bin 960 TL matrah beyan
edilmiş ve bu tutar üzerinden 304 milyon 593 bin 683 TL kurumlar vergisi tahakkuk
ettirilmiştir. Kayseri de 2012 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyannamesi ile bir
önceki döneme göre beyan edilen matrah toplamında yüzde 8,5 oranında, tahakkuk eden
kurumlar vergisi toplamında ise yüzde 7 oranında artış meydana gelmiştir” ifadesinde
bulunuldu. Yapılan açıklamaya göre Kurumlar Vergisi sıralaması şu şekilde: BOYTAŞ
MOBĐLYA SAN.VE TĐC.A.Ş. MERKEZ ÇELĐK SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.
BOYTEKS TEKSTĐL SANAYĐ VE TĐC.A.Ş. ĐSTĐKBAL MOBĐLYA SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.
KAYSERĐ VE CĐVARI ELEKTRĐK T.A.Ş. ORTA ANADOLU TĐC. VE SAN. ĐŞL.T.A.Ş.
ÖZKOYUNCU MADENCĐLĐK METALURJĐ ĐNŞ. SAN.TĐC.A.Ş. HES HACILAR
ELEKTRĐK SAN. VE TĐC. A.Ş. FORM SÜNGER VE YATAK SAN. TĐC. A.Ş. ÇĐNKOM
ÇĐNKO KURŞUN METAL VE MADENCĐLĐK SAN.TĐC.A.Ş. BOYDAK DIŞ TĐC.
A.Ş.KAYSERĐ METAL CENTERSANAYĐ VE TĐC. A.Ş.HAS ÇELĐK VE HALATSAN TĐC
A.Ş.KUMTEL DAY. TÜK. MAL. PLS.SAN.VE TĐC. A.Ş.KĐLĐM MOBĐLYA KANEPE
SAN. VE TĐC. A.Ş. ERBOSAN ERCĐYAS BORU SAN. VE TĐC. A.Ş.MONDĐ YATAK
YORGAN SAN.TĐC.A.Ş.ISISAN ISI SANAYĐ VE TĐC. A.Ş.ERKUT ĐNŞAAT YAPI END
SAN.VE TĐC.A.Ş YÖRÜK ĐNŞAAT SAN.VE TĐC.LTD.ŞTĐ.ALMER TURĐZM
TĐC.SAN.A.Ş. BEŞLER TEKSTĐL SAN. VE TĐC. A.Ş.BOYDAK HOLDĐNG A.Ş.ĐSPAŞ
DAY. TÜK.MAL. PAZ.A.Ş.DORUK TĐCARĐ YATIRIMLAR VE ĐNŞ. A.Ş.BOYÇELĐK
METAL SAN. VE TĐC. A.Ş.ERAS GRUP YATIRIM A.Ş.KAYSERĐ KARDĐOLOJĐ
MERKEZĐ VE SAĞ.HĐZ.TĐC.SAN.A.Ş.ERYAĞ ERCĐYES YAĞ SAN.A.Ş.METAL
MATRĐS
SAN.
VE
TĐC.
A.Ş.ÖZDEMĐR
MALZEMECĐLĐK
BOYA
MOBĐL.ĐNŞ.BEY.EŞY.TUR.TĐC.SAN.LTD.ŞTĐ.PARTEKS TEKSTĐL VE KAĞIT SAN.
TĐC. LTD.ŞTĐ.FEMAŞ METAL SAN. VE TĐC. A.Ş.BAŞYAZICIOĞLU ET VE GIDA
SAN.TĐC.A.ŞNALBANTOĞLU ĐNŞAAT VE TĐC.LTD.ŞTĐ.YONPAŞ ORMAN ÜRÜN.
SAN. VE TĐC. A.Ş.SĐLTEKS TEKSTĐL SAN.TĐC.A.Ş.ÇEVĐKLER ENERJĐ MADEN.
MERMER TURĐZM ĐNŞ.SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ.ÖZ-KAR ĐNŞAAT TĐC.VE SAN.A.Ş.CEHA
BÜRO MOBĐLYALARI LTD.ŞTĐ.GÜLSAN GIDA SANAYĐ TĐCARET A.Ş.TURKUAZ
SERAMĐK SAN.VE TĐC.A.Ş.TÜRKMEN ĐPLĐK DOKUMA ORMAN ÜR.SAN.VE
TĐC.A.Ş.ERKUT GRUP TAAHH.KONUT ĐNŞ.SAN.VE TĐC.A.Ş.ARKOPA AHŞAP
PANEL SAN.LDT.ŞTĐ.NUMANOĞLU ĐNŞAAT TURĐZM VE SAN.LTD.ŞTĐ.AS ĐNŞAT
TAAHÜT LTD.ŞTĐ.SÜ-HA TURĐZMTĐC.A.Ş.ĐŞ ORTÇAVUŞ MADENCĐLĐK SANAYĐ
VE TĐC.LDT.ŞTĐ.BĐSOM MADENCĐLĐK ĐNŞAAT NAKLĐYAT LTD.ŞTĐ.ASTEKSAN
MAK.VE MADENĐ EŞ.ĐNŞ.TAAH.SAN.VE TĐC.LTD.ŞTĐ.ÜÇYILDIZ LÜKS AMBALAJ
SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.KA MER KAYSERĐ MERMER SAN. VE TĐC. LTD.ŞTĐ.LALE
ORMAN ÜRÜNLERĐ SAN. VE TĐC. LTD.ŞTĐ.SOMPET AKARYAKIT VE GIDA
ÜRÜNLERĐ SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ.LÜKS KADĐFE TĐC.VE SAN. A.Ş.ALPEREN
MĐM.PRJ.ĐNŞ.YAPI ENDS.MÜH.NAK.SAN.ĐÇ VE DIŞ TĐC.LTD.ŞTĐ.KAYSERĐ YEM

SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.FLEKSSĐT BÜRO MOBĐLYALARI SAN. VE TĐC. A.Ş.BOYTRANS
LOJĐSTĐK HĐZMETLERĐ VE TĐC.A.Ş.KAYSERĐ TAŞIT MUAYENE ĐSTASYONU
A.Ş.GÜVEN-AL YAPI MALZEMELERĐTURZ.TAH.ĐHR.ĐTH.LTD.ŞTĐSÜHA PETROL
VE PETROL ÜRÜNLERĐ TĐC.SAN.A.Ş.ĐTĐMAT MAK.SAN.VETĐC.A.Ş.BOYSER
SERVĐS HĐZMETLERĐ SAN.VE TĐC.A.Ş.DENER MAK.SAN.VE TĐC.LTD.ŞTĐ.AL-YAPI
ĐNŞ.TURĐZM VE SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ.KAYSERĐ SÜNGER SAN.VE TĐC.LTD.ŞTĐ.FEBA
SÜNGER MOBĐLYA VE MOBĐLYA MALZ.TEKSTĐL SAN.TĐC.A.Ş.ŞAHĐN-MELEK ET
VE ET MAM.GIDA SAN.TĐC.LTD.ŞTĐTED KAYSERĐ KOLEJĐ VAKFI OKULLARI
ĐKTĐSADĐ
ĐŞLETME
MEGAŞ MADENCĐLĐK VE ENDÜSTRĐYEL GAZ.SAN.TĐC.A.Ş.DEĞĐRMENCĐLĐK
ĐŞLETMESĐ A.Ş.ALTINOK ĐNŞ. TURĐZM MÜH. MĐM.TAH.SAN.VE T.A.Ş.MEGA
METAL SAN. VE TĐC. LTD.ŞTĐ.TEKDEN EĞĐTĐM DANIŞMANLIK VE
SPOR.HĐZ.A.Ş.TÜRKMENLER PETROL SAN.VE TĐC A.Ş.SUAT ALTIN YAPI
MALZĐ.NŞ TAAH.TURĐZM EMLAK SAN.VE TĐC.A.Ş.ERTOK MADENCĐLĐK VE TĐC.
LTD.ŞTĐ.DORUK KAĞIT SAN.TĐC.A.Ş.YAŞAM SAĞLIK HĐZ. VE TÜP BEBEK
MERKEZĐ
A.Ş.
MEHTAP ORMAN ÜRÜNLERĐ MADENCĐLĐK TEKS.PLASTĐK SAN.TĐC.A.Ş.CAN
ĐNŞAAT SAN.VE TĐC.A.Ş.YÜCELLER ĐNŞ.NAK. MADEN PET.ÜRÜN.PVC.YAPI
LTD.ŞTĐ.TUNA
ÇELĐK
KAPI
MOB.
OTO.DAMPER
ĐNŞ.TUR.SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ.ÜNLÜSOY
PATLAYICI
MADDELERĐ
TĐC.VE
SAN.A.Ş.EZĐNÇ METAL SAN.TĐC.A.Ş.AKYAPI ĐNŞAAT SAN. VE TĐC.
LTD.ŞTĐ.MĐSLAS.ĐTH.ĐHR.MOBĐML.TEKS.TUR.ĐNŞ.TAAH.SAN.VE
TĐC.LTD.ŞTĐ.ERASLAN ĐNŞAAT SANAYĐ VE TĐC. A.Ş.ASPĐLSAN ASKERĐ
PĐLSAN.VE
TĐC.A.Ş.LADĐN
KAN.
MOB.ĐNŞ.TEK.TURZ.GIDA
MAD.SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ.GÜRBÜZ ĐNŞAATSIH.TES.SAN.VE TĐC.LTD.ŞTĐ.HEDEF
KABLO ELEKTRĐKPLASTĐK TĐC.VE SAN.A.Ş.SEL YAPI-ĐNŞAAT LDT.ŞTĐ.DEHA
MALZEMECĐLĐK SAN. VE TĐC.A.Ş.PETNAK NAKLĐYE AKARYAKIT VE
TĐC.LTD.ŞTĐ.KARE BĐLGĐSAYAR SAN. VE TĐC.A.Ş.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/ekonomi/iste-kayserinin-kurumlar-vergisi-rekortmenleri-h2143.html
Erişim Tarihi:10.07.2013

Özhaseki'den Alkol Yasası Açıklaması
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, yeni alkol yasasını siyasi polemik
konusu yapmanın yanlış olduğunu kaydederek "Đşin özüne baktığımız zaman alkol satışını
disiplin altında tutmak adına yapılmış bir düzenlemedir" dedi.
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Başkan Özhaseki, son günlerin tartışma konusu yeni alkol yasası hakkında açıklamalarda
bulundu. Alkol yasasını "yapılması gereken, objektif" bir yasa olarak değerlendiren Başkan
Özhaseki, "Çıkan yasa, alkol satışını disiplin altında tutmak adına yapılmış bir düzenlemedir.
Bu yasa ile özellikle gençlerimizi, okullarımızı, ibadethanelerimizi alkol satışı yapılan
alanlardan biraz uzakta tutmak amaçlanmıştır. Dünyanın pek çok ülkesinde buna benzer veya
daha sert kuralların olduğunu görebilirsiniz. Böyle değerlendirildiği zaman çok sıradan,
yapılması gereken, doğru olan, objektif bir yasa olarak görmek mümkün. Alkol yasası ile
ilgili her düzenlemeyi laikliğe aykırı bir husus olarak görüp ayağa kalkarsanız bu işin içinden
çıkamazsınız" ifadelerini kullandı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/gundem/ozhasekiden-alkol-yasasi-aciklamasi-h2147.html
Erişim Tarihi:10.07.2013

Kayseri'de Bir Günde 5 Đntihar Olayı
Kayseri'de bir gün içinde 5 intihar vakası olayı yaşandı.
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ĐŞSĐZLĐK NEDENĐYLE BUNALIMA GĐREN GENÇ, TRENĐN ALTINDA CAN VERDĐ
Kayseri’de işsizlik nedeniyle bunalıma girdiği ileri sürülen bir kişi, yolcu treninin önüne
atlayarak intihar etti.Edinilen bilgiye göre 28 yaşındaki B.Y., dün gece saat 02.00 sıralarında
Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi’nde bulunan tren yolunda, Kayseri’den Sivas’a giden
yolcu treninin altına atladı.B.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı’nda trafik bir süre aksadı.Đşsiz olduğu için bunalıma girdiği öne sürülen B.Y.’nin
cesedi, yapılan incelemenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna
kaldırıldı.
Yetkililer,
olayla
ilgili
soruşturma
başlatıldığını
bildirdi.
- BARAJA ATLAYARAK ĐNTĐHAR ETMEK ĐSTEDĐ

Kayseri’de baraja atlayarak intihar etmek isteyen bir kişi jandarma ekiplerinin ikna çabaları
sonrasında kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre Felahiye ilçesine bağlı Alparslan köyünde
meydana gelen olayda B.G.’nin Bağırsak mevkiindeki köprü üzerinden baraja atlayarak
intihar etmek istediği öğrenildi.Bölgeye gelen jandarma ekiplerinin ikna çabaları sonrasında
B.G.’nin kurtarıldığı ve olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
- JĐLETLE BĐLEKLERĐNĐ KESTĐ
Kayseri’de bunalıma girerek jiletle bileklerini kesen bir kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Sarıoğlan ilçesine bağlı Çiftlik kasabasında meydana gelen olayda
A.S.’nin ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği ve jiletle sol kolunu keserek intihara
kalkıştığı öğrenildi.Hayati tehlikesi bulunmayan A.S.’nin yapılan tedavisi sonrasında taburcu
edildiği, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

- DEVELĐ’DE ĐNTĐHAR
Kayseri’nin Develi ilçesinde bir kişi Zamantı ırmağına atlayarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Bakırdağ köyünde meydana gelen olayda
psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen M.A.’nın, eşinin kullandığı otomobilden dışarı çıkarak
hava almak istediği bildirildi.M.A.’nın geri dönmemesi sonrasında AKUT ekiplerinin de
yardımı ile yapılan çalışmalarda M.A.’nınKılıçkaya Köyü Ayazağa mevkiinde boğulmuş
olarak bulunduğu kaydedildi.Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını
bildirdi.
ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐSĐ ĐNTĐHAR ETTĐ
Kayseri’de bir üniversite öğrencisi, ailesine bir mektup yazdıktan sonra ilaç içerek intihar etti.
Edinilen bilgiye göre E.C.A. (21) isimli üniversite öğrencisi, Melikgazi ilçesi Đnönü
Bulvarı’nda bulunan özel öğrenci yurdundaki odasında ölü bulundu. Yurt görevlilerinin ihbarı
üzerine polisle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilaç içerek intihar eden E.C.A.'nın 2
gün önce öldüğünü belirledi. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi E.C.A.'nın
odasında intihar etmeden önce ailesine yazdığı mektup bulunurken, cenaze olay yeri inceleme
ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna
kaldırıldı. ( Haberler Đha)
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-bir-gunde-5-intihar-olayi-h2150.html
Erişim Tarihi:10.07.2013

Bu Günah Hepimizin
Kayseri’de intihar vakalarındaki artışın altında yatan nedenlere bakıldığında, dayatılan
maddeci hayat algısının yanısıra ahiret hayatı bilgisindeki eksikliğin giderilmemesi gerçeği
göze çarpıyor. Peki, sanayicisiyle, siyasetçisiyle, müftüsüyle, vakıflarıyla, imamıyla,
öğretmeniyle, ebeveyniyle, medyasıyla niye kimse buna dur demiyor ya da diyemiyor?
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Kayseri’de intihar vakalarındaki artışın altında yatan nedenlere bakıldığında, dayatılan
maddeci hayat algısının yanısıra ahiret hayatı bilgisindeki eksikliğin giderilmemesi gerçeği
göze çarpıyor. Peki, sanayicisiyle, siyasetçisiyle, müftüsüyle, vakıflarıyla, imamıyla,
öğretmeniyle, ebeveyniyle, medyasıyla niye kimse buna dur demiyor ya da diyemiyor?

1 günde 5 intihar vakası yaşandı. 3’ü ölümle sonuçlandı. Kimisi işsizlikten bunalıma girdi,
kiminin ne için intihara yönelmiş olduğu bilinmiyor. Bilinen şu: bu şehirde sadece 1 gün
içinde 5 intihar vakası haberinin medyaya yansımış olması. Bireyin ve toplumun her anlamda
sağlıklı yaşaması ve adaletli işlemesi için vatandaşın vergileriyle kurulan tüm kurumların bu
vahim tablo karşısında ne yaptıkları ve ne yapmadıkları sorusu, tüm ‘yapay’ gündemlerin
önünde yer alması gerekir. Ne Erciyes Master Planı, ne Harikalar Diyarı, ne koskoca organize
sanayi, ne ışıkları insanı sarhoş eden AVMler, ne içi imanla, Đslamla doldurulamayan, bireyin
çağ ile ilgili sorunlarına derman olamayan camiler, ne oturduğumuz lüks daireler; hiç biri
insan hayatından asla daha değerli değildir.
Eğitim Bir Sen Kayseri Şubesi Başkanı Aydın Kalkan:
“Bizim toplumumuzun hoş karşılayacağı bir durum değil. Kur’an’da yasaklanmış bir olayın
ilimizde cereyan etmesi çok üzücü. Đnsanlar kendini boşlukta hissediyor. Bu boşluğun
giderilmesi için toplumun yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Bu dizaynın yapılabilmesinin
öncülü ise değerler eğitiminin ders içeriklerine yerleştirilmesiyle mümkün olur. Artık temel
dini bilgiler ders içeriklerine yerleştirildi. Đnşallah insanlarda ki bu boşluğun doldurulmasına
vesile olur.”
Đlim Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğu:

“Özellikle Kayseri’de böyle hadiselerin yaşanması şaşırtıcı. Hayat gayesinin ne olduğunu
bilmeyen bireylerin yetiştirilmesinin bunda en büyük etken olduğunu düşünüyorum. Đnsanlar
yaşam gayelerini bilmedikleri için kendilerini boşlukta hissediyorlar. Manevi boşluğu
şeytanın vesveseleri ile dolduran insanlar böyle teşebbüslerde bulunabiliyor. Bir diğer
problem ise günümüz toplum yapısında bireyciliğin ön plana çıkarılarak insanların toplumlar
içerisinde bile yalnızlaşmasına neden oluyor.”
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/gundem/bu-gunah-hepimizin-h2151.html
Erişim Tarihi:10.07.2013

Medet Ünlü'nün Öldürülmesine Kayseri'den Tepki
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Özgür Düşünce Platformu üyeleri yapılan basın açıklaması ile
Çeçen Đçkerya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Medet Ünlü’nün bir suikast sonucu
öldürülmesine tepki gösterdi.
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Meydan Parkı önünde bir açıklama yapan ERÜ Özgür Düşünce Platformu Genel Sekreteri
Ahmet Çorak, “Çeçen ĐçkeryaCumuriyeti'nin ilanından bu yana yaklaşık 6 yıldır Çeçen
halkının Türkiye nezdinde temsilciliğini yapan ve 20 yıldır da Çeçen mücadelesine destek
veren Medet Ünlü çalışma ofisinde suikaste uğrayarak öldürülmüştür” diye konuştu.
Ünlü’nün öldürülmesinde Rusya’nın şüpheli olduğunu iddia eden Çorak, “Çeçen Đçkerya
Cumhuriyeti Fahri Konsolosu olan Ünlü'nün öldürülmesi, 21 Mayıs Kuzey Kafkasya
halklarının soykırım tarihine denk getirilmesi ile dikkatler Rusya’nın üzerinde birleşiyor ve
Rusya'nın diasporamuhafeletine gönderme yaptığı düşünülüyor, bu durum Rusya'yı olağan
şüpeli yapmaktadır. Erciyes Üniversitesi Özgür Düşünce Platformu olarak biz; Cinayeti
işleyenleri şiddetle kınıyoruz” ifadelerinde bulundu.Çorak konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Türkiyede olduğu gibi dünyada da, ilk suikast girişimi ile insanlar öldürülmüyorlar ve
muhtemelen bu suikast de son olmayacaktır. Dünyada büyük bir çoğunluk olarak demokrasi
hüküm sürerken; insanların düşüncelerini, belirledikleri hedefleri, gönül verdikleri davaları ve
bunun gibi nedenlerden dolayı öldürülmelerine, toplulukların katledilmelerine, insanların
yaşam mahallerinin ticaret unsuru olarak görülmesine dur denmesini, hükümetimiz ve diğer
hükümetlerin bu konuda duyarlı olmalarını istiyor, geleceğine kaygıyla bakan genç nüfus

profilini artık görmek istemiyoruz. Erciyes Üniversitesi Özgür Düşünce Platformu olarak biz,
Türkiye de adaletin dengede tutulmasını ve adalete engel koyan faillerin yakalanmasını arzu
ederken bir yandan da olayın sadece Ünlü süikasti değil Çeçenistan mücadelesini sekteye
uğratmak isteyenlerin kirli emelleri olduğunun farkındayız.”Geleceklerine kaygıyla bakan
pasif ve sessiz bir toplum istemediklerini belirten Çorak, “Suikastteki bir numaralı sanık olan
Murat Aluç ismini ve Murat Aluç'ları kabullenmeyen ve arkasındaki kirli elleri sorgulayan bir
toplum istiyoruz.Peygamber Efendimizin, ''Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır''
hadisi şerifi uyarınca biz sesimi duyurmak için bugün burada toplanmış bulunuyoruz.
Tüm bunların çerçevesinde Medet Ünlü'nün ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyor,
düşüncesini sinmeden, korkmadan dile getiren Ünlü'nün karakter ve duruşunun, insanlığa
örnek olmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/gundem/medet-unlunun-oldurulmesine-kayseriden-tepki-h2154.html
Erişim Tarihi:10.07.2013

AKUT Ekipleri, Irmağa Atlayan Kadını Buldu
Kayseri’nin Develi ilçesinde, Zamantı Irmağına atlayan bir kişi, Arama Kurtarma (AKUT)
ekipleri tarafından boğulmuş vaziyette bulundu.
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Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Bakırdağ köyü yakınlarında, eşinin kullandığı
otomobilden hava almak istediğini söyleyerek inen ve kaybolan M.A. için jandarma ve
AKUT ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. M.A.’nın eşinin gösterdiği alandan itibaren
arama çalışmalarına başlayan AKUT ekipleri yaklaşık bir kilometre uzaklıkta 52 yaşındaki
M.A.’nın cesedine ulaştı. Irmaktan çıkarılan M.A.’nın cesedi jandarma ekiplerine teslim
edildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/akut-ekipleri-irmaga-atlayan-kadini-buldu-h2156.html
Erişim Tarihi:10.07.2013

Akıl ve Ruh Sağlığı Hastalarından Müthiş Sergi
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Akıl ve Ruh Sağlığı bölümünde bulunan 150 hasta
tarafından yapılan eserlerin bulunduğu sergi göz kamaştırdı.
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Kayseri Forum’da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Akıl ve Ruh Sağlığı bölümünde
bulunan hastaların yaklaşık bir yıldır yaptıkları çalışmalar sonrasında oluşan eserler
sergilenmeye başlandı. Klinik Koordinatörü Ali Turan Yavuz, “Bu yıl 4.’sünü düzenlediğimiz
sergi için 150 hastamız çalıştı. Hastalarımızın yaptığı 300’e yakın eser Kayseri Forum’da
sergileniyor” dedi.Yavuz, psikiyatri hastalarına ilaç tedavisinden daha çok sosyal aktivitelerin
faydalı olduğunun altını çizerek, “Hastalarımız kaliteli ürünler ortaya çıkardılar.
Vatandaşlarımızı hem sergiye hem de alışverişe bekliyoruz” ifadesinde bulundu.
Akıl ve Ruh Sağlığı bölümünde hastalarla yakından ilgilenen Halk Eğitim Öğretmeni Sevil
Adaş, “Tüm halkımızı bu sergimize bekliyoruz. Bu sergiden elde edilecek olan gelirler, yine
hastaların bu tür eserler ortaya çıkarması için gerekli olan malzemelerin alımında
kullanılacak. Vatandaşlardan desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/akil-ve-ruh-sagligi-hastalarindan-muthis-sergi-h2159.html
Erişim Tarihi:10.07.2013

Halaçoğlu Köprünün Đsmi Yıldırım Olmalıydı
MHP Kayseri milletvekili ve Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Yusuf Halaçoğlu Đstanbul'da
temeli atılan 3'üncü boğaz köprüsüne Yavuz Sultan Selim adının verilmesine tepki gösterdi.
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'ĐSTANBUL'LA HĐÇ ALAKASI YOK'
Halaçoğlu şöyle konuştu: "3'üncü boğaz köprüsünün adının Yavuz Sultan Selim olmasını
anlayamadım. Çünkü Yavuz Sultan Selim, Đstanbul'la hiç alakası olmayan bir hükümdar.
Seferlerini Doğu’ya yapmıştır. Mısır'a, Şah Đsmail’e karşı seferler yapmıştır. Đstanbul’un
fethinden sonra hükümdar olmuştur. Yavuz Sultan Selim Camii'si bile babası tarafında
tamamlanmıştır. 8 sene 8 ay 8 gün hükümdarlığı var.
'KÖPRÜNÜN ADI YILDIRIM OLMALIYDI'
Đstanbul’da bile doğru dürüst kalmamış. Buna karşın Yıldırım Bayezid Anadolu Hisarı'nı
yaptırmıştır ve ilk kuşatmayı Yıldırım Bayezid yapmıştır. Anlamı büyük. Kosova Savaşı’na
katılmıştır. Dolayısıyla, aslında herhalde Yavuz'la Yıldırım'ın karıştırıldığını düşünüyorum ve
köprünün adının Yıldırım Bayezid olması gerektiğini düşünüyorum.
'ÇALDIRAN SAVAŞI EN ACI TABLO'
AKP Đktidarı eğer 'Yavuz Sultan Selim Şiiler’e karşı savaşmıştır. Bu nedenle köprünün adı
Yavuz olsun' diyorlarsa bu çok acı bir durum" diyen Halaçoğlu, "Bu düşünce çok yanlış olur.
Bizim tarihimizin en acı tablolarından biridir. Şah Đsmail ile Yavuz Sultan Selim arasındaki
Çaldıran Savaşı. Çünkü 2 Türk devleti birbirini kırdı"
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/gundem/halacoglu-koprunun-ismi-yildirim-olmaliydi-h2164.html
Erişim Tarihi:10.07.2013

Talas'ta Yaşlılara Yeni Bir Mekan Açıldı
Talas Belediyesi, Harman Mahallesinde ilçedeki yaşlıların çaylarını yudumlayarak Kuranı
Kerim öğrenip, sohbet ederek dinlenebileceği yeni bir vakithane açtı.
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Ali Dağı Komando Caddesi üzerindeki Mehmet Şafak Yaşam Parkı yanında 3 yıl önce
ibadete açılan Soysaraç Camii'nin zemin katı, nostaljik şekilde düzenlenerek yaşlılar için
ikinci bahar evi oldu. Cuma namazının ardından açılışı yapılan kültür evinin kurdelesini

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekre-ter Yardımcısı Kemalettin Cengiz Tekinsoy, Talas
Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ve Đlçe Müftüsü Tur-gut Erhan esti. Açılışa çok sayıda
vatandaş katıldı.Medeniyetlerimizin şehir kültüründe vakithanelerin bulunduğunu belirten
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, "Cami yanlarında yapılan bu mekanlarla mahalleli bir
araya gelerek hasbıhal edip kaynaşıyor" dedi. Başkan Yıldırım, komşuluk ilişkilerinin bu
şekilde geliştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Talas Belediyesi olarak 2004 yılında ilkini
açtığımız ve toplumda büyük teveccüh gösterilen vakithanelerin şuanda altıncısını açtık. Bir
ay sonra yedincisini açacağız" diye konuştu. Okulların, cami-lerin, sağlık kurumlarının ve
sosyal mekanların hepsinin bir bütün olduğunu kaydeden Başkan Yıldı-rım, "Toplumun bütün
kesimlerine hizmet vermek için çalışıyoruz. Vakithaneler de bu kapsamda yer alıyor.
Çocuklarımız için bilgi evleri açtık. Kadınlarımız için kadın kültür merkezleri açtık. Orta yaş
ve üstü kesim için de vakithane diye tabir edilen ikinci bahar evleri açıyoruz. Hayırlı olsun"
şeklinde konuştu.Đlçe Müftüsü Turgut Erhan ise, "Talas'ta belediyemizle işbirliği yaparak
camilerimizin müşte-milatında ikinci bahar evleri açıyoruz. Đnsanlarımız ibadetlerini yaptıktan
sonra, arkadaşlıklar edinip, bir arada bulundukları, vakitlerini bu şekilde değerlendirdiği
mekanlar açıyoruz. Ayrıca camilerimiz-den çıkan vatandaşlarımızın bilgilerini tazelemek,
eksiklerini tamamlamak için ve Kuranı Kerim öğ-renmeleri için bu müştemilatları önemli
buluyoruz." ifadelerini kullandı.Soysaraç Camii Đmamı Hikmet Sarı da, ikinci bahar evi olarak
da adlandırılan vakithanede haf-tanın 4 günü kadınlara tefsir dersi de verdiklerini belirterek,
şunları söyledi: "Pazartesi günleri öğle arasında ortaokul öğrencilerimize Kuranı Kerim ve
meal çalışması yapıyoruz. Cuma namazlarından sonra çay sohbetiyle hutbe ve vaazın
değerlendirmesini yapıyoruz. Soruları cevaplıyoruz. Bu mekanlar çok amaçlıdır. Đnsanlar
yıllarca camilerde sadece namaz kılıp dağıldı. Oysa ki peygamber efendimiz döneminde
mescitler nikap salonu, misafirhane ve elçilerin kabul edildiği mekan olarak kullanılırdı."
Vatandaşlar ise namaz sonrasında boş vakitlerini hem sohbet edip hem de kitap okuyarak
değerlendirmelerinden mutlu olduklarını söyledi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/talasta-yaslilara-yeni-bir-mekan-acildi-h2167.html
Erişim Tarihi:10.07.2013

Kayseri'de Ölüm Orucuna Başladı
Kayseri’de 40 yaşındaki Hasan Sağlam, emekli olabilmek için ölüm orucuna başladığını
söyledi.
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Emeklilik hakkının gasp edildiğini savunan

4 çocuk babası 40 yaşındaki Hasan Sağlam, “1999 yılında çıkarılan 4447 No'lu yasa gereği
oluşan hak gasbından dolayı şu anda ölüm orucuna yatmış durumdayım. Normalde emeklilik
şartlarımı tamamlamama rağmen SGK tarafından daha 10 yıl bekleyeceğim söyleniyor.
Normal şartlarda geçen yıl emekli olmam lazımdı" dedi.Kendisi gibi şu anda 5 milyon
mağdur insan olduğunu belirten Sağlam, "Bakanlarımızın televizyonlardaki ‘erken emeklilik’
söylemlerinden dolayı bizim artık psikolojimiz bozuldu. Biz normalde hak ettiğimiz
emekliliğimizi istiyoruz. 1990 yılında işi girdiğimizde 5 bin gün artı 25 yıl ile biz devletle bir
sözleşme yapmıştık ama, 'Maç oynanırken kural değişiyor' diyor ya Sayın Bakanımız, maç
oynanırken devletimiz bize, ‘Hayır sen 25 yılda değil, 35 yılda emekli olacaksın’ dedi. Yani
bizim emekliliğimiz resmen devlet tarafından gasp edildi” ifadelerini kullandı.Eylemini
sürdüreceğini belirten Sağlam, “Bakanımız, 'Emeklilik veriyoruz' demedikten sonra ben
buradan kalkmayacağım. Gerekirse öleceğim ama bu yatağımdan kalkmayacağım. Ben 4
çocuk babasıyım, işsizim, onları nasıl okutacağım? Bakanımdan cevap bekliyorum. Ben bu
eylemi yapan ilk kişiyim, inşallah son kişi olurum” şeklinde konuştu. (iha)
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/gundem/kayseride-olum-orucuna-basladi-h2168.html
Erişim Tarihi:10.07.2013

Kayseri'de Sigara Yasağına Kesilen Ceza
MiktarıAçıklandı
Kayseri Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yunus Karadağ, 2013 yılının ilk 4 ayında kapalı alanlarda
sigara içme yasağıyla ilgili 12 bin 676 işletmenin denetlendiğini belirterek, ''2013 yılının ilk 4
ayında sigara yasağına uymayan 360 kişiye ve 107 işletmeye toplamda 176 bin 562 Tl idari
para cezası uygulandı'' dedi.
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31 Mayıs Dünya Sigara Bırakma Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp
Mimarsinan Parkı'nda son bulan yürüyüşün başlamasından önce basın mensuplarına
açıklamalarda bulunan Dr. Yunus Karadağ, tütün kullanımının en önemli uygulanabilir ölüm
nedenleri arasında yer aldığını ifade ederek, ''Küresel tütün salgını, 6 milyon kişinin
beklenenden önce ölümüne yol açmaktadır. Bu salgın eğer harekete geçilmezse, 2030 yılına
kadar yüzde 80'i düşük ve orta gelir düzeyinden olan ülkelerde yaşayan 8 milyon kişinin
ölümüne neden olacaktır. Ülkemizde her 6 dakikada bir kişi, günde 275, yılda ise en az 100

bin kişi sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Eğer önlem alınmazsa,
2030'a kadar bu sayının 240 bin kişi olacağı tahmin edilmektedir'' ifadelerini kullandı.
Dr. Yunus Karadağ, 2008 yılında tütün ürünlerinin tüketimini düzenleyen yasanın yürürlüğe
girmesinin ardından, tütün ürünlerinin kullanımında ciddi düşüşler gözlendiğini de ifade
ederek, ''Türkiye'de 2008 ve 2012 yıllarında Küresel Yetişkin Tütün Araştırması yapılmış, ön
raporu da Türkiye Đstatistik Kurumu tarafından açıklanmıştır. Buna göre, tütün mamulü
kullananların oranı, 15 yaş üzeri nüfusta yüzde 31,2'den yüzde 27'ye, erkeklerde yüzde
47,9'dan yüzde 41,5'e, kadınlarda ise yüzde 15,2'den yüzde 13,1'e düşmüştür'' diye konuştu.
Kayseri'de bulunan Sigara Bırakma Polikliniklerine 2009'dan 2013 yılı Nisan ayı sonuna
kadar toplam 20 bin 730 kişinin başvurduğunu vurgulayan Dr. Yunus Karadağ, kanunun tüm
hükümleriyle birlikte yürürlüğe girdiği 19 Temmuz 2009 tarihinden 2013 yılı Nisan ayı
sonuna kadar 96 bin 520 kamu, toplu taşıma, özel kişilere ait işyerlerinin denetlendiğini, bu
denetimlerde 3 bin 517 kişiye ve 236 işletmeye toplam 542 bin 100 TL idari para cezası
uygulandığını kaydetti.Dr. Yunus Karadağ, 2013 yılının ilk 4 ayında kapalı alanlarda sigara
yasağıyla ilgili toplam 12 bin 676 işletmenin denetlendiğini ve bu denetimlerde yasağa
uymayan 360 kişi ile 107 işletmeye toplamda 167 bin 562 TL idari para cezası kesildiğini de
bildirdi.
Dr. Yunus Karadağ'ın açıklamasının ardından, Halk Sağlığı çalışanları, öğrenciler ve
vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'ndan Mimarsinan Parkı'na kadar yürüdüler.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/gundem/kayseride-sigara-yasagina-kesilen-ceza-miktari-aciklandi-h2170.html
Erişim Tarihi:10.07.2013

