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Akmescit'e Büyük Çimento Fabrikası
Anadolunun en büyük Çimento Fabrikalarından biri Bünyan Đlçesine kurulacak.
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Kayseri'de yeni kurulacak olan ve 600 kişinin istihdam edileceği fabrikada yılda 1,5 milyon ton çimento
üretilmesi hedefleniyor. Türkiye'ye yıllık ortalama bir milyar Dolar katma değer kazandırması planlanan
fabrikaya ortaklık teklif eden bir Arap ülkesinin, 10 yıllık üretime talip olduğu belirtildi. Sanayi ve ticaret
şehri Kayseri, işsizlere umut kapısı olacak ve ülkeye katma değer kazandıracak önemli bir yatırıma ev
sahipliği yapacak. Kayseri Çimento Fabrikaları AŞ, geçtiğimiz günlerde resmen kuruldu. 13 ortaklı
fabrikanın ortakları arasında Kayseri başta olmak üzere Konya, Yozgat ve Adıyaman'dan da
işadamları bulunuyor. Çimento fabrikası, Bünyan ilçesi Akmescit kasabasına yapılacak. Fabrikanın
kurulacağı alanla ilgili her türlü fizibilite çalışmaları tamamlandı. Bölgenin toprak analizleri daha
önceden yapıldı ve çimento üretim analiz ve ÇED raporları da alındı. Yıllık 1,5 milyon ton çimento
üretiminin planlandığı fabrika ilk etapta 600 kişiyi istihdam edecek. Bu sayının daha sonra artabileceği
ifade edildi. Çimento fabrikasının ilk üretimi Kayseri ve civar illere pazarlanacak. Fabrika, ilerleyen
senelerde ise kapasite artırımı yaparak ihracata yönelecek. Fabrikanın Kayseri ve dolayısıyla ülkeye
getireceği yıllık katma değer ise bir milyar Dolar olması bekleniyor. 150 milyon euro yatırım harcaması
yapılması planlanan çimento fabrikasının yüzde 80 sermayesi alınacak krediyle, yüzde 20 sermayesi
de ortakları tarafından karşılanacak. Şu anda kredi bulunması için çalışma yapıldığı öğrenildi.
Almanya başta olmak üzere yabancı ve Türkiye bankalarıyla görüşmeler devam ediyor. Kredinin
mayıs ayı başlarında netleşmesi ve yakın zamanda da fabrikanın temelinin atılması bekleniyor.
Kurulum kredisi karşılığı fabrikaya ortak olmak ve 10 yıllık üretimi almak isteyen bir Arap ülkesi olduğu,
ancak ortakların bu teklife sıcak bakmadığı öğrenildi. Đnşaat çalışmalarının başlamasının ardından
çimento fabrikasının 20 ay içinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Halen ilçede BÜNSA'nın bir çimento
fabrikası yeralıyor. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11414
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Kayseri de 4 kaza 18 yaralı
6 otomobil ve bir otobüsün karıştığı 4 ayrı kazada biri ağır 18 kişi yaralandı.

Kategori

: Đlçeler

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 82

Tarih

: 07 Mayıs 2012 15:20

Đncesu ve Yeşilhisar Đlçelerinde meydana gelen iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı.Yeşilhisar ilçesinde
meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Y.Ü. idaresindeki 01 AZ 467 plakalı otomobil, NiğdeKayseri karayolunun 51. kilometresinde, orta refüje çarparak takla attı.
Kazada yaralanan S.D. Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde, durumu ağır olan Y.Ü. Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, M.E, N.E. ve M.E. ise Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi
altına alındı.Đncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise 2 kişi yaralandı.Ebubekir Aralık
yönetimindeki 63 HV 043 plakalı otomobil, Đncesu Küçük Sanayi Sitesi önünde, Kayseri'den Niğde'ye
gitmekte olan Đsmet Yol yönetimindeki 06 LHP 34 plakalı ciple çarpıştı.Kazada yaralanan araç
sürücüleri Đncesu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik
kazasında 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, S.Y'nin kullandığı 38 FY 711 plakalı otomobil,
Keykubat Mahallesi Bahariye Caddesi Stadyum Kavşağında, A.C. idaresindeki 38 RD 242 plakalı
otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan F.Y, Y.Y, B.Y, A.Đ.Y, G.Ç,
F.C ve F.D, Kayseri'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kayseri'de meydana gelen trafik
kazasında bir otomobil ikiye bölündü. Otomobilde bulunan 2 kişi, kazada yaralandı. Polis, meraklı
vatandaşları kaza mahallinden uzaklaştırmak için büyük çaba sarf etti. Edinilen bilgiye göre,
Kocasinan ilçesine bağlı Gazi Osman Mahallesi Kaldırım Caddesi kavşağında meydana gelen trafik
kazasında, 38 AB 382 plakalı halk otobüsü ile 8 FS 918 plakalı otomobil çarpıştı. M.G.'nin
kullandığı otomobil, çarpışmanın etkisiyle ortadan ikiye bölündü. Kazanın ardından olay yerine 112
ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünü ambulansa
almak için büyük uğraş verirken, polis ekipleri de meraklı vatandaşları olası bir patlama ihtimaline karşı
kaza yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Kundaktaki bebeği ile kaza yerine gelen bir vatandaş ta polisin
ısrarlı uyarısı sonrasında kaza yerinden uzaklaştı. Otomobil sürücüsü M.G. ve arkadaşı, 112 ekipleri
tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi
olduğunu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11415
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Bu da Sarhoş Gözlüğü
Kayseri Meydanındaki Trafik Haftası için açılan standı kesinlikle gezin.
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Kayseri'de, Karayolu Trafik Haftası nedeniyle hazırlanan
stantta kurulan parkurda, 130 promil alkollü gösteren gözlüklerle bavulu ilerleten Đl Emniyet Müdürü
Cuma Ali Aydın, parkurun dışına çıktı.Cumhuriyet Meydanında kutlanan Karayolu Trafik Haftası
etkinliklerine, Vali Yardımcısı Kasım Fikret Dayıoğlu, Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, Đl Milli Eğitim
Müdürü Đbrahim Ceylan, Đl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya, Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Trafikten
Sorumlu Đl Emniyet Müdür Yardımcısı Muammer Tığlıoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Başkanı Mustafa Alan ve çok sayıda vatandaş katıldı.Açılış konuşmasını yapan Trafikten Sorumlu Đl
Emniyet Müdür Yardımcısı Muammer Tığlıoğlu, şöyle konuştu: "Ülkemizin en önemli sorunlarından biri
olarak hemen hemen herkesin kabul ettiği trafikteki kayıplarımızı azaltmak, yol kullanıcıları diye
tanımladığımız yaya, sürücü ve yolcuların daha güvenli bir trafik ortamında bulunmalarını sağlamak
amacıyla Đçişleri Bakanlığı tarafından 01 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulamaya konulan 'Trafik
Güvenliğinde Yeni Açılımlar, Hedefler ve Çözüm Projeleri' isimliproje ile yol kullanıcılarının
bilinçlendirilmesi ve etkili denetimlerle kazaların ve kazalardan kaynaklanan ölümlerin azaltılması

hedeflenmiştir"Meydana gelen kazaların yüzde 95'inin insan kusurlu olduğunu belirten Tığlıoğlu,
şunları söyledi: "Đlimizde 2011 yılında meydana gelen toplam 5 bin 201 kazanın 579'u kavşaklarda
geçiş önceliğine uymama, 414'ü hatalı şerit değiştirme, 230'u arkadan çarpma, 140'ı da kırmızı ışık
ihlali sonucu meydana gelmiştir. Görüldüğü gibi kusurlar insan kaynaklıdır"Konuşmaların ardından
protokol Cumhuriyet Meydanına kurulan stantları gezdi. Vali Yardımcısı Fikret Dayıoğlu emniyet
kemerinin güvenliğini kontrol amacıyla test aracına bindi. Basın mensupları da emniyet kemerinin
önemine vurgu yapılmak için kurulan simülatöre bindi.Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, 80 ile 130
promil alkollü gösteren gözlükleri takarak elindeki valizle kurulan parkurda yürümeye çalıştı. Parkurun
dışına çıkan Cuma Ali Aydın, basın mensuplarına çarpmaktan son anda kurtuldu. Trafik testini
geçemeyen Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, "Kesinlikle alkollü araç kimse kullanmasın. Mecburen
aracıyla bir yere gitmez zorunda olan vatandaşlarımız arkadaşlarından yardım alsınlar" diye uyarıda
bulundu.Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü standında da kurşunlanan levhalar dikkat çekti. Karayolları
Bölge Müdürlüğü yetkilisi, bölge müdürlüğüne bağlı otoyol, devlet ve il yollarında 41 bin 216 adet
standart levha yerleştirildiğini belirterek "Bu levhaların her birinin fiyatı 93 TK, toplam standart
levhaların maliyeti3 milyon 447 bin 138 TL'dir. Bilgi levhası ise 9 bin 348 adet yerleştirilmiş ve bu
levhaların birim fiyatı 285 TL olmak üzere toplam maliyeti 2 milyon 664 bin 180 TL'dir" dedi. Öte
yandan Emniyet kemeri kullanım oranı ile ilgili yapılan istatistik çalışmalarda, sürücü ve yayaların şehir
içinde emniyet kemeri kullanımının çok düşük olduğu bildirildi. Şehirlerarası yolda emniyet kemeri
takan sürücü ve yolcu oranı yüzde 95, şehir içinde ise yüzde 72 olarak belirlendi.Kayseri Emniyet
Müdürlüğü Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Muharrem Tığlıoğlu, trafik kazalarında en
önemli etkenin insan unsuru olduğu ve öne çıktığını belirtti. Tığlıoğlu, kazaların yüzde 95 gibi oranının
insan unsurundan kaynaklandığını dile getirdi. Tığlıoğlu, 2010 yılında Türkiye genelinde meydana
gelen trafik kazalarında 4 bin 45 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2011 yılında bu rakamın 3 bin 835'e
düştüğünü ifade etti. Halen sayının fazla olduğunu aktaran Tığlıoğlu, bir önceki yıla göre ölüm
sayısının düşmesinin yapılan eğitimlerin sonucu olarak gösterdi.Muharrem Tığlıoğlu, kazaların
engellenmesinde denetimlerin yüzde 15 gibi bir etkisi olduğunu hatırlatarak, sadece denetimlerle
kazaların önlenemeyeceğinin bir gerçek olduğunu söyledi.Tığlıoğlu, trafik sorunun çözümünde sadece
trafik zabıtasının yapacağı faaliyetlerle de çözülmesinin mümkün olmadığına dikkat çekti. Ana
sınıflarda başlayan ilk ve orta öğretimde devam eden trafik eğitimin önemine işaret eden Tığlıoğlu,
"Ailelerinde destekleyeceği trafik eğitimi etkin bir şekilde verilmedikçe, trafik kültürü oluşmadıkça
kazaların engellenmesinden bahsetmek mümkün değil. Hoşgörü, sevgi ve saygı ile akan bir trafik
istiyorsak karşımızdaki insanlardan önce kendi davranış ve alışkanlıklarımızın değişmesini
sağlamalıyız. Zamanla diğer insanlarında değiştiğini görebiliriz." dedi.Trafik kazaların genelinin şehir
içinde meydana geldiğini anlatan Tığlıoğlu, kaza nedenleri arasında kavşaklar geçiş önceliğine
uymama, hatalı şerit değiştirme, arkadan çarpma, kırmızı ışık ihlalinin ilk sıralarda yer aldığını ifade
etti.Emniyet Genel Müdürlüğü'nün emniyet kemeri ile ilgili yaptığı araştırmaya da değinen Tığlıoğlu,
"şehir içinde emniyet kemeri takma oranı yüzde 72. şehirlerarası yollarda emniyet kemeri takma oranı
ise yüzde 95. Kazaların şehir içinde daha çok olduğunu ve ölüm olaylarının yaşandığını düşünürsek,
şehir içinde emniyet kemeri takma oranını yüzde 100 yapmak zorundayız." diye konuştu. Bu arada Ak
Parti Kayseri Milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya ve Đsmail Tamer, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü
(PMYO) Mustafa Yavuz'u ziyaret etti.Milletvekili Öksüzkaya, ziyarette yaptığı açıklamada, 2003'te
yüzde 21 olan fakülte ve yüksekokul mezunu polis sayısının, bugün yüzde 90'Lara yükseldiğini
kaydetti.Bunun Türkiye'nin katettiği mesafeyi gösterdiğini vurgulayan Öksüzkaya,"Polislerimizi her
derdimize deva oluyor. Ne zaman başımız sıkıntıya düşse yanımızdalar" dedi.Öksüzkaya, terör
olaylarının son dönemde azaldığına dikkati çekerek, güvenlik güçleri sayesinde huzur içinde
olduklarını anlattı.Đsmail Tamer ise, terör konusunda önemli bir mesafe katedildiğini belirterek, bunda
emniyet teşkilatının rolünün büyük olduğunu söyledi.Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü (PMYO)
Mustafa Yavuz da milletvekillerinin ziyaretlerinin öğrencilerin moral ve motivasyonuna önemli katkı
sağlayacağını ifade etti.Bu dönem 245 öğrenciyi mezun edeceklerine işaret eden Yavuz, "Polis Meslek
Yüksek Okulu (PMYO) giriş sınavı için başvurular sürüyor. Bugüne kadar internet üzerinden 3 bin
başvuru aldık. 737 kişi de fiili olarak başvuru yaptı. Bu dönem Türkiye genelinde 8 bin öğrenci
alınacak. Biz de 12 Haziran'da 245 öğrencimizi mezun ederek yerine 250 yeni öğrenci alacağız" diye
konuştu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11416
Erişim Tarihi: 07.05.2012

2 Araçta esrar bulundu
123 kilo 108 gram esrar maddesi ele geçirildi.Sürücüleri gözaltına alındı
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Kayseri'de polis ekipleri iki ayrı otomobilde yaptığı arama sonucu 123 kilo 108 gram esrar maddesi ele
geçirdi. Olayda otomobillerin sürücüleri gözaltına alındı.Bir ihbarı değerlendiren Kayseri Emniyeti
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri ve Ankara plakalı iki
otomobili kent girişinde kontrol amaçlı durdurdu.Kayseri plakalı otomobildeki poşetlerde 104 kilo 178
gram esrar ele geçirildi. Otomobillerde bulunan A.E., T.A., A.S. ve M.S. gözaltına alındı.Polis ekipleri,
bir başka ihbar üzerine, Malatya'dan Kayseri'ye gelmekte olan Đstanbul plakalı iki otomobili şehir
girişinde durdurdu. R.A.'nın kullandığı otomobilde 18 kilo 930 gram esrar bulundu. R.A. ile diğer
otomobilin sürücüsü M.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. Öte
yandan ilimizde yaşanan bazı asayiş olayları şu şekilde: Pınarbaşı ilçesinde, pencereden bakarken
aşağıya düşen kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre, Kaman köyünde yaşayan Ali Akduman (85), tek katlı evinin penceresinden
bakarken dengesini kaybederek yaklaşık 3,5 metre yükseklikten düştü.Başını beton zemine çarpan
Akduman, olay yerinde yaşamını yitirdi.Ali Akduman'ın Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nde yapılan
otopsisinde beyin travması sonucu öldüğü belirlendi.Çaldıkları kabloları yakan 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, çaldıkları 40 kilo kabloyu Oruçreis Mahallesi Ayancık Caddesi'ndeki boş bir
alanda yakan M.D ve M.G, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın
sürdürüldüğünü belirtti.Kayseri'de, otomobilinin deposunu dolduran ancak ücretini ödemeden kaçan bir
sürücü jandarma ekiplerinden kaçamadı.Edinilen bilgiye göre Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen
olayda E.E.'nin benzini biten 06 KGS 26 plakalı aracının deposunu doldurduğu ve ücretini ödemeden
kaçtığı öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında E.E.'nin Akkışla Đlçe Jandarma ekipleri tarafından
yakalandığı bildirildi.E.E.'nin yapılan sorgusu sonrasında serbest bırakıldığı kaydedildi.Develi
ilçesinde, eşini sopa ve taşla döven kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Epçe Köyü Karamıhlı Yaylası'nda, M.O traktörünü kendisinden habersiz
komşusuna veren eşi A.O'yu sopa ve taşla dövdü.Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.O, Develi
Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.M.O ise, ifadesi alındıktan sonra serbest
bırakıldı.Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir kişi ilaç içerek intihara kalkıştı.Edinilen bilgiye göre Yahyalı
ilçesine bağlı Mustafabeyli köyünde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen
S.Ç.'nin 20 adet hap içerek intihara kalkıştığı öğrenildi.Yahyalı Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen
S.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
-Güvercin hırsızları çamura saplandıKocasinan ilçesinin Çevril köyünde, Y.D'ye ait bağ evinin önünde bulunan kümesteki güvercinler B.E,
D.A. ve A.S. tarafından çalındı.Hırsızlık olayını gören Y.D'nin komşusu C.S, A.S'yi kaçarken yakaladı.
B.E. ve D.A. ise, kaçtıkları 38 ND 473 plakalı otomobilin çamura saplanması sonucu jandarma
tarafından gözaltına alındı.Yetkililer, zanlıların gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturmanın
sürdüğünü belirtti.
-Kestiği ağaç üzerine devrildiKocasinan ilçesinin Yazır köyünde Y.B, kendisine ait tarlada hızarla kestiği ağacın altında kalarak ağır
yaralandı.Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Y.B'nin hayati tehlikesinin
bulunduğu öğrenildi.

-Öğrencisini yaraladıAğırnas beldesinde H.K.T. öğrencisi olan A.Ö'yü kendisine küfür ettiği gerekçesiyle sopa ile vurarak
yaraladı.A.Ö, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Gözaltına alınan H.K.T ise, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
-Ayakları koptuYeşilhisar ilçesinin Kılcan bölgesindeki işyerinde, yem karma makinesinin"helezon" adı verilen kesici
aletine ayaklarını kaptıran M.T'nin, her iki ayağı diz kapaklarından koptu.Ağır yaralanan M.T,
Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından helikopter ambulansla Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
-Cezaevi ziyaretinde yakalandıKayseri Kapalı Cezaevi'nde "yaralama" suçundan tutuklu bulanan A.Y'yi ziyarete gelen kardeşi S.Y'nin
yapılan kimlik sorgusunda Kayseri 3. Sulh Ceza Mahkemesince "mala zarar vermek" suçundan
arandığı tespit edildi.Ziyaretin ardından gözaltına alına S.Y, polise teslim edildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11417
Erişim Tarihi: 07.05.2012

Kayseri de Vakıflar Haftası
Vali : Vakıf bilincinin oluşması lazım
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Vakıflar Haftası kutlanma etkinlikleri başladı.
Vakıflar Bölge Müdürü Đbrahim Genç ve vakıf çalışanları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na
çelenk koydu.Genç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde vakıf
medeniyetinin geliştiğini belirterek, bu medeniyetin günümüze kadar geldiğini vurguladı.Vakıfların,
Türk tarihinin en önemli müesseseleri arasında yer aldığına dikkati çeken Genç, ecdadın bıraktığı vakıf
eserlerine sahip çıktıklarını söyledi.Genç ve vakıf çalışanları, buradaki törenin ardından Vali Mevlüt
Bilici'yi makamında ziyaret etti.Tarih ve kültür medeniyeti için önem taşıyan Vakıflar Haftası'nın
kutlanmaya başlandığını ifade eden Bilici, "Vakıflar, geçmişte çok önemli kamu hizmeti yürütmüştür.
Bugün de toplumumuzda bazı sivil toplum kuruluşları bu görevi yürütüyor. Vakıflar, en önemli sivil
toplum kuruluşudur. Vakıfların bugün de önemli görevleri var. Toplumda vakıf bilinci oluşması
açısından haftayla ilgili etkinlikler önem taşıyor" dedi.Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 29. Vakıflar Haftası
dolayısıylada bir program düzenledi. Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'ndaki etkinliğe, Vali Yardımcı
Azmi Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Vakıflar Bölge
Müdürü Đbrahim Genç ve davetliler katıldı.
Bölge Müdürü Đbrahim Genç, yaptığı konuşmada, Vakıflar Haftası'nın her yılın mayıs ayının ikincisi
haftası kutlandığını anımsattı.Vakıfların kuruluş amaçları hakkında bilgi veren Genç, şunları kaydetti:
"Vatandaşların vakıflar yoluyla yapılan yardımlara desteğini sağlamak, vakıf kurucularını anmak ve
Türk kültürüne ait vakıf abidelerinin korunması için düşünce ve güç birliği sağlamak, kuruluş
amaçlarımız aramında yer alıyor. Đnsanlar, vakıflar aracılığıyla kendisinden sonra geleceklere yardım
eder. Vakıflarımızın asli görevleri arasında, hayatın güzelleşmesi ve sosyal hayatın korunması için
cami, mescit, kütüphane, aşevi, bedesten, köprü, yetim evi ve barınak yapmak bulunuyor. Ayrıca
vakıflar sayesinde yardıma muhtaç öğrencilerimize burs, yoksul vatandaşlara da kuru gıda yardımında
bulunuyoruz."Vali Yardımcısı Azmi Çelik de, bireyin topluma, toplumun da bireye yardımı için vakıfların
şart olduğunu vurguladı.

Vakıf varlıklarının vatana ve millete hizmet edenlerin armağanı olduğunu ifade eden Çelik, halkı
vakıflara daha fazla sahip çıkmaya çağırdı.Konuşmaların ardından sinevizyon eşliğinde vakıflar
tanıtıldı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11418
Erişim Tarihi: 10.05.2012

Kaski'den Yunanlı Transferi
Yunan milli takımının yıldızı olan Evanthia Maltsi ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
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Geride kalan sezonda ligi 3'üncü sırada bitiren Euro Cup'da ise final oynamayı başaran Kaskispor,
yeni sezon öncesi şampiyonluk parolasıyla transfere hız verdi. Kulüp Başkanı Ender Batukan,
"Evanthia Maltsi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yunan milli takımının yıldızı olan yeni transferlerimiz,
daha önce WNBA'de Connetcticut Sun, Fransa'da Bourges, Đspanya'da Ros Casares, ÇEK
Cumhuriyeti'nde USK Prag ve Polonya'da Polkowice takımlarında oynamış başarılı bir sporcu" dedi.
YABANCI TRANSFERĐNĐ NOKTALADI
Maltsi'nin 2007 ve 2009'da Euroleague, All-star kadrolarına seçildiğini, 2009'da Avrupa beşincisi olan
Yunanistan milli takımı forması ile Avrupa şampiyonasının sayı kraliçesi olarak MVP seçilmiş bir
oyuncu olduğunu anlatan Başkan Batukan, şöyle konuştu: "Euroleauge'nin en değerli oyuncusu Asjha
Jones, Đspanyol oyun kurucusu Nuria Martinez, pivot pozisyonundaki Nicky Anosike son olarak da
Evanthia Maltsi'yi renklerimize kattık. Yabancı transferini kapattık. Bir iki yerli oyuncu takviyesiyle yeni
sezona şampiyonluk parolasıyla gireceğiz."
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11419
Erişim Tarihi: 10.05.2012

Küpeli'ye 12 Bin (Mahlep)Aşılık Kiraz
Mahlep fidanlarına kiraz aşılaması yapılarak yöreye ekonomik girdi sağlanmış olacak
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Kayseri Đl Özel Đdaresi 117 bin fidan dikimi gerçekleştirdi. Đl Özel Đdare, köylerde badem dikimlerini
mahlep dikimlerine öncülük ederek, köy halkına ek gelir sağlama yolunu açıyor.
Son 1 ay içerisinde 12 bin fidan dikimi daha yapan Kayseri Đl Özel Đdaresi, dikim sezonu boyunca
toprakla 117 bin fidanı toprakla buluşturdu. Đl Özel Đdaresi ağaçlandırma yapmakla kalmayıp, köylüye
ekonomik girdi sağlayacak mahlep ve badem dikimlerinin öncülüğünü de yapıyor.
Đl Özel Đdaresi Genel Sekreteri Mustafa Atsız,
kurumsal olarak fidan dikimine önem verdiklerini, bir yandan ağaçlandırma yaparken diğer yandan da
köylüye gelir getirecek türde fidan dikim çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.
Đl Özel Đdaresi'nin ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra köylüyü kazandırmayı amaçladığını
vurgulayan Atsız, "Köy yollarının kenarlarına sedir ve akasya türü fidanlar dikiyoruz. Bu durum daha
çok yeşillendirme anlamında önem taşıyor. Yapılan teknik çalışmalar sonucu hem toprağı ve hemde
iklimi uygun görülen bölgelere ise mahlep ve badem ekimleri yapıyoruz. Son olarak Özvatan Küpeli
köyü sınırlarında idaremize tahsis edilen 174 hektar alanda toplamda 12 bin adet mahlep fidanı dikimi
yaptık. Mahlep, özelliğinden dolayı çabuk gelişen ve aşıya uygun bir ağaç türü. Bir süre sonra bu
mahlep fidanlarına kiraz aşılaması yaparak yöreye ekonomik girdi sağlamış olacağız." dedi.
Atsız, '"63 bin 750 adet sedir, 28 bin 500 adet adet akasya ve mahlep ile 25 bin 300 adet badem ekimi
yapılmıştır. Ekim yapılan alanlar dikenli tel ile çevrilip koruma altına alınmıştır." ifadelerinde bulundu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11420
Erişim Tarihi: 10.05.2012

Ülkücüler Pınarbaşı da Piknik Yaptı
Pikniğe Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke ve Belediye Başkanlarıda katıldı.
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Kayseri Ülkü Ocakları tarafından Pınarbaşı Devlet Bahçeli Parkı'nda bir piknik düzenlendi.Pikniğe
Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke, Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursan Ataş, Bünyan
Belediye Başkanı Mehmet Özmen, Milliyetçi Hareket Partisi Đl Yönetimi ve çok sayıda Ülkü Ocakları
üyesi katıldı.Eke, pikniği organize eden Ocak yöneticilerine teşekkür ederek pikniğe katılanlara tatlı
ikramında bulundu.Piknikte ayrıca Başkan Eke ve beraberindekiler Pınarbaşı Devlet Bahçeli Parkı'nda
yürüyüş yaparak Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş'dan park hakkında bilgiler aldılar.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11421
Erişim Tarihi: 10.05.2012

KAYSERĐ Otogarı Satılıyor
Büyükşehir Belediyesi 53 milyon lira tahmini bedelle ihalede 23 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'de
gerçekleşecek.
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Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Şeker Mahallesi'nde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali
ihaleyle satılacak.Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda kapalı teklif usulü ile yapılacak ihale, 23
Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'de gerçekleşecek.Yaklaşık 53 milyon lira tahmini bedelle satışa
çıkarılan terminal ihalesine katılmak isteyenler, en geç 23 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00'e kadar
Büyükşehir Belediyesi Kararlar Şube Müdürlüğü'ne başvurabilecek.Bu arada Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç, park, bahçe ve orta refüjlerin bakımı, sulanması, çimlerin biçilmesi ve
temizliği işinin ihale ile özel firmalara yaptırılacağını söyledi.4734 sayılı kamu ihale kanununun 19.
maddesine göre, açık ihale usulü ile park, bahçe ve orta refüjlerin bakımı, sulanması, çimlerin biçilmesi
ve temizliği işinin özel firmalara yaptırılacağını belirten Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesi olarak
hizmetin daha etkin, verimli ve daha az maliyetli yapılabilmesi amacı ile birçok hizmeti özelleştirdik.
Belediye olarak Park, bahçe ve orta refüjlerin bakım ve sulanması ile çimlerin biçilmesi işini de özel
sektöre yaptırıyoruz. Bu amaç ile 27 ay süre ile park, bahçe ve orta refüjlerin bakımı, sulanması,
çimlerin biçilmesi ve temizliği hizmet alımı işi 4.734 sayılı kamu ihale kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir." dedi.Đhaleye ilişkin ayrıntılı bilgilerin Belediyenin internet
sayfasında yer aldığını ifade edenBüyükkılıç, Melikgazililerin her sabah temiz, pırıl pırıl ve yeşillikler
içinde bir çevre de güne başlayabilmeleri için belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini
kaydetti.Büyükkılıç, ihalenin 14 Mayıs 2012 günü saat: 14.00 Belediye Encümen salonunda
yapılacağını sözlerine ekledi.Öte yandan KASKĐ Genel Müdürlüğü'nün ductil boru ve ek parçaları alım
ihalesi yapıldı. KASKĐ Genel Müdürü Ender Batukan, yaptığı açıklamada, www.kaski.gov.tr
adresindeki internet sitesinden de yayınlanan ihaleye 2 firmanın katıldığını belirtti.Batukan, ihalede
Xinxing Ductile Iron Pipes Co. Ltd. şirketinin 3 milyon 892 bin Dolar, Samsun Makine Sanayi AŞ'nin
ise 6 milyon 929 bin lira lira teklif verdiğini, ihale sonucunun komisyon üyelerinin yapacağı
değerlendirmenin ardından açıklanacağını kaydetti. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11422
Erişim Tarihi: 10.05.2012

Şikede Kayserispor'a Ceza Yok
Futbolda Şike davasında Kayserispor ve diğer kulüplerlerle ilgili gece geç saatlerde kararları açıkladı.
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Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yayınlanan, PFDK'nın 06.05.2012 tarih ve 111 sayılı
toplantısında almış olduğu kararlara göre;
Đşte Kayseripor'u ilgilendiren maddeler :
37- ÖNDER TURACI hakkında, 04.03.2011 günü oynanan Kayserispor-Manisaspor müsabakasında,
müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları
oluşmadığından CEZA TAYĐNĐNE YER OLMADIĞINA,
66- KAYSERĐSPOR Kulübü hakkında, 04.03.2011 günü oynanan Kayserispor - Manisaspor
müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin
ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYĐNĐNE YER OLMADIĞINA,
71- FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, 21.02.2011 günü oynanan Manisaspor - Trabzonspor, 26.02.2011
günü oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Kasımpaşa, 04.03.2011 günü oynanan Kayserispor - Manisaspor,
06.03.2011 günü oynanan Bursaspor - Đstanbul BBSK, 06.03.2011 günü oynanan Beşiktaş A.Ş. Trabzonspor A.Ş., 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe A.Ş. (oyçokluğu),
13.03.2011 günü oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Konyaspor, 18.03.2011 günü oynanan Galatasaray A.Ş.
- Fenerbahçe A.Ş., 20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği - Trabzonspor A.Ş., 09.04.2011 günü
oynanan Eskişehirspor - Fenerbahçe A.Ş., 10.04.2011 günü oynanan Galatasaray A.Ş. - Trabzonspor
A.Ş., 17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor A.Ş.- Bursaspor, 22.04.2011 günü oynanan
Eskişehirspor - Trabzonspor A.Ş. (oyçokluğu), 24.04.2011 günü oynanan Bucaspor - Fenerbahçe
A.Ş., 01.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe A.Ş.- Đstanbul BBSK (oyçokluğu), 08.05.2011 günü
oynanan Kardemir D.Ç. Karabükspor - Fenerbahçe A.Ş., 15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor A.Ş.Đstanbul BBSK, 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe A.Ş.- MKE Ankaragücü(oyçokluğu),
22.05.2011 günü oynanan Sivasspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakalarında, müsabaka sonucunu
etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA
TAYĐNĐNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11423
Erişim Tarihi: 10.05.2012

Cırgalan Hobi Bakçesi Kuraları Çekildi
125 M2 lik 465 hobi bahçesi 3 yıllığına kiraya verildi
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Büyükşehir Belediyesi'nin bağı bahçesi olmayan emeklilere ve yaşlılara yönelik olarak hizmete
sunduğu hobi bahçelerinden Cırgalan Hobi Bahçeleri için kura çekimi yapıldı.
Kadir Has Kongre Merkezi Büyük Salon'da yapılan kura çekimi sonucunda Cırgalan Mahallesi'nde
yapımı tamamlanan 125 m² büyüklüğündeki hobi bahçelerinin sahipleri belirlendi.
ASIL KAYIT ĐÇĐN SON GÜN 16 MAYIS
Kura çekimi sonunda adına bahçe çıkanların 16 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar
Büyükşehir Belediyesi Zemin Kat 3 Nolu odaya başvurarak asıl kayıt yaptırmaları ve bahçe ücretlerini
ödemeleri gerekecek. Asıl kayıt yaptırmayanların bahçeleri, yedek kullanıcılara tahsis edilecek.
Ücretlerini ödeyen bahçe sahipleri, 16 Mayıs Çarşamba günü makbuzlarını göstererek anahtarlarını
alabilecek.

KARPUZATAN HOBĐ BAHÇELERĐ KURASIZ TAHSĐS EDĐLECEK
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin Karpuzatan'da bulunan hobi bahçeleri, Büyükşehir Belediyesi
Park Bahçeler Daire Başkanlığı'na müracaatta bulunan vatandaşlara kurasız olarak 7 yıllığına tahsis
edilecek.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11424
Erişim Tarihi: 10.05.2012

Erciyesspor Kasımpaşayı Dava Etti
Kasımpaşa futbol şube sorumlusu Mehmet Süha Sidal ile kulübü aleyhine manevi tazminat davası açıldı.
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TFF 1. Lig takımlarından Kayseri Erciyesspor, teşvik primi aldıkları iddiasını ortaya atan Kasımpaşa
futbol şube sorumlusu Mehmet Süha Sidal ile kulübü aleyhine manevi tazminat davası açtı.
Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü ve Hukuk Danışmanı Kaan Savruk yaptığı yazılı açıklamada,
Kasımpaşa-Kayseri Erciyesspor maçından önce teşvik primi aldıkları yönünde iddiada bulunan
Mehmet Süha Sidal'a tepki gösterdi.
Sidal'ın, telefonla katıldığı televizyon programında, iddialarını "Belgem var, ispatlarım" sözleriyle
desteklemeye ve kulüplerini zor durumda bırakmaya çalıştığını ileri süren Savruk, şunları kaydetti:
"Tarafımızca, bu asılsız iddiayı ortaya atan kişi ve bağlı bulunduğu kulüp hakkında, Kayseri 3. Asliye
Hukuk Mahkemesi'nde manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca bu kişi hakkında Cumhuriyet
Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş ve PFDK'ya da aynı nedenlerle ceza alması için şikayet
edilmiştir. Kayseri Erciyesspor Kulübü olarak şanlı ve dürüst tarihimize, vizyonumuza bağlı kalarak bu
davaların takipçisi olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın."
Temsilcimiz Erciyesspor tarafı ise şu açıklamayı yapmıştı.
Bu sezona damgasını vuran şike ve teşvikle ilgili dün de önemli iddialar vardı. 1. Lig takımlarından
Kasımpaşa’da, futbol şube sorumlusu Süha Sidal çarpıcı açıklamalar yaptı. Sidal bugün
karşılaşacakları rakipleri Erciyesspor’un teşvik primi aldığını öne sürerek, “Erciyesli futbolculara 10-15
bin lira prim verileceğini öğrendik. Federasyona ve savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz.
Kasımpaşa üzerine oynanan oyunlar ortaya çıkarılsın” dedi. Erciyesspor Basın Sözcüsü Şadi
Büyükkeçeci ise iddialar için şunları söyledi: “Hiçbir maç için özel prim koymadık. 3 hafta önce
futbolcularımıza Play-Off’a kalmaları durumunda 25 bin lira prim vaadettik. Kasımpaşa maçı için
özel bir prim belirlemedik.”
EDĐTÖR :ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11425
Erişim Tarihi: 10.05.2012

Engelsizsiniz Erciyes' te
Erciyes Dağı'nda "Engelsizsiniz ve Kültürel Miras" etkinliği düzenlendi.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Kültür-Sanat
:0
: 52
: 07 Mayıs 2012 22:18

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Toplum Gönüllüleri Kulübü ve Tekerlekli Sandalyeliler Platformu tarafından
"Engelsizsiniz ve Kültürel Miras" etkinliği düzenlendi. Farklı illerdeki üniversitelerden öğrencilerin ve
engellilerin katıldığı programda, toplumun engellilere bakış açısı değerlendirilerek, çeşitli geziler
düzenlendi. ERÜ Toplum Gönüllüleri Sorumlusu Sefa Keleş, yaptığı açıklamada, üniversite öğrencileri
ve Tekerlekli Sandalyeliler Platformu üyeleriyle Kayseri'deki kültürel ve tarihi yerleri gezdiklerini belirtti.
Engellilerle birlikte bir çok faaliyet gerçekleştirdiklerine değinen Keleş, "Üniversite öğrencileri olarak
Kadir Has Kongre Merkezi'nde 'Engellilerin Ulaşılabilirliği' konulu konferans düzenledik. Daha sonra da
diğer öğrenci arkadaşlarımız ve engellilerle Erciyes'i gezdik. Cumhuriyet Meydanı'nda toplumun
engellilere bakış açısına yönelik anket çalışmaları, empati ve çeşitli oyunlar oynayarak yerel halkta
farkındalık yaratmaya çalıştık" dedi. Engelliler olarak, üniversite öğrencilerinin gösterdiği bu
duyarlılıktan memnun kaldıklarını ifade eden Tekerlekli Sandalyeliler Platformu Sorumlusu Kadircan
Gökalp de, "Her geçen gün engellilere bakış açısında çok büyük bir gelişmeler sağlanmakta. Biz
engellilere engel olunmadıktan sonra yapamayacağımız hiç bir şey yok" diye konuştu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11426
Erişim Tarihi: 10.05.2012

Bünyan Cezaevinin Temeli 1 Temmuz da mı ?
Temeli Başbakan Erdoğan'ın atacağı Belirtiliyor
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Sevgili arkadaşlar Bünyanımıza bu sene içerisinde;Anadolu Lisesi temeli atılacak şu anki Anadolu
Lisesi de sağlık meslek Lisesi olacak. Ayrıca Đlçedeki Đmam Hatip Lisesinin bahçesine 200 kişilik
öğrenci yurdu yapılacak.Đnşaallah Başbakanımız 1 Temmuz da burda Bünyan Cezaevimizle beraber
buralarında temeli atılacak.Ayrıca 2013 yılı içerisinde Anadolu Öğretmen lisesinin de temeli atılacak
.Halkımıza duyurulur.Ak Parti Bünyan teşkilatı)Ahmet Berrahi Sarıkaya
HABER:EDĐTÖR - ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11427
Erişim Tarihi: 10.05.2012

Ve Kilci Đstifa Etti
KTO Başkanı Hasan Ali Kilci Sincan Cezaevinde iken görevinden istifa etti.
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Kayseri Şeker Fabrikası'nın tescil işlemiyle ilgili olarak rüşvet aldığı iddiasıyla 7 aydır Sincan
Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kilci'nin,
görevinden istifa ettiği bildirildi.KTO Meclis Üyesi ve Hasan Ali Kilci'nin oğlu Derviş Kilci, düzenlediği
basın toplantısında babasının istifa kararını açıkladı. Derviş Kilci, babasının halen devam eden
mahkeme nedeniyle 7 aydır Sincan Cezaevi'nde tutuklu olarak kaldığını belirterek şunları söyledi:
"Babam, Kayseri Şeker Fabrikası'nın tescil işlemiyle ilgili olarak rüşvet aldığı iddiasıyla
yargılanmaktadır. Babam asla rüşvet almamıştır. Kimse babama rüşvet vermeyi teklif bile edemez.
Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada babama isnat edilen '2400.bin' mesajı,
babamın Đstanbul'dan saat 24.00'te uçağa bindiği için gönderdiği mesajdır. Babamın Đstanbul'da
olduğunu bilen Vedat Ali Özışık 'Ne zaman geliyorsun ağa' diye mesaj atmış, babam da 'Sabah
görüşürüz.24.BĐN(iyorum)' diye bu mesaja karşılık vermiştir. THY'den uçak biniş saati ve diğer bilgiler
içeren dökümanları alıp mahkemeye teslim ettik. Babam asla rüşvet almamış, tescil işlemleri yasalara
göre yapılmıştır."
'KENDĐSĐNĐ HAYIR ĐŞLERĐNE ADAYACAK'
Babasının KTO Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Derviş Kilci, "Kanun gereği zaten 2
seçim dönemini tamalayan babamın KTO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aday olamayacağı, seçim
takviminin başlamış olması ve seçimlere 6 aylık bir sürenin kalması nedeniyle bu istifa kararı
alınmıştır. Babam ticaret hayatına devam edecek, kendisini bundan sonra hayır işlerine adayacaktır.
Yüce Türk Adaleti'ne güveniyoruz" diye konuştu.KTO BaşkanVekili Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu da
konuşmasında, "Seçimle gelenler görevlerinden seçimle gitmeliler. Demokrasinin gereği budur. Hasan
Ali Kilci'nin suçsuz olduğuna hepimiz inanıyoruz" dedi.KTO Bakanı Hasan Ali Kilci, 25 Ekim 2011
tarihinde Kayseri'de gözaltına alınarak Ankaraya götürülmüş, Kayseri Şeker Fabrikası'yla ilgili devam
eden mahkeme sürecinde rüşvet aldığı ve çete üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11428
Erişim Tarihi: 10.05.2012

Đncesu da Okullarda Süt Dağıtımı
"Okul Sütü Akıl Küpü" Đlçedeki okullarda öğrencilere dağıtıldı.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü
"Okul Sütü Akıl Küpü" projesi kapsamında, Đncesu'da ilköğretim öğrencilerine süt dağıtıldı. Đncesu
Kaymakamı Ercan Öter, Đlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Kaplan, Đlçe Gıda Tarım Hayvancılık
Müdürü Mehmet Çelebi, ilçedeki Karamustafapaşa Đlköğretim Okulu'na gelerek öğrencilere süt dağıttı.
Kaymakam Öter, öğrencilere haftanın 5 günü dağıtılacak sütü içmelerini tavsiye ederek, sütün
faydalarını anlattı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11429
Erişim Tarihi: 10.05.2012

KASKĐ'li 3 Oyuncu Mlli Takımda
Esra,Pınar ve YaseminA Milli Takım kadrosunda 25 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Ankara'daki elemelerde
olacak
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Türkiye Kadınlar Basketbol Birinci Ligi'nde mücadele eden Kayseri KASKĐ Spor'dan 3 oyuncunun A
Milli Takım kadrosuna çağrılması, takımı gururlandırdı.KASKĐ Genel Müdürü ve Kulüp Başkanı Ender
Batukan, yaptığı açıklamada, oyuncuları Esra Ural, Pınar Demirok ve Yasemin Begüm Dalgalar'ın,
FIBA Kadınlar Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Takım kadrosuna çağrıldığını
anımsattı.Batukan, 25 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Ankara'daki elemelerde oyuncularının
mücadelesini gururla takip edeceğini belirtti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11430
Erişim Tarihi: 10.05.2012

Zeki Orhan" CHP Đl Başkan Adayı
Orhan, parti içi demokrasiyi eksiksiz çalışacakı,kadın ve gençlik kollarına gereken önem verelecek.
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Kimya Mühendisi Zeki Orhan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Đl Başkanlığına adaylığını açıkladı.CHP il
binasında yaptığı basın toplantısıyla adaylığını açıklayan Zeki Orhan, "Hepimize düşen görev,
partimizi iktidara taşıyabilmek için CHP anlayışı ile tüm gücümüzle çalışmaktır. Partimiz, Kayseri'de iyi
yönetilmemiş, partililer küstürülmüş ve CHP'nin oyları Kayseri'de Türkiye oy oranın yarısına bile
ulaşmamıştır. Bu iç karartan tablodan kurtulmak için adaylığımı açıklıyorum" dedi.Đl başkanı seçildiği
taktirde yapmayı planladığı icraatlarıyla ilgili bilgi veren Zeki Orhan, parti içi demokrasiyi eksiksiz
çalıştıracağını, kadın ve gençlik kollarına gereken önemi vereceğini ve her ilçeden aylık raporlar
alacağını da sözlerine ekledi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11431
Erişim Tarihi: 10.05.2012

Kuşçu Marina da Muhtar Toplantısı
Bekir Yıldız:Kayseri'ye girmek isteyen, hava, kara, demir ve deniz yoluyla mutlaka Kocasinan'dan girecek.
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.Kuşçu Marina
tesislerinde yılın ilk muhtarlar toplantısını yapan Başkan Yıldız, Kayseri'nin çevre illerle birlikte
değerlendirilmesi gerektiğini, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Sivas ve Yozgat'tan insanların birçok ihtiyacını
karşılamak için Kayseri'ye geldiğini belirtti.Kayseri'nin Kocasinan ilçesi ile birlikte büyüyüp gelişeceğini
ifade eden Yıldız, şunları kaydetti: "Çabamız, şehrimizi dünyanın aranılır ve takdir edilir bir numaralı
şehri yapmaktır. Aynı zamanda insanların ihtiyaçlarını tam ve birebir çözmek amacındayız. Kocasinan
sınırlarının önü açıktır. Kayseri ister istemez Kocasinan'da gelişecek.Araziler müsait, müteahhit veya
girişimciler en rahat Kocasinan tarafında yer bulur. Esnaf sitesi isteyen esnaf, araziyi ve ulaşımı en
rahat Kocasinan'da bulur. Kocasinan, şehrin rezerv alanı ve şehrin giriş kapısıdır. Kayseri'ye girmek
isteyen, hava, kara, demir ve deniz yoluyla mutlaka Kocasinan'dan girecek. Her iş yerli yerinde olsun
gayretindeyiz. Hep birlikte, hem bu şehirde yaşayacağız, hem de şehri güzelleştireceğiz."Yaz ve

sonbaharda birer toplantı daha yapacağız. Bizim mahallelerde belediyemizin personelleri hizmet
vasıtasıyla mahallelerde en az 3 kez bulunur ve gördüğü eksikleri ilgili birime bildirir. Biz, mahallenin
temsilcisi muhtardan da beklentilerini de alarak mahallelerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Mahallelerimizin
çok şükür artık çok büyük ihtiyaçları kalmadı. Zaten muhtarların % 23,3’ü mahallesinin bir eksiği
olmadığını belirterek teşekkür etti. Muhtarlarımızın Kocasinan Belediyesi’nden istekleri ise; spor
salonu, spor aletleri, yürüyüş yolu, oyun grubu, sosyal tesis, okul, sağlık ocağı, fırın, muhtarevi,
camilere çevre düzenlemesi, ihtiyarevi, park yapılması, mevcutların iyileştirilmesi, yeni yol açılması,
yaya yolu, asfalt ve mezarlık düzenlemesi başlıklarında toplanıyor” şeklinde bilgiler verdi.
Muhtarların isteklerini dile getirdiği toplantıda Başkan Yıldız, yürüttükleri projeler hakkında da
muhtarlara bilgi verdi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11432
Erişim Tarihi: 10.05.2012

Kocasinan Fide Dağıtacak
14 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 11-12 arasında Kocasinan Belediyesi Hizmet Binası önünde domates fideleri
dağıtılacak.
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, organik üretim ve tüketimi desteklemek, sağlıklı toplum
oluşturmak amacıyla bu yıl da yerli domates fidesi dağıtacaklarını söyledi.Başkan Bekir Yıldız, genetiği
değişmemiş, çekirdek ömrü devam eden, yerli sebze-meyve üretimini, tüketimini yaygınlaştırmak
amacıyla vitamin ve mineral açısından değerli, bağışıklık sistemini güçlendiren, sağlıklı sembol ürün
olarak yerli organik domates fidesi dağıtacaklarını kaydetti.Gelecekte bilimsel temellere dayalı olarak
organik tarımı yönlendirecek gençlerin yetişmesine destek sağlamak istediklerini vurgulayan Başkan
Bekir Yıldız, “Bu amaçla Erciyes Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu’na özel olarak
sipariş verdik. Burada öğretim üyelerinin kontrolünde öğrencilerimiz Kayseri için yerli ve hibrit olmayan
domates fideleri üretti. 14 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 11-12 arasında Kocasinan Belediyesi
Hizmet Binası önünde vatandaşlarımıza 14’er adet yerli ve hibrit olmayan domates fideleri
dağıtacağız. Bu fideler domates yetiştirip yemek içinden ziyade bu fideleri alan vatandaşlarımızın bu
fidelerden yetişecek domateslerin altından kıymetli çekirdeklerini almaları içindir. Bu çekirdeklerle
gelecek yıllar için hibrit olmayan organik fide yetiştirecekler ve buna katkı sağlayacaklar” şeklinde
bilgiler verdi.Geçtiğimiz yıllarda Kocasinan Belediyesi tarafından dağıtılan domates fidelerinden alan
vatandaşlar, 924 ve 892 gram büyüklüklerinde pek çok domates yetiştirerek, gelecek yıllar için
çekirdek almanın memnuniyetlerini ifade etmişlerdi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11433
Erişim Tarihi: 10.05.2012

Đcra Direktörleri Kayseri de
Dünya Bankası Đcra Direktörleri heyeti, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.
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Saha ziyaretlerinde bulunmak amacıyla Türkiye'ye gelen Dünya Bankası Đcra Direktörleri heyeti,
Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.Dünya Bankası Rusya Direktörü Vadim Grishin'in başkanlık ettiği
ve ABD, Kanada, Çin ve Đngiltere'nin direktörlerinin bulunduğu heyete, Büyükşehir Belediyesi Başkan
Vekili Serdar Altuntuğ, ev sahipliği yaptı.Ziyarette konuşan Vadim Grishin, Dünya Bankası olarak
Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.Kayseri'nin bölgesel
kalkınmada önemli bir noktada yer aldığını dile getiren Grishin, "Bizim için Türkiye'de uygulanan
programların nasıl işlediğini görmek önemli, ama bunu yaparken sadece Ankara ve Đstanbul'la sınırlı
kalmak istemedik. Bu nedenle diğer şehirleri de görmek istedik. Sanayi bölgesinde de incelemelerde
bulunduk. KOBĐ'lerin kalkınmadaki önemini biliyoruz. Dünya Bankası önümüzdeki 3 yıllık dönemde
kullandıracağı 750 milyon dolarlık kredinin büyük kısmı bu bölgeye ayırdı" dedi.Başkan Vekili Serdar
Altuntuğ ise, Büyükşehir Belediyesi olarak, Dünya Bankası ile birlikte çalışmalar yürüttüklerini
anımsatarak, atık depolama tesislerinin Dünya Bankası ile birlikte projelendirildiğini söyledi.
Kayseri'nin tarihi hakkında konuklarına çeşitli bilgiler veren Altuntuğ,"Tarihin ilk dönemlerine ait KanişKarum bölgesinden dünyanın ilk yazılı ticaret kayıtlarının bulunduğu tabletler çıkarılıyor. Yazılı ticaretin
başlamış olduğu yerdesiniz. Ayrıca, görev alanı ayırt etmeksizin şehrimizin kalkınması için projeler
üretiyoruz. Erciyes Turizm Master Planı, şehir stadyumu ve spor salonları, eğlence merkezleri bunların
örneklerinden" diye konuştu.Altuntuğ, Dünya Bankası Rusya Direktörü Grishin'in, "Büyükşehir
Belediyesi'nin ara eleman yetiştirme alanında ne gibi çalışmaları var-" sorusunu, "Belediyemiz
bünyesinde faaliyette bulunan KAYMEK aracılığıyla çeşitli mesleki kurslar düzenliyoruz. Ayrıca, çeşitli
hibe programları çerçevesinde ĐŞKUR ile birlikte ortak çalışmalar yürüterek gençlerimize mesleki
eğitimler veriyoruz" şeklinde cevapladı.Dünya Bankası Rusya Direktörü Vadim Grishin başkanlığındaki
12 kişilik heyet, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaları yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak
amacıyla Kayseri'ye geldi. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde Türk sağlık reformlarının etkisini
yakından gören heyet, bir aile sağlığı merkezini ziyaret etti. Heyet üyeleri, Kayseri Đl Sağlık Müdürü Dr.
Ahmet Öksüzkaya ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan aile sağlığı merkezini gezerek buradaki
çalışmalar hakkında bilgi aldı.Đcra direktörlerinden oluşan heyet üyeleri, 7 Mayıs Pazartesi günü Sağlık
Bakanı Sayın Recep Akdağ ile görüştüklerini, Sağlıkta Dönüşüm Programı ve uygulamalar hakkında
bilgi aldıklarını ifade etti.Heyet üyeleri, uygulamaları yerinde görmek için de Kayseri'ye ziyarete
geldiklerini belirtti. Đl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Öksüzkaya, şehir hakkında ve il bazındaki sağlık
kurumla kuruluşlarının yürüttüğü hizmetler hakkında heyete bilgiler verdi. Öksüzkaya, "Çevre Đllerden
gelen hastalarla birlikte yoğun bir nüfusa her basmakta kaliteli hizmet veriyoruz. Bölgenin sağlık
merkezi haline gelen ilimizde birinci basmak sağlık hizmetleri de sahada aile sağlığı ve toplum sağlığı
merkezleri aracılığı ile sağlanıyor. Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın başarılı bileşenlerinden
birini de aile hekimliği sistemi oluşturmaktadır. Aile hekimliğinde sonra vatandaşın sağlık hizmetlerine
ulaşımı ve memnuniyeti oldukça artmıştır." dedi.Dr. Öksüzkaya, daha sonra heyet üyelerinden gelen
soruları da cevapladı.

Đnteraktif ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Dünya Bankası yetkilileri, özellikle sağlık
hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve finansmanı ile ilgili bilgi aldı. Yetkililer daha sonra aile sağlığı
merkezini gezdi. Burada görev yapan hekim ve çalışanlarla sohbet eden yetkililer, gerek fiziki şartların
modernliğinden ve gerekse de sunulan hizmetlerden oldukça etkilendiklerini belirtti.Başarılı
çalışmalardan dolayı Dr. Ahmet Öksüzkaya'yı tebrik eden heyet üyeleri, yurt dışından daha çok
yetkilinin Kayseri'de sunulan sağlık hizmetlerini yerinde görmeleri gerektiğini ifade etti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11434
Erişim Tarihi: 10.05.2012

KTO Başkanı Asaf Mehmetbeyoğlu Oldu.
Seçime kadar başkanlığa Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu, başkan yardımcılıklarına ise Mustafa Erçalık ve Şaban
Solmaz seçildi.
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Kayseri Şeker Fabrikası'ndaki yolsuzluk iddiasıyla ilgili devam eden davanın tutuklu sanıklarından
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Eski Başkanı Hasan Ali Kilci'nin istifasıyla boşalan bu göreve Mehmet
Asaf Mehmetbeyoğlu'nun seçildiği bildirildi.KTO'dan yapılan açıklamaya göre, Hasan Ali Kilci'nin
istifasının ardından toplanan yönetim kurulunda, başkanlığa Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu, başkan
yardımcılıklarına ise Mustafa Erçalık ve Şaban Solmaz seçildi.Mehmetbeyoğlu, mevcut yönetimde
başkan vekili olarak görev yapıyordu.KTO Meclis Üyesi ve Hasan Ali Kilci'nin oğlu Derviş Kilci, dün
düzenlediği basın toplantısında babasının, odadaki görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11435
Erişim Tarihi: 10.05.2012

Zincidere de PTT Hatıra Ormanı
Personel adına her yıl 30 bin fidan dikiliyor.
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PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Osman Tural, ülke ekonomisine yük olarak
gösterilmeye çalışan PTT'nin kar eden ve hazineye gelir sağlayan bir kurum haline geldiğini söyledi.
Tural, "Bundan sonra da kimsenin gücü PTT'yi aşağılara doğru çekmeye yetmez." dedi.
PTT Genel Müdürü Osman Tural, Kayseri'nin Zincidere bölgesindeki PTT Hatıra Ormanı'nda
düzenlenen fidan dikim törenine katıldı. Burada konuşan Tural, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü
Genel Müdürlüğü ile imzaladıkları protokol kapsamında, personel adına her yıl 30 bin fidan diktiklerini
belirtti.Bu kapsamda, Kayseri'ye 25 bin fidan diktiklerini ifade eden Tural, son 4.5 yılda dikilen fidan
sayısının 137 bine ulaştığını söyledi. Tural, postacıların sadece mektup dağıtmadığını, her yıl kendi
adlarına birer fidan da diktiklerini belirterek, personele teşekkür etti. PTT'yi, müşteri odaklı bir kurum
haline getirdiklerine dikkati çeken Tural, "PTT'yi kar eden ve hazineye gelir sağlayan bir kurum haline
getirdik. Bundan sonra da kimsenin gücü PTT'yi aşağılara doğru çekmeye yetmez." şeklinde konuştu.
Vali Mevlüt Bilici de Kayseri olarak 3 öncelikleri olduğunu, bunlardan birincisinin eğitim, ikincisini ise
ağaçlandırma olduğunu anlattı. Bu kapsamdaki ağaçlandırma çalışmalarına başta Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül olmak üzere bakanların çok büyük destek verdiğini dile getiren Bilici, şöyle konuştu: "Son
3-4 yılda 30 milyon ağaç diktik. Tabi helikopterlerle attığımız meşe palamudu ve tohumları saymıyoruz.
Bu, 5-10 yıl sonra, bilemediniz 20 yıl sonra çok güzel ormanlarımız olacağı anlamına geliyor. Ağaç
dikeceğimiz alanlarımız kısıtlı, toprağımız yok. Ancak, bulduğumuz her toprak parçasına fidan dikmeye
çalışıyoruz. PTT'nin bu konuda bize sağladığı katkıya da teşekkür ediyoruz."
Konuşmaların ardından, Vali Bilici ve Osman Tural, birer fidan dikerek, isimlerinin yazılı olduğu
plaketleri üzerlerine astı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11436
Erişim Tarihi: 10.05.2012

Tuzhisar da Asker Uğurlama Şenliği
Bünyan Đlçesine bağlı Büyük Tuzhisar Beldesinde asker uğuırlama şenliği düzenlenecek
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ASKERE UĞURLAMA ŞENLĐĞĐNE DAVET:
1992-2 Tertip asker adayları için 17 Mayıs Perşembe günü saat 13:00 de Hisar Tepe (Sivri)
tesislerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi mehteran takımınında katılımı ile yapacağımız etkinlğe
bütün hemşehrilerimiz davetlidir. Bünyan Đlçesine bağlı Büyük Tuzhisar Beldesi Belediye Başkanlığı
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11438
Erişim Tarihi: 14.05.2012

Bankalar Birliği Kayseri de
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ve beraberindekileri ilimizde bir dizi temasta bulundu.
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Sanayi Odamızın davetlisi olarak ilimize gelen Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ve
Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Mevlüt Bilici yi makamında ziyaret etti. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı
Hüseyin Aydın Sanayi Odası ile Türkiye Bankalar Birliği işbirliğinde Sanayi Odası toplantı salonunda
düzenlenecek “Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler” konulu seminer yapacaklarını söyledi. Vali
Mevlüt Bilici de Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve üyelerini ilimizde görmekten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, "Eğitim, ekonomi, spor ve kültürel yapısıyla günden güne kendini yenileyen Kayseri artık
sadece sanayi ve ticaret şehri değil; kültür, eğitim, spor, sağlık ve turizm şehri olarak da anılmaya
başlandı, değişim ve gelişimin karşısında durmuyor, kendimizi sürekli yeniliyoruz. Buda bize gelişen
ülkemizin hızla büyüyen, kazandırılan tesisleriyle ilgi odağı haline gelen marka şehir olma özelliği
veriyor. Bu manada siz bankacılara da büyük görevler düşmektedir." dedi.Öte yandan Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ve
beraberindekileri kabul ederek bir süre görüştü. Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen
ziyarette konuşan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, kendilerini kabul ettiği için Başkan
Özhaseki'ye teşekkür ederek bankacılık sektörü hakkında bilgiler verdi. Bankacılık sektörünün krizi iyi
yöneten bir sektör olduğunu belirten Aydın, Kayseri'deki bankacılık faaliyetlerine de değindi.
Başkan Özhaseki de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Kayseri'deki şehircilik faaliyetleri
hakkında konuklarını bilgilendirdi. Şehirlerin de bir ruha sahip olduğunu, şehirlere ihtimam ve özen
gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Özhaseki, "Eğer o bakımı, o ihtimamı yaparsanız
şehirlerin canlı canlı olduğunu görüyorsunuz. Đleriye doğru iyi adımlarla büyüdüğünü, geliştiğini
görüyorsunuz. Aksi takdirde ise şehirler, geriler ve küçülür" dedi.Şehirdeki pozitif gelişmelerin bütün
sektörleri olumlu bir şekilde etkilediğine vurgu yapan Başkan Özhaseki, bu gelişmeden bankacılık
sektörünün de fayda sağladığını belirtti.
ÖZHASEKĐ, KAYSERĐ'NĐN PRESTĐJLĐ PROJELERĐNĐ ANLATTI
Kayseri'de işlerin iyi gittiğini kaydeden Başkan Özhaseki, "Bazı şehirler doğuştan şanslı oluyor.
Bazıları ise siyasi merkez olduğu için önem kazanıyor. Kimi şehirler de değişimi doğru algılayarak
gelişiyor ve büyüyor. Kayseri de değişimi doğru algılayan şehirlerden biri. Đnşallah şehrimiz, bu
gelişmesini sürdürür" diye konuştu.Belediye başkanlığında 4. dönemi olduğunu ve 18 yıldır bu görevde
bulunduğunu hatırlatan Başkan Özhaseki, artık şehri geleceğe taşıyacak projeler üretmeye
çalıştıklarını ifade ederek şöyle konuştu: "Belediye başkanlığımın ilk döneminde altyapı ile sonraki
dönemlerde üstyapı ile uğraştık. Daha sonra Kayseri için bir takım prestij projeler üzerinde çalıştık.
Bunlardan birisi raylı sistem projesi oldu. Kayseri'de şu anda dolmuşlar yok. Ana aksta raylı sistem
çalışıyor. Buna bağlantılı hatlarda da doğalgazlı otobüsler bulunuyor. Ayrıca Kaybis Projesi
kapsamında bisiklet durakları da var. Đnsanlar bisikletlerle istedikleri yerlere gidiyorlar. Bunun gibi hoş
projelere de imza attık."Kayseri'de kamunun cebinden para çıkmadan hayata geçen önemli projelere
değinen Başkan Özhaseki, bu projelerden biri olan Kadir Has Stadyumu'nun yapım aşamasını anlattı.
Başkan Özhaseki 'Ufuktaki Kent Kayseri Projesi' hakkında da konuklarına bilgiler vererek "Kayseri'yi
geleceğe hangi projelerle taşırız diye düşündük ve ortaya 'Ufuktaki Kent Kayseri' çıktı. 10 başlıktaki bu
proje ile eğitimde, sağlıkta, turizmde, kültür-sanatta Kayseri'de yapılacak projeleri hazırladık. Eğitim
alanında, Abdullah Gül Üniversitesi ve yapımı devam eden üniversitelerle Kayseri, üniversiteler kenti

olacak. Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi ile turizm de atak yapacağız" şeklinde
konuştu.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, kredilerdeki artışın yüzde 20
civarında olduğunu belirterek, Türkiye'nin kredi büyümesi açısından en önde olan ülkelerden biri
olduğunu kaydetti.Aydın, Kayseri Sanayi Odası ve TBB işbirliğiyle düzenlenen "Bankacılık
Sektöründeki Gelişmeler" konulu seminerde yaptığı konuşmada, temin edilen kredi kadar, bu kredinin
fiyatının, cinsinin ve kalitesinin de önemli olduğunu vurguladı.Yatırım döneminde genellikle aylık eşit
taksitli kredi kullanıldığına dikkati çeken Aydın, "Biz dış pazarlardaki tıkanmalarda, sizden
kaynaklanmayan sıkıntılarda mali gücümüz yettiği sürece, o tıkanmayı yönetmeye çalışıyoruz. Ama, iç
krizin olmadığı dönemlerde de sürekli krizde olan firmaların ayıklanmasının herkes için faydalı olacağı
kanaatindeyim" dedi.Aydın, 2002 yılında sektörün kredi rasyosunun yüzde 40'lar civarında olduğunun
unutulmaması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti: "Kredilerin artış hızında bir yavaşlama var.
Hepimiz biliyoruz, 2011 yılının ilk yarısı farklı, ikinci yarısı biraz farklı oldu. Ekonomi yönetiminin
proaktif bir politika uyguladığını söyledik. Merkez Bankası bazı şeyleri bizden önce görüyor. Bir takım
tedbirler alındı. Bir bakıma bankaların kredi iştahını sınırlandırdı. Onu da görebiliyoruz. Fiyatlar arttı,
inkar etmiyoruz. Erişim de zorlandı. Ama baktığımız zaman kredilerdeki artış yüzde 20 civarında.
Bireysel ve kurumsala baktığımız zaman hemen hemen aynı. Biri yüzde 19, diğeri yüzde 20. Yüzde
20'lik kredi artışı azımsanmayacak bir büyümedir. Şöyle bir dünyaya baktığımız zaman kredi büyümesi
açısından en önde olan ülkelerden biriyiz."Bankacılık sektörünün 2012 yılını yüzde 15-20 arasında bir
kredi büyümesiyle tamamlamasını beklediklerini dile getiren Aydın, şunları kaydetti: "Bizim iş
hayatımızı sürdürebilmemiz için para kazanmamız gerekiyor. Ama son dönemde bütün
kazandıklarımızı bankaların içinde tutuyoruz. Bunun nedeni öz kaynakları geliştirmek. Güçlü öz
kaynaklar Türk ekonomisinin geleceğidir. Kredi verme hacmimizi, vadeyi uzatma hacmimizi, sıkıntıya
girdiğiniz zaman sizi taşıma gücümüzü biz özkaynaklardan alıyoruz. Bu nedenle para kazanmak
durumundayız. Ondan vazgeçme şansımız yok. Öz kaynaklar 152 milyar liraya gelmiş. Bu
özkaynaklarla hala kredi yapma şansımız var. Kabullenmeliyiz ki, Türk bankacılık sektörü hala
küçüktür ve büyümesi gerekiyor. Daha çok sermaye ayırmamız gerektiğinde eğer sermayeyi
artıramıyorsak, riski azaltacağız. Bu da daha az kredi demek. Ülke kredi notu çok önemli. Bir ülkenin
bir şekilde ne yapıp ne edip, yatırım yapılabilir ülke seviyesine gelmesi lazım."Bu arada Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, 4. Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri'nde ulaşımda
dönüşüm projeleri ile yılın Büyükşehir Belediye Başkanı Ödülü'ne layık görüldü. Özel Kalem Dergisi
tarafından kentlerin güzelleşmesi, modernleşmesi ve geleceğe değerli miraslar olarak kalacak başarılı
projelerle daha da ileriye gitmesi amacıyla düzenlenen 4. Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim
Ödülleri'nde 2011 yılının en iyi vali ve belediye başkanlarına ödülleri verildi.Kadir Has Üniversitesi'nde
düzenlenen törene birçok şehrin vali ve belediye başkanı ile bürokratlar, akademisyenler ve basın
mensuplarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 300 kişilik bir davetli grubu katıldı.9 ayrı kategoride
düzenlenmiş olan ödül töreninde Başkan Özhaseki, Kent Đçi Ulaşım kategorisinde ulaşımda dönüşüm
projeleri ile yılın Büyükşehir Belediye Başkanı ödülüne layık görüldü. Geceye Kayseri Büyükşehir
Belediyesi'nden Başkan Vekili Serdar Altuntuğ ve Basın Danışmanı Sami Dayangaç katılırken ödülü,
Başkan Özhaseki adına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Altuntuğ aldı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11439
Erişim Tarihi: 14.05.2012

Uçurtmamı Telden Kurtarın Abi.
Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ 186 çağrı merkezi hattını aramaları durumunda,hemen uçurtmaları elektrik
tellerinden kurtarılacak
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Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ Genel Müdürü Şadi Büyükkeçeci, uçurtma keyfi yaşayan çocuklara
uyarıda bulunarak, ip yerine kullanılan bobin telinin tehlikeli olduğunu ifade etti. Büyükkeçeci, bu tür
uçurtmaların elektrik teline takılması durumunda çocukların can kaybı yaşayabileceğini dile getirdi.
Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ Genel Müdürü Şadi Büyükkeçeci, elektrik tellerine takılan uçurtmalara,
vatandaşların kendi imkanları ile kesinlikle müdahale etmemesi gerektiğini açıkladı. Büyükkeçeci,
"Uçurtması elektrik tellerine takılan vatandaşlarımız, 186 çağrı merkezi hattını aramaları durumunda,
bu iş için oluşturduğumuz ekipler tarafından hemen uçurtmaları elektrik tellerinden kurtarılarak olası
yaralanma, can kaybı ve elektrik kesintilerini önlemiş olacaklardır." dedi.
Büyükkeçeci, bahar aylarının gelmesiyle birlikte, çocukların neşe kaynağı, birbirinden güzel
uçurtmaların gökyüzünü süslediğini ifade etti. Çocuklar için uçurtma uçurmanın vazgeçilmez bir tutku
ve eğlence olduğunun altını çizen Büyükkeçeci, "Ancak dikkat edilmediği zaman bu tutku ve eğlence
olası yaralanma ve can kayıplarını da beraberinde getirmektedir. Nitekim geçen yıllarda bir çocuğun
tele takılan uçurtmasını kurtarmak isteyen bir vatandaşın yaralanması ile sonuçlanan ve buna benzer
birkaç üzücü durum yaşanmıştır. Bu tür üzücü durumla karşı karşıya kalınmaması için ben
vatandaşlarımızı bir kez daha uyarıyorum. Elektrik tellerinin bulunduğu alanlarda ve yakınlarında
kesinlikle uçurtma uçurmasınlar. Belediyelerimizde açık alanların bulunduğu yerlerde uçurtma
şenlikleri düzenlemektedirler ve buraları tercih etsinler." diye konuştu.
Şadi Büyükkeçeci, şayet uçurtması elektrik tellerine takılan vatandaşlar olur ise hiçbir şekilde
müdahale etmeden derhal şirketlerinin Alo 186 Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi. Büyükkeçeci,
görevli personelin bu durumda uçurtmayı tellerden kurtararak olası yaralanma, can kaybı ve elektrik
kesintilerinin önüne geçildiğini ifade etti. Büyükkeçeci, uçurtma ipini bobin telinden kullanılmaması
gerektiğine vurgu yaparak, bu şekilde yaralanma ve can kaybının da olabileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11440
Erişim Tarihi: 14.05.2012

Kayserili Yönetmen Seyfi Teoman vefat etti
Trafik kazası sonucu vefat eden yönetmen senarist ve yapımcı Seyfi Teoman,Kayseri'de toprağa verildi.
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Đstanbul'da 16 nisan günü geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakıma alınan ve 8 mayıs Salı
günü saat Çapa'daki Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Yönetmen senarist ve yapımcı Seyfi
Teoman, memleketi Kayseri'de düzenlenen törenin ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine yönetmenin yakınları, arkadaşları, CHP üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Seyfi Teoman'ın cenazesi, dün akşam Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te yapılan törenin
ardından bu sabah Kayseri'ye getirildi. Teoman için Kayseri'nin Melikgazi Đlçesi'nde Hunat Camii'nde
tören düzenlendi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Fatih Mahallesi eski muhtarı ve CHP üyesi Nuri
Teoman'ın oğlu olan Seyfi Teoman'ın cenaze törenine CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, CHP
Kayseri il Başkanı Ayhan Gülsoy, CHP ilçe başkanları, belediye başkanları, il genel ve belediye meclis
üyeleri de katıldı. Baba Nuri Teoman, başsağlığı dileklerini kabul etti. Cami avlusunda Ankara ve
Đstanbul ile Polonya Lodz Film yönetmenliği okulundan birlikte mezun olduğu 2 Đngiliz arkadaşı da
Teoman ailesinin acısını paylaşıp, gözyaşı döktü.

EŞĐ TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI
Genç yönetmenin eşi Ayşegül Teoman, namaz kılınıncaya dek eşinin tabutunun başından ayrılmadı.
Ayşegül Teoman ve bazı arkadaşları medya mensuplarının fotoğraf ve görüntü almalarına karşı çıktı.
Bazıları da medya mensuplarını tabuttan ve çevresinden uzak tutarak, "Acımız büyük, siz de görüntü
çekerek acımıza daha da büyütmeyin" diye tepki gösterdi. Seyfi Teoman'ın cenazesi, öğle vakti kılınan
cenaze namazından sonra şehir mezarlığında toprağa verildi.
SEYFĐ Teoman KĐMDĐR?
1977'de Kayseri'de doğan Seyfi Teoman, Boğaziçi Üniversitesi Đktisat Bölümü'nü bitirdikten sonra
Polonya Ulusal Sinema Okulu Lodz'da film yönetmenliği eğitimi aldı. 2004'te gerçekleştirdiği ilk kısa
filmi 'Apartman'a çeşitli festivallerde aldığı ödüllerin ardından, 2008'de ilk uzun metrajlı filmi 'Tatil
Kitabı'yla Berlin Film Festivali'ne katıldı, aynı yıl Đstanbul Film Festivali'nde de Altın Lale ödülüne layık
görüldü. Đkinci uzun metrajı 'Bizim Büyük Çaresizliğimiz'le Berlin Film Festivali'nin bu kez yarışma
bölümüne katılan Teoman, son olarak Emin Alper'in geçen ay Đstanbul Film Festivali'nde"En Đyi Film'
seçilen 'Tepenin Ardı' filminin yapımcılığını üstlendi.
Teoman son olarak, Kültür Bakanlığı'ndan da yapım desteği alan üçüncü filmi 'Evliya' üzerinde
çalışıyordu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11441
Erişim Tarihi: 14.05.2012

Hac Kur'aları 29 Mayıs Salı Çekiliyor
2012 yılı Hac Kur'aları 29 Mayıs Salı Günü Saat:10:00'da Başkanlık Konferans Salonunda çekilecek
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* 2012 yılı Hac Kur'aları 29 MAYIS 2012 Salı Günü Saat:10:00'da Başkanlığımız Konferans Salonunda
Bilgisayar Ortamında, Halka ve Basına açık bir şekilde çekilecektir. Kur'a Sonuçları aynı gün
internetten yayımlanacaktır.
* Çekilen kur'ada kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının kayıtları 04-15 Haziran 2012 tarihleri
arasında yapılacaktır.
* 04-15 Haziran 2012 tarihleri arasında kesin kaydını yaptırmayanların yerine kayıtlar, Kur'a sıra
numarası gözetilerek 25-29 Haziran 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.
Bu sene hacca gitmek için Kayseri'den 27 bin 7 kişi başvuruda bulundu. Bu rakamla Kayseri en fazla
başvuru alan yedinci il oldmuştu.Hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyenlerin başvuruları 12
Nisan'da sona ermişti. Diyanet Đşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine
göre, başvuru sayısı her geçen yıl arttı. Geçmiş yıllardan bekleyenlerle birlikte bu yıl kayıt yaptıran
vatandaşların sayısı 1 milyon 160 bin 657'ye ulaşmış ve Kayseri'den de 27 bin 7 kişi hacca gitmek için
kayıt yaptırmıştı. Bu rakam ile Kayseri, en fazla Hac başvurusu yapan iller sıralamasında yedinci
sırada yer almıştı. Kota nedeniyle uygulanan Hac kuraları sonrası bu yıl ancak 74 bin kişinin hacca
gidebileceği belirtildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11442
Erişim Tarihi: 14.05.2012

Bayrak Gelişi Đptal
19 Mayıs Bayrak Geliş Karşılama töreni bu yıl iptal edildi.
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Her yıl, 19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen
Bayrak devir Teslim Töreni'nin iptal edildiği açıklandı. Kutlama Komitesi Başkanı Vali Yardımcısı
Kasım Fikret Dayıoğlu yaptığı yazılı açıklamasında şu bilgileri verdi: "Her yıl düzenlenen ve ilimizde
16-17 Mayıs 2012 tarihinde yapılması planlanan Bayrak Devir Teslim Töreni iptal edilmiştir. Gençlik
Haftası etkinlikleri 15 Mayıs 2012 tarihinde Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak olan açılış töreni ve
Gençlik Yürüyüşü ile başlayacaktır."
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11443
Erişim Tarihi: 14.05.2012

Delialiuşağı Köyü Sallandı
Yahyalı Đlçesine bağlı Delialiuşağı Köyü 1,8 şiddetindeki çok hafif depremle sarsıldı.
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Delialiuşağı Köyünde sarsıntı.Yahyalı Đlçesine bağlı Delialiuşağı Köyünde çok hafif şiddette bir sarsıntı
kaydedildi.Đstanbul Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Web
Sitesinden alınan veriye göre köyde dün(10 Mayıs) saat 23:32 de yerin 5.0 km altında 1.8 şiddetinde
çok hafif bir sarsıntı kaydedildi.Köydeki sarsıntı hissedilmezken geçtiğimiz haftada ilimizde 2,4
şiddetinde bir sarsıntı kaydedilmişti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11444
Erişim Tarihi: 14.05.2012

Karaman Valisi ve Başkanı Kayseri de
Ankara Garı'ndan yola çıkan Türkçe Treni, Kırıkkale'nin ardından Đlimize geldi.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Ulusal Haber
:0
: 53
: 11 Mayıs 2012 22:36

735. Türk Dil Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Ankara Garı'ndan yola çıkan Türkçe Treni, Kırıkkale'nin
ardından Đlimize geldi. Karaman Valiliği ve Karaman Belediyesi tarafından düzenlenen 735. Yıl Türk
Dil Bayramı etkinlikleri dolayısıyla Ankara Garı'ndan yola çıkan Türkçe Treni, Kırıkkale'nin ardından
Đlimize ulaştı. Türkçe Treni, Vali Mevlüt Bilici, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Demiral, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, protokol üyeleri tarafından ve Mehtar Takımının gösterileriyle
karşılandı. Karşılama törenin ardından Karaman Valisi Süleyman Kahraman, Karaman Belediye
Başkanı Kamil Uğurlu, Karaman Emniyet Müdürü Lütfü Sönmez ve beraberindeki heyet, Organize
Sanayi Bölgesine geçti. Karaman heyeti, KOSB Başkanı Ahmet Hasyüncü'nün davetlisi olarak akşam
yemeğinde bir araya geldi. Đlimizdeki Türk Dil Bayramı programı gün boyu düzenlenecek etkinliklerle
devam edecek.Karaman Valiliği ve Karaman Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Dil Bayramı
etkinlikleri kapsamında Kayseri'ye gelen Karaman Valisi Süleyman Kahraman ve Belediye Başkanı
Kamil Uğurlu Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet
Savruk'un evsahipliğinde Başkanlık Makamı'nda gerçekleştirilen ziyarette Karaman Valisi Süleyman
Kahraman kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.0913 Mayıs 2012 tarihleri arasında kutlanan Karaman Türk Dil Bayramı hakkında Başkan Vekili Savruk'a
bilgiler veren Karaman Valisi Kahraman, Kayseri'deki pozitif değişime de dikkat çekti.Başkan Vekili
Savruk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Belediye Başkanımızın önderliğinde
şehrimizin için devamlı koşturuyoruz" dedi.Ziyaretin sonunda Başkan Vekili Savruk günün anısına
konuklarına Döner Kümbet maketi ve Kayseri tanıtım kitabı armağan ederken Karaman Valisi
Kahraman ise Savruk'a Karaman'ı tanıtan yayınlardan armağan etti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11445
Erişim Tarihi: 14.05.2012

Liseler Arası Tiyatro Festivali Pazartesi
Bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali 14 Mayıs Pazartesi günü start alıyor.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Liselerarası Tiyatro
Festivali 14 Mayıs Pazartesi günü start alıyor.
Kayseri'den 26 okulun yanı sıra yurtiçinden Đstanbul, Ankara, Đzmir, Adana, Samsun ve Şanlıurfa;
yurtdışından ise Almanya ve Azerbaycan'dan okulların katılımıyla gerçekleşecek olan festival, 14
Mayıs Pazartesi saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelek sunumu ile başlayacak.
Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından festivale katılan liseler kortej halinde Büyükşehir
Belediyesi'ne yürüyerek Meclis Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile bir
araya gelecekler.
TĐYATROCU KAZIM AKŞAR ÖĞRENCĐLERLE BULUŞACAK
Şimdiye kadar Metin Serezli, Ulvi Alacakaptan, Zihni Göktay, Salih Kalyon, Ufuk Özkan, Tekin
Akmansoy, Emin Olcay, Semih Sergen ve Can Gürzap gibi isimler tiyatro coşkusuna ortak olduğu
festivalde bu yıl ise usta tiyatrocu ve yönetmen Kazım Akşar, öğrencilerle buluşacak.Festivalin ilk gün
programında açılış konuşmalarının ardından usta tiyatrocu Kazım Akşar, öğrencilerle tecrübelerini
paylaşacağı bir söyleşi gerçekleştirecek.
15 Mayıs - 1 Haziran tarihine kadar hergün Şehir Tiyatrosu'nda 14.00 ve 20.00 saatlerinde iki farklı
oyunun sahneleneceği festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz olarak takip edilebilecek.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11446
Erişim Tarihi: 14.05.2012

Akkışla-Özvatan ve Sarıoğlanda Kesinti
Cumartesi ve Pazar günü Özvatan, Sarıoğlan, Sivas'ın Gemerek,Akkışla, Bünyan da belde ve bazı köylere enerji
verilemeyecek.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Sürmanşet
:0
: 80
: 11 Mayıs 2012 22:48

Sızır trafo binasındaki bakım ve onarım çalışması nedeniyle Kayseri ve Sivas'ta hafta sonu bazı
yerleşim birimlerine elektrik verilemeyecek.Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş'tan (KCETAŞ) yapılan
yazılı açıklamada, Türkiye Elektrik Đletim A.Ş. 11. Đletim Tesis ve Đşletme Kayseri Grup Müdürlüğü'ne
bağlı, Sızır trafo merkezindeki şalt binasının bakım onarım çalışması nedeniyle 12 Mayıs 2012
Cumartesi günü ve 13 Mayıs 2012 Pazar günü bazı yerleşim birimlerine 7 ile 10 saat süreyle elektrik
verilemeyeceği bildirildi.Buna göre, Cumartesi günü 08.00-18.00 ve Pazar günü 08.00-15.00 saatleri
arasında, Sarıoğlan ilçe merkezi ile Alamettin, Karaözü, Gaziler, Çiftlik, Amarat beldeleri ve ilçeye
bağlı köyler, Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Eğerci beldesi, Sızır beldesi, Çat, Eşikli, Arpaözü,
Akçaşar, Tekmen ve Dendil köyleri, Akkışla ilçe merkezi ile Kululu beldesi, Gömürgen beldesi ve
ilçeye bağlı köyler, Bünyan ilçesine bağlı Karahıdır Köyü, Özvatan ilçesine bağlı Küpeli beldesi ve
Kermelik köyüne enerji verilemeyecek.Açıklamada ayrıca, çalışmaların erken bitmesi durumunda
belirlenen saatlerden önce elektrik verilebileceğini kaydedildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11447
Erişim Tarihi: 14.05.2012

KGC de Görev Dağılımı
Oktay Ensari Başkan Vekili, Ömer Faruk Hamurcu Genel Sekreter, Mehmet Sena Kösedağ Muhasip oldu.
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin 5 Mayıs'ta toplanan genel kurulunda seçilen yönetim kurulunda görev
dağılımı yapıldı. Veli Altınkaya'nın yeniden başkanlığa getirildiği toplantıda, Oktay Ensari Başkan
Vekili, Ömer Faruk Hamurcu Genel Sekreter, Mehmet Sena Kösedağ Muhasip ve Mustafa Cengiz ise
Genel Sekreter Yardımcılığına seçildi. Ali Ceran, Đsmail Đçer, Canan Bayram, Doğan Havur, Cem
Atakan, Saim Yıldız, Mahmut Tursun ve Ersan Temizel ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev
yapacaklar.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11448
Erişim Tarihi: 14.05.2012

Pınarbaşı da Bahar Şenliği
Pınarbaşı YĐBO' da düzenlenen bahar şenliğinde tüm öğrenciler gönüllerince eğlendi.
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Pınarbaşı Yatılı Đlköğretim Bölge Okulu'nda düzenlenen bahar şenliğinde tüm öğrenciler gönüllerince
eğlendi. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen bahar şenliği ile öğrenciler tüm yılın ders yorgunluğunu
üzerinden attı. Şenlik kapsamında düzenlenen bir çok aktivite ile yalnız öğrenciler değil öğretmenler de
eğlenme fırsatı buldu. Okul Müdürü Yavuz Acar, ilk kez düzenledikleri bahar şenliği ile yıl boyunca
ailelerinden ayrı kalan öğrencilerin eğlenceli vakit geçirdiğini belirtti. Şenlik etkinlikleriyle sadece
öğrencilerin değil okul yöneticileri ve öğretmenlerinin de stres atma fırsatı bulduğunu ifade eden Acar,
şenlik kapsamında plaj voleybolu, yoğurt üzerinde zıplama ve halat çekme gibi yarışmalar ile halk
oyunları gösterileri, el işi sergisi ve kermes gibi etkinlikler düzenlendiğini bildirdi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11449
Erişim Tarihi: 14.05.2012

Engelliler Haftası Etkinlikleri
Erciyes Dağı ve bir okulda etkinlik düzenlendi.
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Vali Mevlüt Bilici Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Emel Tarman Görme Engelliler Đlköğretim
Okulu öğrencileri tarafından düzenlenen programa izledi. Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tiyatro
Salonunda düzenlenen etkinliğe Vali Mevlüt Bilici'nin yanı sıra protokol üyeleri, davetliler ve öğrenciler
katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Đl Milli Eğitim Müdürü Đbrahim Ceylan özürlülerimizin
hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor dedi. Konuşmaların ardından
Emel Tarman Görme Engelliler Đlköğretim Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan bir birinden güzel
programlar izleyenleri hem hüzünlendirdi hem de güldürdü. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi
tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde engelli
vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin
katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde ilk olarak engelli vatandaşlarla kaynaşma yemeği düzenlendi.
Yemeğin ardından Engelliler Korosu tarafından bir konser verildi. Müzik ve çeşitli aktivitelerle eğlenen
engelliler, keyifli bir gün geçirdi. Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Özhaseki, Büyükşehir
Belediyesi'nin Erciyes'te büyük bir proje gerçekleştirdiğini kaydederek engelli vatandaşları Erciyes'te
ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Engelli vatandaşları Erciyes'te her zaman görmek
istediklerini anlatan Başkan Özhaseki, "Özellikle kış döneminde sizi burada yeniden ağırlamak isteriz.
Sizler geldiğiniz zaman burası daha keyifli bir hale gelir" dedi.
"ĐÇĐMĐZDEKĐ ENGELLERĐ AŞALIM"
Zaman zaman engellilerle bir araya gelip onların sıkıntılarını dinleyip çözüm yolları aradıklarını belirten
Başkan Özhaseki, "Şimdi yine formlar dağıtıldı. Bu formlar neticesinde sizin istek ve taleplerinizi
değerlendirerek yapmamız gereken ne varsa yapacağız" şeklinde konuştu.Đnsanın mutlu veya mutsuz
olmasının bedeninin engeliyle ilgili olmadığını belirten Başkan Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:
"Mutluluk ve mutsuzluk insanın içinde. Eğer içinizde sevgisi, hoşgörüsü, insanlara karşı tevazuhu,
muhabbeti varsa birisinin onun mutlu olmaması mümkün değil. O herkesi sever. Bu sevgi onu mutlu
kılar. Yok insan istediği kadar güçlü olsun, dağlar kadar boyu olsun içinde sevgi yoksa, insanlara karşı
içinde güzel duygular yoksa zaten o insan bu dünyada cehennemi yaşıyordur. Mutlu olması mümkün
değil. O yüzden içimizdeki bu engellerin kalkması mümkün değil."
ENGELLĐ ÖĞRENCĐLERDEN BÜYÜKŞEHĐR'E ZĐYARET
Öte yandan 'Engelliler Haftası' dolayısıyla H. Mustafa Postaağası Đş Okulu'ndan gelen engelli
öğrenciler Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet
Savruk evsahipliği yaptı.Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette engelli öğrenciler Beyza
Soylu, Büşra Oruç ve Ender Kip'e okul müdürü Abidin Akkaya ile öğretmenler Gülcan Deveci ve Veli
Deveci eşlik etti.Engelli öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Vekili Savruk, okul müdürü Akkaya'dan
okulları hakkında çeşitli bilgiler aldı.Büyükşehir Belediyesi'nin engellilere yönelik olarak hayata
geçireceği 'Engelli Kompleksi' konusunda açıklamalarda bulunan Savruk, "Büyükşehir Belediyesi
olarak engelli vatandaşlarımıza her zaman sahip çıkıyor, onların sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Bu
amaçla 'Engelli Kompleksi'ni tasarladık. Kuracağımız bu tesis, engelli vatandaşlarımızın keyifli vakit
geçirecekleri bir buluşma yeri olacak" dedi.Ziyarettin sonunda Savruk, öğrencilere günün anısına
eşofman takımı hediye ederken, okul müdürü Akkaya ve öğretmenlere de plaket takdim etti.
Öğrenciler ise Savruk'a kendilerinin yaptığı vazoyu armağan ettiler.Öte yandan Kayseri Erciyesspor

Kulübü, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.Mesajda, kulübün, engelli yurttaşların hayata
daha sıkı bağlanmalarına yardımcı olmak amacıyla çeşitli projeleri hayata geçirdiği, bazı etkinliklerde
yer aldığı anımsatıldı.
Bir çok engelli gencin futbola yönelmesinin gururla takip edildiği vurgulanan mesajda, "Kayseri
Erciyesspor camiası olarak Engelliler Haftası'nı bir kez daha kutluyor, tüm engelli yurttaşlarımıza
mutlu, huzurlu ve engelsiz bir yaşam diliyoruz"
denildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11450
Erişim Tarihi: 14.05.2012

Pınarbaşı ve Bünyan da Dolu Yağdı
Pınarbaşı Đlçesi ve Bünyan Büyük Tuzhisar Beldesinde etkili oldu.
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Đlçe merkezi ile bağlı bazı köy ve beldelerde etkili olan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Uzun süre Yağan dolunun ardından ilçe merkezinde beyaz örtü oluştu.Đlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü yetkilileri, dolunun etkili olduğu bölgelerde bazı meyve ağaçlarının zarar görmüş
olabileceğini belirtti.Pınarbaşı Đlçesinin yanısıra Bünyan Đlçesine bağlı Büyük Tuzhisar Beldesinde de
dolu etkili oldu.Bahçelerdeki sebze fideleri tamamen zarar gördü.
HABER-EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11451
Erişim Tarihi: 14.05.2012

CHP de Sadık Atila da Aday
Atila , 3 Haziran daki il başkanlığı seçimiminde aday olduğunu açıkladı
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Kayseri'de, 3 Haziran'da yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Đl Başkanlığı seçimlerinde
Sadık Atila aday olacağını açıkladı. Atila yaptığı basın açıklamasında, "Statükocu parti anlayışını terk
edip, değişimden ve yenileşmeden yana politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Değişim ve

yenileşmeden yana güçlü ve kararlı bir il örgütü oluşturmak zorundayız." DediCumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Đl binasında basın açıklaması yapan Sadık Atila, 4+4+4 eğitim sistemini eleştirdi ve muhalefetin
sesinin kısıldığını söyledi. Bunun yanı sıra memur ve işçinin durumunun yürekler acısı olduğunu
belirten Atila, "Yıllardır sadaka gibi yapılan zamlar enflasyonun gerisinde kaldığı için yaşam
standartları devamlı düşmektedir. Küçük ve orta işletme sahibi esnaf iş yapamaz hale getirilmiştir. Bu
nedenle partimiz çok daha güçlü olmak zorundadır. Statükocu parti anlayışını terk edip, değişimden ve
yenileşmeden yana politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Değişim ve yenileşmeden yana
güçlü ve kararlı bir il örgütü oluşturmak zorundayız." diye konuştu.Başkan seçilmesi halinde yapacağı
işleri anlatan Atila, "1980 öncesindeki mücadele azmini, heyecanımızı, coşkumuzu ve devrimci
ruhumuzu tekrar hayata geçireceğiz. Sosyal demokrasiyi iyi öğrenmek ve iyi anlatmak için parti okul
projemizi hayat geçireceğiz. Birliğimizi, bütünlüğümüzü, dayanışmamızı en üst seviyelere taşıyacağız.
Yönetimlere tüm partililerin etkin katılımını sağlayarak, katılımcı örgüt içi demokrasiyi
gerçekleştireceğiz.Đl hukuk bürosu oluşturacağız. Uzmanlık komisyonları kurarak, halkımızın
sorunlarına çareler arayıp projeler üreteceğiz. Bu projelerimizi hayata geçirmek için Đl Başkanlığı
adaylığımı açıklıyor, söylediklerimi hayata geçirmek için sizlere söz veriyorum." şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11452
Erişim Tarihi: 14.05.2012

Anneler Günü Etkinlikleri
Anneler Günü Kayseri de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
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Türk Anneler Derneği Kayseri Şubesi, Anneler Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.
Dernek üyeleriyle birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyan Türk Anneler
Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Fikriye Merdan, sevginin ve fedakarlığın en büyük göstergesinin
anneler olduğunu ifade ederek, "Türk anneleri toplumumuzda çok ayrı bir yerdedir. Tarihte vatanın
savunulmasında bile kendini göstermiş olan annelerimiz, bugünlerde de hiçbir fedakarlıktan
kaçınmıyorlar" dedi.Türk Anneler Derneği'nin yılın annesi seçtiği Emine Taşdemir ise bu günün
kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Anneler sadece bu gün değil, her gün hatırlanması
gerekir. Ben kendi çocuklarımı büyüttükten sonra yetiştirme yurdundan bir çocuk aldım ve şimdi ona
bakıyorum. Böylece yılın annesi seçildim. Tüm annelerin bir çocuğa bakmasını istiyorum" diye
konuştu.Kayseri'de geçirdiği trafik kazası nedeniyle eşi yoğun bakımda olan, 1 çocuğu engelli olan
kanser hastası Safiye Çevikel'e Ak Parti Kayseri Teşkilatı tarafından 'Yılın Annesi' ödülü verildi.
Ak Parti Kayseri Kadın Kolları tarafından düzenlenen 'Anneler Günü' törenine Ak Parti Kayseri
milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya, Đsmail Tamer, Pelin Gündeş Bakır, Ak Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz,
Ak Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırtaşı ile çok sayıda partili katıldı.Törende Safiye
Çevikel'e 'Yılın Annesi' ödülü verildi. Çevikel'e ödülünü Ak Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Venhar
Pakırtaşı takdim etti. Çevikel, "Hepinizin anneler gününü kutluyorum, ayrıca engelli çocuklarım olduğu
için de engelliler haftanızı kutluyorum. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan arkamızda olduğu için
ona teşekkür ediyorum. Bütün engellileri severek, sayarak, engelli çocuklarımızla her şeyi
başaracağımıza inanıyorum. Engellileri engelli olarak görmüyorum. Engelli çocuklarımıza bizim
olmasa da her zaman sevgiyle yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Beni bu ödüle layık görenlere
çok teşekkür ediyorum. Bu kadar zorluğun içinde bu ödül beni çok mutlu etti" diye konuştu.
Pakırtaşı, Çevikle'in, bütün bu zorluklara rağmen annelik görevini yerine getirmeye çalışmasıyla bu
ödülü en çok hak edenlerden olduğunu söyledi. 'Cennet anaların ayakları altındadır' sözünü hatırlatan

Pakırtaşı, Ak Parti hükümetinin, anneleri rahat ettirecek tüm icraatlarda elini taşın altına koyduğunu
söyledi. 13 Mayıs Anneler Günü'nde Kayseri Doğum Evi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doğum
yapan anneler, Anneler Günü'nde en güzel hediyeyi aldıklarını ifade etti.Anneler Günü'nde çocuk
sahibi olan şanslı anneler, bebeklerinin kendilerine bu özel günde hediye edildiğini söyledi. Doğum Evi
ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doğum yapan anne Fatma Arslan, bebeğinin kendisi için en güzel
hediye olduğunu ifade ederek, "Bebeğimin bugün doğması benim için büyük mutluluk. Hem anneler
gününde anne oldum hem de bebeğim bana çok güzel bir hediye oldu" şeklinde konuştu.Anneler
Günü'nde çocuk sahibi olan bir başka anne Songül Altındağ, "Bebeğim benim için güzel bir hediye
oldu. Hele de bugün anne olmak çok sevindirici ve bugün anne olduğum için şanslıyım" ifadelerini
kullandı.Anneler Günü'nde çocuk sahibi olan annelerin sevinçleri gözlerinden okunurken, şanslı
anneler, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. BÜNYAN DOSTLARI TÜM ANNELER ĐÇĐN YÜRÜDÜ3 . KEZ KAYSERĐ'DEN BÜNYAN'A KADAR
YÜRÜYEN BÜNYAN DOSTLARI GURUBU ÜYELERĐ 42 KĐLOMETRE BOYUNCA GEÇTĐKLERĐ
BEYAZŞEHĐR, TURAN, GESĐ, BÜRÜNGÜZ VE AĞIRNASTAN SONRA BÜNYAN'A KADAR OLAN
TÜM GÜZERGAH BOYUNCA GÜL DAĞITIP TÜM HANIMLARIN ANNELER GÜNÜNÜ
KUTLAYARAK YÜRÜDÜ.
50 KĐŞĐLĐK BĐR KATILIMLA GERÇEKLEŞEN ETKĐNLĐK BÜNYAN ÇARŞI MEYDANINDA SON
BULURKEN BÜNYAN ŞAHSENEM ALABALIK TESĐSLERĐNDE KATILIMCI ANNELERĐN VE TÜM
ANNELERĐN ANNELER GÜNÜNÜ KUTLAYAN BÜNYAN BELEDĐYE BAŞKANI MEHMET ÖZMEN,
BÜNYAN DOSTLARI GURUBU DÖNEM BAŞKANI YASEMĐN AKKAYA ĐLE YAPTIKLARI
AÇIKLAMADA TÜM ANNELERĐN ANNELER GÜNÜNÜ KUTLUYOR VE ÇOĞUNLUĞU YAĞMUR
ALTINDA GEÇEN YÜRÜYÜŞ PARKURUNU ZOR ŞARTLARA RAĞMEN TAMAMLADIKLARI ĐÇĐN
TÜM KATILIMCILARA BAŞARILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDĐYORUM DEDĐ.
BÜNYAN BELEDĐYE BAŞKANI MEHMET ÖZMEN VE DÖNEM BAŞKANI YASEMĐN AKKAYA
ANNELER GÜNÜ NEDENĐ ĐLE HAZIRLANAN GÜLLERĐ KATILIMCILARA TAKDĐM EDERKE HATIRA
FOTGRAFI ÇEKTĐRDĐ .
Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Gününü de
unutmadı. Başkan emduh Büyükkılıç'ında katıldığı etkinlikte
Çocuk Meclisi Üyesi çocuklar ile anneleri Huzur Evinde kalan anneleri ziyaret ederek, Anneler Gününü
kutladılar.Huzurevi'nde düzenlenen etkinlikte çocuk meclisi üyeleri tarafından bütün annelerin elleri
öpülerek, çeşitli hediyeler ve birer gül hediye edildi.Anneler çocukların bu duyarlılıkları karşısında
zaman zaman duygu dolu anlar yaşarken, çocukların gösterisi huzurevi anneleri tarafından büyük alkış
aldı. Huzurevi sakinlerine Fasıl ekibi tarafından Türk Sanat Müziği konseri verildi. Konser de sevilen
şarkılar eşliğinde hep birlikte şarkı söylediler.Huzurevinde kalan yaşlılar ile sohbet ederek, onların
gönüllerini alan ve annelerin çok yüce varlıklar olduğunu, dünyaya getiren, büyüten annelerimizi
sadece bir günde değil her gün hatırlaması gerektiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, "Cennet anaların ayakları altındır, bu söz boşuna söylenmemiştir. Bu söz annelerin ne
yüce bir varlık olduğunun en büyük kanıtıdır. Onların her zaman hayır dualarını almalı ve evlat olarak
onlara her şeyin en güzelini yaşatmak için elimizden gelini yapmalıyız. Bu vesile ile bende bütün
annelerin Anneler Gününü Kutluyor, aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde bir yaşam
sürmelerini temenni ediyorum." dedi.Melikşah Üniversitesi öğrecileri de , hayırsever Emel Tarman'ı
yılın annesi seçti. Cenazesi olduğu için törene katılamayan Tarman'ın ödülünü, Milletvekili Ahmet
Öksüzkaya aldı.Melikşah Üniversitesi tarafından Anneler Günü programı düzenlendi. ĐĐBF-Hukuk
Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende Üniversites Rektörü Prof. Dr. Reşit Özkanca,
Ak Parti Kayseri milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya ve Đsmail Tamer, Talas Belediye Başkanı Rifat
Yıldırım ve öğrenci velileri hazır bulundu.Törenin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Reşit Özkanca,
"Bu programı düzenlememizin asıl amacı, Kayseri'ye büyük yatırımları olan Tarman ailesiyle ilgili
öğrencilerimizin teveccühü üzerine yılın annesi olarak seçilen Emel Tarman'a, bir plaket ve teşekkür
sertifikası sunmak idi. Kendileri şu anda aramızda yok. Dün itibariyle amcalarının vefatı üzerine
programa katılamayacaklarını belirterek, sevgi ve selamlarını gönderdiler. Plaketi, Emel Tarman adına
Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya'ya takdim edeceğiz." dedi.Ak Parti Kayseri Milletvekili Ahmet
Öksüzkaya da dünyaya gelişe vesile olan anne ve babaların çok önemli olduğunu ifade ederek,
"Annelerimizi, geleneğimiz gereği bir gün değil her gün anıyoruz. Her gün annelerimizle beraber
olmamız gerekiyor. Ebediyete intikal etmiş annelerimizi de buradan rahmetle anıyoruz. Emel ve
Mehmet Tarman eşleri Kayserimize büyük hizmetler etti. Melikşah Üniversitesi bu hizmetlerinden
dolayı Emel Tarman'ı yılın annesi olarak ilan etmiştir, kendilerine teşekkür ediyorum. Kayseri
milletvekili olarak Emel Tarman adına ödülünü alarak kendisine teslim edeceğim." dedi. Törende, daha
sonra Öksüzkaya'ya, hayırsever Emel Tarman'a vermesi üzerine plaketi takdim edildi.
Ak Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz ise , Anneler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda "Anneler
sadece çocuklarının değil, toplumların da geleceğini inşa ederler." dedi.Dengiz, annelerin senenin bir

günü değil, hayatın her alanında hatırlanması ve gereken saygı ve sevgiyi görmesi gerektiğini
belirterek, "Bizler 'Cennet Anaların ayağı altındadır' diyen bir inancın mensuplarıyız. Toplumda adaleti,
kardeşliği, barışı, sevgi ve saygıyı yaygınlaştırmanın yolu annelerimizin öğretilerinden geçer. Geleceğe
daha iyi hazırlanan, vatanını ve milletini seven idealist gençlerimizin yetişmesinde de en büyük katkı
annelerimizindir. Dolayısıyla anneler sadece çocuklarının değil, toplumların da geleceğini inşa
ederler." diye konuştu.Annelerin yaşamları boyunca göstermiş olduğu üstün fedakarlıklara rağmen
hiçbir karşılık beklemediğini ifade eden Dengiz, şöyle dedi: "Buna rağmen bizler de evlatlık
vazifelerimizi layıkıyla yerine getirip, annelerimizin şevkatine, merhametine karşılık vermeye
çalışmalıyız. Bu özel günlerinde de unutmayıp, gönüllerini hoş etmeliyiz. Cennetle müjdelenen tüm
annelerimizin anneler gününü kutluyor, en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum."
Millet Derneği Şube Başkanı Mustafa Temizer de , Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Temizer, mesajında, annelerin yılda bir gün hatırlanmasına gönlünün razı gelmediğini belirterek, Türk
kültüründe annelerin özel yere sahip olduğunu vurguladı. Annelere karşı şiddetin son dönemde
arttığına dikkati çeken Temizer, mesajında, "Millet Derneği mensupları, annelere gereken değerin
verilmesi için kendi kültürel değerlerimizin yaşam biçimi haline getirilmesinin şart olduğuna inanarak bu
doğrultuda çalışmalarına devam etmektedir. Annelerimize gereken değeri verip, onları hak ettikleri
saygınlığa kavuşturmak için tüm yetkilileri ve halkımızı görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye
çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi. Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şubesi Kayseri Marina tesislerinde kutlama
programı yaptı.Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç'in de katıldığı programa 700 kişi iştirak etti. Aygenç,
selamlama konuşmasında "Anneler için ne kadar güzel söz söylesek onları anlatmaya yetmez. Her
gün Anneler Günü olmalı. Nerede birkaç anne görsem Anneler Günü aklıma gelmektedir. Anneler her
şeyin en iyisine layıktır." dedi. Şube Kadınlar Komisyonu adına bir açıklama yapan Betül Çilek, "Tüm
kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutlarken, annelerimizin hayatın her alanında karşılaştığı sorunlarla
ilgili hassasiyet ve beklentilerimizi de bu anlamlı gün vesilesiyle bildirmek istemekteyiz. Bu yöndeki
önem verdiğimiz konulardan bazıları şunlardır: Anayasal dayanağı olan "kadına yönelik pozitif
ayrımcılık" hakkımızın artık her platformda gözlemlenebilir olmasını istemekteyiz. Bu açıdan
kadınlarımıza, iş hayatında oranlı kota hakkı talep etmekteyiz. Bu kota hakkının hem her iş ortamında
istihdam sağlanmasında hem de kadınlarımızın liyakatlerine uygun her düzey yöneticilik hakkının
verilmesinde uygulanmasını yarınlara bırakılmaksızın istemekteyiz." dedi.Kadına dolayısıyla annelere
yönelik şiddetin derhal önlenmesi gerektiğini vurgulayan Çilek, şu ifadelerde bulundu: "Đnsan Hakları
Evrensel Beyannamesinin 'herkesin, kendisinin ve ailesinin sağlığı ve iyi yaşaması için yeterli yaşama
standartlarına sahip olma hakkı vardır' hükmü kapsamındaki 'giyim hakkı'nın da çalışma hayatındaki
kadınlarımızın başörtü tahdidi ile ihlaline artık bir son verilmesini yakın geleceklere bırakılmaksızın
önemle beklemekte, gerekli çözümlerin toplumsal hoşgörüyü sarsmayacak düzenlemelerle
oluşturulmasını acilen istemekteyiz. Gerek başörtüsü sorununun, gerek kadınlarla ilgili her türlü sorun
ve düzenlemelerin ve gerekse de çıkarılmış olan yeni yasanın olumlu hükümlerinin uygulamadaki
hararetli takipçileri olan Memur-Sen Konfederasyonu Kadın Komisyonları olarak bizler tüm
annelerimizin 'Anneler Günü kutlu olsun' demekteyiz."Çilek'in konuşmasının ardından Şube başkanı
Aydın Kalkan, sendikal çalışmalar ve toplu sözleşme görüşmeleri hakkında bilgiler vererek "Eğitim-BirSen yetkiyi ilk kez bu yıl kullanacak. Haklarınızı en iyi şekilde alacaktır. Bu güne kadar yetki
kullananlar eğitim çalışanları için hiçbir şey yapmadılar. Buna rağmen eksikliklerden biz
sorumluymuşuz gibi manipülasyon yapmaktalar, bunlara asla inanmayın." dedi.Kayseri Talas Belediye
Başkanı Rifat Yıldırım da , geçtiğimiz yıl eylül ayında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan polis
memuru Mustafa Eyüp Darendelioğlu'nun annesi Meral Darendelioğlu'na Yılın Annesi ödülünü verdi.
Duygulu anların yaşandığı törende Başkan Yıldırım, "Đnşallah şehidimiz sizlere şefaatçi olacaktır."
dedi.Yenidoğan Mahallesi'ndeki Alpaslan Türkeş Parkı içerisinde bulunan kıl çadırda düzenlenen
Anneler Günü programına Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Ak Parti Đl Kadın Kolları Başkanı
Venhar Pakırtaşı, Đlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Çetinkaya, çok sayıda kadın ve çocuk katıldı.
Törenin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, sözlerine bütün annelerin anneler
gününü kutlayarak başladı. Başkan Yıldırım, bir araya gelmek için böyle günlerin olduğunu belirterek,
birlik ve beraberlik içinde olmanın önemine değindi. Yeniden düzenlenerek hizmete giren Alpaslan
Türkeş Parkı'nın hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Yıldırım, "Her ne hizmet varsa siz anneler
için, kardeşlerimiz için, vatandaşlarımız için var." dedi.Başkan Yıldırım, 11 Eylül 2011 tarihinde
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütünün karakolu basması sonucu çıkan çatışmada şehit düşen
polis memuru Mustafa Eyüp Darendelioğlu'nun annesi Meral Darendelioğlu'na yılın annesi ödülünü
verdi. Ak Parti Đl Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırtaşı'nın da birlikte verdiği hediyeyi alan şehidin
annesi "Şu an çok duygusal anlar yaşıyorum. Yılın annesi seçtiğiniz için sayın başkanımıza teşekkür
ediyorum. Herkesin anneler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık, mutluluk ve huzur
diliyorum." diye konuştu.Konuşmaların ardından anneler, öğrenciler tarafından oynanan halkoyunları
gösteresi ve çalınan şarkılarla gönüllerince eğlenirken, program Başkan Yıldırım ve beraberindekilerin

annelere pilav ayran ikramıyla sona erdi. Annelik gibi en kutsal görevi yerine getiren, bizleri hesapsız
bir fedakârlıkla büyüten, hoşgörü ve sevgi timsali annelerimiz yerleri asla doldurulamayacak en değerli
varlığımızdır. Bizi, hiçbir zaman yalnız bırakmayan, ilgiye ve sevgiye en çok ihtiyaç duyduğumuz
anlarda şefkatle bağrına basan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü yürükten kutluyor, onlara sonsuz
saygılarımı sunuyorum."
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11453
Erişim Tarihi: 14.05.2012

Şebnem Ferah Kayseri de çoşturdu
Şebnem Ferah , ERÜ Bahar Şenlikleri kapsamında Kayseri de konser verdi.
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Rock müziğin tanınmış isimlerinden Şebnem Ferah, 'Erciyes Üniversitesi Bahar Şenlikleri' kapsamında
verdiği konserde sevilen şarkılarını yaklaşık 10 bin izleyici ile birlikte söyledi.Bu yıl 18'incisi
düzenlenen Öğrenci Bahar Şenliği, Şebnem Ferah konseriyle sona erdi. Marianne Molu Anfi Tiyatrosu
önüne kurulan sahnedeki konserden saatler önce hayranları konser alanını doldurmaya başladı. Anfi
tiyatroya güvenlik amacıyla seyirci alınmayan konserde Şebnem Ferah, geçen yıl çıkan single
albümünde yeralan 'Özgürce Yaşa? şarkısıyla sahneye çıktı. Son olarak Kayseri'ye geçen yıl geldiğini
belirten Şebnem Ferah, öğrencilerle kısa süre sohbet ederek derslerinin durumlarını sordu. 'Yalnız' ve
'Benim Adım Orman' şarkılarıyla konserine devam eden sanatçı, eski şarklarıyla da alandaki
dinleyicilerini coşturdu. Konser alanındaki yoğunluk nedeni yle dinleyiciler zaman zaman sıkışma ve
ezilme tehlikesi geçirdi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11454
Erişim Tarihi: 14.05.2012

Gençleri Evlendirme ve Aileyi Koruma Der.
17. Geleneksel Toplu Nikah ve Düğün töreni, 26 Mayıs 2012 Cumartesi günü Melikgazi Belediyesi Nikah
Salonu'nda başlayacak
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Kayseri'de nişanlı olup da maddi imkansızlıklar nedeniyle evlenemeyen çiftler için toplu nikah ve
düğün töreni yapılacak. Gençleri Evlendirme ve Aileyi Koruma Derneği Başkanı Đsmail Cıngıllıoğlu,
evlenenler fotoğrafında yerini almak isteyen ihtiyaç sahibi nişanlı çiftleri derneğe müracaat etmeye
davet etti.1997 yılında kurulan Gençleri Evlendirme ve Aileyi Koruma Derneği bugüne kadar 2 binin
üzerinde yoksul ve dar gelirli çifti evlendirdi. Duvarları evlendirilen gençlerin fotoğraflarıyla dolu olan
dernek, geleneksel hale getirdiği toplu nikah ve düğün töreninin 17'incisini yapmaya hazırlanıyor.
Dernek, nişan yapmış ancak evlenecek maddi imkanı bulunmayan çiftlere, damatlık ve gelinlik
temininin yanı sıra giysi, yatak odası ya da oturma odası takımlarından birisi, fırınlı ocak ve zaruri
mutfak ve ev gereçleri ihtiyaçlarını karşılayacak. 19 Mayıs 2012 tarihine kadar devam edecek
başvurular, Gazioğlu Çarşısı'nda bulunan dernek bürosuna yapılabiliyor. Şu ana kadar 6 çiftin toplu
nikah ve düğün için müracaat ettiğini belirten Dernek Başkanı Đsmail Cıngıllıoğlu, nişan yapmış, resmi
nikah engeli bulunmayan, Kayseri'de ikamet eden ve derneğin üyelerinden oluşan araştırma
komisyonundan 'muhtaç' raporu alan her çiftin müracaat edebileceğini söyledi. Evlilik yardımında,
annesi, babası ya da ikisinden birisini kaybetmiş öksüz ve yetim çiftlere öncelik tanıdıklarını ifade eden
Cıngıllıoğlu, "Dernek olarak bugüne kadar senede ortalama 150 çiftin evlenmesine vesile olduk.
Đmkansızlıklar nedeniyle evlenemeyen nişanlı çiftleri, evlenenler fotoğrafında yer almaya davet
ediyoruz." dedi.Evlenmenin Peygamberimiz'in (SAV) sünneti olduğunu hatırlatan Dernek Genel
Sekreteri Ramazan Đlkaya da, evlenemeyen nişanlı çiftlerin mutluluklarına ortak olmanın tarifi imkansız
bir duygu olduğunu ifade etti.Bu yıl 17'incisi düzenlenecek Geleneksel Toplu Nikah ve Düğün töreni,
26 Mayıs 2012 Cumartesi günü Melikgazi Belediyesi Nikah Salonu'nda başlayacak. Nikah kıyma
işleminin ardından aynı gün SDF Düğün Salonu'nda düğün yapılacağı belirtildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11455
Erişim Tarihi: 14.05.2012

Nazlı Ilıcak Kayseri de
Nazlı Ilıcak, Nt Mağazaları tarafından Forum Kayseri de
düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu
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Gazeteci yazar Nazlı Ilıcak, Kayseri'de okurlarıyla buluştu. Ilıcak, bir yandan kitap imzaları bir yandan
da okurlarının sorularına cevap verdi.Nazlı Ilıcak, Nt Mağazaları Kayseri Şubesi tarafından Forum
Kayseri Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu. Kitaplarını imzaleyen
Ilıcak, bir süre okurlarıyla sohbet etti. Kayseri'yi çok sevdiğini belirten Ilıcak, okurlarının kitaba
gösterdiği ilgiden memnun olduğunu ifade etti. Ilıcak, Kayseri'nin darbe sonrasında cezaevine giren
Demokrat Parti milletvekillerine sahip çıktığını hatırlatarak, "Kayseri'ye ben birçok kez geldim. Kayseri,
darbe sonrasında da misafirperverlik göstermişti, şimdi de. Burada olmaktan çok memnunum." dedi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11456
Erişim Tarihi: 14.05.2012

Ağırnas'ta Çok Hafif Deprem
Ağırnas Beldesinde 2,4 şiddetinde çok hafif bir sarsıntı kaydedildi
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: 13 Mayıs 2012 15:35

Ağırnas Beldesinde sarsıntı.Melikgazi Đlçesine bağlı Ağırnas Beldesinde çok hafif şiddette bir sarsıntı
kaydedildi.Đstanbul Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Web
Sitesinden alınan veriye göre beldede bu gün öğleden sonra saat 13:54 de yerin 5.0 km altında 2.4
şiddetinde çok hafif bir sarsıntı kaydedildi.Beldedeki sarsıntı hissedilmezken geçtiğimiz gün Yahyalı
Đlçesine bağlı Delialiuşağı Köyünde 1,8 şiddertinde bir sarsıntı kaydedilmişti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11458
Erişim Tarihi: 14.05.2012

Şampiyonluk Kavgaları ve Yaralıları
12 yaralının yanısıra caddelerde tur atan konvoylarda 4 araç da maddi hasar gördü.
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Galatasaray'ın şampiyonluğu ardından kutlamalar günün ilk saatlerine kadar devam etti. Galatasaray
ve Fenerbahçe taraftarı arasında zaman zaman çıkan kavgalarda 12 kişi hafif yaralandı. 4 araç da da
hasar meydana geldi.Kayseri'de derbinin bitiş düdüğünden itibaren saat 03.00'e kadar kutlamalar
devam etti. Kent merkezinde her iki takım taraftarı arasında çıkan ve polisin müdahalesiyle kısa
sürede bastırılan olaylarda 7'si Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1'i Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi ve 4'ü de özel hatanelerde olmak üzere 12 yaralı ayakta tedavi edildi. Kent içinde tur atan
konvoylarda 4 araç da maddi hasar gördü.
Bir grup Fenerbahçeli, şampiyonluğu kutlayan Galatasaray taraftarlarına taşlı saldırıda bulundu.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan şampiyonluk karşılaşmasını televizyondan izleyen
Galatasaraylı taraftarlar, maçın bitiş düdüğü ile Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak, şampiyonluğu
kutladı.Ellerinde bayrak ve meşalelerle takımları lehine tezahüratta bulunan sarı-kırmızılı taraftarların
şampiyonluk coşkusuna, bayraklarla süslenmiş araçlar klakson çalarak ortak oldu.
Cumhuriyet Meydanı'ndan Sivas Caddesi'nde doğru ilerleyen Galatasaray taraftarları, burada davul
zurna eşliğinde halay çekerek eğelendi.Bu sırada ara sokaklardan gelen bir grup Fenerbahçeli, sarı-

kırmızılı taraftarlara taşlı saldırıda bulundu. Olayda yaralanan olmazken, sarı-lacivertli grup, polis
ekiplerinin müdahalesiyle dağıldı.Kayseri'de, Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası çıkan kavgada 5
kişi yaralandı.Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından şehrin farklı bölgelerinde çıkan olaylarda 5
kişi yaralandı. Maç bittikten sonra sevinen Galatasaray taraftarına, Kayserisporlu taraftarlar tepki
gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda şampiyonluğu kutlamaya başlayan sarı kırmızılı taraftarlar
sloganlar atarak, sevinç gösterisinde bulundu. Daha sonra Sivas Caddesi boyunca yürüyüşe geçen
taraftarlar tramvay içerisinde bulunan Fenerbahçe taraftarlarına saldırmak istedi. Sevinç gösterisi
sırasında park halinde bulanan bir otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından taş atıldı
ve otomobilin ön camı parçalandı. Şampiyonluk kutlamaları Kayseri'nin çeşitli yerlerinde devam
ederken bazı caddeler trafiğe kapandı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11459
Erişim Tarihi: 14.05.2012

Erciyesspor Ligi Yenilgi Đle Bitirdi.3-0
Deplasmanda TKĐ Tavşanlı Linyitspora 3-0 yenilerek ligi 8.sırada bitirdi.
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Bank Asya 1. Lig'de, TKĐ Tavşanlı Linyitspor sahasında Kayseri Erciyesspor'u 3-0 yendi.
Bank Asya 1. Lig 34. ve son haftasında play-off şansını kaybeden iki takımın mücadelesinde TKĐ
Tavşanlı Linyitspor, sahasında Erciyesspor'u konuk etti.Tavşanlı ilçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı
ev sahibi ekip 3-0 kazanarak sezonu üç puanla kapatan taraf oldu.Karşılaşmada Tavşanlı'ya galibiyeti
getiren golleri 15 ve 24. dakikalarda Mesut Saray ve 90. dakikada Fatih Yılmaz kaydetti.Bu sonucun
ardından TKĐ Tavşanlı Linyitspor, 43 puana yükselirken Erciyesspor ise 46 puanda kaldı.Bu arada
yağmur altında oynanan karşılaşmanın ikinci devresi, devre arasında sağanağın etkisini artırması ve
zemindeki suyun temizlenmesi için yürütülen çalışmalar nedeniyle yaklaşık 20 dakika geç başladı.
Stat: Tavşanlı Ada
Hakemler: Murat Türker, Cumhur Altay, Gökmen Olgaç
TKĐ Tavşanlı Linyitspor: Yavuz, Hasan, Đsmail (Dk. 66 Fatih Yılmaz ), Serkan Özsoy, Ahmet Yakak,
Ferhat, Mesut, Emrah Dağ, Mehmet Besler (Dk. 46 Semavi ), Abdi, Emre Okur (Dk. 61 Metehan )
Kayseri Erciyesspor: Emrullah, Fatih Kılıçkaya, Serkan Atak (Dk. 64 Mehmet Bezircioğlu ), Hakan,
Insa Sylla, Wasswa , Emre (Dk. 87 Cenk -), Hanni, Mustafa Serkan Güçlü, Gökhan Açıkgöz,
Ramazan
Goller: Dk. 15 ve 24 Mesut, Dk. 90 Fatih Yılmaz (TKĐ Tavşanlı Linyitspor)
Sarı kartlar: Dk. 66 Ferhat, Dk. 73 Semavi (TKĐ Tavşanlı Linyitspor), Dk. 27 Emre, Dk. 40 Serkan
Atak, Dk. 43 Gökhan Açıkgöz (Kayseri Erciyesspor)
Bank Asya 1. Lig'de, sahasında Kayseri Erciyesspor'u yenen TKĐ Tavşanlı Linyitspor'un teknik
direktör Levent Devrim, hava muhalefetinin kendilerini engellediğini, ancak son haftalarda ilk kez stres
yapmadan sakin bir karşılaşma oynadıklarını söyledi. Devrim, karşılaşmanın ardından düzenlenen
basın toplantısında, takımının başında 9'uncu maça çıkarak sezonu tamamladıklarını bildirdi. Önceki 8
maçın stresli geçtiğini ifade eden Devrim, şöyle konuştu: "Ligde kalmayı geçen hafta Kasımpaşa'yı
deplasmanda yenerek garantiledik. Arkadaşlarımızla ilk defa rahat, sakin ve keyifli bir futbol günü
olmasını diledik. Böyle de oldu. Hava muhalefeti bizi engelledi ama son haftalarda ilk defa stres
yapmadan, sakin bir karşılaşma oynadık. Đyi oynadık. Arkadaşlarımız iyi mücadele etti. Zaten iyi

mücadele etmek karakterimiz oldu. Hava şartları daha iyi olsa, biraz daha pozitif oynayabilirdik.
Taraftarımızın önünde son maçımızı oynadık ve kazanarak bitirdik. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan
ediyoruz."
-Kayseri Erciyesspor cephesiKayseri Erciyesspor teknik direktörü Kemalettin Şentürk de iyisi ve kötüsüyle bir sezonun sona erdiğini
hatırlattı. Gelecek sezon için tüm takımlara başarılar dileyen Şentürk, şöyle devam etti:
"Maçla ilgili çok fazla konuşulacak bir şey yok. Çünkü hava şartları iki takımı da olumsuz etkiledi. Playoff grubundan kopmamızdan itibaren özellikle genç arkadaşlarımızı görmek adına çalışmalar
yapıyoruz. Bu maça da genç arkadaşlarımızı görmek adına çıktık. Bu tür maçlarda çok fazla skora
takılmamak gerekiyor. Her iki takımın iyi niyetine, birbirlerine karşı saygılarına bakmak lazım. Hava
şartları çok kötüydü ama sahadaki tüm oyuncular gayretliydi." Öte yandan Kayseri Erciyesspor
Kulübü, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajda, kulübün, engelli yurttaşların hayata daha sıkı bağlanmalarına yardımcı olmak amacıyla
çeşitli projeleri hayata geçirdiği, bazı etkinliklerde yer aldığı anımsatıldı.Bir çok engelli gencin futbola
yönelmesinin gururla takip edildiği vurgulanan mesajda, "Kayseri Erciyesspor camiası olarak Engelliler
Haftası'nı bir kez daha kutluyor, tüm engelli yurttaşlarımıza mutlu, huzurlu ve engelsiz bir yaşam
diliyoruz" denildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11460
Erişim Tarihi: 14.05.2012

Đncesu Süksün de Pilav ve Fidan Şenliği
8. geleneksel fidan dikme ve pilav şenliği Süksün Mahallesi Çamlık-Kepez bölgesinde yapıldı.
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Đncesu ilçesinde 8. geleneksel fidan dikme ve pilav şenliği yapıldı.Süksün Mahallesi Çamlık-Kepez
bölgesinde yapılan etkinliğe Đncesu Kaymakamı Ercan Öter, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri
katıldı.Kaymakam Öter, etkinlik kapsamında 4 bin fidanı toprakla buluşturduklarını belirterek, bölgede
dikilen fidan sayısının 25 bine ulaştığını bildirdi.Süksün Mahallesi Muhtarı Mustafa Reyhangil de, 8
yıldır bölgede şenlik düzenlediklerini, 120 dönümlük arazide 25 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu
kaydetti.Katılımcılara pilav ve tatlı ikram edilen etkinlikte Kaymakam Öter, şenlikten sonra mahalle
muhtarları ile bir araya gelerek onlarla bir süre sohbet etti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11461
Erişim Tarihi: 14.05.2012

Gaziantespor 3 - Kayserispor 2
Spor Toto Kupası B Grubu'nda Temsilcimiz deplasmanda rakibine 3-2 yenildi ve ligi kapattı.
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Spor Toto Kupası B Grubu'nda son hafta maçında Gaziantepspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Kamil Ocak Stadı'nda oynanan maçta Gaziantepspor, rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederek grubu lider
tamamladı.Gaziantepspor'a galibiyeti getiren golleri, 40. dakikada Cenk Tosun, 51. dakikada Gilles
Binya ve 71. dakikada Marek Sapara kaydetti. Kayserispor'un golleri ise 10. dakikada Okay Yokuşlu
ve 73. dakikada Babacar Mbaye Dıop'dan geldi.Bu galibiyetin ardından Gaziantepspor 12 puanla
grubu lider tamamladı. Kayserispor ise 6 puanla son sırada yer aldı.Grup maçlarının tamamlanmasının
ardından Gaziantepspor, Spor Toto Kupası A Grubu'nu lider tamamlayan Orduspor ile finalde
karşılaşacak.
MAÇTAN DAKĐKALAR
9. dakikada Serdar'ın ceza sahası önünden sert vuruşunda, top kalenin üstünden auta çıktı.
11. dakikada Bibeswar, sağ çaprazdan ceza sahası içine topu ortaladı. Okay meşin yuvarlağı ağlarla
buluşturdu: 0-1
25. dakikada Gaziantepspor serbest vuruş kazandı. Sapara'nın doğrudan kaleye gönderdiği topu
kaleci Deniz son anda kornere çeldi.
31. dakikada Sapara ceza sahası içinde bekleyen Cenk'e pas verdi. Bu futbolcu kötü vurunca top auta
çıktı.
40. dakikada ceza saha önünde topla buluşan Sapara, Cenk'e pas verdi. Cenk bekletmeden sert bir
vuruşla takımının beraberlik golünü attı: 1-1
52. dakikada Gaziantepsor'un köşe vuruşunu Sapara kullandı. Binya meşin yuvarlağı kafayla ağlarla
buluşturdu: 2-1
62. dakikada Popov ceza sahası önünde Cenk'e pas verdi. Cenk güzel vurdu, top üst direğe çarparak
auta çıktı.
71. dakikada Sapara ceza sahası çizgisi önünden serbest vuruş kullandı, top üst direğe çarparak
filelere gitti: 3-1
73. dakikada Gaziantepspor ceza sahası içindeki karambolde, Mbaye, meşin yuvarlağı filelerle
buluşturdu: 3-2
Stat: Kamil Ocak
Hakemler: Özgüç Türkalp, Muharrem Yılmaz, Serkan Olguncan
Gaziantepspor: Eray, Çetin (Dk. 38 Taşkın), Kerim (Dk. 58 Tufan), Bekir, Cenkx (Dk. 90+1 Đbrahim),
Dany, Şenol, Serdar, Sapara, Binya, Popov
Kayserispor: Deniz, Đlhan, Zurab, Abdullah, Mbaye, Umut, Bıbeswar, Ömer, Kamil, Okay, Pekarık
Goller: Dk. 11 Okay, Dk. 73 Mbaye (Kayserispor), Dk. 40 Cenk, Dk. 52 Binya, Dk. 71 Sapara
(Gaziantepspor)
Sarı kart: Dk.65 Binya (Gaziantepspor
Gaziantepspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, turnuvaya katılırken ilk iki maça genç futbolcularla
çıktıklarını belirterek,"Rakiplerimizin daha ciddi kadrolarla sahaya çıktıklarını gördükten sonra, 5-6 as
futbolcuyu takıma çağırdık" dedi.Hikmet Karaman, Spor Toto Kupası B Grubu'nda 3-2 kazandıkları
Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Spor Toto Kupası B Grubu'nu başarıyla
tamamladık. Önümüzde Orduspor ile oynayacağımız bir final maçı var. Türkiye'de futbol adına her şey
bitti. Şampiyon belli, UEFA Avrupa Kupalarına gidecekler belli. Orduspor ile güzel bir maç yapmak
istiyoruz" diye konuştu.Zor bir dönemden geçtiklerini söyleyen Karaman, Gaziantep şehrini temsil

eden futbolcuların, 12 haftalık periyotta gösterdikleri başarıya bir yenisini eklediklerini ifade
etti.Karaman, "Gaziantepspor'un ölüsünün bile bu turnuvada final oynamaya yettiğini" ifade ederek,
şöyle konuştu: "Turnuvaya katılırken ilk iki maça genç futbolcularla çıktık. Rakiplerimizin daha ciddi
kadrolarla sahaya çıktıklarını gördükten sonra 5-6 as futbolcuyu takıma çağırdık. Kupada final
oynayacağımız Orduspor maçının taraftarların geleceği ve futbolcuların motive olacağı bir sahada
oynanmasını istiyoruz. Maç yapılacak stat çok önemli."
-Kayserispor cephesiKayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze ise Gaziantepspor karşısında genç bir takım
oynattıklarını ifade etti.Son 6 maçta 3-4 genç oyuncu oynattıklarını belirten Arveladze, "Ümit veren
gençler var. Tabi hemen olmuyor. Bu maçların motivesi bizleri zorladı. Bahar Kupası öncesinde
Fenerbahçe karşısında önemli bir maç kaybettik. O maçı kazansaydık, bu maçlar biraz daha kolay
olurdu" ifadelerini kullandı.Arvaledze, maç hakkında fazla konuşmak istemediğini ifade ederek, "Rakip
takımın başka hedefi olabilirdi. 5 tane gol oldu. Pozisyonlar oldu. Gaziantepspor'u tebrik ediyorum"
dedi.Öte yandan Bir taraftan elindeki oyuncuları tutmaya çalışan, bir taraftan da takıma takviyeler
yapmak için transfer konusunda düğmeye basan Kayserispor'da hareketlilik var. Transfer konusunda
önemli açıklamalarda bulunan Süleyman Hurma, Amrabat ve Hasan Ali konusunda net konuştu.
“Amrabat için kimse kapımızı çalmasın”diyen Hurma, Hasan Ali için de “ Takımımızda tutmak için
elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.
Net isim yok
Şu ana kadar yurt dışında bir çok oyuncuyu takip ettiğini ancak anlaştığı net bir isim bulunmadığını
belirten Hurma, “ Fransa'da, Gürcistan'da ve Almanya'da bir çok oyuncuyu takip ettim. Listemizde
bulunan oyuncularla teke tek görüşmelerde bulunduk. Bu dönemde görüşmeler her takımda olur ama
net isim olmadığı için şuan için bir şey söylemek mümkün değil. Ancak kimse merak etmesin iyi bir
kadro için uğraşıyoruz” dedi.
Gidecek oyuncular var
Ligin devam ettiğini ve bu nedenle şuan için ne gelecek oyuncularla ilgili nede gidecek oyuncularla
ilgili net bir şeyin söylenemeyeceğini ifade eden Hurma, “ gidecek oyuncular bizde saklı. Şuan için lig
devam ettiği için bunları açıklamak doğru olmaz. Spor Toto maçından sonra takıma izin verilecek. Bu
arada gidecek oyuncularda açıklanacak. Bu arada yine boş durulmayacak ve 4 hazırlık maç
oynanacak.”dedi.Hurma ayrıca yerel gazetelerde ismi gündeme getirilen kaleci Ertuğrul ile ilgili de “
şuan için bir kaleci ile bir anlaşmamız yok. Lig devam ediyor.”diye konuştu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11462
Erişim Tarihi: 14.05.2012

Ulusal 100 Tem.Es. Kit. Okuma Yarışması
Kılıçaslan Liseleri'nde yaklaşık 2 bin öğrenci ve öğretmenin katıldığı törenle son buldu.
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Ak Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, dünyanın birçok ülkesinde açılan Türk
okullarının Türk üniversitelerini tercihte de birinci etken olduğunu açıkladı. yök tarafından yabancı
öğrencilere yönelik yapılan ankette bu sonucun ortaya çıktığını duyurdu.Kılıçaslan Eğitim Kurumları ve
Đl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonuyla ilköğretim ile liselerarası 'Ulusal 100 Temel Eser Kitap
Okuma Yarışması'nın dördüncüsü düzenlendi. Kılıçaslan Liseleri'nde yaklaşık 2 bin öğrenci ve
öğretmenin katıldığı sınav sonrasında ödül töreni yapıldı.Törene Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş

Bakır, Kayseri Vali Vekili Erdoğan Aygenç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reşit Özkanca,
veliler, sınava giren öğrenciler ve öğretmenler katıldı.Toplam 70 ildeki 604 okuldan bin 208 öğrencisi
ve 604 öğretmenin katıldığı kitap okuma yarışmasında ilköğretim dalında Gaziantep Hayriye Küpeli
Đlköğretim Okulu öğrencisi Büşra Oğuz ile Gaziantep Özel Mutafoğlu Đlköğretim Okulu öğrencisi Elif
Đrem Bereketoğlu birinci oldu. Lise kategorisinde Sivas Prof. Dr. Necati Erşen Anadolu Lisesi öğrencisi
Rabia Kaya birinci oldu. Okul derecesinde Karaman Dr. Faruk Sükan Đlköğretim Okulu, Gaziantep
Özel Mutafoğlu Đlköğretim Okulu ile Kayseri Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi birinci oldu.
Đstikbal Mobilya'nın da dereceye girenlere ödüller verdiği törende para ve nakdi ödüllerin toplamı 22
bin lira oldu.Törende konuşan Kılıçaslan Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ali Köksal, bugüne kadar
yaptıkları kitap okuma yarışması hakkında ve okullarının aldığı başarılarla ilgili bilgiler verdi.Daha
sonra konuşma yapan Milletvekili Bakır, yarışmayı düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
Bu tür okul sayılarının artırılması gerektiğini ifade eden Bakır, dünya ülkelerindeki Türk okullarının
ülkemiz adına adeta dışişleri mensuba gibi buradaki öğretmenlerin görev ifa ettiğini belirtti.Bakır,
öğretmenlerin bir nevi Türkiye'nin fahri büyükelçiliğini üstlendiğini ve Türkiye ile o ülkeler arasında
köprüler kurduklarını vurguladı.Prof. Dr. Bakır, kendisinin, parti içerisinde kurulan yükseköğretim
kurumu çalışma grubu başkanı olduğunu belirtti. Bakır, "Yükseköğretimi nasıl reforma ederiz
çalışmalar yapıyoruz. Yükseköğretimde yapmak istediğimiz önemli şey Türk üniversitelerine
uluslararası boyut kazandırmak. Burada amaç dünyadaki beyin göçünün Türkiye'ye gelmesini
sağlamak istiyoruz. Türkiye'de daha çok yabancı öğrenci görmek istiyoruz. Yabancı öğrencilerin Türk
üniversitelerini, eğitim merkezi, cazibe merkezi olarak göstermek, tercihlerinin Türkiye olması adına
şekillendirmek istiyoruz." dedi.yök'ün yaptığı bir anketin sonucunu da paylaşan Bakır, şu bilgileri verdi:
"Biz bunu yapmak için faaliyetlerimiz doğrultusunda çalışma yaparken, yök'te bir takım anketler
yaptı. Ankette, Türkiye'de okuyan yabancı öğrencilere şu soruldu: 'Neden Türkiye'yi tercih ettiniz.'
Soruya verilen cevap şu idi; 'Bizim ülkemizde Türk okulları kuruldu. Liseyi Türk okullarında okuduk.
Fedakar öğretmenleriniz bize çok şey öğretti ve örnek oldu. Bu tercihlerimizde Türkiye'yi seçmemizde
önemli oldu. Türk okulları sayesinde Türk üniversitelerini seçtik. Bize Türkçeyi orada öğrettiler.' Birçok
ülkeden gelen çocuklar bunu söylüyor. 'O yüzden buraya geldik' diyorlar. Türk okullarının, Türk
üniversitelerini tercihte çok büyük etken olduğunu gördük."Bosna Hersek, Yunanistan'a, Batı Trakya'ya
gidildiğinde burada Türk okullarının görüleceğini ifade eden Bakır, "Türk okullarının ne kadar büyük
görevler ifa ettiğini oraya gittiğinizde görüyoruz. Orada bizim kültürümüzü götürüyor. Osmanlı
döneminde başlayan kültürümüzü götürme, yaşatma ideali daha da Avrupa'nın içlerine kadar fedakar
öğretmenlerimiz götürüyor. Türkçeyi öğretiyorlar. Yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür
ediyorum." ifadelerini kullandı. 'Okur ve Yazar' kursu sona erdi Öte yandan 18 hafta süren 'Okur ve
Yazar' kursu sona erdi ve kursiyerler sertifikalarını aldı. Yoğunburç Kültür Evi'nde düzenlenen sertifika
törenine Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Atilla Đlhan, Kayserili yazarlar ile 40 kursiyer
katıldı. Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen ve 7 Ocak'ta başlayan 'Okur ve
Yazar Okulu' kursunu tamamlayan kursiyerler sertifika almaya hak kazandı.Sertifika töreninin açılış
konuşmasını yapan Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Atilla Đlhan, kursun içeriği hakkında
bilgi verdi. Programın 18 hafta sürdüğünü ifade eden Đlhan, "Her hafta iki saat ders yapılmıştır. 15
yazar ve akademisyen yönlendirme dersi vererek programa katkı sağlamıştır." dedi.Yazarlığın bir
meslek olmadığını belirten Đlhan, "Sanat, bir okulun duvarlarına sığdırılamaz. Yazar yetiştiren bir okul
da yoktur. Bizim amacımız, kendisinde bir yeteneğin var olduğunu düşünenlere, kendilerini
keşfetmeleri için bir yol açmaktır." şeklinde konuştu.Nazan Acer isimli kursiyer ise, kursa katılmaktan
mutlu olduğunu söyleyerek, "Kursa katıldığım için çok sevinçliyim. Yazarlığımı geliştirmeme yardımcı
oldu. Çok güzel vakitler geçirdim ve bana yararlı bilgilere eriştim." diye konuştu.Konuşmaların
ardından 40 kursiyer sertifikalarını aldı. 250 görevliye iletişim kursu Bu arada Kayseri'de, Kocasinan
Özel Eğitim Lisesi Đşitme Engelliler Okulu ile Kayseri Bedensel Engelliler Derneği'nin işbirliğinde, kamu
kurum ve kuruluşunda çalışan 250 görevliye iletişim kursu verildi.Avukat, öğretmen, hemşire ve
doktorlara açılan iletişim kursunun amacının, Engelliler Haftası münasebetiyle, bu konuda çalışanlarda
farkındalık yaratmak ve empati duygusunu geliştirmek olduğunu söyleyen Kayseri Bedensel Engelliler
Derneği Başkanı Fatma Oytun, "Bu tür faaliyetlerimiz bundan sonraki yıllarda da devam edecek.
Toplumda engellileri göz ardı edemeyiz. Bazı meslek grupları iş kolları nedeniyle engellilerle daha çok
bir araya geliyor. Biz de ilk etapta bu meslek gruplarından bazılarını seçtik ve onlara iletişim kursu
verdik." diye konuştu.Oytun, engellilerin en önemli problemlerinin toplumda dışlanmak olduğunu belirtti
ve bu konudaki çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.
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Hemşireler Günü Kutlanıyor
Özel Avrupa ve Özel Dünya Hastanesi hemşireleri özel günlerini kutlarken vekiller hastanede ziyaret yaptı.
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Hemşireler haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte Özel Avrupa ve Özel Dünya Hastanesi hemşireleri
gönüllerince eğlendi.Yamula Baraj Gölü kıyısında bulunan Kayseri Marina'da düzenlenen eğlenceye
Özel Avrupa Hastanesi Başhemşiresi Döne Çoban, Özel Dünya Hastanesi Başhemşiresi Yasemin
Havyalı ve Ceyhan Yetimakman katıldı.Hemşireler ilk olarak Yamula Baraj'ında tekne gezisine katıldı.
Tekne gezisinin sonrasında hemşireler Kayseri Marina'da düzenlenen programda gönüllerince
eğlendi. Bu arada AK Parti Kayseri milletvekilleri Đsmail Tamer ve Ahmet Öksüzkaya 12 Mayıs
Hemşireler Günü'nde Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşirelere karanfil
dağıttı. 12 Mayıs Hemşireler Günü'nde hemşirelerin yanında olduklarını gösteren AK Parti
milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya ve Đsmail Tamer, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.
Ziyarette hemşirelere karanfil dağıtan ve hastalarla yakından ilgilenen vekiller hemşirelerin sorunlarını
dinledi. Vekiller hemşirelere, sağlık sisteminde düzeltmeler yapacakları ve son zamanlarda sağlık
çalışanlarına yönelik olarak artan saldırıları önleyecek düzenlemelerde bulunacakları sözünü verdiler.
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