KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
14.10.2013–20.10.2013
Bakan Yıldız: ''yıllık 60 Milyar Dolarlık Petrol
Đthalatımızın 35 Milyar Doları Ulaşıma
Gidiyor''
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin yıllık 60 milyar dolar olan petrol
ve petrol ürünleri ithalatının 35 milyar dolarını ulaşımda kullandığını belirterek, ''Hızlı tren
gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması,...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin yıllık 60 milyar dolar olan petrol
ve petrol ürünleri ithalatının 35 milyar dolarını ulaşımda kullandığını belirterek, ''Hızlı tren
gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması, ülkemizin bu ithalata ödediği bedelin düşmesine de
yarayacaktır'' dedi.
Bakan Yıldız, Kayseri Đl Özel Đdare Toplantı Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma törenine
katıldı. Tören öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yıldız, bir soru üzerine
'Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Afganistan'da ortaklarıyla beraber iki blokta
petrol arama ve üretme çalışmaları yapacağını belirterek, ''TPAO'nun Afganistan'da petrol
üretecek olmasını önemsiyoruz. Bu konudaki protokol imzalandı. Bu protokol, Afganistan'ın
da siyasi istikrara kavuşması anlamında önem taşıyor. Bu anlaşma, ülkemiz için önemli
olduğu kadar Afganistan için de önemli. Hayırlı uğurlu olsun'' dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması önerisini
desteklediğini ifade eden Bakan Yıldız, ''Türkiye olarak yıllık 60 milyar dolarlık petrol ve
petrol ürünleri ithalatımız var. Bu rakamın 35 milyar doları ise ulaşımda kullanılıyor. Hızlı
tren gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması sayesinde bu ithalat rakımımız da düşecektir.
Hızlı trenin ucuz yolcu taşıma gibi bir yönü de var. Belki de ileride hızlı trenleri daha çok
tercih edip, uçağa bu kadar çok binmeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.
Bakan Yıldız, Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur'un istifası ile ilgili bir soru üzerine
ise, ''Sayın Recep Mamur ve ekibi çok güzel işler yaptılar. Bu başarılarını ve hizmetlerini
takdirle karşılıyoruz. Ben bu istifayı kısa süreli bir ara verme olarak değerlendiriyorum.
Đnşallah Olağanüstü Genel Kurul'da tekrar göreve gelirler ve bıraktıkları yerden çalışmalarına
devam ederler'' yanıtını verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3436.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Eğitime Hayırsever Katkısı
Hayırsever Prof. Dr. Ayten ve Mahir Köseoğlu çifti, Kayseri'nin Đncesu ilçesine, 16 derslikli
Anadolu Lisesi yaptıracak. Okulun yaptırılmasıyla ilgili protokol, Kayseri Valisi Orhan
Düzgün'ün makamında imzalandı.Protokol imza töreninde konuşan...
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Hayırsever Prof. Dr. Ayten ve Mahir Köseoğlu çifti, Kayseri'nin Đncesu ilçesine, 16 derslikli
Anadolu Lisesi yaptıracak. Okulun yaptırılmasıyla ilgili protokol, Kayseri Valisi Orhan
Düzgün'ün makamında imzalandı.Protokol imza töreninde konuşan Vali Orhan Düzgün,
Kurban Bayramı arefesinde eğitim adına yine bir güzellik yaşandığını ifade ederek, ''Bugün
itibarıyla 90'lı yaşlarında olan hayırseverlerimiz Prof. Dr. Ayten Köseoğlu ile değerli eşleri
Mahir Köseoğlu, yine bizleri mutlu edecek bir hayır işinde bulundular ve Đncesu ilçemize 16
derslikli bir Anadolu Lisesi yaptırıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyor, sağlıklı uzun
ömürler diliyoruz'' dedi.Hayırsever vekili Murat Aksoy da, hayırsever Ayten ve Mahir
Köseoğlu çiftinin Đstanbul'da yaşadıklarını ve kendi kazançlarıyla bu hayır işlerini yaptıklarını
bildirdi. Aksoy, ''Ayten ve Mahir Köseoğlu büyüklerimiz, bundan 2 yıl önce de yine Đncesu'da
bir okul yaptırmışlardı. Şimdi de Anadolu Lisesi'ni yaptırıyorlar. Ömürleri yettiği sürece de
eğitime destek olmaya çalışacaklar'' diye konuştu.Konuşmaların ardından okul yapımı için
hazırlanan protokol, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Hayırsever Vekili Murat Aksoy, Đl Milli
Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Đncesu Kaymakamı Ercan Öter ve Đncesu Belediye Başkanı
Zekeriya Karayol tarafından imzalandı. Đmzalanan protokole göre yaptırılacak olan okulun
ismi Fatma-Ömer Lütfi Arıtan Anadolu Lilesi olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3437.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Köy Ana Sınıfları Oyuncak Kumbarası Đle
Sevindi
Kayseri Đl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanları tarafından ihtiyaç
duyulan köy ana sınıflarına yönelik olarak düzenlenen “Oyuncak Kumbarası’’ isimli proje
tamamlandı.Kayseri Đl Sağlık Müdürlüğü...
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Kayseri Đl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanları tarafından ihtiyaç
duyulan köy ana sınıflarına yönelik olarak düzenlenen “Oyuncak Kumbarası’’ isimli proje
tamamlandı.
Kayseri Đl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanları tarafından ihtiyaç
duyulan köy ana sınıflarına yönelik olarak düzenlenen “Oyuncak Kumbarası’’ isimli proje
çerçevesinde, isimleri Đl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen, Tomarza Đlçesine bağlı
Đncili Köyü Anasınıfı ve Şıhbarak Köyü Anasınıflarına Đl Sağlık Müdürümüz Dr. Ahmet
Öksüzkaya ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yunus Karadağ’ın yaptığı ziyaret ile toparlanan
oyuncak ve kırtasiye malzemeleri sahiplerine ulaştırıldı.
Đl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Öksüzkaya, “Bu sosyal sorumluluk projesine gerek evlerinde
kullanılmış ve atıl durumdaki, gerekse yeni alınmış oyuncak ve kırtasiye malzemeleri ile
destek veren tüm sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3438.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Traktör Kazası: 1 Yaralı
Kayseri’de tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye
göre, Kocasinan Đlçesi’nin Yemliha Kasabası’nda meydana gelen olayda, 18 yaşındaki M.A.
traktörle tarla sürerken, traktörün römorkunun takılması...
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Kayseri’de tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Đlçesi’nin Yemliha Kasabası’nda meydana gelen olayda, 18
yaşındaki M.A. traktörle tarla sürerken, traktörün römorkunun takılması sonucu dengesini
kaybederek düştü. M.A., çalışır vaziyetteki traktörün üzerinden geçmesi sonucu yaralandı.
M.A., tarlada çalışan diğer yakınlarının haber vermesiyle, olay yerine intikal eden 112 acil
servis ambulansıyla Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan
M.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3439.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Camilere Gül Suyu Esansı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her zaman olduğu gibi bayramlarda,
önemli gün ve gecelerde Melikgazi Belediyesince camilerin gül suyu esans sıkıldığını
hatırlatarak, bayram namazı için oluşturulan ekip ile çarşı içerisinde...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her zaman olduğu gibi bayramlarda,
önemli gün ve gecelerde Melikgazi Belediyesince camilerin gül suyu esans sıkıldığını
hatırlatarak, bayram namazı için oluşturulan ekip ile çarşı içerisinde yer alan büyük camilerde
gül suyu esansı çalışmasının devam ettirildiğini söyledi.
Melikgazi Belediyesince geleneksel hale getirilen ‘ Camilere Gül Suyu Esansı ‘ çalışmasının
cami cemaatince çok olumlu karşılandığını hatta birçok vatandaşın mahalle camilerine de bu
çalışmanın uygulanması isteğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Hunat, Cami Kebir,
Bürüngüz gibi merkez camilerinin gül suyu ile yıkanıldığını kaydetti.
Bayram namazında cemaatin gül kokuları arasında namazını eda edeceğini ifade eden Başkan
Memduh Büyükkılıç, bayramın hayırlara vesile olmasını cenab-ı hak’tan dilediğini sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3440.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Bakan Yıldız Şehitliği Ziyaret Etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'deki Kartal Şehitliği'ni ziyaret
ederek, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıp, şehit yakınlarıyla sohbet etti. Bakan Yıldız,
''Bugün ülkemizde huzur ve güven içinde yaşıyorsak,...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'deki Kartal Şehitliği'ni ziyaret
ederek, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıp, şehit yakınlarıyla sohbet etti. Bakan Yıldız,
''Bugün ülkemizde huzur ve güven içinde yaşıyorsak, bunda şehitlerimizin katkısı çok büyük''
dedi.

Bakan Yıldız, Kayseri Đl Özel Đdaresi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından
Kayseri Valisi Orhan Düzgün'le beraber Kartal Şehitliği'ne geldi. Burada askerlerin sepet
içine koydukları karanfillerden alan Bakan Yıldız, karanfilleri şehitlerin kabirlerine bıraktı.
Kabir başında rastladığı şehit yakınlarıyla da kısa süreli sohbet eden Bakan Yıldız, şehit
Jandarma Çavuş Đsmail Uygun'un annesi Sultan Uygun'la da görüştü. Sultan Uygun'un
oğlunun 8 yaşında bir kızı olduğunu ve Aralık ayında doğum gününü kutlayacaklarını
söylemesi üzerine Bakan Yıldız, ''O zaman küçük yavrumuzun doğum günü pastasını biz
gönderelim'' dedi. Bakan Yıldız'ın bu nazik teklifi karşısında çok mutlu olduğunu ifade eden
Sultan Uygun, ''Çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun'' karşılığını verdi.
Şehitlik ziyaretinin ardından Türkiye Şehit Dul ve Yetimleri ile Gaziler Derneği Kayseri
Şubesi'ni ziyaret eden Bakan Yıldız, burada yaptığı konuşmada, hükümet olarak şehit
yakınlarına ellerinden geldiğince destek olmaya çalıştıklarını bildirdi. Yıldız, ''Eğer bugün
ülkemizde huzur ve güven içinde yaşıyorsak, bayram mutluluğunu yaşıyorsak, bunda
şehitlerimizin katkısı çok büyük. Biz her zaman şehit yakınlarımızın yanındayız ve onların
yanında olmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.
Dernek Başkanı Ali Yavuz da, şehit yakınlarının her zaman koruyup kollanması gerektiğini
ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3441.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Kesik Parmaklar Katili Ele Verdi
Kayseri’de dün öğle saatlerinde mısır tarlasında bulunan ve boğularak öldürüldüğü belirlenen
46 yaşındaki Yüksel Erdoğan’ı sevgili olduğu ileri sürülen 30 yaşındaki B. E.’nin 3 parmağı
eksik olan sağ eliyle boğarak öldürdüğü...

14 Ekim 2013 Pazartesi 11:52

Kayseri’de dün öğle saatlerinde mısır tarlasında bulunan ve boğularak öldürüldüğü belirlenen
46 yaşındaki Yüksel Erdoğan’ı sevgili olduğu ileri sürülen 30 yaşındaki B. E.’nin 3 parmağı
eksik olan sağ eliyle boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan mahallesinde hurdacılık yapan vatandaşlar
tarafından mısır tarlası içerisinde bir kadın cesedi bulunmuştu. Asfaltta bulunan kan izleri
nedeniyle trafik kazası olduğu tahmin edilen olay, yapılan otopside 46 yaşındaki Y. E.’nin
boğularak öldürüldüğünün tespit edilmesi sonucunda cinayet olduğu ortaya çıkmıştı.
Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin ceset üzerinde
yaptığı incelemelerde, ölen Yüksel Erdoğan’ın boğazında iki adet parmak izi tespit ettikleri
öğrenildi. Bu parmak izlerinden yola çıkan ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Y. E.’nin telefon
kayıtları incelendi. Telefon kayıtlarında Y. E.’nin sevgilisi olduğu ileri sürülen sanayici B. E.
Đle görüştü. Ekipler tarafından gözaltına alınan B. E.’nin sağ elinin üç parmağının eksik
olduğu tespit edildi ve üzerinde Yüksel Erdoğan’a ait saç teli bulundu.

Olayın katil zanlısı olarak 3 saat boyunca sorguya alınan B. E.’nin cinayeti işlediğini itiraf
ettiği ve olay anında alkollü olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan
katil zanlısı B. E. Doktor kontrolünden sonra mahkemeye çıkarıldı. Katil zanlısı B. E.’nin
cumhuriyet savcılığı tarafından ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3442.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Kesik Parmaklarının Ele Verdiği Katil Zanlısı
Tutuklandı
Kayseri’de sevgilisi olduğu ileri sürülen kadını boğarak öldürmekten gözaltına alınan şahıs,
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Cırgalan
Mahallesi’nde bulunan kadın cesedinin yapılan otopsinde...
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Kayseri’de sevgilisi olduğu ileri sürülen kadını boğarak öldürmekten gözaltına alınan şahıs,
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi’nde bulunan kadın cesedinin yapılan
otopsinde boğazında iki parmak izi bulunmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro
ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, cesedin 46 yaşındaki Yüksel Erdoğan’a ait olduğu
belirlenmişti. Yapılan çalışmalarda Yüksel Erdoğan’ın sevgilisi olduğu ileri sürülen ve sağ
elinden 3 parmağı eksik olan B.E. (30) yakalanarak gözaltına alınmış ve B.E.’nin üzerinde
maktule ait saç teli bulunmuştu. Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgulamada cinayeti
işlediğini itiraf ettiği öğrenilen B.E., Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından
tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından
tutuklanan B.E., Kayseri Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3443.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Kayserililer olarak onunla gurur ve kıvanç
duyuyoruz.
Kayseri Đli Yardım Derneği Đstanbul Şubesi yeni yönetim kurulu 11.10.2103 Cuma günü saat
17.00 de Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Yazlık konutu Tarabya Huber Köşkü’nde
nezaket ziyaretinde bulundu.
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Kayseri Đli Yardım Derneği Đstanbul Şubesi yeni yönetim kurulu 11.10.2103 Cuma günü saat
17.00 de Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Yazlık konutu Tarabya Huber Köşkü’nde
nezaket ziyaretinde bulundu. Dernek başkanı Ören Altmışyedioğlu başkanlığındaki heyete tek
tek hoş geldiniz diyerek karşılayan cumhurbaşkanı, ziyaret sonunda da yine tek tek
tokalaşarak uğurladı.Başkan ve yönetim kurulu üyeleri geleneği bozmadı birer birer
kendilerini tanıttılar. Kayseri Derneğinin önemine değinen cumhurbaşkanı yaptıkları
hizmetten dolayı teşekkür etti. Đstanbul da ki Kayseri Yurdundan da bahseden Cumhurbaşkanı
herkesin ilk evi o yurttu. Đstanbul’a geldiğimizde evimiz oldu. Dedi. Nuh Naci Yazgan
Vakfı’na ait olan bu yurdun öğrencilik yıllarından birçok anısı olduğunu, Đstanbul’un bu
konuda öncülük ettiğini anlattı. Kayseri ile övünüyor, gurur duyuyoruz. Siyasette, ticarette,
hayırseverlikte Kayserililer bir adım önde, diğer şehirlerimize de örnek oluyorlar.
Hayırseverlerimizle iftihar ediyoruz. Diyerek konuşmasını sürdürdü.Erciyes Üniversitesinin
açılışı kırk yıl oldu. Üniversiteler arasında rekabet var, dördüncü üniversitenin olması
Kayserilinin ticaret kadar okumaya da önem verdiğinin göstergesidir. Kayseriyle ilgili aidiyet
bağlarımız her geçen gün kuvvetlendiğini ve açılışlara baba, evlat ve torunun birlikte
gelmesinin bu aidiyetin artarak sürdüğünün ifadesidir. Çocuklar gençler açılışlara geliyor
olmasının, yeni jenerasyonun da memleketleri ile bağının kuvvetli olduğunun ifadesidir. Dedi.
Kayseri ile bağının her Kayserili gibi hiç kopmadığını anlatan cumhurbaşkanı, Đstanbul’ da
doğmamasına rağmen eşi Hayrunnisa Hanım’ın Kayseri ile ilgili tabirleri çok iyi bildiğine
tanık olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Kayseri Đli Yardım Derneği Đstanbul Şube’sinin
yıllardır verdiği öğrenci burslara dikkat çekerek 700 öğrenciye verilen bu katkının devam
etmesi dileğinde bulundu ve yönetim kurulu bu konuda hizmetlerinden dolayı tebrik etti.
Kayseri Derneğinin Đstanbul’da Kayserililerin dayanışmasını en güzel şekilde yaptığına şahit
olduğunu,25 Ekimde Kayseri’ deki Abdullah Gül Üniversitesinin Açılışı, 27 Ekimde
Erciyes’te Hayırseverler zirvesi ve Kayserililer Brunchının birlikte Büyük Şehir Belediyesi
Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından düzenleneceğini belirtti. Dernek yönetim kuruluna
Kayseri’de yapılacak açılış ve brunch ’ta görüşmek dileğiyle diyerek konuşmasını
sonlandırdı. Toplantıya Cumhurbaşkanı özel kalem müdürü Koray Ertaş da katıldı. Dernek
yöneticileri, Đlk kez bir T.C. Cumhurbaşkanının hacca gitmesi biz Kayserililer için büyük bir
onurdur. Hayırla gidip gelmesi için dualarımız onunla. Kayserililer olarak onunla gurur ve
kıvanç duyuyoruz, dedi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3444.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Đhh Geleneksel 4. Yetim Ve Mülteci Aileler
Kurban Bayramı Şenliği
Kayseri'de ĐHH Đnsani Yardım Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Yetim ve
Mülteci Aileler Kurban Bayramı Şenliği’nin 4'üncüsü gerçekleştirildi.Mimarsinan Parkı
içerisinde düzenlenen şenlikte, Kayseri’de yaşayan mültecilere...
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Kayseri'de ĐHH Đnsani Yardım Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Yetim ve
Mülteci Aileler Kurban Bayramı Şenliği’nin 4'üncüsü gerçekleştirildi.
Mimarsinan Parkı içerisinde düzenlenen şenlikte, Kayseri’de yaşayan mültecilere Kurban
Bayramı coşkusu yaşatıldı. Şenlik hakkında bilgiler veren ĐHH Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Köse, Kayseri’de yaşayan mülteci ailelerin Kurban Bayramı’nı idrak edebilmeleri
için organizasyon düzenlediklerini söyledi. Köse, “ĐHH Kayseri Şubesi olarak Kayseri’de
bulunan mülteci ailelerimize Kurban Bayramı’nı bizim gibi idrak edebilsinler diye, kurbanı
paylaşmak esasında onlarda paylaşsınlar diye bir organizasyon düzenledik” ifadelerini
kullandı.
Şenlikte kesilen kurbanların etleri de dağıltıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3445.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

2 Saatte 72 Acemi Kasap Hastaneye Başvurdu
Kayseri’de kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, acil servislere akın etti.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 2 saatte 72 acemi kasap tedavi görmek için başvurdu.
Kurban Bayramı’nda geleneksel hale gelen acemi kasaplar...
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Kayseri’de kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, acil servislere akın etti.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 2 saatte 72 acemi kasap tedavi görmek için başvurdu.
Kurban Bayramı’nda geleneksel hale gelen acemi kasaplar yine iş başındaydı. Bayram
namazının ardından kurban kesmek isteyen vatandaşlar çeşitli yerlerinden bıçak darbeleri ile
yaralanırken, bazı vatandaşları ise kurbanlık hayvanlar yaraladı. Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Acil Servisi’ne son 2 saatte kurban keserken yaralanan 72 acemi kasap gelerek,
tedavi altına alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3446.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Acemi Kasaplar Acil Servise Koştu
Kayseri’de Kurban Bayramı’nın ilk saatlerinde kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayan
onlarca acemi kasap, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne koştu.Bayram
namazının ardından başlayan kurban kesimlerinde ellerini...
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Kayseri’de Kurban Bayramı’nın ilk saatlerinde kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayan
onlarca acemi kasap, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne koştu.
Bayram namazının ardından başlayan kurban kesimlerinde ellerini ve ayaklarını keserek
yaralanan onlarca kişi, tedavi için acil servise koştu. Büyük yoğunluk yaşanan Kayseri Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne, kurbanlıkların tepmesi sonucu yaralananlar da
başvurdu. Acil servise gelen bir vatandaş, kurbanı kestiği sırada elindeki bıçağın kayması
sonucu üç parmağını kestiğini söyledi. Yaralanan başka bir vatandaş da, ‘Tosun çarptı’ dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3447.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Bakan Yıldız Bayram Namazını Hunat
Camii’nde Kıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, bayram namazını Hunat Camii’nde kılarak
vatandaşlarla bayramlaştı.Hunat Camii’nde bayram namazını kılan Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı....
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, bayram namazını Hunat Camii’nde kılarak
vatandaşlarla bayramlaştı.
Hunat Camii’nde bayram namazını kılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Ardından bir açıklama yapan Bakan Yıldız,
“Bugün Kurban Bayramı’nın birinci günü. Namazlarımızı kıldık. Şuanda vatandaşlarımız
Kabe’de, Arafat’taki ibadetlerini tamamlayıp inşallah bugün hacı olacakları için şimdiden
tebrik ediyoruz. Allah sağlık, sıhhat içerisinde hepimize nasip etsin diye temenni ediyoruz.
Biz bütün vatandaşlarımızın bayramını sağlık, sıhhat içerisinde nice bayramlara ulaşmasını
Allah’tan temenni ediyoruz ve çevremizde huzurun, barışın, istikrarın olduğu gerek
Suriye’deki, gerekse Mısır’daki kardeşlerimiz olmak üzere bütün müminlerin selamet
içerisinde olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.
Bugün Güney Kore’ye gideceğini belirten Yıldız, “Güney Kore’de Dünya Enerji Konseyi’nin,
yani dünyadaki en büyük enerji organizasyonunu inşallah devralmak için Güney Kore’ye
gidiyoruz. Yine Türkiye’nin istikrarını 2016 yılında Türkiye’nin ev sahipliğinde yaklaşık 9
bin kişilik bir yapıyla beraber ağırlayacağız. Đnşallah onu devralmaya gidiyoruz. Đyi bir
toplantı olacağı kanaatindeyiz. Tabi bu başlı başına bir prestij. Çünkü şuana kadar yapılan en
büyük organizasyon ve yaklaşık 150 ülkeden daha fazla ülke katılıyor. Dünyanın enerji
meseleleri konuşulacak ve yine biz bunu 2016 yılında Türkiye’de yapılmasının bütün
yetkilerini almış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
Bakan Yıldız, cami çıkışında Melikgazi Belediyesi’nin hazırladığı Kayseri lokumlarını basın
mensuplarına dağıttı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3448.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Bakan Yıldız Simülasyon Aracını Đnceledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, şu anda Türkiye'de 15 milyon aracın seyir
halinde veya trafiğin içinde olduğunu ifade ederek, ''Araç kullanırken emniyet tedbirlerini
ihmal etmeden almak, kendimizin ve sevdiklerimizin can güvenliği...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, şu anda Türkiye'de 15 milyon aracın seyir
halinde veya trafiğin içinde olduğunu ifade ederek, ''Araç kullanırken emniyet tedbirlerini
ihmal etmeden almak, kendimizin ve sevdiklerimizin can güvenliği için son derece önemli.
Simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemini bir kez daha anladık'' dedi.
Bakan Taner Yıldız, Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen
bayramlaşma törenine katıldı. Törende kısa bir sunum yapan Đl Emniyet Müdürü Mustafa
Aydın, özellikle bayramlardan önce ve bayram dönüşlerinde çok sayıda kazanın yaşandığını
belirterek, araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşları gerekli önlemleri almaları konusunda
uyardı.

Bakan Yıldız, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetinin 2002 yılında iktidara
gelmesiyle birlikte, ülkenin refah düzeyinin artmasıyla birlikte araç kullanımının da arttığını,
her yıl ortalama 1 milyon aracın trafiğe çıktığını ifade etti. Yıldız, ''Şu anda 15 milyon araç,
Türkiye yollarında seyir halinde veya trafiğin içinde. Yapılan duble yollarla birlikte kazalar da
rakamsal olarak azaldı ama yeterli değil. Alınan emniyet tedbirleri de trafikte güvenli
yolculuk için çok önemli. Kayseri'de emniyet kemeri kullanma alışkanlığı oranı yüzde 50
seviyesinde. Yani her 2 kişiden ancak biri emniyet kemeri takıyor. Gittiğimiz yerlerde
görüyoruz, insanlar gece veya gündüz fark etmez, direksiyona oturdukları zaman emniyet
kemerlerini takıyorlar'' diye konuştu.
Bakan Yıldız, daha sonra Emniyet Müdürlüğü'nün Sosyal Tesisleri'ne getirilen ve emniyet
kemerinin önemini gösteren simülasyon aracını inceledi. Daha sonra Trafik Şube
Müdürlüğü'ne bağlı emniyet mensuplarının bindiği simülasyon aracı çalıştırıldı. Kendi
etrafında bir tur atan araçtan inen emniyet görevlileri, yaklaşık 20 kilometre hızla giden bir
aracın takla atmasını canlandıran simülasyon aracında kemerleri bağlı olmasaydı tepetaklak
düşeceklerini ve yaralanabileceklerini söylediler. Bunun üzerine Bakan Yıldız, ''Emniyet
kemerinin önemini bir kez daha anladık'' dedi.
Bakan Yıldız, beraberindekilerle birlikte daha sonra huzurevine giderek, burada kalan
yaşlılarla bayramlaştı. Bakan Yıldız yaptığı konuşmada, bugünkü neslin yaşlılara çok şeyler
borçlu olduklarını ifade ederek, ''Allah ömür verirse bizler de sizlerin yaşlarınıza geleceğiz ve
hayatımızın belki de ikinci baharını yaşayacağız. Sizleri her zaman hatırlamak, unutmamak ve
sizlerin sıkıntılarında yanınızda olmak bizim görevimiz'' ifadelerini kullandı.
Ziyarette bir huzurevi sakini Bakan Yıldız ve beraberindekilere türkü söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3449.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Kocasinan Belediye Başkanı Yıldız Güney
Kore’de
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Dünya Enerji Konseyi'ne katılmak üzere Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'la birlikte Güney Kore'ye gitti.Güney Kore'nin Daegu
kentinde düzenlenen 22. Dünya Enerji Kongresi'ne katılarak...

16 Ekim 2013 Çarşamba 18:37
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Dünya Enerji Konseyi'ne katılmak üzere Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'la birlikte Güney Kore'ye gitti.
Güney Kore'nin Daegu kentinde düzenlenen 22. Dünya Enerji Kongresi'ne katılarak
Kayseri'yi ve Türkiye'yi temsil eden Başkan Bekir Yıldız, "3 yılda bir yapılan Dünya Enerji
Kongresi'nin 2016'da Türkiye'de yapılması için hükümetimizin gösterdiği üstün gayret
neticesinde konseyin Đstanbul'da toplanması kararlaştırıldı. 1923 yılında yüzden fazla üye
ülkenin katılımıyla kurulan Dünya Enerji Konseyi'nin bugün 5 trilyon dolardan fazla bir ticari
hacmi kullanan pazarın en etkili organı olduğu dikkate alınırsa önemi de net biçimde anlaşılır.
Konseyin tabii üyesi olduğumuz için hem ülkemizi hem de şehrimizi temsil etmek için Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner Yıldız'la beraber Güney Kore'ye geldik" dedi.

Yıldız, 23. Dünya Enerji Konseyi'nin Đstanbul'da düzenlenecek olmasının büyük yankı
oluşturduğunun altını çizerek "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın yanında Dışişleri ve
Kültür Bakanlığı yetkilileri de Güney Kore'de yoğun gayret sergiliyor. Bu gerçekten çok özel
bir durum, her isteyen ülkeye verilmiyor. Türkiye'nin Dünya çapındaki etkisi her geçen gün
artıyor. Bu, Türkiye açısından büyük bir başarı olarak yorumlanıyor. Bana göre ülkemize bir
müjdedir, bayram hediyesidir. Bu heyetin içinde; şehrimizi ve ülkemizi temsil etmekten
memnuniyet duyuyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Güney Kore'den Kayseri'ye
selamlarımızı iletiyor hemşerilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3450.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Mhp’de Bayramlaşma Töreni
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Đl Teşkilatı, Kurban Bayramı dolayısıyla
bayramlaşma töreni düzenledi.Parti binasında düzenlenen törene, MHP Kayseri Milletvekili
Yusuf Halaçoğlu, MHP Kayseri Đl Başkanı Mete Eke ve partililer konuştu....
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Đl Teşkilatı, Kurban Bayramı dolayısıyla
bayramlaşma töreni düzenledi.
Parti binasında düzenlenen törene, MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Kayseri
Đl Başkanı Mete Eke ve partililer konuştu. Törende bir konuşma yapan Eke, her bayramın
ikinci gününde geleneksel olarak bayramlaşma töreni düzenlediklerini söyledi. Mete Eke,
“Allah’a nice bayramlarda bizleri tekrardan bir araya getirmesi için niyazda bulunuyorum.
MHP Kayseri Đl Teşkilatı olarak her bayramın 2. gününde düzenlediğimiz bir tören vardır.
Bugünde bunun bir tekrarı vardır” ifadelerini kullandı.
Törende, partililere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3451.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Saadet Partisi’nde Bayramlaşma Töreni
Saadet Partisi (SP) Kayseri Đl Teşkilatı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni
düzenledi.Parti binasında düzenlenen törende konuşan SP Kayseri Đl Başkanı Mahmut Arıkan,
“ Bir kez daha bir Kurban Bayramı’na sağlık ve sıhhat...
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Saadet Partisi (SP) Kayseri Đl Teşkilatı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni
düzenledi.Parti binasında düzenlenen törende konuşan SP Kayseri Đl Başkanı Mahmut Arıkan,
“ Bir kez daha bir Kurban Bayramı’na sağlık ve sıhhat içerisinde eriştik. Saadet Partisi
altında, milli görüş çatısı altında bir bayrama daha ulaştık. Bayram namazlarımız kıldık.
Kurbanlarımızı kestik. Đnşallah Allah kestiğimiz kurbanları sıratı geçmemizde vesile kılar”
ifadelerini kullandı. Törende bir konuşma yapan SP Gençlik Kolları Genel Başkanı Fatih
Aydın da, vatandaşların ahlaki ve manevi değerlerden uzaklaştığını söyledi. Aydın, “Đnşallah
Kurban Bayramı şahsımız, ülkemiz, Đslam coğrafyası ve insanlık için hayırlara vesile olur.
Ahlaki ve manevi bütün değerlerimizden uzaklaştığımız bu çağda, tekrar özümüze, aslımıza
dönmeyi bu bayram hatırına, Allah bize nasip etsin” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3452.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Halaçoğlu’ndan ‘demokratikleşme Paketi’
Yorumu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, demokratikleşme
paketi ve PKK’lıların ülkeyi terk etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.MHP Kayseri Đl
Teşkilatı’nın bayramlaşma töreninde gazetecilerin sorularını...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, demokratikleşme
paketi ve PKK’lıların ülkeyi terk etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP Kayseri Đl Teşkilatı’nın bayramlaşma töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan
Yusuf Halaçoğlu, demokratikleşme paketi ve PKK terör örgütünün Türkiye’yi terk etmesine
ilişkin açıklamalarda bulundu. Halaçoğlu, “Bu açılım adı altındaki sürecin bir takım
özellikleri vardır. Başbakan PKK’nın tamamen ülkeyi terk edeceğini vaat etmişti. Ama PKK
bundan vazgeçtiklerini söyledi. Başbakan da bu militan grubunun yüzde 20’sinin yaşlı
kadınlar ve çocukları olduğunu söyledi. PKK’nın ülkeden çekilmedikleri malumdur.
Hükümetten bu çekilmeyle ilgili herhangi bir beyanat gelmedi. Şimdi BDP bunu her zaman
yapıyor. Kandil her zaman yapıyor. Ama biz bunu söyledik. PKK ile masaya oturulmaz.
Oturduğunuz takdirde elinizi verirsiniz, vücudunuzu alamazsınız. Çünkü terör örgütünün
niyeti bellidir. Eline silah alarak dağa çıkan ve 40 bin insanın ölümünden sorumlu bir terör
örgütü ile masaya oturulduğu takdirde, sizin iyi niyetinize cevap vereceklerini düşünmeniz
sadece saflık olur. Dolayısıyla dünkü o olayın, aslında çok daha öncesinden başladığını herkes
biliyor. Çözüm sürecini etkilemelerini zannediyorum, PKK’nın son zamanlarda başta Lice
olmak üzere, birçok illerde baskınlar yaptıkları, karakolları yıktıkları, araçları yaktıkları
görülüyor. Sadece 1 ay içerisinde 44 olay meydana geldi ama basına yansıtılmadı. Bütün
bunları göz önüne alırsanız, PKK ile masaya oturmanın Türkiye açısından ne büyük riskler
taşıdığını ortaya koyar. Bu tür verdiğimiz tavizlerle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve
şehirleri bile teslim edersiniz PKK’ya. Şehirlere PKK iniyor, silahları ile birlikte şenliklere
katılıyor, açıklamalar yapıyorlar ve siz ses çıkarmıyorsunuz. Bundan sonra bu bölgelere
yeniden hakim olmak için ne kadar mücadele edecekler düşünmek lazım” dedi.
Demokratikleşme paketi içerisinde yer alan, başörtüsüyle ilgili madde haricinde bütün
maddelere karşı olduklarını belirten Halaçoğlu, “Bu demokratikleşme paketinin içerisinde
sadece başörtüsü ile ilgili bir madde dışında hiçbir tanesinin kabul edilmesi mümkün değil.
Ama başörtü konusunun da bölücü diğer 16 madde ile birlikte konulması da bir handikaptır.
Doğru olan bir şey değildir. Birisi insanların inançları ile alakalı bir konudur diğeri ise,
ülkenin belli bir kesimine bir takım imkanları tanımakla alakalıdır. 17 maddenin içerisinde 16
madde doğrudan doğruya BDP’nin, PKK’nın ve Abdullah Öcalan’ın istekleridir. Yani eş
başkanlıktan tutun da, bir şekilde yüz kızartıcı suçlardan mahkum olanlar, terörden mahkum
olanlar ve vatana ihanet edenler dahil hepsinin siyaset yapabilmelerine imkan tanımakta
demokrasi ile alakası olmayan bir konudur. Çünkü demokrasilerin toplumun belirli bir
kesimine imtiyaz tanımakla alakası olamaz. Biz bunu demokratikleşme paketi olarak kabul
etmiyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3453.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Mhp Bünyan Teşkilatında Bayramlaşma Töreni
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bünyan ilçe Teşkilatında bayramlaşma töreni
düzenlendi.Düzenlenen bayramlaşma töreninde MHP Melikgazi Belediye Başkan adayı
Kamil Karamete ve MHP Bünyan Belediye Başkan adayı Mehmet Özmen partililerle bir...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bünyan ilçe Teşkilatında bayramlaşma töreni düzenlendi.
Düzenlenen bayramlaşma töreninde MHP Melikgazi Belediye Başkan adayı Kamil Karamete
ve MHP Bünyan Belediye Başkan adayı Mehmet Özmen partililerle bir araya geldi.
Bayramlaşma töreninde konuşan MHP Melikgazi Belediye Başkan adayı Kamil Karamete,
“Bünyan’da herkes benim dayım sayılır. Çünkü ben annemden dolayı Bünyanlıyım. Yaklaşık
20 yıla dayanan politika geçmişimizde aldığımız görevlerde Bünyan ve Bünyanlının bende
hep özel yeri olmuştur. Yaklaşan 29 Mart seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkan adayıyım.
Yaptığımız araştırmalarda gördük ki mevcut iktidar belediyeleri Kayseri’de hizmet yerine
halkı uyutmuş. Kendimde Belediye Başkanlığı gücünü gördüğümden ve siz değerli halkımıza
güvenerek Belediye Başkanlığına adaylığımı açıkladım” şeklinde konuştu.
Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen ise, yaptığı konuşmasında hizmet çemberini
genişlettiklerini, Bünyan’a bağlanacak tüm belde ve köylerin sorunlarını yakından takip
ettiklerini belirtti. Bünyan’da şimdiye kadar çok başarılı projelere imza attıklarını kaydeden
Özmen, “Bu çalışmalarda Bünyan MHP ilçe teşkilatına ve Sayın başkanlarıma teşekkür
ediyorum. Bizler ekibimizle birlikte Bünyan Belediyesi olarak bize bağlanacak tüm belde ve
köylere hizmete hazırız” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3454.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Bünyan
Töreni

Kaymakamlığında

Bayramlaşma

Kurban Bayramı dolayısıyla Bünyan Kaymakamlık makamında bayramlaşma töreni
düzenlendi.Bünyan Kaymakamlık makamında düzenlenen bayramlaşma töreni öncesi,
Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal, Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen , Bünyan
Đlçe...
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Kurban Bayramı dolayısıyla Bünyan Kaymakamlık makamında bayramlaşma töreni
düzenlendi.
Bünyan Kaymakamlık makamında düzenlenen bayramlaşma töreni öncesi, Bünyan
Kaymakamı Engin Aksakal, Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen , Bünyan Đlçe
Emniyet Müdürü Zeki Karslı, Bünyan Müftüsü Lokman Arslan, Bünyan Elbaşı Beldesinde
ikamet eden şehit ailesini ziyaret etti. Yapılan ziyaret sonrasında Bünyan Kaymakamı Engin
Aksakal ve protokol üyeleri Bünyan Kaymakamlık makamında bayramlaştı. Bayramlaşma
töreninde konuşan Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal, bayramların aslında huzur ve
mutluluk getirmediğini, huzur ve mutluluğu toplum olarak birlikte üretmemiz gerektiğini
vurguladı.
Düzenlenen bayramlaşma töreni, Bünyan'da bulunan şehit ve gazi ailelerini ziyaret ile devam
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3455.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Talas Belediyesinde Bayramlaşma
Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından düzenlenen bayramlaşma töreni Osmanlı
Kültür Evinde yapıldı.Düzenlenen bayramlaşma törenine, AK Parti Kayseri Milletvekili
Yaşar Karayel, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, AK Parti Đl...
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Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından düzenlenen bayramlaşma töreni Osmanlı
Kültür Evinde yapıldı.
Düzenlenen bayramlaşma törenine, AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Talas
Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, belediye çalışanları ve
vatandaşlar katıldı. Bayramlaşma töreninde açılış konuşması yapan Talas Belediye Başkanı
Rifat Yıldırım, “Bu bayramlarda alacağımız en önemli ders birliğimize, beraberliğimize ve
bütünlüğümüze hiç şüphe yok ki tavizsiz bir şekilde sarılmak, onu devam ettirmek. Çünkü
bütün Müslümanların bayramı olan şu günde insan kanının aktığını düşündüğümüzde
milletimizin birliği, beraberliği ne denli önemlidir bunu iyi anlamamız lazım. Hemen yanı
başımızda 109 Müslüman öldü. Ne zaman? Bayram namazına kalktığımız anda. O açıdan biz
bu topraklardaki birliği ve bütünlüğü çok önemsemeliyiz. Rabbim birliğimizi daim etsin,
huzurumuzu kaçırmasın diyorum. Kurban bayramında malumunuz kurban kesiliyor,
paylaşılıyor. Ben buradan Belediye Başkanlarımız adına söylemek isterim ki Kayseri’ye
yakışır bir temizlikle Kurban Bayramını geçiriyoruz” diye konuştu.
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ise, “Şuanda Osmanlı evinin önünde
bulunuyoruz. Đmparatorluk yıkılınca Osmanlı topraklarının üzerine 68 devlet kurulmuş.
Şuanda 68 ülkenin aşağı yukarı 30’unda kan akıyor. Müslümanlar birbirlerini boğazlıyorlar.
Ölende öldüren de Allahuekber diye bağırıyor. Bu yanlış değil mi? Evet böyle bir yanlışı
Đslam dünyası maalesef yaşıyor. Ülkemizin kıymetini bilelim. Birlik ve beraberliğimizin ne
manaya geldiğini hep birlikte bu nüsübetleri görerek daha iyi anlayalım. O yüzden siyasi
istikrar önemlidir. Bunlardan asla taviz vermemek lazım. Ülkeler kalkınıyorsa mutlaka bu
istikrarların önemi var. Ülkemiz şükür huzur içerisinde kalkınıyor. Yöneticilerimiz
memleketimizi iyi idare ediyorlar. Sizlerden aldığı vekalete asla ihanet etmiyorlar. Bu
vekaletin gereği neyse onu yapıyorlar” şeklinde konuştu.
‘Türkiye arınıyor, temizleniyor’ diyen Karayel, “Tabiri caizse milletin ayak bağı olan her
şeyden, milleti kurtarmaya gayret ediyor. Onun için şuanda başörtüsü serbest bırakıldı.
Üniversitelerde çocuklarımız rahat okur hale geldi. Kamuda başörtülü, başörtüsüz ayırımı
artık yok. Kardeşçe bir arada yaşamanın şartları oluşturuluyor. Onun için verdiğiniz oyların
mesuliyetini yerine getiriyor, taşıyoruz. Bizlere güvenmeye devam edin. Sizleri asla mahcup
etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3456.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Melikgazi Belediyesinde Tesisler Güneşten
Elektrik Üretecek
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye olarak hem kaynakların verimli
kullanılması hem de enerji de maliyetlerin en aza indirilmesi amacı ile Belediye Sosyal ve
Spor Tesislerinde güneş enerjisinden elektrik üretmek için çalışmalara...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye olarak hem kaynakların verimli
kullanılması hem de enerji de maliyetlerin en aza indirilmesi amacı ile Belediye Sosyal ve
Spor Tesislerinde güneş enerjisinden elektrik üretmek için çalışmalara başlanıldığını söyledi.
Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, üretilecek elektrik enerjisinin tesis
bünyesinde kullanılacağını ve böylelikle aydınlatma ve ısıtma maliyetlerin düşürüleceğini
kaydetti. Melikgazi Belediyesi olarak sosyal ve spor tesislerinde başlatılacak olan bu
çalışmanın belediye hizmet binası ile kapalı semt pazaryerleri, zabıta binaları, atölye ve araç
garajları gibi tüm birimlerde uygulanacağını ifade eden Büyükkılıç, “ Kayserimize
kazandırdığımız tesislerin sürdürülebilirliğini sağlamak için işletme maliyetlerini mümkün
olduğu kadar azaltmamız gerekir. Özellikle enerji maliyetlerinin en aza indirilmesi için
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekir. Güneş enerjisinden elektrik üreterek
hem aydınlatma hem de ısıtma maliyetlerini düşüreceğiz. Sonuç itibari ile sizlerin
vergilerinden oluşan giderlerimizden tasarruf yaparak daha çok yatırımlara kaynak
oluşturacağız” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3457.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş:
AK Partide bayramlaşma büyük bir katılımla gerçekleşirken, bayramlaşmada konuşan AK
Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Hem Ramazan hem de Kurban Bayramında dünyada
akan bir kan varsa bu kurban kanından ziyade insan kanına dönmüş.”...
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AK Partide bayramlaşma büyük bir katılımla gerçekleşirken, bayramlaşmada konuşan AK
Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Hem Ramazan hem de Kurban Bayramında dünyada
akan bir kan varsa bu kurban kanından ziyade insan kanına dönmüş.” dedi.
KAYMEK'in Đhtisas Kurs Merkezinde düzenlenen bayramlaşma törenine, AK Parti Grup
Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, AK Parti Đl
Başkanı Ömer Dengiz ve çok sayıda partili katıldı. Törende açılış konuşması yapan AK Parti
Đl Başkanı Ömer Dengiz, “Yüreğimin en derin yerinden gelen duygularla Kurban Bayramınızı
kutluyorum. Đnşallah bundan sonraki bayramların huzur içinde geçmesini temenni ediyorum”
dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Allah’a şükürler olsun ki bir kurban
bayramına huzur içinde hep birlikte eriştik. Kurban kesme görevleri ifa edildi. Şehrimizde
kurban hizmetlerini sıkıntı oluşturmayacak şekilde gerek çevre açısından gerekse sağlık
açısından verdik. Vatandaşlarımız da memnuniyetlerini dile getirdi. Bu sevinç içerisinde nice
bayramlara diliyorum” diye konuştu.
AK Parti Milletvekili Yaşar Karayel’de, “Cenabı hakka şükrediyoruz, bizi bir bayrama daha
kavuşturdu. Ülkemizle ne kadar övünsek azdır. Birlik ve beraberlik içerisinde bir ülkede
yaşıyoruz. Ülkemiz çok iyi idare ediliyor. Bayramlar sevinçlerin paylaşıldığı gündür.
Önümüzde yerel seçimler var. Birbirinizle yarışırken sakın kötü laf etmeyin. Aday adayları
centilmenlikle yarışmalıdır. Siyaseti düzgün yapmaya gayret edelim” şeklinde konuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise, “Hem Ramazan hem de Kurban Bayramında
dünyada akan bir kan varsa bu kurban kanından ziyade insan kanına dönmüş. Özellikle Mısır,
Filistin ve Gazze’de insanlar kurban kanı akıtmak yerine birbirlerinin kanını akıtıyor. Bu
inşallah durur diye temenni ediyorum. Seçimlere 5,5 ay zaman kaldı. 1 Kasım tarihine kadar
müracaatlar yapılıyor. Yerel seçimlerde çok yer olduğu için aday sayısı da çok oluyor. AK
Parti iktidara geleli 11 yıl oldu. O gün 7 yaşında olan çocuk bu seçimlerde oy verecek. Bugün
bu seçimlerde oy verecek olan 5 milyon yeni genç Türkiye’nin 11 yıl öncesine aklı başına
geldiği sürece Türkiye’yi aynı şekilde değerlendiriyor. Ankara - Đstanbul arasındaki yolun
duble yol olduğunu zannediyor. Bunun eskiden beri öyle olduğunu zannediyor. Şimdi oradaki
sıcak asfaltların var olduğunu zannediyor. Yemliha Barajının çok eskilerden var olduğunu
zannediyor. Bundan 10 önce Kayserimizde kişi başına düşen yeşil alan 7 - 8 metrekareyken
bugün 16 - 17 metrekarelere çıktığını zannediyor. O dönemde böylesine Kayseri’de yeşil
alanlar olduğunu zannediyor. Değerli arkadaşlar bizde öyle zannediyoruz. Yani gelişimi ve
güzelleşimi yaşadığımız imkanlardan dolayı görme imkanımız mümkün değil. Đnsan kendi
yavrusunun nasıl ki büyüdüğünü göremezse içinde yaşadığı şehrin güzelliklerini de görmesi
mümkün değil” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3458.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Otomobil Kızılırmak Köprüsünden Düştü:
1 Ağır Yaralı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği
otomobil yoldaki bariyerleri kırarak, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki Kızılırmak
köprüsünden düştü. Otomobil şans eseri toprak alana düşerken,...
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği
otomobil yoldaki bariyerleri kırarak, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki Kızılırmak
köprüsünden düştü. Otomobil şans eseri toprak alana düşerken, sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden Kayseri yönüne giden 68 KE 245 plakalı
otomobilin sürücüsü Tuğba K. (27), direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 6 metre
yükseklikteki Kızılırmak köprüsünden düştü. Kaza sonrası ağır yaralanan Tuğba K., olay
yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil
servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3459.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Talas’ta Temiz Ve Kolay Kurban Kesimi
Kurban Bayramı’nda tüm tedbirlerin alan Talas Belediyesi, Yenidoğan, Harman ve Mevlana
mahallesinde ki kapalı semt pazarında oluşturulan kurban kesim yerlerinde vatandaşlara
kolaylık sağladı. Zabıta, veteriner hekim ve belediye ekiplerinin hazır...
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Kurban Bayramı’nda tüm tedbirlerin alan Talas Belediyesi, Yenidoğan, Harman ve Mevlana
mahallesinde ki kapalı semt pazarında oluşturulan kurban kesim yerlerinde vatandaşlara
kolaylık sağladı. Zabıta, veteriner hekim ve belediye ekiplerinin hazır bulunduğu kurban

kesim yerlerinde vatandaşın kurbanını kolay kesmesi için geçtiğimiz yıllarda uygulamaya
konulan calaska sistemi bu sene de devam ettirildi.
Bayram namazını Dedeoğlu Camii’nde kılan Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım,
vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra Cemil Baba, Yenidoğan ve Mevlana Kapalı Semt
pazarlarındaki kurban kesim yerlerini gezdi. Burada da vatandaşların tek tek bayramını
kutlayan Başkan Yıldırım, 3 kesim yerinde isteyen vatandaşların kurbanını ücretsiz traktörlü
calaska sistemiyle kestiğini belirterek, “Hemşerilerimin ve Đslam aleminin Kurban Bayramını
tebrik ediyorum. Kurban Bayramı yerel yönetimler için iş bayramıdır. 3 mahallemizde ki
kapalı semt pazarında kurban kesim hizmetini sürdürüyoruz. Traktörlü calaska sistemiyle
vatandaşımızın kurbanını kolay, zahmetsizce ve ücretsiz olarak kesiyoruz. Diğer taraftan su
ve temizlik hizmeti için de personelimiz seferber durumda. Vatandaşlarımızdan özelikle
kesim yerleri dışında kurbanlarını kesmemelerini istiyoruz. Çünkü insan sağlığı ve çevre
temizliği çok önemli. Karşılıklı yardımlaşmayla bayramımızı geçirmeliyiz. Ayrıca şehrimize
ve inancımıza yakışır bir temizlikle bayramımızı yapmalıyız. Đnşallah kazısız ve belasız
şekilde nice bayramlara erişiriz” diye konuştu.
Kurbanlarını belediyenin her yıl ücretsiz olarak uygulamaya koyduğu traktörlü vinç
sistemiyle kolayca ve ücretsiz şekilde kesen vatandaşlar, Başkan Yıldırım’a teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3460.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Memduh Büyükkılıç’tan Kurban Bayramı
Mesajı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı
mesajda, bayramların insan yaşantısında ayrı bir yeri olduğunu söyledi.Bayramların
küslüklerin sonu olduğunu dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı
mesajda, bayramların insan yaşantısında ayrı bir yeri olduğunu söyledi.
Bayramların küslüklerin sonu olduğunu dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, bayramın özüne uygun olarak yaşanması gerektiğini söyledi. Büyükkılıç
yayımladığı mesajda şunları kaydetti:
“Bayramların insan yaşamında ayrı bir yeri olduğunu ve bayram öncesi tatlı telaşı ve
yorgunluğun bayram sabahı bir mutluluğa dönüşmektedir. Bayramların yaşantımızda ayrı bir
yeri vardır. Çünkü birçok güzelliği beraberinde getirir. Bayramların özünde sevgi ve saygı,
birlik ve beraberlik ile mutluluk ve barış vardır. Bayramların özünü çocuklarınıza yaşatın.
Bayramlar ayrıkların, küskünlüklerin sona erdirilmesine vesiledir. Bayramlarda insanların
birbirlerini ziyareti devam ettiği süreci toplumda değer yargılarının korunduğunu, yerleşik
toplum düzeninin çocuklara aktarılarak gelecek kuşakların birlik ve beraberlik duyguları

pekiştirilmektedir. Türk milletinin ve Đslam aleminin Kurban Bayramını en içten duygular ile
kutlar, nice bayramları sevdikleri ile beraber huzur ve sıhhat içerisinde geçirmelerini niyaz
ederim.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3461.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Kayseri’de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kayseri’de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye
göre; Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Talas Bulvarı’nda meydana gelen kazada, yağan
yağmur sonrasında yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon...
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Kayseri’de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Talas Bulvarı’nda meydana gelen
kazada, yağan yağmur sonrasında yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini
kaybeden 38 KV 719 plakalı midibüsün 34 ABC 23 ve 38 T 0274 plakalı otomobillere
çarptıktan sonra 38 AZ 637 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Meydana gelen kazada,
midibüsün içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yapılan inceleme sonrasında araçlar kaza yerinden kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili
olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3462.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Başkan Yıldırım, Yabancı Öğrencilerle
Bayramlaştı
Afrika’nın 6 ülkesinden gelerek aralarında Kayseri’nin de bulunduğu Türkiye’nin çeşitli
illerinde eğitim gören 70 öğrenci bayramı Talas Belediyesi’nin ev sahipliğinde kutladı.
Başkan Rifat Yıldırım’ın ağırladığı yabancı...
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Afrika’nın 6 ülkesinden gelerek aralarında Kayseri’nin de bulunduğu Türkiye’nin çeşitli
illerinde eğitim gören 70 öğrenci bayramı Talas Belediyesi’nin ev sahipliğinde kutladı.
Başkan Rifat Yıldırım’ın ağırladığı yabancı öğrenciler, gurbette ama evlerinin sıcaklığında
bayramı yaşadı.
Uluğbey Bilgi Evi’nde yabancı öğrencilerle bir araya gelen Başkan Yıldırım, hepsiyle tek tek
bayramlaştı. Öğrencilerin gözlerindeki burukluğu fark eden Başkan Yıldırım, “Gurbettesiniz
ama bizlerlesiniz. Siz bizim kardeşlerimizsiniz” diyerek teselli etti. Başkan Yıldırım, şöyle
konuştu: “Burada gurbette bayram yaşamak bir açıdan hüzün, diğer açıdan sevinçtir. Böyle
bayram günlerinde birlikte olmanın ayrı bir güzelliği vardır. Bizler sizleri yalnız bırakmayıp
bayramı birlikte yaşamak istedik. Sizler bugün şehrimizde misafirsiniz ancak yarın burada
mesleğinizi icra edebilirsiniz. Sizler bize aitsiniz, bizlerden birisiniz. Aramızdaki bu sevgi,
saygı ve muhabbet toplumlar arasında önemli bir köprü vazifesi görecektir. Çünkü hepimiz
kardeşiz. Belediyemizin gençlik meclisi ve Küresel Öğrenci Kulüpleri Birliği (KÖKBĐR)
olarak hepimizin amacı insanlığa hizmet etmek.”
Ailelerinden uzak bir bayram geçiren öğrenciler ise, gurbette olmanın hüznüyle birlikte
burada kardeşçe bir bayram yaşamanın da mutluluğunu anlatarak, “Hepimiz buradayız,
mutluyuz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından yabancı öğrenciler, hazırladıkları yöresel yemekleri ikram ederken,
Başkan Yıldırım da kendilerine tatlı ikramında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3463.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Talas’ta Stk’larla Bayramlaşma
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ve Đl Genel Meclisi Başkanı Saadettin Aydın,
Talas’taki sivil toplum kuruluşları ve hemşehri dernekleriyle bayramlaştı.Başkan Yıldırım ve
Saadettin Aydın’ın ziyaretlerine AK Parti Đlçe Başkanı...
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Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ve Đl Genel Meclisi Başkanı Saadettin Aydın,
Talas’taki sivil toplum kuruluşları ve hemşehri dernekleriyle bayramlaştı.
Başkan Yıldırım ve Saadettin Aydın’ın ziyaretlerine AK Parti Đlçe Başkanı Ragıp Dost, ilçe
yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve müdürler de katıldı.
Ziyaretler sırasıyla Đlçe Emniyet Müdürlüğü, Talas Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Uzunyayla
Kültür ve Dayanışma Derneği ile Talas Avşar Türkmenleri Derneği’nde sürdü.
Bayramlaşmanın sonunda konuşan Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, bir ve beraber
olmanın önemine değinerek, “Sevgi zor olandır. Bütünleşmek zor olandır. Biz sevgiyi,
bütünleşmeyi, birlik ve beraberliğimizi daha da çoğaltmalıyız” dedi. Sivil toplum kuruluşları
ve derneklerin önemli bir işlevi olduğunu belirten Başkan Yıldırım, “Farklı dünya görüşünden
insanlarımızı bir araya getirmek büyük bir başarıdır. Bütün dernek ve vakıflarımıza, sivil
toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplumun huzur içinde olmasının ailenin huzuruna bağlı olduğunu kaydeden Başkan
Yıldırım, şunları söyledi:
“Biz ailemizde mutlu olursak, binamızda, sokağımızda, mahallemizde mutlu oluruz ve
milletimiz de mutlu olur. Bu mutluluğu artırmak için hepimizin samimi gayretleri var.
Birbirimizi ötekileştirmeden tersine bir araya gelerek bir ve beraber olmalıyız. O açıdan hep
güzelliklerimizi, ortak değerlerimizi bir tutarak yaşarsak inanıyorum ki güzel görürüz. Çünkü
güzel düşünen güzel görür, güzel gören de hayattan tat alır. Đnşallah hep birlikte ağız tadıyla
rabbim nice bayramlara bizleri ulaştırır. Huzur ve mutluluk içinde bayramlar dileğiyle.”
Konuşmanın ardından Başkan Yıldırım ve Đl Genel Meclisi Başkanı Saadettin Aydın, dernek
ve sivil toplum kuruluşu üyeleriyle bayramlaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3464.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

SELAHADDĐN
YÜRÜDÜ

HOCAEFENDĐ

HAKK’A

Kayserili emekli Müftü Kip Selahaddin Hocaefendi Kurban Bayramının birinci günü vefat
etti.

18 Ekim 2013 Cuma 16:47

28 Şubat sürecinde takibata maruz kalan, birçok ilmi eseri olan Đlim-irşad insanı Selahaddin
efendi, Hunat Camiinde kılınan Cenaze Namazının ardından ebedi istirahatgahına defnedildi.
Uzun yıllar Diyanet işlerine bağlı olarak ilim ve irşad hizmetlerinde bulunan, sayısız eserler
yazarak din hizmetinde bulunan emekli Pınarbaşı Müftüsü Kip Selahaddin Efendi hakka
yürüdü.
Pınarbaşı ilçesine bağlı Uzunyayla bölgesinin tanınmış, medresede eğitim almış alimlerinden
olan Selahaddin hoca efendinin vefatı Kayseri de büyük üzüntü meydana getirdi. Đl Müftü
Yardımcısı Galip Koçer tarafından kıldırılan cenaze namazına Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Mustafa Yalçın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yakınları ve çok sayıda
vatandaş katıldı.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3465.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Şehir(li) Atölyesi Kayseri'de
'Şehir(li) Atölyesi, 4'üncü buluşmasını 24 Ekim'de Kayseri'de gerçekleştirecek. Konusunda
uzman akademisyenler ve uzmanların katıldığı Şehir(li) Atölyesi'nde şehrin bütün sorunları
ele alınacak.24 Ekim'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ)...
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'Şehir(li) Atölyesi, 4'üncü buluşmasını 24 Ekim'de Kayseri'de gerçekleştirecek. Konusunda
uzman akademisyenler ve uzmanların katıldığı Şehir(li) Atölyesi'nde şehrin bütün sorunları
ele alınacak.
24 Ekim'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleşecek toplantıyla
ilgili bilgiler veren ERÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyhan Asma,
''Şehrimize hayırlı bir proje olacağını düşünüyorum. Bu projenin ismi Şehirli Atölyesi. Proje
kapsamında oluşturulan heyette bulunan kişiler, şehirciliği çalışmakta ve 81 ilimizi ziyaret
etmekteler. Şehirli Atölyesi'nin amacı, tamamıyla Türkiye'deki şehircilik üzerine sorunları
dile getiren ve her sektörün, her vatandaşın sorunlarını dinleyerek bir diyalog süreci
başlatmak, bunlara çözüm arayışında olmaktır. Tabii ki bu heyet, gerçekten alanında ehil olan,
belediyede, şehir komitelerinde görevli olan ve aynı zamanda akademik alanda çalışmalar
yapan arkadaşlardan oluşmakta. Bu arkadaşlar, belki 15-20 dakika arasında bir konuşma
yapacaklar ve ondan sonra da gelen konuklara sorular yönelterek, onlardan gelecek sorulara
cevaplar verecekler. Belki en fazla 4 saatlik bir konferans olsa da gelen konukların sorunları
dinlemesi, yine de bir nebze de olsa çözüm olarak düşünülmektedir'' dedi.
Kayseri'ye gelecek heyetin daha sonra Valilik, belediyeler ve kaymakamlıkları ziyaret
edeceğini de bildiren Prof. Dr. Asma, ''Bu ziyaretler, konusunda yetkili olanlar için ayrı bir
bilgi kaynağı olacaktır. Bu bilgiler, yazıya dökülüp gerek Kayseri'nin gerekse diğer illerin
sorunları, bilimsel açıdan değerlendirilecek. Şehrin sorunları derken, şehrin sanayileşmesi,
şehrin eğitim seviyesi, şehrin ekonomik durumu, şehrin üniversiteleri, şehrin kültürü, tarihi,
arkeolojisi gibi birçok konuları kapsayacak'' diye konuştu.
Toplantının gerçekleşmesinde destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan'a
teşekkür eden Prof. Dr. Beyhan Asma, ''Konferansa gelişi, Kayserili olmanın bir gereği olarak
düşünüyorum ve herkesi davet ediyorum'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3466.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Misafir Öğrenciler, Bayram Yemeğinde Buluştu
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) eğitim gören ve 90 ülkeden Kayseri'ye gelen 120 öğrenci, Kurban
Bayramı'nın 4'üncü gününde verilen yemekte bir araya geldi.Türk Dünyası Kadınları Dostluk
ve Dayanışma Derneği ile Erciyes Üniversitesi Sürekli...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) eğitim gören ve 90 ülkeden Kayseri'ye gelen 120 öğrenci, Kurban
Bayramı'nın 4'üncü gününde verilen yemekte bir araya geldi.
Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği ile Erciyes Üniversitesi Sürekli
Eğitim Merkezi'nin (ERSEM) ortaklaşa düzenlediği ve ERÜ Personel Yemekhanesi'nde
verilen yemekle ilgili bilgiler veren Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği
Başkanı Aysel Özkan, ''Biz Türk Cumhuriyetlerinden gelen çocuklarımızla, tüm dünyadan
yaklaşık 90 ülkeden gelen gençlerimize bu yemeği 3 yıldır geleneksel olarak veriyoruz.
Bayramların güzel günler ve dostluk günleri olduğunu düşünerek, onlarla da bir bayram
gününü geçirmek, onları da bayram sevincimize ortak etmek istiyoruz. Bu yıl ERSEM de
bizimle beraber bu etkinliğe katıldı. Beraber böyle bir yemek düşündük. Đleriki yıllarda da bu
güzel etkinliği devam ettirmeyi düşünüyoruz'' dedi.
ERSEM Türkçe Eğitimi Proje Koordinatörü Emre Gökduman da, merkezde verilen Türkçe
hazırlık eğitiminin 3'üncü yılında olduklarını ifade ederek, ''120 misafir öğrencimizle Kurban
Bayramı'nın 4'üncü gününde bir araya geldik. Bu organizasyonları 3 yıldır yapıyoruz. Bu sene
34 farklı ülkeden 120 tane misafirimiz geldi. Zaten ERÜ bünyesinde geçen sene 88, bir
önceki yıl da 32 yabancı uyruklu öğrencimiz vardı. Bunlara biz hazırlık eğitimi verdik.
Öğrencilerimize sadece hazırlık eğitimi vermekle kalmayarak, dilin bir yaşam tarzı olduğunu
düşündüğümüzden dolayı biz ayrıca bayramlaşma kültürünü verirken, Nevruz Bayramı gibi
etkinlikleri de değerlendiriyoruz. Aynı zamanda kendi kültürümüzü tanıtmaya çalışıyoruz''
ifadelerini kullandı.
Yemekte misafir öğrencilere, mercimek çorbası, kurban etinden kavurma, pilav, salata ve tatlı
ikram edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3467.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Fenerbahçe Kafilesi Kayseri'de
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kayseri Erciyesspor ile
oynayacağı maç için Kayseri'ye geldi.Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden uçakla
Kayseri Erkilet Havaalanı'na gelen sarı-lacivertli kafilede, sakatlıkları...
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kayseri Erciyesspor ile
oynayacağı maç için Kayseri'ye geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden uçakla Kayseri Erkilet Havaalanı'na gelen sarılacivertli kafilede, sakatlıkları bulunan Raul Meireles, Bruno Alves, Gökhan Gönül ile Joseph
Yobo yer almadı. Sakatlığı geçen Mehmet Topal ise kafileyle birlikte Kayseri'ye geldi.
Fenerbahçeli futbolcular, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Havaalanından taraftar
konvoyuyla hareket eden Fenerbahçe kafilesi, Ommer Otel'de konaklayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3468.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Dp Đl Başkanı Özbakkal’dan Siyaset Açıklaması
Demokrat Parti (DP) Đl Başkanı Đsmet Özbakkal yaptığı yazılı açıklamada, siyaset kelimesinin
tanımını yaparak, “Bilgisiz, kültürsüz, yeteneksiz, devlet ve millet geleneğini anlamamış,
milli gücümüzü yeterince tanıma bilincine erişememiş...
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Demokrat Parti (DP) Đl Başkanı Đsmet Özbakkal yaptığı yazılı açıklamada, siyaset kelimesinin
tanımını yaparak, “Bilgisiz, kültürsüz, yeteneksiz, devlet ve millet geleneğini anlamamış,
milli gücümüzü yeterince tanıma bilincine erişememiş cahil cüheladan siyasetçi olmaz” dedi.
Demokrat Parti Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, “Bugün ülkemizde siyaset-politika kelimesi ne
yazık ki yolsuzluk, hırsızlık, soygunculuk, yalancılık, ikiyüzlülük, güvenilmezlik ve
inanılmazlık bağlamında algılanmakta ve kullanılmaktadır. Ayrıca, halk arasında yalan,
yanlış, eksik ve doğruluğundan şüphe duyulan meseleleri ele alan konuşmalarda siyasetpolitika yapma şeklinde insanlar uyarılmakta, ikaz edilmekte ve bu vesileyle güncel politika

sifli bir meslek biçiminde tanımlanmaktadır. Siyaset-politika kelimesinin karşısında devlet
işlerini adalet, hakkaniyet, tam dürüstlük, mertlik ve faziletle kamu yararına düzenleme ve
yönetme sanatıdır ibaresini buluruz. Bunun açık anlamı şudur; Halka hizmet ve fazilet
anlamında, namuslu ve dürüst siyaseti herkes yapamaz. Her önüne gelen, yüksek erdemlere,
ilim ve irfana sahip olmadıkça hobi olsun diye istediği veya sevdiği için siyaset yapamaz.
Siyaset yapabilmek için ancak bir sanatkar seviyesine erişmek, yani yaptığı işi en üst düzeyde
bilmek, içselleştirmek, özgür bilim ve hür iradeye sahip olmak, hiçbir menfaat beklemeden
vatanı, milleti, özgürlüğü, bağımsızlığı sevmek, can pahasına korumak ve tam bir inançla en
doğru biçimde vatan hizmetini gerçekleştirmek zorunluluğu vardır. Bilgisiz, kültürsüz,
yeteneksiz, devlet ve millet geleneğini anlamamış, milli gücümüzü yeterince tanıma bilincine
erişememiş cahil cüheladan siyasetçi olmaz. Bir takım onursuz ve şuursuz uşakların, her
seçim döneminde yenilenen seçim kanunlarına dayanarak yüce meclisimize girmeleri ile
bugünkü kötü olarak değerlendirilen siyasi ahlaksızlık ve rezil imaj hep birlikte bunlarca
oluşturulmuştur” diye konuştu.
Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlere değinen Özbakkal, “Bizler, Demokrat Parti olarak
önümüzdeki yerel seçimlerde oy alabilmenin yolunun mesnetsiz iddia ve iftira olmadığını
herkese ve her kesime göstermeli, siyaseti fazilet mücadelesi olarak yaptığımızı
ispatlamalıyız. Özellikle tarihi ve kadim projelerimizi sevgili halkımıza anlatarak, ekonomik,
sosyal, siyasal, kültürel ve teknik açıdan Demokrat Parti farkını ortaya koymalıyız. Tüzel
kişiliği, mensup ve teşkilat yetkilileri hakkında defalarca dava açılan binlerce siyasi istismar,
suistimal, ahlaksızlık, yolsuzluk, haksızlık, adaletsizlikle malul bir baskı grubuna iktidar ve
duyarsız, onursuz ve sorumsuz muhalefeti dahil gereken ders mutlaka verilmeli aziz Türk
Milleti layık olduğu temiz devlet, milliyetçi, saydam, demokrat, dürüst ve temiz hükümete
acilen kavuşturulmalıdır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3469.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Hurdacıların Topladığı Kemiklerin Kokusu
Hastaneyi Sardı
KAYSERĐ (ĐHA) – Kayseri’de, iki hurdacının topladığı kemikler mahallede ve yakınındaki
hastanede kalan vatandaşların rahatsız olmasına neden oldu. Kocasinan Belediyesi Zabıta
ekipleri müdahalede bulunarak cezai işlem uyguladı.Eskisanayi...
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KAYSERĐ (ĐHA) – Kayseri’de, iki hurdacının topladığı kemikler mahallede ve yakınındaki
hastanede kalan vatandaşların rahatsız olmasına neden oldu. Kocasinan Belediyesi Zabıta
ekipleri müdahalede bulunarak cezai işlem uyguladı.
Eskisanayi 7. Sokak'ta hurdacılık yapan iki kişi, Kurban Bayramı olması nedeniyle atık
kemikleri topladı. Adana’ya götürülmek üzere bekletilen kemiklerin kokusu mahalleye ve

yakınındaki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki vatandaşları rahatsız etti. Kemik
kokusundan rahatsız olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri
kemikleri toplayan hurdacılara çevreye kötü koku yaydıkları gerekçesiyle para cezası kesti.
Kemik kokusundan rahatsız olan bir vatandaş, “Hastaneye kan vermek için geldim. Kokuyu
alınca bayılacak gibi oldum. Bu kokuyu duyar duymaz yetkilileri arayıp bilgi verdim. Bu
durum hastane önünde olduğu için rencide edici bir durum. Buradaki hastaların daha çok
sağlığı bozuluyor” diye konuştu.
Başka bir vatandaş da, “Hasta yakınlarıyız. Koku hastanenin içine yayılmış durumda.
Yetkililerin bu sorunu bir an önce gidermesini bekliyoruz” dedi.
Toplanan atık kemiklerin tavuk yemi olarak kullanıldığı öğrenildi. Şikayetler üzerine
müdahalede bulunan Kocasinan Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, sakatatların
kaldırılmasının ardından cezai işlem uyguladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3470.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Kış Turizminin Yolu, Melikgazi'den Geçiyor
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm
Projesinin sadece Kayseri'nin değil Đç Anadolu bölgesinin ortak bir projesi ve yatırımı
olduğunu, bu amaçla bu yatırıma destek verdiklerini bildirdi.Erciyes...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm
Projesinin sadece Kayseri'nin değil Đç Anadolu bölgesinin ortak bir projesi ve yatırımı
olduğunu, bu amaçla bu yatırıma destek verdiklerini bildirdi.
Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Projesi kapsamında Hisarcık meydanında yeni bir proje
gerçekleştirdiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu projenin
uygulanmadan önce Hisarcık halkı ile toplantı yaptıklarını ve çevre esnafının da görüşlerinin
alındığını sonuç itibari ile çevresiyle bütünleşen bir alanın Hisarcık Bölgesine kazandırıldığını
belirtti.
Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Projesi kapsamında Melikgazi Belediyesi olarak
Esenyurt Mahallesinden başlayan bir çalışma ile bu projeye destek verdiklerini belirten
Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
''Kayseri Kış Sporların yapıları ve tesisleri ile Anadolu’nun, Balkanların, Arap yarımadasının
merkezi olma yolundadır. Bu çalışmanın ilk işi olarak Erciyes Yolu genişletme ve düzenleme
çalışması belediyemizde yerine getirildi. Erciyes Dağında belediyemizce çocuklara özel 20
bin metrekare alanlı şişme kızak pisti yaptırılarak hizmeti sunuldu. Erciyes dağına ulaşımda
ilk dinlenme ve durak merkezi olarak Hisarcık önem arz etmektedir. Bu kapsamda Hisarcık
Meydanı için 3 proje hazırlandı ve bölge halkının bilgisine sunuldu. Beğenilen proje
kapsamında çalışmalara başlanıldı. Đlk etapta virane olan, çirkin görüntü kirliği oluşturan

binalarda bakım ve onarım yapılarak dış cepheleri yenilendi. Tarihi ve turistlik bir merkez
olan aynı zamanda doğal yapısı ile bir çevre ve doğal güzellikler bölgesi Hisarcık ta yapılan
bu çalışmalarda bütünlük sağlandı.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3471.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Kayseri’de Dolu Yağışı Etkili Oldu
Kayseri’de sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Kayseri’de sabah
saatlerinde aniden yağmaya başlayan dolu, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı vatandaşlar
dolu yağışından kaçmaya çalışırken, bazı...
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Kayseri’de sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kayseri’de sabah saatlerinde aniden yağmaya başlayan dolu, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Bazı vatandaşlar dolu yağışından kaçmaya çalışırken, bazı vatandaşlar da dolu yağışından
kurtulmak için apartmanların saçaklarına sığındı. Etkili olan dolu yağışı yüzünden yollarda su
birikintileri meydana geldi. Trafikte araç kullanan sürücüler de etkili olan dolu yağışından
olumsuz etkilendi.
Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışının ardından vatandaşlar normal yaşantısına devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3472.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Kayseri'de 4 Kişilik Aile Karbonmonoksit
Gazından Zehirlendi
Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik bir aile hastaneye
kaldırıldı.Olay, Melikgazi Đlçesi Yeniköy Mahallesi Tek Siteleri’nde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, Ayşe Şirin (32) hava sıcaklarının düşmesiyle...
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Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik bir aile hastaneye
kaldırıldı.
Olay, Melikgazi Đlçesi Yeniköy Mahallesi Tek Siteleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, Ayşe Şirin (32) hava sıcaklarının düşmesiyle birlikte soba yaktı. Havanın rüzgarlı
olmasından dolayı sobadan karbonmonoksit gazı sızdı. Sızan gazı fark eden baba Metin Şirin
(36) olayı sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler,
karbonmonoksit gazından zehirlenen Ayşe Şirin, Kübra Nur Şirin (8), Mahmut Mesut Şirin’e
(6) ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Metin Şirin ve Ayşe Şirin olay yerine gelen ambulansla
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken,
gazdan zehirlenen Kübra Nur Şirin ve Mahmut Mesut Şirin ise Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Çocuk Polikliniği’nde tedavi altına alındı.
Gazdan zehirlenenlerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3473.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Müslümanlığı Seçti, Türkiye’ye Gelin Geldi
Eğitim için Türkiye’den Çin’e giden Ömer Sümerli, katıldığı televizyon programında tanıştığı
Çinli haber editörüyle dünya evine girdi.Sekiz yıl önce lisans ve yüksek lisans eğitimi için
Çin’e giden Ömer Sümerli(27), Çin’de...
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Eğitim için Türkiye’den Çin’e giden Ömer Sümerli, katıldığı televizyon programında tanıştığı
Çinli haber editörüyle dünya evine girdi.
Sekiz yıl önce lisans ve yüksek lisans eğitimi için Çin’e giden Ömer Sümerli(27), Çin’de
katıldığı bir televizyon programında haber editörü Çinli Luan Xiao ile tanıştı. Đki yıl süren
arkadaşlıklarını evlilikle sonlandıran çift, Türkiye’ye yerleşti. Türkiye ve Çin kültürünün
birbirinden çok farklı olduğunu kaydeden Sümerli, iki yıl süren arkadaşlık sürecinde
birbirlerini daha iyi tanıdıklarını dile getirdi. Luan’ın evlenmeyi kabul ettikten sonra
Müslümanlığı seçtiğini ifade eden Sümerli, şöyle konuştu: “Tabi biliyorsunuz Türkiye ve Çin
kültürü birbirinden çok farklı. Bu yüzden ilk başta kolay olmadı. Ancak, bazı özelliklerimiz
ve kültürlerimiz birbirine uyuyor. Özellikle ahlak bakımından, aileye olan saygı konusunda
Türkiye ve Çin benzer durumda. Ben kendisiyle evlenmeyi istediğimi söyledim o da kabul
etti. Kendisi orada televizyon kanalında haber editörü. Biz de okul olarak onların kanalına
gittik. Programın konusu din konusuydu. Bizimle beraber Hıristiyan, Müslüman ve Yahudi
öğrencileri davet ederek din konusunda bir konuşma programı hazırlamışlardı. Ben gittiğimde
Ürdünlü bir arkadaş daha vardı. Dini konulardan başlayarak arkadaşlığımız gelişti ve daha
sonra kendisi Müslümanlığı kabul etti. Müslüman olduktan sonra Sude ismini aldı.”
Bir Türk’le evlendiği için kendisini çok şanslı hissettiğini söyleyen Çinli Luan Xiao (28),
eşinin çok samimi ve cana yakın olduğunu belirtti. Evlenmeyi kabul etmeden önce dini

konularda çeşitli araştırmalar yaptığını vurgulayan Xiao, şunları söyledi: “Önceden zaten her
dini araştırmıştım. Bu araştırmalarım sonucunda Đslamiyet bana daha yakın geldi. Bu vesileyle
28 Ağustos’ta Kayseri’de müftülüğün düzenlediği bir törenle Müslümanlığı seçtim ve Sude
ismini aldım. Đlk başlarda ailem biraz soğuk baktı evliliğime ancak daha sonra onlarda bu
durumu kabul etti.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3474.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Yerli Yalıtım Malzemesi 'peryum' Yanmıyor
Perlit madeninden elde edilen yalıtım malzemesi, yüzde yüz doğal olduğu için binaların nefes
almasını sağlayıp, küflenmiyor, kokmuyor ve çürümüyor. Isı ve ses yalıtımı özelliği bulunan
yalıtım malzemesi, yüksek ısılarda dahi yanmıyor.Mevlana...
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Perlit madeninden elde edilen yalıtım malzemesi, yüzde yüz doğal olduğu için binaların nefes
almasını sağlayıp, küflenmiyor, kokmuyor ve çürümüyor. Isı ve ses yalıtımı özelliği bulunan
yalıtım malzemesi, yüksek ısılarda dahi yanmıyor.
Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve Đktisadi Kalkınma Mali Destek
Programı kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu Perlit'ten elde edilen ''Peryum''
yalıtım malzemesiyle ilgili bilgiler veren Peryum Kayseri Bayisi Osman Çelik, ürünün
piyasaya yeni çıktığını, 12 özelliği bir arada bulundurduğunu belirterek, ''Ürünümüz şu an
piyasaya yeni çıktı. Perlit madeninden elde edilmiş ürün, tamamen yanmaz, AB sınıfı ve CE
belgeli bir üründür. Perlit madeninin işlenmesi sonucu genleşmesiyle elde edilen ürün,
binanın yapıldığı malzemenin üzerine direkt olarak uygulanabiliyor'' dedi.
Yalıtım malzemesinin, doğal, mineral esaslı yeni nesil bir malzeme olduğunu ifade eden
Çelik, yanmayan, diğer yapı malzemeleriyle doku uyumlu, nefes alan, yaşlanmayan, boyutsal
kararlılığa sahip, çevreye zarar vermeyen, yerli kaynaklara dayalı üretilen, ısı, yangın ve ses
yalıtımını aynı anda sağlayan bu ürünün çok kullanışlı olduğunu kaydetti. Çelik, ''Bu
malzemenin en büyük özelliği, yanmamasıdır. Kesinlikle hiçbir şekilde yanmaz ve yakılamaz.
Herşeye dayanıklıdır, ömrü tükenmez. Isı ve ses yalıtımı sağlar, en büyük özelliklerinden
birisi de nefes almasıdır. Binaya uygulandıktan sonra binada kesinlikle küflenme, kokma ve
çürüme gibi olumsuzluklarla karşılaşmazsınız. Zaten doğal bir yapısı var. Haşerelere karşı
koruması vardır. Bu malzeme kesinlikle haşereler tarafından yenmez ve haşereler bu
malzemenin içinde yuva yapamaz. Her zerresine kadar yerli bir ürün. Yalıtım malzemesinde
yurt dışına bağımlılığı tamamen ortadan kaldıran bir ürün. Yüzde yüz yerli malı'' ifadelerini
kullandı.
Peryum Kayseri Bayisi Osman Çelik, açıklamasının ardından, yanında getirdiği peryum
plağına yüksek ısı vererek test etti. Pürmüzle yüksek ısı verilen 6 santimetre kalınlığındaki
yalıtım malzemesinin arkasındaki ısı oda sıcaklığını geçmezken, yüksek ısı verilen yüzündeki

ısı ise 800 dereceye ulaştı. Yüksek ısıya maruz kalmasına rağmen yalıtım malzemesinin şekli
ve bütünlüğü bozulmadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3475.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Andımız, Bilimsel Olarak Tartışılmalı
Türk Ocakları Kayseri Şube Başkanı Doç. Dr. Bayram Durbilmez, okullarda okutulan
'Andımız'ın aceleye getirilerek ve bilimsel olarak tartışılmadan kaldırıldığını ifade ederek,
''Andımız, yeniden gündeme getirilsin ve bilimsel olarak...

20 Ekim 2013 Pazar 09:51

Türk Ocakları Kayseri Şube Başkanı Doç. Dr. Bayram Durbilmez, okullarda okutulan
'Andımız'ın aceleye getirilerek ve bilimsel olarak tartışılmadan kaldırıldığını ifade ederek,
''Andımız, yeniden gündeme getirilsin ve bilimsel olarak tartışılsın. Aceleye getirilecek
konular değil bunlar'' dedi.Andımız'ın kaldırılması ve son günlerde yoğunlaşan etnik
tartışmalar konusunda ĐHA muhabirine açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Bayram Durbilmez,
Andımız'da, 'Türk'üm, doğruyum, çalışkanım' dendiğini hatırlatarak, ''Oradaki özellikle
Türk'üm kelimesini anlamayanlar, algılayamayanlar, bunu bir etnik köken olarak
düşündükleri için, onun rahatsız edici bir söylem olduğunu iddia ediyorlar. Halbuki, Türk bir
milletin adıdır, etnik yapının değil. Bir coğrafyayı vatanlaştırmak için sadece o coğrafyada
kan dökmek, can vermek yetmiyor. O coğrafyayla kültürü bütünleştirmek gerekiyor. Đşte
millet, kültür bütünlüğü olan farklı etnik yapıların birliği demek. Bunun aynısı Köktürk
Yazıtları'nda bile mevcuttur. Köktürk Yazıtları'nda millet karşılığı 'Bodan' kelimesi
kullanılmıştır. Bodan, boylar birliği demektir. Boylar birliği demek de, farklı etnik
kökenlerden gelen insanların bir kültür etrafında birleşmesi demek'' diye konuştu.
KÜLTÜRÜN TEMELĐ DĐLDĐR
Kültür bütünlüğü olan farklı etnik yapılan bir araya gelmesiyle oluşan topluluğa millet
dendiğini vurgulayan Doç. Dr. Durbilmez, ''Kültürün temeli dildir. Türkçe bugün dünyadaki
en yaygın ve saygın dillerden biri olma özelliğini koruyor. Bir etnik kökenin dili değil,
milletin dili olarak yaşamaya devam ediyor'' dedi.Doç. Dr. Bayram Durbilmez, Türkiye'deki
sıkıntıların bir günde olduğunu söylemenin doğru olmadığını belirterek, ''Bunlar yıllar içinde
Türk milleti alıştırılarak ve hazırlanarak gündeme getirilmiştir. Daha önce Türk milletinin 30
küsür etnik yapıdan bir araya geldiğini iddia eden insanlar, bugün o etnik yapıyı da ayrı birer
millet olarak görmek suretiyle Türk milletini oluşturan unsurların ayrı birer millet olduğunu
iddia etmek suretiyle, milletin varlığını ve birliğini tehlikeye sokmaya başlamışlardır''
ifadelerini kullandı.
TEHLĐKELĐ YAKLAŞIMLAR
Andımız'da yer alan 'Varlığım Türk varlığına armağan olsun' ifadesinin de malum çevreler
tarafından eleştirildiğini kaydeden Doç. Dr. Durbilmez, ''Varlığım Türk varlığına armağan
olsun demekle, ben kendi benliğimden çıkıp 'Biz' olduk, Türk milletinin etrafında toplandık,

'Bir' olduk anlamına da gelir. Böyle bir ortamda etnik kökenlere bağlı olarak bu konunun
gündeme getirilmesini, milletin varlığı ve birliği açısından tehlikeli görüyoruz'' dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Demokratikleşme Paketi içerisinde belirttiği Nevşehir
Üniversitesi'nin isminin 'Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi' olarak değiştirilmesine de değinen
Türk Ocakları Kayseri Şube Başkanı Doç. Dr. Bayram Durbilmez, ''Hacı Bektaşi Veli
Hazretleri'nin adının bir üniversiteye verilmesi kadar güzel bir yaklaşım olamaz ama bunun
bir paket içinde verilmesi, sanki Hacı Bektaş Veli'nin adının başka türlü o üniversiteye
verilemezmiş gibi bir anlayışı beraberinde getiriyor ki, ben bunu da doğru bulmuyorum. Zaten
Hacı Bektaşi Veli'nin adı üniversiteye verilebilirdi bir şekilde. Paketen dışında da, önünde de
verilebilirdi ve verilmeliydi'' diye konuştu.Etnik yapıların bu şekilde kaşınmasını, ülkenin
geleceğini sıkıntıya düşürecek hareketler olarak değerlendiren Doç. Dr. Durbilmez, şunları
kaydetti:
''Andımızı yazan Reşit Galip de bir Türk Ocaklı'dır. O da 'Cumhuriyetin 10. yılında çocuğuma
neler öğretebilirim' derken, doğaçlama olarak andımızı söylüyor ve orada kaleme alıyor. Bu,
tabii ki bir kişinin yazdığı edebi bir metin ama sonuçta yıllar içinde benimsenmiş ve yeni
nesilleri bir millet etrafında toparlamayı başarmış bir metin.
Bu tartışmaları yapan insanlar, özellikle her dönemde mevcut olmuştur. Bunlar sonuç
itibarıyla bizim varlığımızı ve birliğimizi tehlikeye sokan yaklaşımlardır. Türkiye'de şu etnik
kökenden gelenlere 'Türk' denmiyor. Türkiye'de yaşayan herkes, aynı kültürü paylaşan,
birlikte yaşama arzusunu taşıyan herkes Türk adı etrafında toplanıyor. Türk, bir millet adıdır,
etnik ad değil. Etnikçilik, çağdışı bir yaklaşımdır ama millet olmak tamamen çağdaş bir
yaklaşımdır. Dolayısıyla sosyolojik bir gerçektir, ilmi bir yaklaşımdır, hissi bir yaklaşım
değildir.''
KÜLTÜREL DĐNAMĐKLER YERĐNE, ETNĐK DĐNAMĐTLER
Türk Ocakları Kayseri Şube Başkanı Doç. Dr. Bayram Durbilmez, ''Biz tarih boyunca bu
coğrafyada aynı kültür etrafında birleşmişsek ve Dede Korkut'la, Köroğlu'yla, Nasrettin
Hoca'yla kültürel dinamiklerimizi birleştirerek millet olmuşsak, bugün böldüğümüz zaman, o
kültürel dinamiklerimizin yerine, bölücü dinamitler karşımıza çıkar. Bu da milletimizin,
devletimizin varlığını tehlikeye sokar'' dedi.Kayseri'de, Yozgat'ta, Diyarbakır'da, Antalya'da,
Trabzon'da, Edirne'de yaşayan insanların, Andımız'ın kaldırılması gibi, etnik ayrımcılık gibi
bir derdi olmadığını düşündüğünü belirten Durbilmez, ''Çünkü bu dert, bu etnik yapı, onların
aldığı terbiyeye de ters düşüyor. Bundan bir süre öncesine kadar, mahalli, milli ve evrensel
kültür diye 3 aşamalı bir kültürden söz ediliyordu. Sırf milli kültürümüzü bugünlere
hazırlamak, milli kültürümüzü silmek için şimdi etnik kültür ve evrensel kültürden söz etmeye
başladılar. Etnik kültürleri, evrensel kültür olarak sunduğunuz zaman, bir ülkenin birlik ve
beraberliğini bölmek imkanına sahip olursunuz anlayışına sahiptiler o insanlar. Özellikle
başka ülkelerde işin teorisyenleri tarafından bu plan kurgulandı ve uygulanmaya başladı''
ifadelerini kullandı.
BU KONULARDA ACELE EDĐLMEMELĐ
Milli kültürü koruyup, geliştirecek ve evrensel boyuta taşıyacak olanların ise bilim ve sanat
insanları, akademisyenler ile iş adamları olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Durbilmez, ''Bu
grupları aynı hedef doğrultusunda buluşturduğumuz zaman zaten ülkemiz ilerleyecek, dünya
ülkelerinin önüne doğru gidecektir ve eski muhteşem günlerimize yeniden kavuşacağız
demektir'' şeklinde konuştu.Doç. Dr. Durbilmez, ''Andımızın kaldırılmasının ve diğer
konuların, işin uzmanları tarafından konuşularak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Đşin uzmanları, bu konuda sempozyumlar, çalıştaylar yapsın ve yeniden gündeme getirilsin,
bakalım. Aceleye getirilecek konular değil bunlar'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3476.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Gazeteci Saim Yıldız’ın Acı Günü
Gazeteci Saim Yıldız’ın annesi Fümey Yıldız, 85 yaşında hayatını kaybetti.Gazeteci Saim
Yıldız’ın annesi Fümey Yıldız’ın rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Fümey
Yıldız’ın kaldırıldığı hastanede...
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Gazeteci Saim Yıldız’ın annesi Fümey Yıldız, 85 yaşında hayatını kaybetti.Gazeteci Saim
Yıldız’ın annesi Fümey Yıldız’ın rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Fümey
Yıldız’ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.Fümey Yıldız’ın cenazesinin öğle
namazına müteakip Hunat Camii’nde kılınacak olan cenaze namazı sonrasında toprağa
verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3477.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

KTB Başkanı Şaban Ünlü:
Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Şaban Ünlü, Kurban Bayramında büyükbaş ve
küçükbaş hayvanların yaklaşık yüzde 80’ninin satıldığını söyledi.Kayseri Ticaret Borsası
(KTB) Başkanı Şaban Ünlü Kurban Bayramı sonrası yaptığı...
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Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Şaban Ünlü, Kurban Bayramında büyükbaş ve
küçükbaş hayvanların yaklaşık yüzde 80’ninin satıldığını söyledi.Kayseri Ticaret Borsası
(KTB) Başkanı Şaban Ünlü Kurban Bayramı sonrası yaptığı açıklamada, “Her sene bildiğiniz
gibi Kurban Bayramının sonunda ufak tefek bir artış oluyor. Bu sene besicinin elinde fazla bir
mal kalmadı. Bence büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yüzde 80’i satıldı. Zaten sıfıra sıfır
satılacak diye bir şey yok. Çünkü Kurban Bayramından sonrada et lazım oluyor. Đşte
fabrikada çalışan işçiler için, lokantalar, düğünler var. Herkes kurban kesemiyor. Đcabında
koyun kesen kişi sığır eti alıyor. Bayramdan sonrada bunlar devam edecek” diye konuştu.‘Et
fiyatları yükselmediği sürece pastırma ve sucuk fiyatları da yükselmez’ diyen Ünlü, “Kurban
Bayramında her sene 45 günlük duraklama dönemi yaşanır. Bu Đç Anadolu Bölgesinde biraz
daha fazla oluyor. Tabi bu her sene olan bir şey o açıdan gelip geçicidir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3478.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Gazeteci Saim Yıldız’ın Annesi Toprağa Verildi
Gazeteci Saim Yıldız’ın annesi 85 yaşında vefat eden annesi Fümey Yıldız toprağa verildi.85
yaşındaki Fümey Yıldız’ın rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı hastanede hayatını
kaybetmişti. Hunat Camii’nde kılınan cenaze...
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Gazeteci Saim Yıldız’ın annesi 85 yaşında vefat eden annesi Fümey Yıldız toprağa verildi.
85 yaşındaki Fümey Yıldız’ın rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı hastanede hayatını
kaybetmişti. Hunat Camii’nde kılınan cenaze namazına Gazeteci Saim Yıldız ile meslektaşları
ve yakınları katıldı.
Fümey Yıldız’ın cenazesi kılına namazın ardından toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3479.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Kayseri, Cumhurbaşkanı Gül Đçin Hazırlanıyor
25 Ekim Cuma günü gelecek olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için Kayseri’de hazırlıklar
başladı.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü karşılamaya hazırlanan Kayseri’de, bilboardlara
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından...
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25 Ekim Cuma günü gelecek olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için Kayseri’de hazırlıklar
başladı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü karşılamaya hazırlanan Kayseri’de, bilboardlara Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından “Kayseri’nin Gururu Sayın
Cumhurbaşkanımız Hoş Geldiniz” mesajı asıldı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 25 Ekim Cuma günü Abdullah Gül Üniversitesi’nin Akademik
Yılı açılışına da katılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3480.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Kayseri Şekerspor, Đstanbul Tuzlaspor’a Konuk
Oldu
Spor Toto 3. Lig, 3. Grupta mücadele eden Kayseri Şekerspor, Lig’in 8. haftasında Đstanbul
deplasmanına giderek, Lig’in güçlü isimlerinden Tuzlaspor’a konuk oldu. Baştan sona
çekişmeli geçen maç; 1-0 Tuzlaspor’un üstünlüğü ile sona...
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Spor Toto 3. Lig, 3. Grupta mücadele eden Kayseri Şekerspor, Lig’in 8. haftasında Đstanbul
deplasmanına giderek, Lig’in güçlü isimlerinden Tuzlaspor’a konuk oldu. Baştan sona
çekişmeli geçen maç; 1-0 Tuzlaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.
Tuzla Belediye Stadyumu’nda 20 Ekim Pazar günü saat 15.00’da başlayan karşılaşmayı Orta
Hakem Ali Terzioğlu, Yardımcı Hakemler Onur Yoldaş, Zeynur Çakır ve 4. Hakem Hüseyin
Kocadağlı yönetirken, Kayseri Şekerspor karşılaşmaya; Güven, Tayfun, Altan, Önder, Şenol,
Durdu, Mustafa Serkan, Gökhan, Đlyas, Emre ve Mustafa Tahir 11’i ile başlarken, Tuzlaspor
ise Burak, Yusuf, Yakup, Samet, Ulaş, Emre, Yemen, Kemal, Selahattin ve Okan, Gencay
11’i ile çıktı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Kayseri Şekerspor, 9. dakikada Mustafa Tahir’in geliştirdiği
atağı, rakip takımın savunması güçlükle savuştururken, 11. dakikada Tuzlasporlu Selahattin
ve Yemen’in sert şutları, kalecide kaldı. 14. dakikada Kayseri Şekersporlu Altan’ın
geliştirdiği ataktan faydalanmak isteyen Durdu, topu az farkla dışarı attı. Yine 15. dakikada
Mustafa Serkan Güçlü’nün geliştirdiği atakta ise Altan, topu kale direğinin az farkla
üzerinden, dışarı gönderdi. 21. dakikada Tuzla Spor’dan Emre’nin şutu, kalecinin kucağında
kalırken, 34. dakikada Kayseri Şekersporlu Önder’in şutu ise yine rakip kalecinin kucağında
kaldı. Maçın ilk yarısında her iki takımda aradığı golü bulamayınca, ilk yarı 0-0 sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Kayseri Şekerspor’dan Durdu’nun kullandığı köşe atışında
Önder’in kafa vuruşu, az farkla dışarı çıkarken, 52. dakikada Tuzla Sporlu Yusuf’un ortasına
Tevfik sert vurdu ve top kaleci Güven’in başarılı müdahalesi ile dışarı gitti. Bu atağın hemen
ardından köşe atışı kullanana Tuzla Spor’da Okan’ın kafa vuruşu, fileler ile buluştu ve Tuzla
Spor, Kayseri Şekerspor karşısında 1-0 öne geçti. Golün hemen ardından beraberlik arayışına
giden Kayseri Şekerspor, Durdu’nun kullandığı serbest vuruştan sonuç alamazken, 70.
dakikada köşe atışı kullanan Kayseri Şekerspor’un bu atağı da, rakip savunmasından geri
döndü.
Maçın bundan sonraki dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşma, 1-0 Tuzlaspor’un
üstünlüğü ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3481.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Fenerbahçe 3 Puanı Son Dakikada Aldı
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasından Kayseri Erciyesspor sahasında Fenerbahçe'ye 2-1
mağlup oldu.Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Erciyesspor Teknik
Direktörü Fuat Çapa, istedikleri sonucu alamadıklarını belirterek,...
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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasından Kayseri Erciyesspor sahasında Fenerbahçe'ye 2-1
mağlup oldu.
Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü
Fuat Çapa, istedikleri sonucu alamadıklarını belirterek, "Bakıldığı zaman istatistik anlamda
Fenerbahçe ligin üstünde. Onlara karşı saha içinde belli bir tepki vermemiz gerekiyordu. Her
devre 15 dakika Fenerbahçe 30 dakika biz oynayacağız demiştim futbolculara. Saha içinde
yıllardır birlikte oynamanın avantajı da var. Teknik adam değişti ama Fenerbahçe’de değişen
tek şey daha çabuk oynaması. Đlk 15 dakika bizim açımıza zor geçti. Bu süreç içinde de gol
buldu. Đlk devre son pasları daha iyi kullanabilseydik, rakibi az adamla yakalamıştık. Đkinci
devre topu takımda tutamadık. Đstediğimiz gibi olmadı. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik.
Emenike’nin girmesiyle rakip biraz daha baskılı oynadı. Ama üzücü olan, takımın disiplinli
oynaması ve iyi niyetle oynamasına rağmen son saniyelerde bizim yakaladığımız pozisyondan
sonra rakibin gol bulmasıdır. Çünkü eğer bu maçı sonuna kadar getiriyorsanız bu kadar çok
adamla çıkmamamız gerekiyordu. Biz yemiş olduğumuz golde de 5 kişi atağa çıktık. Bu da
bize çok pahalıya mal oldu” dedi.
Kayseri Erciyessporlu futbolcu Azofeifa ise üzücü bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.
Kayseri Erciyessporlu bir diğer oyuncu Sinan Kaloğlu ise “Rakibimizi tebrik ediyorum"
diyerek, "Đlk 15 dakika aslında iyi başlamadık. Đlk golü yedikten sonra oyuna ağırlığımızı
koyduk. Bütün hafta kanat versiyonlarına çalıştık. Ben ön liberolarına yönelik oynadım. Đyi
gidiyordu her şey. Kontra atakları becerebilseydik daha farklı olurdu. Üzgünüz.
Mücadelemizin karşılığı bir puan olmalıydı” açıklamasında bulundu.
FENERBAHÇE CEPHESĐ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ilginç bir karşılaşma olduğuna değinerek, "Maçın
başında erken bir gol bulduk. Rakibimiz dersine iyi çalışmış. Đstediğimiz oyunu son dakika
kadar oyuncularımızın oynaması beni sevindirdi. Türkiye liglerinde farklı farklı oyunlar
oynanıyor. Takımlar farklı direnç gösteriyor. Oyun disiplini yüksek rakiplerle oynayacağız.
Dolayısıyla biz bunların üstesinden gelebileceğimiz zamanı her zaman uzatmaya çalışacağız.
Taraftarlarımızın beklediği Fenerbahçe için biraz zaman alacak. Gün geçtikçe daha iyi
olacağız. Birden fazla atabileceğimiz pozisyonlarımız fazla olmadı. Mantısı, Pastırması ve
misafir perverliği için Kayseri’ye teşekkür ederiz. Futbol bu gün bizi biraz ısıttı” dedi.
Caner’in oyundan çıkarılması konusunda ise Yanal, “Ben onu 16 yaşından beri tanırım. Ne
zaman nasıl tepki vereceğini iyi bilirim. Ben oyuncuların sorumluluğunu almak ve çıkarmakla
görevliyim. Caner’in yerine girebilecek oyuncularımız da var. Biz 24 kişiyiz. Bütün
oyuncularımı kutluyorum” diye konuştu.

Fenerbahçeli futbolcu Emenike ise istedikleri bir galibiyeti aldıklarını dile getirerek, "Đyi top
oynayan bir takımla karşılaştık. Bu akşam güçlü kalmayı başardık. Maçı kazanmayı çok
istedik ve galibiyeti aldık. Çok kaliteli oyuncularımız var. Hepsi de iyi performans gösteren
oyuncular. Hocamız benim nerde oynayacağıma karar verir. Ben de ona göre performansımı
artırmaya çalışıyorum. Đlk golü attığım için çok çok mutluyum. Taraftarlar da bana destek
verdi onlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3482.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

