KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
16.04.2012–22.04.2012
Heyelanda Ölen Köylü Kısmen Özürlü
Yeşilhisar Başköyde heyelanda ölen köylünün kısmen yürüme özürlü olduğu öğrenilirken Kızılay köye gitti.
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Kayseri'nin Yeşilhisar Đlçesi'ne bağlı Başköy Köyü'nde, üzerine kaya yuvarlanması sonucu 37
yaşındaki Bayram Atuman'ın ölmesi köylüleri isyan ettirdi. Köyde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan
Durmuş Bilgeç, "Katırcılar kadar değerimiz yok mu? Vergimizi ödüyoruz, kaçak elektrik kullanmıyoruz.
Köyü taşımak için ille birinin ölmesi mi gerekiyordu" diye konuştu. Kayseri kent merkezine 90,
Yeşilhisar ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki 45 haneli Başköy Köyü'nde dün 16.00 sıralarında, kopan
kayanın üzerine yuvarlanması sonucu yürüme engelli Bayram Atuman yaşamını yitirdi. Bu olay
üzerine köye Kızılay tarafından 40 afet çadırı, 40 katalitik soba, mutfak eşyası ve 191 battaniye
gönderildi.
Köy sakinlerinden Durmuş Bilgeç, köyde uzun yıllardır heyelan ve kaya kopması olduğunu anlattı.
Bilgeç şunları söyledi: "'Bayram'ın cenazesinden geliyorum. Son derece üzgünüz. Köyün buradan
taşınması için ille birinin ölmesi mi gerekiyordu? Bizim maddi gücümüz yok. Bizimle ilgilenmeleri için
ille cenaze mi olması gerekiyor. Bir katırcı kadar değerimiz yok mu bizim? Vergimizi veriyor, kaçak
elektrik kullanmıyoruz. Bu suç mu?" Köylülerden Ufuk Kapusuz ise, Bayram'ın, pulluk bıçağı aramak
için ahırın olduğu yere gittiğini ancak hafif sakatlığı olduğu için yuvarlanan kayadan kaçamayarak can
verdiğini söyledi. Kapusuz, "Kayaların altında yaşıyoruz. Yetkilileri aradığımızda 'Can kaybı var mı?'
diye soruyorlar. 'Yok' deyince ilgilenmiyorlar. Maalesef bu kez can kaybı da var" diyerek tepkisini dile
getirdi. Diğer köylüler de, heyelan tehlikesi altında yaşamlarını sürdürdüklerini belirterek, bir an önce
köyün taşınmasını istedi. Adana Kızılay Şubesi tarafından 40 afet çadırı, 40 katalitik soba, mutfak
eşyası ve 191 adet battaniye gönderildiği, zemin etüdünün ardından çadırların kurulduğu belirtildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11263
Erişim Tarihi: 20.04.2012

Kayserispor Çarpıldı : 3-1
Spor Toto Kupası B Grubu ilk maçında Antalyaspor1-0 geriye düştüğü maçrta penaltı ve kırmızı kart sonunda 3-1
kazandı.
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Spor Toto Kupası B Grubu ilk maçında MedicalPark Antalyaspor sahasında Kayserispor'u 3-1 yendi.
Kırmızı-beyazlı takımın gollerini Tita (2) ve Emrah attı. Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü
Mehmet Özdilek, "Skoru 1-0 geriden 3-1'e getirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Medical Park
Antalyaspor Teknik Direktörü Özdilek, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında çok
zorlu bir süreçten sonra Spor Toto Kupası'na motive olmakta zorlandıklarını söyledi. Genç Oyuncuları
görme adına Spor Toto Kupası'nın önemli olduğuna dikkati çeken Özdilek, "Genç Oyuncular güzel bir
performans ortaya koydu. Skoru 1-0 geriden 3-1'e getirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Genç
Oyuncuların gelişimini görme adına çok verimli bir turnuva olacak. Oyuncularımı, ciddiyetinden ve
mücadelelerinden dolayı kutluyorum" diye konuştu. Antalyaspor Takım Kaptanı Musa Nizam iyi bir
mücadele ortaya koyduklarını ifade ederek Antalyaspor'un geleceğinin emin ellerde olduğunu dile
getirdi. Antalyaspor'un genç forvet Oyuncusu Emre Torun, Özdilek'in verdiği şansı iyi değerlendirdiğini
bildirdi. Kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Torun, tecrübe kazandıkça daha iyi performans
sergileyeceğine inandığını kaydetti.
-Kayserispor cephesiKayserispor Teknik Direktörü Sota Arveladze maça iyi konsantre olamadıklarını söyledi.
Đlk yarıda iki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığını dile getiren Arveladze, "Đkinci yarıda golü
bulduktan sonra maça hareket geldi. Net pozisyonlar bulamasak da etkili ataklar geliştirdik. Hatalı bir
gol yedik. Ardından penaltı ve kırmızı kart gelince Oyundan düştük. Önümüzdeki maçlarda galip gelip,
iddiamızı sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Kayserisporlu Kamil ise iyi bir mücadele ortaya koyduklarını, ancak hataları nedeniyle mağlup
olduklarını dile getirdi. Sarı-kırmızılı futbolcu Nurettin de yenildikleri için üzgün olduğunu belirtti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11264
Erişim Tarihi: 20.04.2012

Diyanet Đş. Bşk. Görmez Kayseri de
Diyanet Đşleri Başkanı Mehmet Görmez Kayseri Büyükşehir Berlediyesini ve Valiliği ziyaret etti ,cami açılışına
katıldı.
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Diyanet Đşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Camiler, vatanın tapularıdır" dedi.
Görmez, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında merhum hayırsever Hacı Ahmet Zeki Yurttaş
tarafından yaptırılan caminin açılışında, Türkiye'de toplam 90 bin cami bulunduğunu ve Türkiye'ye
gelen yabancılara bu rakamı söylediklerinde hayret ettiklerini söyledi. Görmez, "Peki bu camilere
sabah namazında kaç kişi gelip namaz kılıyor- Kaç çocuğumuzu, gencimizi alıp camilere getiriyoruzCamilere gelip hep beraber Allah'a ibadet etmeliyiz. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve kadınlarımızı
camilerimizle buluşturmalıyız" diye konuştu. Okunan ayetlerde, camilerin inşa edilmesi ile bir de
camilerin imar edilmesinden bahsedildiğini ifade eden Görmez, "Camileri inşa eden hayırsever
vatandaşlarımız var. Đmar edilmesi ise, buralara gelip cemaat olup birlikte namaz kılmaktır. Đşte hep
beraber, Allah'ın evleri olan camilerimize geleceğiz ve namaz kılacağız ki, camilerimizi imar edebilelim.
Cami inşa etmek ayrı, imar etmek ayrıdır" dedi. Camilerin, hayatın içine çekilmesi gerektiğini bildiren
Görmez, şöyle devam etti: "Türkiye'deki 90 bin camiden 30 bininde dernek var. Bu dernekleri bir çatı
altında toplamak için çalışıyoruz. Bu derneklerimizde gençlerimizin bir araya gelmelerini sağlamalıyız.
Çocuklarımızın, kadınlarımızın camilere gelmesi ve camilerle tanışması için daha çok çalışmalıyız.
Camiler, aynı zamanda vatanın tapularıdır. Türklerden başka hiçbir millet, Đstiklal marşına
ibadethanelerini koymamıştır. Allah, bu vatanın üzerinden ezan sesini dindirtmesin."
Diyanet Đşleri Başkanı Mehmet Görmez, konuşmasının ardından, Kayseri Müftüsü Ali Maraşlıgil ile
birlikte caminin kapısına asılan kurdelayı kesti. Camiyi gezen Görmez ve beraberindekiler, 2 rekat
"Tahiyyetül Mescid" namazı kıldı. Daha sonra Diyanet Đşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez Đl
Müftüsü Ali Maraşlıgil ile birlikte Vali Mevlüt Bilici yi makamında ziyaret etti.Ziyarette Diyanet Đşleri
Başkanını ilimizde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mevlüt Bilici, Diyanet Đşleri
teşkilatımız ilimiz de bu hizmetleri fevkalade güzel bir şekilde yürütüyor. Sizin başkanlığınızda Din
görevlilerimize de çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Dedi.
Valiliğimiz anı defterinin imzalayan Diyanet Đşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de Đl
Müftülüğümüzün düzenlemiş olduğu Kutlu Doğum Haftası etkinliğine katılacağını dile getirerek bu
seneki Kutlu Doğum Haftası'nın konusunun 'Hz. Peygamber kardeşlik ahlakı ve kardeşlik hukuku'
olduğunu anımsattı. Đlk programı yurtdışındaki millet varlığıyla birlikte Danimarka'da
gerçekleştirdiklerini belirten Diyanet Đşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Kutlu Doğum Haftası'nın
büyük bir gelenek haline geldiğini belirtti. "Bu günler insanımızın zaten yüreğinde var olan peygamber
sevgisini, bir bilgiye ve bilince dönüştürmeye vesile oluyor" diye konuştu.
Diyanet Đşleri Başkanı Mehmet Görmez, daha sonra Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil ile birlikte Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Görmez, Türkiye'de şehirciliğin oldukça geliştiğini
belirterek, kültür hayatını canlandıracak projelerin de bu gelişmelere paralel olması gerektiğini kaydetti.
Diğer şehirlerle kıyaslandığında Kayseri'nin örnek şehirlerden olduğunu söyleyen Görmez, "Kayseri bu
açıdan iki kanatla uçuyor" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Cami Mimarisi Proje
Yarışması'na da değinen Görmez, "Bu proje ile bizim çok önemli bir yaramıza el attınız. Biz başkanlık
olarak bu faaliyetin içinde hep olmayı arzu ettik" diye konuştu. Mimarsinan Üniversitesi ile cami
mimarisi üzerine gerçekleştirecekleri sempozyumda Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki
tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ifade eden Görmez, Sempozyum kapsamında bir sergi de
düzenlemek istediklerini anlattı. Üniversitelerde cami mimarisi bölümü olmamasının Türkiye'nin büyük
bir sorunu olduğunu vurgulayan Görmez, hazırlanan projelerden dolayı da Başkan Özhaseki'ye
teşekkür etti. Başkan Özhaseki de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ildeki şehircilik ve
hayırseverlik faaliyetlerini anlattı. Şehircilik bakımından ilin önemli bir sorununun kalmadığını ifade
eden Özhaseki, "Şehircilik hizmetleri bakımından altından kalkamayacağımız bir yükümüz yok. Öte
yandan Kayseri, ahilik kültürünün geliştiği bir şehir. Kayseri'nin temelinde doğruluk, dürüstlük var. bu
bakımdan hayırseverlik faaliyetleri oldukça yoğun" dedi.
Ziyaretin sonunda Başkan Özhaseki, günün anısına Diyanet Đşleri Başkanı Görmez'e Türk motifleriyle
bezeli ibrik hediye ederken, Görmez ise Başkan Özhaseki'ye Diyanet Đşleri Başkanlığı'nın bazı
yayınlarından verdi. Görmez, son olarak Kadir Has Spor Salonunda kutlu doğum haftası etkinlikleri
çerçevesinde hazırlanan konferansta konuştu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11265
Erişim Tarihi: 20.04.2012

Başkent Gazetecileri Erciyes'te
TRT,Radyo,TV 8 Ankara temsilcisi Erkan Tan,Radikal,Takvim,Akit,Todays Zaman Gazetesi Ankara Temsilcisi
Erciyeste idi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin evsahipliğinde Erciyes Kış Sporları ve Turizm
Merkezi'ni gezen çeşitli yayın gruplarının Ankara temsilcileri, gezi sonrası Erciyes'ten övgü ile bahsetti.
Erciyes Projesi'ni çok devrimci bir proje olarak tanımlayan TV 8 Ankara Temsilcisi Erkan Tan, "Erciyes
beyaz altın, burası gelir kapısı, burası olağanüstü bir değişim ve dönüşüm vesilesi olacak. Çünkü
yıllarca kar altında duran ve Anadolu'nun altın kolyesi olan Erciyes, şimdi ekonomiye dönecek" dedi.
Projede emeği geçenleri tebrik eden Tan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Mehmet Özhaseki bir master
plan hazırlamış. Bu da Türkiye'de ilklerdendir. Çünkü genel olarak gelişmeler peyderpey, insanlar
yaptıkça olur. Đlk defa burada en ince ayrıntısına kadar tasarlanmış bir oteller bölgesi var. Bu para
demek, ekonomi demek, iş demek, aş demek ve çevreyle uyumlu para, ekonomi, iş ve aş demek.
Burada yapılan tesisler insanların doğayla buluşmasını sağlayacak. Buraya Ankara'dan Đstanbul'dan
başka kentlerden, yurtdışından kayak yapmak üzere gelenler olacak. Bu da Kayseri ekonomisine katkı
sağlayacak. Dünyada şehir merkezine bu kadar yakın bir kayak merkezi daha yok. Havaalanından 15
dakikada buradasınız. Bu proje, Kayseri'ye sanayisini geçecek bir gelir getirecek."
"BELEDĐYECĐLĐKTE DESTANSI BAŞARI"
Kayseri'nin bir Anadolu kalkınma modeli olduğunu ifade eden Tan, "Mehmet Özhaseki ve onun
çalışma arkadaşları devletin bütçesine yük olmadan kalkınma ve gelişme gerçekleştirmiş. Bu
olağanüstü. Kayseri'de sanayi var, kültür var, tarıma dayalı sanayi, gıda sanayi var. Herhalde Kayseri
işsizliğin olmadığı kentlerden biri. Kayseri'nin bu gelişmişliği, belediyecilik anlamında bu destansı
başarıları olağanüstü. Çok etkilendim" diye konuştu.
"HER ŞEHĐR KAYSERĐ GĐBĐ OLSUN"
Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi'nin inanılması güç ve çok büyük bir proje olduğunu
kaydeden TRT Dış Yayınlar Daire Başkanı Süleyman Köksoy, Erciyes'in 200 km pist alanıyla birlikte
dünyanın en büyük kayak merkezlerinden birisi olacağını söyledi.
Başkan Özhaseki'yi başta Erciyes projesi olmak üzere Kayseri'ye kazandırdığı diğer projeler için tebrik
eden Köksoy, "Her şehrin böyle olması lazım aslında. Đleriye dönük yatırımları olmayan şehirler
yerinde sayar ve geriye gider. Artık çağın gerekleri bu tür planlamalara ve yatırımlara bizi itiyor.
Başkanı tebrik etmek lazım" dedi.
TRT Radyolar Müdürü Arif Koyuncu da Başkan Özhaseki'yi gayretli çalışmalarından dolayı tebrik
ederek "Başkan, göreve yeni başlamış gibi heyecanla çalışıyor. Đnşallah bu çalışmaların devamı gelir.
Biz de bu önemli projeyi yerinde gördük. Başkan Özhaseki'ye çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini
kullandı.
"ERCĐYES, DÜNYANIN EN ÖNEMLĐ KAYAK MERKEZLERĐNDEN BĐRĐ OLACAK"
Erciyes'e gelmeden önce bu projenin bu kadar büyük bir proje olduğunu bilmediğini söyleyen Radikal
Gazetesi Yazarı Ömer Şahin, "Gördüklerimden gerçekten etkilendim. Öyle görülüyor ki Erciyes sadece
birkaç ay değil, 12 ay boyunca hizmet verecek. Burası Türkiye'nin en büyük kayak merkezi olacak gibi.
Proje tamamlandığında bambaşka bir Erciyes göreceğiz" dedi.
Erciyes Projesi'nin muhteşem bir proje olduğunu ifade eden Takvim Gazetesi köşe yazarı Emin
Pazarcı, tanıtımın önemine değinerek reklamla birlikte Erciyes'in dünyanın önemli turizm
merkezlerinden biri olabileceğini kaydetti.
Başkan Özhaseki'den övgüyle bahseden Pazarcı, "Başkan Özhaseki Kayseri'nin bir kazancıdır.

Yıllardır bu görevi layıkıyla yapıyor. Zannediyorum Kayseri, önümüzdeki dönemde diğer Büyükşehir
Belediyelerini geride bırakacak" şeklinde konuştu.
"HEM KAYSERĐ HEM TÜRKĐYE KAZANACAK"
Todays Zaman Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt da Başkan Özhaseki'den projenin
detaylarını dinlediklerini ve çok etkilendiklerini belirterek Erciyes'in birçok ülkedeki kayak
merkezlerinden daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.
Erciyes Projesi'nin yap-işlet-devret modeli ile bölgenin imkanları kullanarak yapılmasının önemli
olduğunu kaydeden Bozkurt, şöyle konuştu: "Buradaki yapılan yatırımların farklı sektörleri tetiklemesi
de oldukça önemli. Bu proje aynı zamanda Kayseri'deki sanayi sektörünü tetikliyor. Buradaki
Avusturyalı, Alman, Đsveç firmalarının yatırımlarını gören Türk Firmaları da bunların daha iyisini
yapmak isteyecek ve belki de bir marka haline gelecekler. Kayseri Türkiye'nin tam merkezinde olan bir
kentimiz. Đstanbul gibi değil, bir siyasi ağırlığı yok. O yüzden Başkan Özhaseki, yeni projelerle
Kayseri'yi bir çekim merkezi yapmak istiyor. Anadolu Harikalar Diyarı Projesi de önemli projelerden
biri. Bütün bu projeler sadece Kayseri ekonomisine değil Türkiye ekonomisine de katkı sağlayacak."
"ERCĐYES, TÜRKĐYE'NĐN DAVOS'U OLACAK"
Son olarak Akit Gazetesi Köşe Yazarı Serdar Arseven, Kayseri'nin konum itibariye dezavantajlı
olduğunu belirterek "Ben buraya gelmeden önce bu projede Sayın Özhaseki'nin işinin son derece zor
olduğunu düşünüyordum. Ama bu tesisleri gezdikten sonra Başkan Özhaseki'nin mükemmel işler
yaptığını gördüm. Herhalde 100 milyon dolarlık bir yatırım yapılmış. Ben inanıyorum ki Erciyes
Türkiye'nin Davos'u olacak. Sayın Özhaseki bizim dışarıdan takip ettiğimiz kadarıyla kentsel dönüşüm
denilen bir projenin mimarıdır. Türkiye'de yerel yönetimlerde bir zirve isimdir. Hatta dünyada bir zirve
isimdir. Dünyadaki turizm potansiyelinin Türkiye'ye yönlendirilmesi konusundaki işlevi ve
Kapadokya'ya gelen turistlerin Erciyes'e çekilmesi işlevi ile Başkan Özhaseki'nin Kayseri'ye ve
Türkiye'ye çok büyük bir imaj ve paralar kazandıracağına inandım burada" diye konuştu.
TEBRĐKLER BAŞKAN ÖZHASEKĐ'YE
Türkiye'nin birçok kentinde uzun yıllar kalma imkanı bulduğunu ifade eden Arseven, "Kayseri'de de
epeyce kaldım. Kayseri çok ilginç bir şehir, Kayseri insanında şöyle bir farklılık görüyorum. Bir kere
verilmek istenen imajın aksine borçlarına son derece sadık insanlar. Çok ilginç bir şekilde birbirleri ile
senetsiz, sepetsiz borç alma, borç verme ilişkileri var. Kayseri ekonomik krizlerden çok daha az
etkilenme potansiyeline sahip. Ekonomik gelişmelerden de çok daha önce sebeplenme imkanına
sahip. Çünkü burada güçlü bir manevi yapı, güçlü dayanışma, güçlü arkadaşlık, dostluk bağları ve
inanılmaz bir müteşebbis ruh var. Kayseri, tabii imkanların çok fazla fırsat sağladığı bir şehir değil.
Baktığımız zaman çok önemli bir yeraltı zenginliği yok. Denizi yok ama denizini yapıyor. Đşte şu anda
60 km uzunluğunda bir deniziniz var. Yat turizmi bile yapma imkanınız var. Bu müthiş bir şey. Bu
şehrin böyle bir belediye başkanı olmasaydı Kayseri, Hakkari gibi bir yer olurdu" ifadelerini kullandı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11266
Erişim Tarihi: 20.04.2012

Turizm Haftası Kısır mı Geçiyor?
Geçtiğimiz yıllarda ilçe veya beldelerde kutlanan turizm haftası bu yıl bazı programların haricinde kısır geçiyor.
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Kayseri Kültür ve Turizm Đl Müdürü Đsmet Taymuş, 15-22 Nisan Turizm Haftası nedeniyle Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.
Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette konuşan Kayseri Kültür ve Turizm Đl Müdürü Đsmet
Taymuş turizm alanında 300-400 kişiyi dahi ağırlayamayacak durumda iken Kayseri'nin bugün 4 bin
turiste rahatlıkla konaklama imkanı sağlayacak duruma geldiğini belirterek, verdiği destek nedeniyle
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti.Kayseri'nin Erciyes gibi büyük bir
turizm değerine sahip olmasına karşın yeterli yatırım yapılamaması nedeniyle atıl durumda kaldığını
ve bu nedenle eskiden turizm acentelerini davet edemediklerini kaydeden Taymuş, "Kayseri
Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Erciyes Kış ve Dağ Sporları Projesi sayesinde göğsümüz
kabara kabara gurur duyarak her tarafta projeyi tanıtıyoruz ve bu proje ile övünüyoruz. Erciyes Projesi
Kayseri'nin ekonomik ve sosyal alanlarda lokomotif projelerinden biri olacak" dedi.Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Böyle gün ve
haftalar gelinen noktayı değerlendirme açısından büyük önem taşıyor. Kayseri'ye eskiden az da olsa
turist gelirdi ancak son 20 yıldır neredeyse tamamen kesildi. 2005 yılında çıkan hinterland yasasıyla
Erciyes'in denetimi tamamen Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Bu sayede Erciyes'te dünya çapında bir
proje yapma imkanına kavuştuk. Proje hazırlıkları yaklaşık 5 yıl sürdü. Geldiğimiz nokta itibariyle şunu
rahatlıkla söyleyebilirim, dünyanın en önemli projelerinden birisi ve en doğru işleri yaparak geldiğimiz
bir proje. Bu işin dünya çapındaki uzmanları yaptıkları incelemelerde projede hiçbir hata ve eksiklik
bulamadıklarını ifade ediyorlar" dedi.Kısa bir süre sonra Erciyes'te yapılacak otellerin satışını
gerçekleştireceklerini belirten Başkan Özhaseki, "Otellerin hepsine talip var. Niye? Orada altyapıya,
üst yapıya başladık. Herkes anladı ki Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu projeye elinin ucuyla değil,
kalıbıyla girmiş. O zaman otelciler de yatırım yapmak istediler. Bittiği zaman turizm açısından ne
alınabilirse Kayseri'de o değer ve potansiyel alınacak. Geç oldu ama güç olmayan bir proje oldu"
şeklinde konuştu. Ziyaretin sonunda Kayseri Kültür ve Turizm Đl Müdürü Đsmet Taymuş, Başkan
Özhaseki'ye bir plaket verdi.Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, "Turizm çok önemli gelir getirici bir sektör
haline geldi. Hatta bugün milli geliri ülkemizden yüksek olan bazı ülkelerin en öneli gelir kaynağının
turizm olduğunu görüyoruz. Benzer şekilde bizimde ülkemizde son 20 yıldır turizm hızla gelişmektedir"
dedi. 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Đl Kültür ve Turizm
Müdürü Đsmet Taymuş ile turizmciler Atatürk Anıtı önüne çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması
ve Đstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Đl Kültür ve Turizm Müdürü ve turizmciler Vali Mevlüt Bilici'yi
makamında ziyaret etti. Vali Bilici, ziyarette yaptığı konuşmasında"Arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye
tarihi kültürel ve coğrafi açıdan bir turizm cenneti. Aynı zamanda dünyada turizme çok önem veriliyor.
Bunun önemli iki gerekçesi var. Biz ilk gerekçesini daha çok önemsiyoruz. Đnsanların birbiriyle
tanışıp kaynaşması kültürlerin yakınlaşması insanların birbirini tanıdıktan sora daha barış içerinde
yaşamasına katkı sağladığı için turizme çok önem veriliyor. Đkincisi de turizm aynı zamanda bacasız
sanayi olarak belki çokça söz edildiği için söylüyoruz. Turizm Çok önemli gelir getirici bir sektör haline
geldi. Hatta bugün milli geliri ülkemizden yüksek olan bazı ülkelerin en önemli gelir kaynağı turizm
olduğunu görüyoruz. Benzer şekilde bizimde ülkemizde son 20 yıldır turizm hızla gelişmektedir.
Buna paralel olarak turizm bölgelerinde özellikle hem yöre insanının geliri artmakta hem istihdam
oluşturulmakta hem de ülke ekonomisine önemli katkılar vermektedir" diye konuştu. Đl Kültür ve Turizm
Müdürü Đsmet Taymuş ise, "Eğlenceden çok eğitime ve konferanslara ağırlık veriyoruz. Bu yıl ilk defa
ilçe turizm günleri adı altında bir proje başlattık. 2 gün süreyle bu yıl ilkini Yahyalı ilçemizde yaptık.
Đnşallah önümüzdeki yıllarda turizme önem veren ve turizm potansiyeli olan ilçelerimizde sırayla 2 gün
böyle turizm günleri düzenleyeceğiz. Turizm günlerinde amacımız ilçemizde olan el sanatları yöresel
yemekleri turizm değerleri kültürel değerlerini ortaya çıkarmak ve ilçelerde de bunu yaygınlaştırmak
istiyoruz" şeklinde konuştu.
EDĐTÖR: ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11267
Erişim Tarihi: 20.04.2012

Kar Kaplanları Cezaevinde
Kar Kaplanları Kayseri Kapalı Cezaevinde mahkumlara konser verdi.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Kültür-Sanat
:0
: 140
: 17 Nisan 2012 12:44

Đsimlerini kışın yaptıkları kar banyosu ve buzlu suya girmeleri ile duyuran Erciyes Kar Kaplanları,
bünyesinde bulundukları
"Kaplanlar Korosu" ile Kayseri Kapalı Cezaevi'nde kalan hükümlülere konser verdi.
Cezaevi Tiyatro salonunda gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği Konserinin sunuculuğunu Herkes Đçin
Spor Federasyonu Kayseri il Temsilcisi gazeteci Davut Güleç yaparken koroyu ise Eczacı Hatıf
Hasşerbetçi yönetti.
Konseri Başsavcı Vekili Murat Yerdeyatar, Cezaevi Đnfaz Savcısı Abdurrahim Alan, Cezaevi Müdürü
Abdullah Ulaş, Cezaevi Komutanı Jandarma Üsteğmen Kemal Gündoğan, cezaevi personeli ile
yaklaşık 300 hükümlü dinledi. Yaklaşık 2 saat süren konser sırasında Kayseri türkülerinin yanı sıra,
milli mücadeleyi anlatan hareketli 32 parça seslendirildi. Bünyesinde kurdukları "Kaplanlar Korosu" ile
bu tip sosyal sorumluluk projelerine katıldıklarını belirten Davut Güleç, insanları hayatları boyunca,
hastane, hapishane, mezarlık üçgeninde birçok sürprizin beklediğini belirterek, erkesin geçmişten ders
çıkartıp, bu vatana, millete, topraklara olan borcunu ödemek için harekete geçmelerini, her ne şartta
olursa olsun mutlaka bir spor branşı ile uğraşmalarını önerdi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11268
Erişim Tarihi: 20.04.2012

Zincirleme Feci Kaza 1 ölü 10 yaralı
Mimarsinan Köprülü Kavşağı'nda arpa yüklü kamyon dehşet saçtı.Minibüste bulunan 10 kişinin yaralandığı
kazada 1 kişi öldü.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Sürmanşet
:0
: 264
: 17 Nisan 2012 21:58

Kayseri'de freni tutmadığı belirtilen kamyon, önce iki otomobile ardından da işçi taşıyan servis
minibüsüne çarptı. Kazada kamyonda bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Otomobil ve minibüste
bulunan 10 kişi de yaralandı. Sivas Caddesi üzerindeki Mimarsinan Köprülü Kavşağı'nda arpa yüklü
kamyon kırmızı ışığa geldiğinde freni tutmadı. Metin K. yönetimindeki kamyon önce önündeki iki
otomobile, ardından da kavşaktan geçen servis minibüsüne çarptı. Servis minibüsü devrildi. Kazada

kamyon sürücüsünün kardeşi olduğu belirtilen Bekir Koyuncu hayatını kaybetti.Servis minibüsünün
devrilmesi sonucu yaralanan 10 yolcu ise çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile
ilgili inceleme başlatıldı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11269
Erişim Tarihi: 20.04.2012

Đl Koordinasyon Kurulu Toplandı
Develi 2.Merhale ve Sarıoğlan Projesi,Gümüşören ve Bahçecik Barajı,Develi Ovası ve Yamula Barajı Sulama
Projesi önemli.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 59
: 17 Nisan 2012 22:05

Kayseri'de yürütülen yatırım projelerinin toplam tutarının 3,5 milyar liraya yaklaştığı bildirildi.
Đl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mevlüt Bilici başkanlığında Đl Genel Meclisi Salonu'nda
gerçekleştirildi. Bilici, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Resmi Gazete'de yayımlanan 2012
yatırım programına göre, Kayseri'nin muhtelif illeri kapsayan projeleriyle ödeneğinin, toplu olarak
belirlenen projeler dışında alt sektörde toplam proje tutarının 3 milyar 495 milyon 465 bin lira olduğunu
söyledi. Bu projeler için 124 milyon 337 bin lira kaynak ayrılmasının planlandığını belirten Bilici, şu
bilgileri verdi: "Yapılması gereken işlerin toplam tutarı 3 milyar liranın üstünde, bu sene için ayrılan
kaynak 124 milyon lira. Yatırımcı kuruluşlardan alınan yatırım projeleri ise çalışma iş programlarına
göre, 2012 yılında 20 yatırımcı kuruluşun 676 projede uygulama yapacağı ortaya çıkmıştır. Bu projeler
için ayrılan ödenek miktarı 269 milyon liradır. 2012 yılında mahalli idarelerde ise 269 proje karşılığında
277 milyon lira yatırım yapılacağı anlaşılmaktadır. Bunları topladığımız zaman 546 milyon lira yatırım
yapılması ön görülmekte." Bilici, Kayseri'deki önemli projeleri, Develi 2. Merhale Projesi, Gümüşören
Barajı, Develi Ovası sulamaları, Bahçecik Barajı, Sarıoğlan Projesi, Yamula Barajı Sulama Projesi
olarak sıraladı. Bilici'nin konuşmasının ardından kurum ve kuruluş yetkilileri, koordinasyonu gerektiren
konularla ilgili sunum yaparak, projeler hakkında bilgi verdi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11270
Erişim Tarihi: 20.04.2012

Müdürler arı besleyecek
Pınarbaşı Đlçesinde ilginç arı yetiştiriciliği kursu düzenlendi

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Đlçeler
:0
: 69
: 17 Nisan 2012 22:12

Pınarbaşı ilçesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi'nce resmi daire
amirlerine yönelik düzenlenen arıcılık kursu sona erdi. Uygulamalı olarak yapılan eğitime, Đlçe Emniyet
Müdürü Efkan Sağır, Đlçe Bölge Trafik Amiri Temel Salman, Đlçe Özel Đdare Kalem Müdürü Yaşar
Çakmak ve diğer kurum amirleri katıldı. Kurs kapsamında katılımcılara, arı yetiştiriciliğinde gerekli olan
araç ve gereçler, ana arıların yetiştirilmesi, bal arısı, arı ırkları, arılarda oğul hazırlığı, oğul önleme
çalışması, mevsimsel çalışmalar, arı hastalıkları ve zararlıları konuları anlatıldı. Kursun ardından
kursiyerlere 'Arı yetiştiriciliği' belgesi verildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đlçe Müdürü Mehmet
Demirbaş, yaptığı açıklamada, kursa katılanların arı yetiştirebilecek kadar bilgi sahibi olduklarını
belirterek, "Müdürlerimizle beraber 5'er adet arı kovanı satın alarak vatandaşlarımıza örnek olmak için
arıcılık yapmayı planlıyoruz "dedi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11271
Erişim Tarihi: 20.04.2012

Hasta Taşıyan Ambülans Devrildi
Boğazlıyan ilçesinden Kayseri'ye hasta taşıyan Ambülans Himmetdede Beldesinde devrildi.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Asayiş
:0
: 121
: 17 Nisan 2012 22:

Kocasinan'ın Himmetdede beldesinde, Yozgat'tan Kayseri'ye hasta getiren bir ambulansın devrilmesi
sonucu 4 kişi yaralandı. Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Kayseri'ye hasta taşıyan A.E. yönetimindeki 66
EA 112 plakalı ambulans, Yozgat-Kayseri karayolunun 47. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan, sürücü A.E, sağlık görevlileri Đ.M ve H.A
ile hasta Đ.K. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Đ.K'nin hayati
tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11272
Erişim Tarihi: 20.04.2012

Kayseri'ye Bilim Merkezi Kurulacak
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, "81 Đle Bilim Merkezleri Kurulması Projesi" hakkında konuştu.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Eğitim-Teknoloji
:0
: 77
: 18 Nisan 2012 10:59

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, 2 yıl içinde büyük şehirlerde, 5 yıl içinde 81 vilayette
'bilim merkezleri' kurmayı planladıklarını, bunun için 1 milyar lira kaynak ayırdıklarını açıkladı.
"81 Đle Bilim Merkezleri Kurulması Projesi" tanıtım toplantısında konuşan Bakan Ergün, bilim
merkezlerinin tasarım ve eğitim programlarının temini ile yönetim modelinin kurulması ve işletmenin
denetlenmesini TÜBĐTAK eliyle sağlayacaklarını söyledi. Büyükşehir belediyelerinin ise proje için bina
ve kapalı alan oluşturacaklarını ifade eden Ergün, projenin finansmanı ile ilgili olarak şunları söyledi: "1
milyarsa 1 milyar, Türkiye'nin geleceği adına bu işe yatıracağız. 1 milyar eskiden büyük paraydı,
gazetelere manşet olurdu. 'IMF 1 milyar dolar serbest bırakmış' diye herkes bayram ederdi. Şimdi 1
milyar dolar artık Türkiye'nin hayır, hasenatıdır. Türkiye'nin sağa sola zorda olan darda kalana yaptığı
yardımın bedelidir."
Konya'nın dünya standardında bir bilim merkezi inşaatına başladığını belirten Ergün, Kocaeli, Bursa
ve Gaziantep'te de bilim merkezi çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Yaklaşan yerel seçimler öncesi
Ergün, belediye başkanlarına şu çağrıda bulundu: "Belediye başkanlarımız spor salonları ve yüzme
havuzlarına verdikleri önem kadar, bilim merkezlerine önem vermezse hata yaparlar. Kim elini çabuk
tutarsa o önce yararlanacak. Altyapı, bina ve çevre düzenlemesi sizden, işin teknik donanımını
sağlamak bizden. Elini çabuk tutan, projede öncelikli olacak."
TÜBĐTAK Başkanı Yücel Altınbaşak da, dünyada 2.400 bilim merkezi olduğunu ve bunları yılda 290
milyon kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Altınbaşak, büyükşehirlere yapılacak bilim merkezleri için 500
milyon lira, diğer illere de 500 milyon lira olmak üzere 1 milyar liranın bu projede kullanılacağını
kaydetti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11273
Erişim Tarihi: 20.04.2012

Soba 2 Can Daha Aldı
Kazım Karabekir Mahallesinde yaşlı karı koca can verdi.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Asayiş
:0
: 95
: 18 Nisan 2012 11:24

Kayseri'de evlerindeki kömür sobasından sızan karbonmonksit gazından zehirlenen 72 yaşındaki Ali
Telkırat ile 62 yaşındaki eşi Gülsen Telkırat yaşamını yitirdi.Ali Telkırat ile Gülsen Telkırat çiftinden
haber alamayan yakınları Melikgazi Đlçesi Kazım Karabekir Mahallesi Cengiz Caddesi'ndeki evlerine
geldi. Telkırat çiftini ölü bulan yakınları, polise haber verdi. Kömür sobasından sızan gazdan
zehirlendikleri belirtilen çiftin cesetleri otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna
kaldırıldı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11274
Erişim Tarihi: 20.04.2012

Özhaseki Đlk Kez Geriye Düştü
Başkan Özhaseki Yılın Büyükşehir Belediye Başkanları sıralamasında 7. sıraya kadar geriledi.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Siyaset
:0
: 123
: 18 Nisan 2012 11:41

En başarılı 10 büyükşehir belediye başkanı sıralamasında ilk sırada Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Tahir Akyürek var. Đkinci sırada Erzurum Belediye Başkanı Ahmet Küçükerler, üçüncü sırada
ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Đbrahim Melik Gökçek yer aldı.Başkan Özhaseki ise Yılın
Büyükşehir Belediye Başkanları sıralamasında 7. sıraya kadar geriledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11275
Erişim Tarihi: 20.04.2012

TOKĐ Tuzhisarda Đhaleye Çıkıyor
TOKĐ Tuzhisar Beldesinde 22 Mayıs'ta Tarım Köy Uygulaması için ihaleye çıkıyor

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Đlçeler
:0
: 90
: 18 Nisan 2012 12:15

TOKĐ, Bünyan Đlçesine bağlı Büyük Tuzhisar Beldesin'de tarım köy kuracak. Beldeye yapılacak olan
TOKĐ konutlarının ihale tarihi 22 Mayıs olarak TOKĐ resmi sitesinde ilan edildi. Đhalenin
sonuçlanmasından sonra ,askı süresi beklenecek. Firmaya yer teslimi , şantiye kurulması vb süreçler
göz önünde bulundurulursa Temmuz ayında temel atılacak.2010 Yılında , Sarıoğlan Đlçesi'ne bağlı
Çiftlik Beldesi'nde, TOKĐ tarafından uygulanan 140 konutluk tarım köy uygulamasının ikincisi, Büyük
Tuzhisar Beldesi'nde gerçekleştirilecek. Tarım köy uygulaması kapsamında yaptırılacak 167 adet
müstakil ve bahçeli konut için beldede yaklaşık 100 bin metre karelik alan belirlenmişti. Büyük
Tuzhisar Belediye Başkanı Mehmet Đmir, yaptığı açıklamada, beldenin Sivri bölgesinde yaptırılması
planlanan konutlar için imar planlarının tamamlandığını belirterek 22 Mayıs günü Toki ihaleye çıkacak
dedi .

Konutlar için 200'ün üzerinde başvuru yapıldığını belirten Đmir, şu bilgileri verdi: "Belde tarihinin en
büyük yatırımlarından biri olacak TOKĐ tarım köy uygulaması kapsamında 167 konutluk 2 katlı müstakil
bahçeli binaların proje, imar ve zemin etüdü çalışmalarını tamamladık. Herhangi bir olumsuz şartla
karşılaşmazsak 22 Mayıs ta yapılacak ihalenin ardından bu yıl içerisinde inşaatlara başlanılması
planlanıyor. Konutlar, 95 metrekare zemin ve 65 metre kare birinci kattan oluşacak. "
HABER:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11276
Erişim Tarihi: 20.04.2012

Bünyan'da Aile Đçi Eğitim Semineri
ÇĐMSA A.Ş.'nin katkılarıyla Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirildi.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Đlçeler
:0
: 66
: 18 Nisan 2012 12:44

Çimsa ve Bünyan Belediye Başkanlığı’nın Bünyan Halkına yönelik olarak düzenlediği sosyal
sorumluluk programı içerisinde Aile içi iletişim konulu konferans Bünyan Belediyesinin ev sahipliğinde
yapıldı. Çimsa Kayseri Fabrikası Gönülçelen Öğrenen Organizasyon Ekibi sosyal sorumluluk
etkinlikleri dizisi “Aile içi iletişim Semineri” 17 Nisan Salı günü saat 11:00 da Bünyan Belediyesi düğün
salonunda yapıldı.Seminere Belediye Başkanı Mehmet Özmen,belediye meclis üyeleri ve aileler
katıldı.Konuşmacı olarak M.Yavuz Durmuş’un katılacağı programda, küçük skeçler halinde konular
işlendi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11277
Erişim Tarihi: 20.04.2012

Kayseri Kaskispor da Transfer
TBBL 1.lig temsilcimiz Kayseri Kaskispor Asjha Jones'un ardından Nuria Martinez ile 2 yıllığına anlaştı.

Kategori
Yorum Sayısı
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Kaskispor Kulüp Başkanı Ender Batukan, yeni transfer ettikleri Đspanyol kadın basketbol Milli Takım
oyuncusu Nuria Martinez ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

2012-2014 sezonu için güçlü bir kadro kurmak için çalıştıklarını belirten Başkan Ender Batukan,
şunları söyledi:
"Takımımıza Euroleague'in en değerli oyuncularından Asjha Jones'ı transfer ederek bu sezonun ilk
transferini yapmıştık. Şimdiki transferimiz Đspanyol oyun kurucusu Nuria Martinez. Yeni transferimiz
Đtalya'da Umbertide takımında forma giyiyordu. Geçen sezon Avenida ile Euroleague şampiyonluğu
yaşayan başarılı bir sporcu. 1984 doğumlu, 1.74'lük yeni transferimizin hayırlı olmasını diliyoruz."
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11278
Erişim Tarihi: 20.04.2012

Fırtına Ağaç Devirdi,Çatı Uçurdu
Üzerine ağaç devrilen kişi yaralandı.Çatı uçtu otomobil parçalandı.
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Kayseri'de hızı 70 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle üzerine kömürlüğün çatı tahtası düşen bir
otomobilde hasar oluştu.Kayseri'de öğleden sonra etkili olan ve hızı saatte 70 kilometreye ulaşan
rüzgar nedeniyle Argıncık Mahallesi Dörtyol Kavşağı'nda bulunan 4 katlı binanın çatısında bulunan
kömürlüğün çatı tahtası, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Aracın üzerine düşen ve araçta
küçük çapta maddi hasara yol açan tahta, bina ve araç sahibi tarafından kaldırıldı.
Kızılırmak Caddesi'nde ise kaldırımda yürüyen bir gencin üzerine ağaç devrildi. Olayı hafif sıyrıklarla
atlatan genç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırıldı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11279
Erişim Tarihi: 20.04.2012

Kayserispor Gaziantep'e Bileniyor
Kayserisporlu futbolcu Emir Kujovic'in,ameliyat oldu.Süleyman Hurma'ya ceza.Bilet Fiyatları.
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Kayserisporlu futbolcu Emir Kujovic'in, Acıbadem Fulya Hastanesi Sporcu Sağlığı Merkezi'nde ayak
başparmaklarından operasyon geçirdiği bildirildi. Hastaneden yapılan açıklamada, her iki ayak
başparmağında da tırnak batması şikayeti olan Kujovic'e, tıbbi müdahalenin bugün Ortopedi ve
Travmatoloji Uzmanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından yapıldığı ifade edildi. Dr. Sarper Çetinkaya,
yaptığı açıklamada Kujovic'in 2-3 hafta sonra takımla çalışmalara başlayabileceğini kaydetti.
Maç bileti:1 ve 2 TL Spor Toto Kupası (B) Grubu'nda Kayserispor ile Gaziantepspor arasında
oynanacak maçın bilet fiyatları açıklandı.Kayserispor Kulübü'nün duyurusunda, 22 Nisan Pazar günü
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda saat 13.00'de başlayacak maçın bilet
fiyatlarının, kale arkası, maraton ve misafir tribün için 1, batı balkon tribün için 2 ve VIP tribün için ise 5
lira olarak belirlendi.Karşılaşmanın biletleri, Tickettürk tarafından bugün saat 14'00'den itibaren satışa
sunulacak Öte yandan Sarı kırmızılı ekibin Ankara'da olnadığı ve penaltı atışları sonucu 7-6 elenerek,
kupaya veda ettiği karşılaşmayla ilğili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu
şu kararları aldı: "Kayserispor Kulübünün, 11.04.2012 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş. –
KAYSERĐSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından
dolayı takdiren 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılması kararlaştırıldı. Aynı müsabakada
KAYSERĐSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 10.000.-TL
olmak üzere, toplamda cezaların birleştirilmesiyle 25 bin TL para cezası ödemesi kararlaştırıldı. Aynı
müsabakada Kayserispor Kulübü idarecisi Süleyman Hurma'nın, müsabaka hakemine yönelik
sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 15 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin TL para cezası ile
cezalandırılması ön görüldü" Bu arada Spor Toto Kupası B Grubu'nda lider durumda bulanan rakibi
Gaziantepspor karşısında üç puan almak isteyen Kayserispor'da zorlu karşılaşma öncesinde
ayağından hafif bir ameliyat geçiren Emir Kujovic ve kart cezalı olan kaleci Navarro dışında eksik
oyuncu bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta sakatlığı bulunan ve Antalyaspor karşılaşmasında forma
giyemeyen kaleci Gökhan'ın yanı sına kasığından sakatlığı bulunan Troisi'nin durumu ise yapılacak
kontrollerin ardından belli olacak. Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, Spor Toto kupasının
forma giyemeyen oyuncular için önemli bir avantaj olduğunu söyledi. Arveladze, "Geçtiğimiz hafta
genç oyuncuları oynatmak için mecbur kaldık, öyle de diyebiliriz. Maçlarda genç oyuncuları da
görebiliriz. Bu sene eksik kalanlar var, maç oynayamayanlar var. Mesela Biseswar 8 maç oynadı ve
eksiği var. Bu önümüzdeki 5 maç onun için iyi olabilir" diye konuştu. Ömer Şişmanoğlu'nun da maç
eksiğinin bulunduğunu söyleyen Şota, maç eksiği olmayan bir oyuncunun kalmasını istemediklerini
ifade etti. "4-5 ay top oynamayan oyuncuların bulunduğunu ve bu durumun futbolcular için kötü bir
durumdur. Eksiklerle iyi bir çalışma ve mücadele vermeye çalışıyoruz" diyen Şota, kesinlikle mağlup
olmayı düşünmediklerini bildirerek, "Küçük sakatlıklar var. Ciddi bir sakatlık yok. Ayak tırnaklarında
sorun olan Emir küçük bir ameliyat geçirdi. Ona 10 günlük izin verdik. Ciddi bir ameliyat değildi ama 3
hafta sahadan uzak kalacak. Bunun dışında ciddi bir sakatlık yok" diye konuştu. Transfer
çalışmalarına da başladıklarını açıklayan Şota, 5 oyuncunun büyük bir ihtimalle Sarı-kırmızılı takımdan
ayrılacağını bildirdi
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11280
Erişim Tarihi: 20.04.2012

Erciyes Butik Otelleri Satışa Çıkıyor
Murat Cahit Cıngı: Butik Otellerin Đhaleleri ay sonunda yapılacak
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Erciyes Üniversitesi Türkan-Tuncer Hasçalık Turizm Đşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından
"Butik Otelcilik Ve Erciyes Dağı Uygulaması" konulu panel düzenlendi.
Türkan-Tuncer Hasçalık Turizm Đşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konferans Salonu'nda
düzenlenen panele Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Dr.
Murat Cahid Cıngı ile akademisyenler ve turizm işletmecileri katıldı.
Panelde yaptığı konuşmada Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Erciyes Master
Planı'nın proje ve uygulama süreçleri hakkında katılımcılara bilgi veren Kayseri Erciyes A.Ş. Genel
Müdürü Dr. Murat Cahid Cıngı, 2010 yılında Erciyes'te temeli atılan ilk etap tesislerin bu yıl hizmet
vermeye başladığını söyledi.
Erciyes'ten yalnızca kış döneminde değil, tüm yıl boyunca yararlanılacağını ve buna uygun tesisler
inşa edileceğini ifade eden Cıngı, "Özellikle kayak ve dağ sporları diğer sporlara göre biraz daha fazla
harcama gerektiren sporlar. Bu sporları yapan insanlar belli bir gelir ve kültür seviyesine sahipler.
Dolayısıyla hizmet standardının da buna göre yüksek olması gerekiyor. Gerek dağ sporları gerekse de
hizmet kalitesi açısından en uygun konaklama modelinin butik tarzı oteller olacağına karar verdik.
Erciyes'te bulunan gölet etrafında ağırlıklı olarak butik tarzı, 4 tanede normal statüde otel inşa
edeceğiz" dedi.
Cıngı, dünyada genelinde her yıl yaklaşık bir milyar insanın turistik amaçlarla başka ülkelere gittiğinin
altını çizerek, "Gerek yurt içinde, gerekse de yurt dışında dünya standartlarında yaptığımız Erciyes
Projesi'ni tüm yönleriyle anlatmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Kayseri olarak bu denli büyük olan turizm
pastasından hak ettiğimiz payı alacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.
BUTĐK OTEL ĐHALESĐ AY SONUNDA
Öte yandan Panel sonunda Erciyes'te yapılacak butik otellerin bu ay sonunda veya en geç mayıs
içinde ihale edileceğini belirten Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Dr. Murat Cahid Cıngı, ihaleyle
birlikte Erciyes'te Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu plana uygun olarak konaklama
tesislerinin inşa edileceğini söyledi.
Erciyes Parojesi'nin ilk dönemlerinde yatırımcıların ciddi çekinceleri olduğunu ve yatırım yapmakta
kararsız kaldıklarını ifade eden Cıngı, şunları söyledi: "Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız
Mehmet Özhaski'nin yoğun çabalarıyla otelcilerle yaptığımız çeşitli tanıtım toplantıları bu olumsuz
düşünceleri giderdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından buraya 100 milyon lira harcanarak yapılan
tesisleri gören yatırımcılar projeninin Kayseri'ye ve Türkiye'ye dünya çapında etkili olduğunu gördüler.
Şuan herkesin tanıdığı büyük otel markaları Erciyes'e yatırım planlarını şimdiden hazırladılar. Yalnızca
ülkemizden değil yurtdışından da yatırımcılar bize ulaşıp proje hakkında bilgi alıyorlar. Turizm
yatırımcılarının Erciyes'e ve bu projenin başarısına inancı tam görünüyor. Ortada harcanan bir para ve
gözle görünür bir tesis var. Bu sezonda yapılan yatırımlar istifade etmiş 400 bin civarında insan var.
Bu yapılanlar zaten geleceğe yönelik belediyemiz ve Erciyes A.Ş.'nin Kayseri'ye çizmiş olduğu vizyonu
ortaya koyması bakımından da önemli."
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11281
Erişim Tarihi: 20.04.2012

KTB'den yumurta Tepkisi
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü yumurta üzerine yapılan spekülasyonları değerlendirdi.
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Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, yumurtayla ilgili asılsız haberlere tepki gösterdi.
Ünlü, yaptığı açıklamada, son günlerde basına yansıyan, "tavuklar günde üç kez yumurtlatılmakta,
bunun için de tavuğa doğasına aykırı şeyler yapılmakta" şeklindeki haberlerin dedikodudan ibaret
olduğunu savundu.Yumurtanın 25 saatte oluştuğunu vurgulayan Ünlü, şunları kaydetti: "Salmonella
enfeksiyonları, gıda güvenliği için önemli bir risk olup, yumurta kaynaklı da olabilir. Ancak ülkemizde
yumurta kaynaklı bir enfeksiyona rastlanmamıştır ve Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir bildirimi
bulunmamaktadır. Üst düzey biogüvenlik tedbirlerinin uygulandığı işletmelere uzman veteriner
hekimlerce her türlü koruyucu hekimlik hizmeti götürülmekte ve aşılama programları uygulanmaktadır.
Yumurtanın üretildiği kümes numarasından üretim tarihine kadar tüm bilgilerin yumurta ambalajında
yer alması gerekmektedir. Yumurtaların üretildiği işletme ve kümes numarası kabuk üzerine
damgalanır. Böylece tüketiciye sunulan yumurtalarda herhangi bir risk bulunursa,geri izlenebilirlik ve
etkin denetim kolayca yapılabilmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen
'Ulusal Katkı Kalıntı Đzleme Programı' kapsamında olan yumurtada bugüne kadar bir kalıntı sorununa
rastlanmamıştır."
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11282
Erişim Tarihi: 20.04.2012

Erdal Sarızeybek Konferans verdi
Emekli Albay Sarızeybek Türkiye Gençlik Birliği'nin davetlisi olarak Kayseri de konferans verdi.
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Emekli Albay ve yazar Erdal Sarızeybek, tampon yönetimlerle, Kürt ve Ermeni meseleleriyle,
Anadolu'nun doğuyla bağlantısının kesilmesine uğraşıldığını öne sürdü. Sarızeybek, "Đsrail'in planı
Müslüman kesimi parçalayıp, Yahudi yönetimlerine geçirip, Đsrail'e bağlamasıdır" dedi.
Türkiye Gençlik Birliği'nin davetlisi olarak Kayseri'ye gelen emekli Albay ve yazar Erdal Sarızeybek, Đl
Kültür Müdürlüğü salonunda 'Büyük Ortadoğu Projesi ve Yeni Anayasa' konulu konferans verdi. Yoğun
ilgi gösterilen konferansta Sarızeybek şunları şöyledi:
"Bu topraklara hakim olabilmek için güçlü olmak lazım. Biz güçlendik ve Selçuklu ile, Osmanlı ile bu
topraklarda egemenliğimizi sürdürdük. Biz buradaki en son uygarlığız ve buradaki herşeyin sahibiyiz.
Gücünüzü kaybederseniz, herşeyinizi kaybedersiniz."
'TÜRK MĐLLETĐ DENĐR'
Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denildiğini belirten Sarızeybek, "Bize
'Türkiyelisiniz' diyorlar. Türkiyeli derseniz, Erciyes'teki koyun- kuzu da Türkiyeli'dir. Biz koyun kuzu
değiliz" diye konuştu.
ĐSRAĐL'ĐN PLANI
Tampon yönetimlerle, Kürt ve Ermeni meseleleriyle Anadolu'nun doğuyla bağlantısının kesilmesine
uğraşıldığını öne süren Sarızeybek, "Đsrail kurulduğu günden bu yana Müslüman devletlerle savaşıyor.
Đsrail'in planı Müslüman kesimi parçalayıp, Yahudi yönetimlerine geçirip, Đsrail'e bağlamasıdır.
Parçalanan devletlere Irak en büyük örnek. Bu planda ikinci ülke Suriye. Etnik köken, din başta olmak
üzere 5'e bölecekler" dedi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11283
Erişim Tarihi: 20.04.2012

Otobüste 3 Bin Paket Sigara bulundu
Pınarbaşı Đlçesinde yapılan operasyonun ardından kaçak sigara sahipleri serbest bırakıldı.
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Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün bagajında 3000 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Samsun'a giden yolcu otobüsünde kaçak sigara olduğu ihbarını
alan jandarma ekipleri, Pınarbaşı Solaklar köyü yakınında otobüsü durdurdu.
Otobüsün bagajında yapılan aramada, S.P. ve E.D'ye ait çantalarda 3000 paket kaça sigara bulundu.
Đfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen S.P. ve E.D, savcılık tarafından serbest bırakıldı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11284
Erişim Tarihi: 20.04.2012

SGK Müşavirleri Bilgilendirdi
SGK Kayseri Đl Müdürlüğü tarafından SMMMO üyelerini bilgilendirme toplantısı yapıldı.
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı tarafından Mali Müşavirlere yönelik "Genel Rehberlik"
konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nda
(SMMM) gerçekleştirilen toplantıya, SGK Başmüfettişi Mahmut Şahin, SGK Đl Müdürü Mehmet Kır,
Kayseri SMMM Odası Başkanı Suat Özsöy ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.Toplantıda konuşan
Kayseri SMMM Odası Başkanı Suat Özsöy, SGK'nın sivil toplum kuruluşları ile meslek odalarına genel
bir rehberlik ve bilgilendirme toplantısı düzenlediğini belirterek, "Bu toplantılar meslek mensupları
olarak devlete karşı görev ve sorumlulukların eksiksiz yerine getirilmesi, yeni uygulamaların
görüşülmesi ve karşılıklı taleplerin iletilmesi açısından önemli" dedi.SGK Başmüfettişi Mahmut Şahin
ise sunumunda SGK'nın Đşleyişi, 2008 Reformu Sonrası Denetim Vizyonu, Meslek Mensuplarından
Beklentiler, Kayıt dışı Đstihdam Sorunları konularında katılımcıları bilgilendirdi.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11285
Erişim Tarihi: 20.04.2012

Hülya Koçyiğit Kayseri'ye Gelecek
Erciyes Film Festivalinde 26 Nisan Perşembe günü Hülya Koçyiğit, "Türk Sineması" konulu söyleşi programına
katılacak.
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Đletişim Fakültesi'nin düzenlediği 5. Erciyes Film Festivali, 24 Nisan'da
başlayacak.Üniversite öğrencilerinin hazırladığı kısa filmlerin yarıştığı festival etkinlikleri, ERÜ Đletişim
Fakültesi Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu'nda yapılacak.Etkinlik programı kapsamında 24 Nisan
Salı ve 25 Nisan Çarşamba günleri film gösterimleri yapılacak, sinema ile ilgili çeşitli konularda
yönetmenlerin katılımıyla söyleşi programları gerçekleştirilecek.26 Nisan Perşembe günü ise Oyuncu
Hülya Koçyiğit, "Türk Sineması" konulu söyleşi programına katılacak. Festival, 26 Nisan akşamı,
dereceye giren filmlerin ödüllendirilmesiyle sona erecek.Bu arada, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü'nün, Çanakkale şehitleri ve Mehmet Akif Ersoy anısına düzenlediği
ve Đbrahim Sadri'nin katılacağı şiir dinletisi etkinliği ise yarın saat 19.00'da ERÜ Sabancı Kültür
Merkezi'nde yapılacak. Öte yandan Erciyes Üniversitesi Đletişim Fakültesi'nde düzenlenecek olan
'Sosyal Medya Çalıştayı' için Kayseri'ye gelen Ankaralı gazeteci ve akademisyenler Kayseri
Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.Gazeteci Ertürk Yöndem, Doğan Bulgun, Prof. Dr. Korkmaz
ALEMDAR, Prof Dr. Zülfikar Doğan ve Duransel Doğan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli
Altınkaya'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Kayseri basınının tarihi ile ilgili bilgi veren Altınkaya, Kayseri
basınının 4 ajans, 4 televizyon ve 23 gazetesiyle birlikte bölgeye hizmet veren konumda olduğunu
söyledi.Gazeteci Ertürk Yöndem ise Ankara Gazeteciler Cemiyeti olarak, yerel basının sorunlarını
çözmeye yönelik projeleri olduğunu, 'Sosyal Medya Çalıştayı'nın söz konusu proje kapsamında
yapılan ilk çalışma olduğunu kaydetti.Yöndem, Kayseri basınının genel yapısı ve sorunlarına dair,
Altınkaya ile bilgi alışverişinde bulundu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11286
Erişim Tarihi: 20.04.2012

Dr. Yunus Karadağ Halk Sağlığında
Yeşilhisar da görevli Karadağ,Kayseri Đl Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne atandı.
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Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne Dr. Yunus Karadağ atandı.
Đl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Öksüzkaya,yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın yeniden
yapılandırılması kapsamında oluşturulan Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne Dr. Yunus Karadağ'ın atandığını
söyledi.Öksüzkaya, "Bakanlığımız tarafından Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne son olarak Yeşilhisar
ilçesinde görev yapan Dr. Yunus Karadağ atandı" diye konuştu.
-Yunus Karadağ kimdir—
1976 Ankara Polatlı doğumlu olan Yunus Karadağ, ilk, orta ve lise tahsilini çeşitli illerde tamamladıktan
sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2002 yılında mezun oldu.Bilecik Yenipazar ilçesinde bir
süre 1. basamak sağlık ocağı hekimliği yaptıktan sonra aynı ilçede sağlık grup başkanlığı görevini
yürüttü. Sonrasında Ankara Polatlı devlet hastanesinde acil servis hekimliği yaptı.Kayseri 1. Komando
Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini tamamladıktan sonra 2005 yılında Kayseri Ahmet Gündeş
Sağlık Ocağı'nda görevine devam eden Karadağ, H. Kadir Tanver Sağlık Ocağında kurucu hekimlik ve
Başhekimlik görevlerinde de bulundu.2008 yılında Aile hekimliği görevine başladı. Felahiye, Pınarbaşı
ve Yeşilhisar ilçelerinde görev yaptı. Karadağ, evli ve 2 çocuk babası.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11287
Erişim Tarihi: 20.04.2012

Pilavlı Kutlu Doğum Programı
Tuzhisar Beldesindeki Kutlu Doğum Programında pilav ikram edildi.Talas ve Hacılar programları.
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Bünyan Đlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Kutlu Doğum Haftası ile ilgili program Büyük Tuzhisar
Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirildi.Programa Büyük Tuzhsar Belediye Başkanı Mehmet
Đmir'in yanısıra kasaba halkı katıldı. Programın açılış konuşmasında Đlçe Müftüsü Yusuf Uzun, günün
anlam ve önemini anlatan konuşmasında Hz. Muhammed'in (sav) kardeşlik ahlakı ve hukukundan söz
ederek gelen davetlilere katılımlarından dolayı teşekkürlerini dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11288
Erişim Tarihi: 20.04.2012

Felahiye de Bahar Hareketi
Mezarlık bakımı yapıldı, çam fidanları toprakla buluştu
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Belediye ve Đşkur ortaklığıyla T.Y.Ç.P (Toplum Yararına Çalışma Programı) kapsamında çalışan işçiler
mezarlıkların daha güzel ve daha bakımlı olması için ağaç budama ve temizlik ile kanalizasyon su gibi
çalışmalarına son hızla devam etmekte.Ayrıca 6 ay boyunca görev yapacak 15 işçi çam dikimiyle
hizmete başladı.Öte yandan Felahiye Mal Müdürlüğü'nde uzun yıllar hizmet veren Đbrahim Bozkurt
Mimarsinan Vergi Dairesine atandı.
HABER:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11289
Erişim Tarihi: 20.04.2012

KAYMEK TOKĐ de Şube açıyor
Açılış Cuma Namazı sonrası gerçekleştirilecek,Mehter Takımı konser verecek.Ücrestsiz fidan dağıtılacak
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Vatandaşların boş vakitlerini daha verimli geçirmelerini ve bir meslek sahibi olmalarını sağlamak
amacıyla kurulan Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri'ne (KAYMEK) bir yenisi daha TOKĐ'de
ekleniyor.KAYMEK TOKĐ, yarın Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin katılacağı bir
törenle hizmete açılacak. Saat 13.30'da Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konseriyle
başlayacak olan tören, minik öğrencilerin gösterileri ve protokol konuşmalarıyla devam edecek.
FĐDAN DAĞITIMI YAPILACAK
Program kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapılacak.
Ayrıca protokol tarafından fidan dikimi de gerçekleştirilecek.
BASINA ARAÇ
Öte yandan yarınki töreni takip etmek isteyen basın mensupları için saat 12.15'de belediye önünden
araç kaldırılacaktır
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11290
Erişim Tarihi: 20.04.2012

TÜSĐAD Başkanı Boyner KAYSO da
Ümit Boyner KAYSO daki ekonomi toplantısına katılmak için ilimize geldi.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Ekonomi
:0
: 60
: 19 Nisan 2012 14:13

Türk Sanayicileri ve Đşadamları Derneği (TÜSĐAD) Başkanı Ümit Boyner, "Bir yirmi yıl daha geçtikten
sonra 'meğer çare yeni anayasa değilmiş, zihniyet değişmeliymiş' denmemesi için bugün yeni bir
anayasa hazırlarken, o metne yeni ruhu verecek olan zihniyet değişikliğine de odaklanmalıyız" dedi.
Boyner, Kayseri Sanayi Odası'nda düzenlenen "Dış politikadaki Gelişmeler ve Ekonomik Görünüm"
konulu panelin açılışında yaptığı konuşmada, salı günü açıklanan tasarruf teşvik paketinin Türkiye
ekonomisinin yeniden dengelenmesi ve yapısal sorunlarına çözüm zemini sağlanması anlamında yeni
olumlu beklentiler oluşturduğunu belirtti.
Ümit Boyner, şunları ifade etti:
"Bir yandan gönüllü tasarrufları teşvik eden, diğer yandan da zorunlu tasarruflar yoluyla soruna katkıda
bulunmayı hedefleyen paketin kısa zamanda tasarruf-yatırım dengesini olumlu yönde
etkileyebileceğini umuyoruz. Ayrıca, tasarrufların finansal varlıklara kanalize edilmesi yönündeki
çabaların da, finansal sistemin derinliğine ve sağlığına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Elbette,
teşvik uygulamaları, kamu maliyesi açısından önemli boyutlara sahip. Bugün için, bütçe uygulamaları
ve kamu maliyesi görünümü anlamında birçok ülkenin gıptayla izlediği bir tablo çizdiğimiz aşikar.
Ancak, bütçe performansının, geçici gelirlere ve ekonominin genel performansını yakından takip eden
dolaylı vergilere hassasiyetini de akılda tutmamız gerektiğini düşünüyorum.
Bu açıdan, önümüzdeki dönemlerde verimliliği düşük, sosyal refaha katkısı sınırlı her türlü kamu
harcamasından kaçınmamızın çok önemli olduğuna inanıyorum. Kaldı ki, bu anlamda sağlanacak
disiplin, cari açık sorununa ve uluslararası emtia fiyatlarının etkisiyle son günlerde güçlenen enflasyon
baskılarıyla mücadeleye de olumlu katkı yapacaktır. Bu arka plana göre Türkiye nasıl bir ekonomik
modelle rekabetçiliğini artırmalı ve sürdürebilir büyüme sürecine girmelidir- Yeni dünya önümüze nasıl
bir sentez getirecek ve en önemlisi bizim bu değişimde rolümüz ne olacak- Bu soruların cevaplarını
birlikte bulmak ve ona göre de strateji üretmek zorundayız."
-Eğitim sistemiTam bu noktada hem tüm toplumun hem de iş dünyası açısından en hassas konu olan eğitime
gelindiğini işaret eden Boyner, şunları anlattı:
"Yakın zamanda, epeyce tartışmaya da yol açan bir eğitim reformu TBMM'den geçti. Biz yasa tasarısı
hakkında görüşlerimizi dile getirdik. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin önüne koyduğu büyüme ve
kalkınma vizyonuna paralel olarak eğitimin niteliği, kapsamı, hatta eğitimcinin eğitimini de kapsayan
yeni bir reform sürecini arzuluyoruz. Böylesine önemli ve geleceğimiz açısından hayati bir konuda
toplumsal katılıma, tartışmaya ve katkıya ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz.
21. Yüzyılın ekonomik yapısı kurulurken tüm ülkeler eğitim seferberliği içine girme gereği hissediyor.
Bizim de tüm enerjimizle özellikle bu konuya odaklanmamız şart. Türkiye'nin doğal hammadde
kaynakları yok, doğalgaz ve petrol yatakları da yok. Yegane büyüme gücümüz insan kaynağımız. Hal
böyleyken, zorunlu eğitimin süresi kadar, öğrencilerimize 21. Yüzyılda dünyayla boy ölçüşecek
becerileri, bilgiyi ve donanımı vermek, geleceğimizi şekillendirecek en hayati unsurlar olarak karşımıza
çıkıyor."
Boyner, düşünmeyi, sorgulamayı, çözüm bulmayı beceren bir işgücüyle dünya ekonomisinde kayda
değer bir mesafe kat edebileceklerini vurgulayarak, şöyle dedi:
"Kısacası eğitim sistemimizde öğrenciye yüklediğimiz bilgiler kadar, işletim sisteminin iyi çalışmasına
da dikkat etmek zorundayız. Dünyada eğitimin niteliği için konulan çıtanın sürekli yükseldiğini dikkate
almak zorundayız. Bilgi toplumu olma hedefiyle 21. Yüzyıl insanını yetiştirebilmek, eğitim sistemlerinin
asli görevi. Bilginin hızlı yayılımı ve teknolojik gelişmeler, bireylerin geniş bir beceri seti ile
donanmasını gerektiriyor. Belli disiplinlere yönelik yetkinliklerin yanında yaratıcılık, analitik ve eleştirel
düşünme, iletişim ve sorun çözme gibi beceriler eğitim sisteminin kazandırması gereken en önemli
özellikler olarak öne çıkıyor. Đnovasyonda yetkinleşmenin ancak bu becerilere sahip insanlarla
mümkün olduğunun farkında olan ülkeler, eğitimlerinin içeriğini, pedagojisini ve değerlendirme
yöntemlerini bu bakışla gözden geçiriyor."
-Öğretmenlerin eğitimiBoyner, Türkiye'de ortalama eğitim kalitesinin düşüklüğünün, uluslararası karşılaştırmalarda ön plana
çıktığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"OECD tarafından üç yılda bir düzenlenen, okuma becerileri, matematik ve fen okuryazarlığını ölçen
2009'daki PISA testinde ülkemiz 34 OECD ülkesi içinde 32. sırada. Çocuklarımıza yabancı akranlarına
nazaran temel becerileri yeterli düzeyde kazandıramıyoruz. Araştırmalar, ülkelerin PISA'dan aldıkları
sonuçlarla sürdürülebilir ekonomik büyümeleri ve rekabet endeksinde bulundukları derece arasında
güçlü bir ilişki olduğuna işaret ediyor.
PISA sonuçlarındaki bir başka kaygı verici husus, ülkemizde okul türlerine göre performanslar
arasında ciddi farkların bulunması ve okullar ve okul türleri arasında sosyoekonomik ayrışmanın yoğun

olması. Buna, iller ve bölgeler arasındaki niceliksel dengesizlikleri eklediğimizde, eğitimde eşitsizliğin
hem nitelik hem de nicelik olarak üzerine eğilmemiz gereken bir konu olduğunu söyleyebiliriz.
Đçerik olarak eğitimin niteliğinin geliştirilmesini tartışırken, beceri ve yetkinliklerin öğrencilere
kazandırılmasında en önemli rolü üstlenen eğiticilere ve öğretim yöntemlerine de eğilmek gerekiyor.
Yeni öğretim modellerinde öğretmenlerin yol gösteren, öğrenmeyi öğreten rolleri ön plana çıkıyor.
Buna göre öğretmenlerin eğitimleri, atanmaları, mesleki gelişim ve doyumları konusunda kapsamlı bir
reform yapılması, eğitimin niteliğini doğrudan etkileyecek."
-FATĐH ProjesiÖğrenme-öğretme süreçlerine etkisi bakımından dikkate değer bir diğer unsurun ise teknoloji olduğuna
işaret eden Boyner, "Teknolojinin, eğitimde niteliği artırma yönünde bir araç olarak kullanılması bilgi
toplumuna ulaşmamızı hızlandıracaktır. Pilot olarak başlatılan FATĐH Projesi'ni önemsiyoruz. Projenin
yurt çapındaki başarısı, zengin teknoloji ile zengin içerik buluşabildiği ve öğrenciler kadar öğretmenler
ve aileler de teknolojik dönüşümün etkili birer paydaşı olabildiği oranda artacaktır. Kısacası eğitim
sistemimizde teknik değişiklikler kadar temelden bir yaklaşım ve zihniyet değişikliğine de ihtiyacımız
var" diye konuştu.
Boyner, bu zihniyet değişikliği gereksinmesinin yalnızca eğitim anlayışında, öğretim sisteminde zuhur
etmediğini, bunların ötesinde ve üzerinde hukuk, adalet ve demokrasi anlayışımızda da kendini
gösterdiğini kaydetti.
Bu konuları tartışırken mutlaka Kopenhag kriterlerinden bahsedilmesi gerektiğine işaret eden Boyner,
şöyle konuştu:
"Bu açıdan biz, yeni bir anayasa talebini, yeni kitap eskisinden daha güzel olacağı için dile getirmedik.
Çeşitli akademisyenlerle yıllar süren ve pek çok eserin üretilmesini sağlayan çalışmalarımızın sonunda
eldeki 1982 Anayasası'nın yamalarla düzelemediğini gördük. Kopenhag Siyasi Kriterleri'ni ancak yeni
bir ruhla yazılmış bir metinle hayata geçirebileceğimizi tespit ettiğimiz için yeni anayasa çağrısında
bulunduk. Bu çağrıda bulunurken bir noktayı eklemeyi hiç ihmal etmedik. Yeni anayasanın mutlaka
yeni olması gereken unsuru, cümleleri değil ruhudur. Bir yirmi yıl daha geçtikten sonra 'meğer çare
yeni anayasa değilmiş, zihniyet değişmeliymiş' denmemesi için bugün yeni bir anayasa hazırlarken, o
metne yeni ruhu verecek olan zihniyet değişikliğine de odaklanmalıyız. Demokratikleşmenin anayasa
dahil mevzuat reformu ve zihniyet değişikliğini içeren toplu bir süreç olduğunu her daim hatırlamalıyız.
Zihniyet değişimi, devletin bireye, idarenin vatandaşa, siyasetin sivil topluma, devlet içindeki erklerin
birbirlerine yaklaşımında yaşanmalıdır. Gizlilik, vatandaşların yönetime katılımına kapalılık, devletin bir
bildiği vardır düşüncesi, herkes kendi işine baksın söylemi artık geçmişimizde kalmalıdır. Bizler,
üreten, değer ve istihdam yaratan iş dünyası olarak zihniyet reformunda katılımcı, hatta öncü
olmalıyız."
-Yargı reformuYargı reformunun bu zihniyet değişikliğinin itici gücü olacağı kanaatinde olduğunu vurgulayan Boyner,
şunları kaydetti: "Türkiye'de her şey değişiyor zannederken çok az şeyin değiştiğini bize düşündüren
olayların odak noktasında hep yargı var; bazen yargıya müdahale tartışmaları ile bazen yargının
çağdaş insan hakları hukukuna uygun düşmeyen kararları ile... Ama yargı hep tartışmanın odağında.
Yargıyı bu siyasi tartışmalarda hedef ya da özne olmaktan kurtarmak zorundayız. Bu tartışmalar, en
çok yargıya zarar veriyor; vatandaşların yargıya güvenlerini ve kişisel güvenliklerine ilişkin inançlarını
sarsıyor. Bu nedenle yeni anayasada en önemli beklentimiz kuvvetler ayrılığını gerçek anlamıyla
hayata geçirmesi ve yargı reformu için sağlam bir zemin oluşturmasıdır."Boyner, yeni anayasa ile ilgili
yasama sürecinin 12 Eylül darbesi ve 28 Şubat sürecinin sorumlularının yargı süreçlerinin başladığı bir
döneme denk geleceğine işaret ederek, "Askeri darbeler artık bu ülkenin siyasetinden ve siyaset
anlayışından silinmelidir. Türkiye bir daha, ne kadar kötü yönetilirse yönetilsin darbeden, ya da siyaset
dışı bir kurumdan medet ummamalıdır. Đhtiyaç duyduğumuz şey kurtarıcılar değil, düzgün işleyen bir
sistem oluşturmak, korkulardan, baskılardan, özgürlük düşmanlığından arındırılmış bir siyasi alan
kurmaktır. Bu eğilimleri dışlayan bir zihniyete sahip olmaktır" diye konuştu."Bu davaların tarihimizdeki
tatsız ve derin izler bırakmış dönemlerle bir yüzleşme imkanı yaratacağını, bir hesabın verileceğini,
çekilmiş ya da çektirilmiş olan acılara bir nebze merhem olacağını ümit ediyorum" diyen Boyner, şöyle
devam etti: "Toplum olarak bu darbelerin yol açtığı yeni kırılmalar ve derin sorunlarla, dehşet verici
cezaevi öyküleri ve hunharlıklarla da yüz yüze geleceğiz. Darbeler yargılanırken aslında toplum olarak
biz de bir muhasebe yapmak zorunda kalacağız. Bu dönemde en önemli beklentimiz davaların hukuk
çerçevesi içinde kalmasıdır. Türkiye ile benzer deneyimlerin yaşandığı Latin Amerika ülkelerinde
olduğu gibi suçluları cezalandırırken toplumsal barışmanın koşullarını da yaratmaya özen
göstermeliyiz inancındayım.Hukukun ve adaletin ağır işleyen çarkları insanın yüreğini intikam almanın
hazzı gibi soğutmayabilir, ama hiçbir zaman unutmamalıyız ki, toplumlar ve bireyler olarak

sığınabileceğimiz yegane korunak da hukuk ve adalettir. Bu kez, bir yandan askeri darbe dönemlerinin
suçları ve günahlarıyla hesaplaşırken, diğer yandan da evrensel hukuk kuralları içinde adalet dağıtan
bir yargı düzenini nihayet tesis edebilmeyi başaracağımızı umuyorum. Ülke ve toplum olarak
dirliğimizin, düzenimizin ve refahımızın buna bağlı olduğunu düşünüyorum."Kayseri Sanayi Odası
Başkanı Mustafa Boydak da iş dünyası olarak Türkiye'nen bölgesindeki "akil adam" rolünü tekrar
üstlenmesini istediklerini, bunun ekonomik olarak iş dünyasına yararı olacağını savundu.
Programın sonunda KAYSO Başkanı Mustafa Boydak, Ümit Boyner'e odanın plaketini takdim etti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11291
Erişim Tarihi: 20.04.2012

Erciyes Kayak Merkezinde son durum
Kar kalınlığı 30 cm civarında
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Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının yüksek kesimlerde 2 metre, pist bölgesinde ise 30
santimetre olarak ölçüldüğü bildirildi.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş Genel Müdürü Murat
Cahid Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pistlerde hala kayak yapılabildiğini belirtti.
Kar kalınlığının Tekir bölgesinde kayak yapmaya elverişli olduğunu belirten Cıngı, şunları söyledi:
"Havaların ısınmasıyla birlikte kar kalınlığı da Erciyes'te her geçen gün azalmakta. Tekir Giriş
Bölgesinde öğle saatlerine kadar rahatlıkla kayak ve kızak kayılabiliyor. Şu anda kar kalınlığı 30
santimetre. Öğle saatlerinde havanın ısınması ile birlikte karda biraz yumuşama oluyor. Sezonumuz
kısa bir süre daha devam eder ümidindeyiz. Gondollarımız da ziyaretçilerimizi ücretsiz olarak taşımaya
devam ediyor." Öte yandan bölgede ihalaler sürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Fen Daire Başkanlığı tarafından Erciyes Yolu Hisarcıklıoğlu Fen Lisesi-Hacılar
yol ayrımı ile günübirlik otoparklar-gölet arası yol yapımı için ihale yapıldı.
Đhale Salonu'nda 5 firmanın katılımıyla düzenlenen ihalede Aydın Đnşaat AŞ. 8 milyon 800 bin TL,
Doğan Đnşaat Ltd. Şti. 7 milyon 417 bin TL, Nevzat Đnşaat Ltd. Şti. 6 milyon 515 bin 900 TL, Sü-Ha
Đnşaat Ltd. Şti. 6 milyon 277 bin 741 TL, Yüceller Đnşaat Ltd. Şti. ise 5 milyon 299 bin 600 TL teklif
verdi.Yaklaşık maliyeti 6 milyon 776 bin 306 TL olan ihaleyi kazanan firma, ihale komisyonun yapacağı
değerlendirmenin ardından belli olacak.
Bir ihalede Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Daire Başkanlığı, 60 dairelik konut inşaatı yapım işi için
düzenlendi.
Đhale Salonu'ndaki ihaleye katılan firmalardan Eraslan Đnşaat 4 milyon 250 bin lira, Kota Mühendislik 4
milyon 938 bin lira, Kahraman Đnşaat 5 milyon 140 bin lira, Ahmet Taşkıner 5 milyon 384 bin 610 lira,
Can Đnşaat 5 milyon 450 bin lira, Soylu Đnşaat 5 milyon 466 bin lira, SHM Đnşaat 5 milyon 670 bin lira,
Erkut Đnşaat 5 milyon 690 bin lira teklif verdi.
Maliyeti 7 milyon 406 bin 581 lira olan ihaleyi kazanan firma, ihale komisyonunun yapacağı
değerlendirmenin ardından açıklanacak.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11292
Erişim Tarihi: 20.04.2012

Pınarbaşı Đlçesinde Çok Hafif Deprem
Đlçeye bağlı Akören Köyünde 2,6 şiddetinde bir sarsıntı kaydedildi.
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Akören Köyünde sarsıntıPınarbaşı Đlçesine bağlı Akören Köyünde çok hafif şiddette bir sarsıntı
kaydedildi.Đstanbul Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsün Web Sitesinden
alınan veriye göre dün saat 13:54:14 de yerin 5.0 km altında 2.6 şiddetinde çok hafif bir sarsıntı
kaydedildi.Bünyan Đlçe sınırına yakın köydeki sarsıntı hissedilmezken geçtiğimiz haftada ilimizde aynı
şiddette 3 sarsıntı kaydedilmişti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11294
Erişim Tarihi: 20.04.2012

Ak Parti Belediyeleri Geri mi alacak
Hinterland Yasası ile 2014 de büyükşehirler dahil bir çok Đlçe belediyesinin AK Partiye tekrar geçmesi bekleniyor
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TBMM Genel Kurulunda 2013 Mart ayı öncesi çıkması planlanan yeni hinterland yasasına göre en
ücra köydeki bir oy hem ilçe belediyesine hemde büyükşehir belediyesine verilecek.
Bu kapsamda mesela Sarız Đlçesindeki Damızlık Köyünden gelen bir oy Sarız Belediyesine , ayrıca
yasa gereği Kayseri Büyükşehir Belediyesinede ayrı bir oyla verilmiş olacak.
Yani kırsal kesimde Kayseri de köy ve beldeler dahil oy oranı yüksek olan AK Parti kaybettiği
Sarız,Pınarbaşı,Bünyan,Felahiye,Akkışla gibi ilçeleri büyük ihtimalle geri alacak.Veya en az 3-4 ünü
geri partisine kazandıracak.Ülke genelinde ise yine kırsal kesimde başarı yakalayan
hükümet Đzmir,Aydın Mersin,Antalya,Tekirdağ ve Diyarbakır gibi illeri geri alması bekleniyor
HABER:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11295
Erişim Tarihi: 20.04.2012

Kayseripsor da Şok Olaylar
Futbolcu James Troisi'nin kenti terketti.Emir Kujoviç, ise 2-3 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara katılabilecek."
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KAYSERĐSPOR, yaptığı yazılı açıklamada futbolcusu James Troisi'nin kenti terkettiğini bildirdi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Şehri izinsiz olarak terk eden ve kulüpten
ayrılacağını bildiren futbolcu James Troisi'yi kulübümüz FIFA'ya şikayet etme kararı almıştır" denildi.
James Troisi'nin Kayseri'den izinsiz olarak ayrılmasını değerlendiren Şota, "Demek ki futbolcunun bir
sorunu var. Ama bu sorunu gelip bize anlatması gerekir" dedi.
Troisi'nin, takımdan ayrılacak 5 kişilik listenin içinde olmadığının altını çizen Şota, "Bu yıl sahadaki en
iyi oyunculardan biriydi. Mutsuz olan bir oyuncu sahada bu şekilde güzel oynamazdı" ifadesinde
bulundu.
Troisi'nin ligde son maça kadar güzel bir oyun sergilediğini ve güzel goller attığını söyleyen Şota,
"Herkes kendini zeki zannediyor. Belki transfer teklifi aldığı bir takım olabilir, fazla para veren bir takım
olabilir ama kulüp ile mukavelesi devam ediyor. Bunu düşünmeli. Herkes kendini çok zeki zannediyor
ama öyle değil. Bizden zeki insanlar da var" diye konuştu.
Kayserispor'da Hasan Ali Kaldırım, Amrabat ve Eren Güngör'ü satmayacaklarının altını çizen Şota,
"Biz kimseyi satmıyoruz" dedi.
Hafta sonu Gaziantepspor ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdüklerini bildiren Şota,
"Biz turnuvaya devam etmek istiyoruz. Bu turnuvada daha çok gençlere şans verme kararı aldık. Bu
turnuva gençler için büyük bir şans olacak" açıklamasını yaptı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Kujoviç'in, Acıbadem Fulya Hastanesi Sporcu Sağlığı
Merkezi'nde operasyon geçirdiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:
"Futbolcumuz Emir Kujoviç, ayak başparmaklarından operasyon geçirdi. Ortopedi ve Travmatoloji
uzmanı Dr.Sarper Çetinkaya tarafından operasyonu yapılan Kujoviç'in, her iki ayağının
başparmağındaki tırnak batıklarına müdahale edildi. Kujoviç, 2-3 hafta sonra takımla birlikte
çalışmalara katılabilecek."
Öte yandan Kayserispor Spor Toto Kupası 2. haftasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Stadyumu'nda Gaziantepspor'u ağırlayacak. Pazar günü saat 13.00'de oynanacak karşılaşmanın
biletleri şu şekilde açıklandı:
"Kale Arkası: 1 TL, Maraton: 1 TL, Batı Balkon: 2 TL, Vip: 5 TL, Misafir: 1 TL"
Bu arada Fenerbahçe kalecisi Vokan Kayseripor ile oynadıkları kupa maçını bir kez daha
değerlendirdi.
Türkiye Kupası maçında Kayserispor ile oynanan karşılaşmanın da Trabzonspor maçına etki ettiğini
dile getiren Volkan Demirel, "Kayserispor maçında, maçı baştan koparmış olsaydık ve öyle
kazansaydık belki Trabzonspor maçında bu kadar hırslı olmayabilirdik. Geriden geldiğimiz bir maç,
son saniyede gelen bir gol ve turu geçmemiz... O maç bizim dönüm maçımızdı.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11297
Erişim Tarihi: 24.04.2012

Tacikistan Büyükelçisi Kayseri de
Kayseri ile Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Azerbaycan'la Kardeş şehir ilişkileri kurulacak.Đlk sıra
Tacikistanda olabilir
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Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Farrukh Sharipov, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'yi ziyaret etti.
Vali Bilici, ziyarette yaptığı açıklamada, dost ve kardeş ülke Tacikistan'ın büyükelçisini ağırlamaktan
mutluluk duyduklarını belirtti. Kayseri'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün memleketi, aynı zamanda
sanayi, ticaret, Üniversite, turizm ve sağlık kenti olduğunu ifade eden Bilici, iki ülke arasında ve
Kayseri arasında her alanda işbirliğinin artırılabileceğini, bu konuda her konuda destek olacaklarını
kaydetti. Kayseri'nin tarihi ve turistik değerleri hakkında da bilgi veren Bilici, konuk büyükelçiye
Organize Sanayi Bölgesi'ni, ilin turistik merkezlerini ve Kapadokya bölgesini gezmesini tavsiye etti.
Büyükelçi Sharipov da ülkeler ve bölgeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Kayseri'yi ziyaret
ettiklerini kaydetti. Tacikistan'da 60 civarında Türk firması bulunduğunu, bunların çoğunluğunu Kayseri
firmalarının oluşturduğunu anlatan Sharipov, Tacik ve Türk halkının aynı kültür, aynı medeniyet, din ve
mezhepten geldiğini, Hz. Mevlana'nın iki milleti birleştirdiğini, bu kapsamda ilişkileri daha da
geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Vali Bilici, konuk büyükelçiyi el dokuması yöresel kilim, plaket ve
Kayseri'yi tanıtan kitapçıklar hediye etti. Büyükelçi Sıharipov da Vali Bilici'ye el işlemesi tablo verdi.
Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi
Farrukh Sharipov'u makamında kabul etti.Ziyarette Büyükelçi Sharipov, Türkiye ile Tacikistan
arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla Kayseri'ye geldiklerini kaydederek "Kayseri oldukça
güzel bir şehir ve insanları da çok sıcak kanlı. Türk ve Tacik halkı arasındaki sıcaklık hemen
hissediliyor. Türk ve Tacik halkını birleştiren birçok unsur var. iki ulusun da aynı kültür, aynı medeniyet
ve aynı dinden geliyor" dedi.Tacikistan'ın maden ve su kaynakları bakımından oldukça zengin
olduğunu ifade eden Büyükelçi Sharipov, Kayserili yatırımcıları Tacikistan'a davet etti.
Kayseri'de eğitim gören çok sayıda Tacik öğrenci bulunduğunu kaydeden Sharipov, 26-28 Nisan
tarihlerinde Türkiye'de eğitim gören bütün Tacik öğrencilerin Kayseri'de düzenlenecek bir programda
buluşacaklarını ve onlara Kayseri'nin tarihinin ve kültürünün tanıtılacağını söyledi.
"ĐŞBĐRLĐĞĐNE HAZIRIZ"
Başkan Özhaseki ise Büyükelçi Sharipov'u Kayseri'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade
ederek, konuk büyükelçiye Kayseri hakkında bilgiler verdi. Kayseri'nin binlerce yıllık geçmişe sahip bir
şehir olduğunu kaydeden Başkan Özhaseki, Tacikistan'dan bir şehirle kardeş şehir olabileceklerini
söyledi. Almanya, Kore gibi bir çok ülke ile Kayseri'nin Kardeş Şehir olduğunu belirten Başkan
Özhaseki, "Artık Kardeş Şehir ilişkilerimizi Türki Cumhuriyetlerle kurmak istiyoruz. Kazakistan,
Kırgızistan, Tacikistan ve Azerbaycan'la Kardeş şehir ilişkileri kurarak öncelikle kültürel ilişkilere
başlayacağız. Daha sonra iş adamlarımızla o şehirlere gidip sanayi ve ticaret alanında iş yapmanın
yollarını arayacağız. Đnşallah bu ziyaret Tacikistan ile ilişkilerin gelişmesine vesile olur" diye konuştu.
Kayserili iş adamlarının dünyanın pek çok yerinde yatırım yaptıklarını hatırlatan Başkan Özhaseki,
ilişkileri geliştirecek her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade etti.Ziyaretin sonunda Başkan Özhaseki
Büyükelçi Sharipov'a günün anısına Türk motifleriyle bezeli ibrik hediye ederken Büyükelçi Sharipov
ise Başkan Özhaseki'ye Tacik sanatçıların el işlemesi ile yaptığı bir tablo hediye etti.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11298
Erişim Tarihi: 24.04.2012

23 Nisan Başkanları-YGS Sonuçları
Valilik,Milli Eğitim ve belediyeler 23 nisan dolayısıyla koltuklarını çocukjlara bir günlüğüne bırakırken YGS
sonuçları da açıklandı
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 92. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Kocasinan
Ahmet Paşa Đlköğretim Okulundan öğrenciler Ayşe Ayyıldız, Hatice Köroğlu, Erdoğan Kurtpınar,
Doğukan Ay, Đl Milli Eğitim Müdürü Đbrahim Ceylan ve Okul Müdürü Mehmet Güçlü, Öğretmen Buket
Uzar ile birlikte Vali Mevlüt Bilici'yi makamında ziyaret ettiler.Ziyarette Valilik Makamına sembolik
olarak oturan Kocasinan Ahmet Paşa Đlköğretim Okulu 7/C sınıfı öğrencisi Ayşe Ayyıldız, Kayseri'nin
her alanda gelişmiş ve örnek bir il olduğunu belirterek, Kayseri'de yaşamaktan çok mutlu olduğunu
ifade etti. Đlde bazı alanlarda yaşanan sorunlara çözüm önerileri getiren Ayyıldız, çevre temizliğine
önem verilmesini isteyerek, marketlerde poşet yerine file ve bez torba kullanılması gerektiğini söyledi.
Tehlike oluşturan büyük ebatlı iş yeri tabelalarının küçültülmesi gerektiğini dile getiren Ayyıldız,
"Ulaşımın daha rahatlaması için raylı sistem güzergâhları artırılmalı, tüm otobüsler çevre dostu haline
getirilmeli, tarihi eserlerin tanıtımı ve korunmasına önem verilmelidir. Okullardaki spor salonu ve oyun
alanı sayısı artırılmalıdır. Dar gelirli öğrencilere yönelik okullardaki etüt çalışmalarına ağırlık
verilmelidir" diye konuştu.Vali Mevlüt Bilici de, geleceğin Valileri olan öğrencileri ağırlamaktan büyük
mutluluk duyduklarını kaydetti. Öğrencilerin eğitim, sağlık, çevre ve ulaşım gibi alanlarda yaşanan
sorunların farkında olduklarını ifade eden Vali Mevlüt Bilici, gelecek nesillere bu sorunların
aktarılmaması için çalıştıklarını belirtti ve "Bütün çocuklarımızın ve sizlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum." dedi. Ziyaret sonunda Vali Mevlüt
Bilici, Kocasinan Ahmet Paşa Đlköğretim Okulu Öğrencileri Ayşe Ayyıldız, Hatice Köroğlu, Erdoğan
Kurtpınar ve Doğukan Ay’a çeşitli hediyeler verdi.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde başkanlık makamını, Melikgazi
H. Osman Güldüoğlu Đlköğretim Okulu öğrencisi Şeyda Aktaş'a devretti. Đl Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Lokman Koçer, Okul Müdürü Ahmet Saçu, Öğretmen Nazan Öztemür, öğrenciler ve veliler
ile Büyükşehir Belediyesi'ne gelen ve başkanlık koltuğunu kısa bir süre devralan Şeyda Aktaş, tüm
dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak Başkan Özhaseki'ye
Kayseri'ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Başkan Özhaseki'nin şehre çok önemli yenilikler
getirdiğini kaydeden Aktaş, "Şehrimize tramvay geldi. Dolmuşlar kalktı. Bundan dolayı hava kirliliği
azaldı. Ayrıca Başkanımız Erciyes'e dünya çapında kayak pistleri yaptı. Bu da turistlerin Kayseri'ye
ilgisini arttırdı. Kadir Has Kent Müzesini ve daha pek çok tesisi açtı. Ona yaptığı yeniliklerden dolayı
çok teşekkür ediyoruz. Eline, ayağına, yüreğine ve yıllardır Kayseri'de hizmette tükenmeyen nefesine
sağlık diyoruz" şeklinde konuştu. Daha sonra yeni belediye başkanı olarak Kayseri'ye yapmak istediği
hizmetleri anlatan Aktaş, okulların etrafında trafik düzenlemesi yaparak öğrencilerin okullarına daha
güvenli ulaşımını sağlayacağını ifade etti. Aktaş, "Vatandaşıma doğalgaza ve ısı yalıtımına ve toplu
taşıma araçlarına daha fazla teşvik etmeye çalışacağım" diyerek Kayseri'ye yapmak istediklerini
sıraladı. Başkan Özhaseki'ye okullarındaki bazı eksiklikleri de anlatan Aktaş, bu eksikliklerin
giderilmesini talep ederek üzerinde emeği geçen öğretmenlerine teşekkür etti.
Başkan Özhaseki de 23 Nisan'ın anlam ve önemine değinerek "23 Nisan, millet iradesinin mecliste
tecelli ettiği bir gün. Bunu da bayram haline getirmişiz" dedi. Geleceği parlak bir ülkenin doğru
yetiştirilmiş nesillerle sağlanacağına vurgu yapan Başkan Özhaseki, "Öğrencilerimizi doğru eğitirsek,
doğru yönlendirirsek, doğru bilgilendirirsek geleceğimiz aydınlık olur. Çünkü her işi başı insan.
Ülkemizde finans sorunu yok. Şehrimizde de durum böyle. Altından kalkamayacağımız bir yükümüz

yok. Đnşallah ülkemizin geleceği aydınlık olur" şeklinde konuştu. Okul Müdürü Ahmet Saçu ise Başkan
Özhaseki'ye Kayseri'ye yaptığı hizmetler için teşekkür ederek gerek belediyeler gerekse de kamu
kurumları arasındaki uyuma dikkat çekti. Ziyarettin sonunda Başkan Özhaseki öğrencilere eşofman
takımı hediye ederken, öğretmenlere ise birer plaket verdi. Bu arada Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi bünyesindeki çocuk hastanesinde tedavi gören ve oluşturulan özel sınıfta eğitimlerini de
sürdüren 20 çocuk, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenlenen etkinlikte aileleriyle birlikte
kutladı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Mustafa
Eraslan- Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi'nin bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada,
tedavi gören çocukların eğlenip hoşça vakit geçirmeleri için her yıl çocuk bayramı törenlerinin
hastanelerinde de düzenlendiğini söyledi. Prof. Dr. Poyrazoğlu, Tedavi süreleri uzun olan çocuklarımız
için hastane bünyesinde 2 sınıf oluşturdukk. Çocuklarımıza burada tedavileri dışında öğretmenlerimiz
eğitim de veriyor. Törene katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum diye konuştu.
Başakpınar Đlköğretim Okulu halkoyunu ekibinin davul- zurna eşliğindeki gösterisi, tedavi gören
çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle izlendi. Çocukların bir bölümü ekibin yakınına kadar giderek
Oyuna eşlik etti.Tedavi gören çocuklardan 7 yaşındaki Đsmail Ekizoğlu'nun okuduğu 23 Nisan şiiri de
izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Başakpınar Đlköğretim Okulu ana sınıfı öğrencileri de atık
malzemelerden oluşan kıyafet defilesi sundu. Palyaçolar ise çocukların yüzlerine renkli boyalarla
makyaj yapıp birlikte Oyunlar oynadı. Öte yandan Kayseri'de, işitme engellilere dikkat çekmek
amacıyla hazırlanan 'Öldüren Sessizlik' filminin galası yapıldı. 'Öldüren Sessizlik' filminin Đl Kültür ve
Turizm Müdürlüğünde düzenlenen galasına; Vali Yardımcısı Azmi Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Kayseri Đl Başkanı Ayhan Gülsoy, Kayseri Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Fatma Oytun ve
çok sayıda vatandaş katıldı. Đşaret dili eğitmenliği kursuna katılanların işitme engellilerin sesini
duyurabilmek için hazırladığı 'Öldüren Sessizlik' filminin galasında konuşan Kayseri Bedensel
Engelliler Derneği Başkanı Fatma Oytun, "Filmi işitme engellilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek
amacıyla yaptık. Đçeriğinde de engeli olmayan bir gencin işitme yetisini kaybettikten sonra yaşadığı
sıkıntıları dile getirdik" diye konuştu. Kursiyer Behiye Köseşahin ise, "Farklı meslek gruplarından
arkadaşlarımızla farklılık oluşturmak istedik. Özellikle bir sinema filmiyle dikkat çekmeye çalıştık.
Đşitme engellilerin sorunlarını anlatmanın en iyi yolunun film olduğunu düşündük" dedi.
Kursiyer Merve Karakuzu da, "Bir süredir işaret dili öğrenmeye başladık. Böyle bir film festivali olunca
biz de katılalım, Kayseri adına bir şeyler yapalım istedik. Đşitme engelli arkadaşlarımızın problemlerini
anlatacak, onların hayatta çektiği sıkıntıları dile getirecek bir film yapmak istedik. Amacımız herkeste
biraz da olsa duyarlılık geliştirmek ve insanlara bir gün bizim de engelli olabileceğimizi hissettirmek"
şeklinde konuştu. YGS de de Kayseri YGS birincisi Polat Aksoy....
Başarıyı düzenli ders çalışarak elde ettiğini, sosyal hayatını aksatmadığını söyledi.
Serhat Dershanesi Kayseri Şubesi'nde düzenlenen basın açıklamasıyla Kayseri YGS dereceleri
açıklandı. Genel sıralamada Türkiye 99'uncusu, YGS 1, 2 ve 6'da Kayseri birincisi olan TED Koleji
öğrencisi Polat Aksoy, sınava hazırlanırken sosyal hayatını ertelemediğini söyledi. Aksoy, "Önemli
olan hem düzenli çalışıp hem sosyallikten ayrı kalmamak. Yani sosyal açıdan da bir eksiklik olmadı
benim hayatımda. Ama önemli olan düzenli çalışmak, hiçbir zaman bırakmamak" diye konuştu.
Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürü Đbrahim Ceylan ise Kayseri'nin tüm puan türlerinde Burdur, Ankara,
Karabük ve Aydın'dan sonra beşinci sırada yer aldığını belirterek, "Bu durumda Kayseri YGS'nin 6
puan türünde ilk 10 içinde yer aldı. Đlimiz; YGS 1'de 8'inci, 2'de 8'inci, YGS 3'te ve 4'te 6'ıncı, YGS 5 ve
6'da ise 7'inci oldu" ifadelerini kullandı.Serhat Dershaneleri, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda
(YGS)dereceye giren öğrencilere plaket verdi. Serhat Dershaneleri'nin her zamanki gibi yine iyi
dereceler elde ettiğini belirten Serhat Dershaneleri Genel Müdürü Yavuz Karagöz, "Uluslararası
arenada ülkemizin yeri, eğitimle değişecektir. Hedefimiz, çağdaş, hür düşünceli, teknolojiyi
kullanabilen bireyler yetiştirmek. Serhat Dershaneleri, başarıda katkısı olan branşlaşmayı en iyi şekilde
uygulamakta. YGS'de ki derecelerimiz ise Kılıçaslan Fen Lisesi'nden Selim Oğuz Türkiye 20.'si YGS
3,4,5 Kayseri birincisi, TED Koleji'nden Polat Aksoy Türkiye 99.'su YGS 1,2,6 Kayseri birincisi,
Kılıçaslan Fen Lisesi'nden Ozan Derviş Türkiye 128.'si, YGS 1,2,3,5,6 Kayseri birincisi, Kayseri Fen
Lisesi'nden Faruk Buldur Türkiye 130.'su YGS 4 Kayseri ikincisi oldu. Öğrencilerimizi başarılarından
dolayı kutluyorum" dedi. Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) başarılı olan öğrencilere ise özel ödüller
vereceklerini ifade eden Karagöz şunları kaydetti: "Türkiye birincisine araba, Türkiye ikincisine 10 bin
lira, Türkiye üçüncüsüne 8 bin lira, Türkiye dördüncüsüne 5 bin lira vereceğiz. YGS sonuçlarına göre
Türkiye 20.'si ve Kayseri il birincisi Serhat Dershaneleri ve Kılıçaslan Fen Lisesi öğrencisi Selim Oğuz
oldu. YGS 2012 sonuçlarına göre illerin toplam başarı değerlendirmesinde beşinci sırada yer alan
Kayseri'den bu sene Türkiye 20.'si çıktı. Kayseri'den bir öğrenci de 99. olarak ilk 100 öğrenci arasına
girmeyi başardı. Serhat Dershaneleri ve Kılıçaslan Fen Lisesi idarecileri Türkiye ve il derecesi yapan
öğrencileriyle birlikte basın açıklaması yaptı. Daha önceki sınavlarda elde edilen başarılı sonuçlarla
dershanelerinin halkın takdirini kazandığı belirten Serhat Dershaneleri Genel Müdürü Yavuz Karagöz,

son YGS sonucuyla da zirvedeki yerlerini koruduklarını kaydetti. Uluslararası arenada Türkiye'nin
yerinin eğitimle değişeceğine vurgu yapan Karagöz, "Kayseri'nin süper beyinlerini yetiştiren ildeki
Türkiye ve Kayseri derecelerinin tamamını kendi bünyesinden çıkaran dershanemizin bu başarısını
sizlerle paylaşıyoruz. Bu başarı, kendisini eğitime adamış genç, fedakar ve Çalışkan öğretmen
kadromuzla dershane, aile, öğrenci ve okul işbirliğini sağlayabilme yeteneğinin bir sonucudur" dedi.
Türkiye 20.'si olan Kılıçaslan Fen Lisesi öğrencisi Selim Oğuz da, başarının kendisi için sürpriz
olmadığını söyledi. Oğuz, düzenli çalışarak ve bol soru çözerek bu başarıyı elde ettiğini kaydetti.
Serhat Dershanesi öğrencilerinden Selim Oğuz (Kılıçaslan Fen Lisesi) Türkiye 20.liğinin yanında YGS
3, 4 ve 5'de Kayseri birincisi oldu. Yine dershane öğrencilerinden Polat Aksoy (TED Koleji) Türkiye 99.
ve YGS 1, 2 ve 6'da Kayseri birincisi, Ozan Derviş (Kılıçaslan Fen Lisesi) Türkiye 128. YGS 1, 2, 3, 5
ve 6'da Kayseri ikincisi, Faruk Buldur (Kayseri Fen Lisesi) Türkiye 130. YGS 4 Kayseri ikincisi ve Raşit
Alkan (Kılıçaslan Fen Lisesi) Türkiye 182. Kayseri üçüncüsü olmayı başardı. Ayrıca Kayseri birincisine
1 dizüstü bilgisayar ve altın vereceğiz. YGS'de gösterdikleri başarıdan dolayı öğrencilerimizi tebrik
ediyor, ailelerine okul ve dershane yönetici ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum." Bu arada Develi
Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Develi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından hazırlanan ve Hayat
Boyu Öğrenme Programı çerçevesinde hazırladıkları proje ile Fransa'ya gidiyor. Develi Belediyesi ile
Fransa'nın Virzon Belediyesi Kardeş Belediye olması hasebiyle yolculuk öncesinde Başkan Recep
Özkan'ı makamında ziyaret ettiler. Belediye Başkanı Recep Özkan Fransa Kültürü ve Kardeş belediye
ile ilgili bilgiler verdi ve Okul Müdürü Ali Develioğlu ile Proje koordinatörü öğretmenleri tebrik ederek
Meslek Liselerindeki öğrencilerimize iyi bir örnek olacaklarını belirtti. 2011 yılında çağrısı yapılan AB
Hayat Boyu öğrenme Programı Leonarda Vinci Hareketlilik Projesi çerçevesinde Develi Milli Eğitim
Müdürlüğü-Develi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin kabul edilen 2011-1-TR1-LEO01-25456 no'lu
proje gereği 15 öğrenci ve 1 öğretmen Fransa yolcusu oldular.Öte yandan Melikgazi Belediyesi'nce
2012 yılında ilk etapta 9 ayrı okulda çevre düzenleme, ağaçlandırma, spor alanı ile sentetik çim futbol
sahası yapım çalışmalarına başlanıldı. Melikgazi Belediyesi olarak 19 okulda öğretmenler odası, 7
okulda tiyatro salonu, 6 okulda kapalı spor salonu, 48 okulda çevre düzenleme ve açık alan spor
sahası yaptıklarını hatırlatan Fen Đşleri Müdürü Haşmet Vahit Öztürk, "2012 yılının ilçe sınırları
içerisinde 78 okulda çalışma yapacağız. Đlk etapta 9 okulda okul idarelerin isteği üzerine ihale yaptık
ve çalışmalara başlanıldı. Buna göre Osman Ulubaş, Malazgirt, Birlik Mensucat, Atatürk Đlköğretim
okullarında Çevre düzenlemesi, ağaçlandırma ve bahçe tanzimi yapıyoruz. Ambar ilköğretim okuluna
sentetik çim futbol sahası inşa ediyoruz. Şehit Saim Çelik ile Hakkı Altop liselerine, Gesi bölgesindeki
YĐBO (Yatılı ilköğretim Bölge Okulu) ile Küçükbürüngüz okullarına ise basketbol sahaları
yaptırılmaktadır. " dedi. Melikgazi Belediyesi'nin mesleki kurslar ve eğitim çalışmaları ile eğitime önem
verdiğini kanıtladığını ifade eden Fen Đşleri Müdürü Haşmet Vahit Öztürk, öğrencilerin başarı grafiği ile
öğretmenlerin iş performansının okullarda bulunan fiziksel yapıların büyük etkisi olduğunu bu açıdan
ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm okullarda her türlü çalışmanın yerine getirileceğini sözlerine
ekledi.Kocasinan 4. Eğitim Bölgesi Okullar Arası 1.Geleneksel Satranç Turnuvası sona erdi. 19 Nisan
Perşembe günü Beyazşehir ĐMKB Đlköğretim Okulunda düzenlenen Final müsabakaları ile sona erdi.
Büyük çekişmenin yaşandığı müsabakalarda dereceye giren öğrenci ve okullar şu şekilde:
Yıldızlar Kategorisi
1.Batuhan KILIÇKAYA
-Beyazşehir ĐMKB Đlköğretim Okulu
2.Tolgahan OCAL
Đnönü Đlköğretim Okulu
3.Şahin GENEL- Beyazşehir ĐMKB Đlköğretim Okulu
Minikler Kategorisi
1.Yasin ÇATAL - Selçuk Đlköğretim Okulu
2.Merve ŞAHĐNDAŞ- Beyazşehir ĐMKB Đlköğretim Okulu
3.Fevzi Can SANDIK - Ahmet Paşa Đlköğretim Okulu
Gençler Kategorisi
1.Sinan ÖZDĐL - Argıncık Lisesi
2-Derya MUTLU-Argıncık Lisesi
3-Hamza Deniz MUTLU-Argıncık Lisesi
4.Eğitim Bölgesi Koordinatörü ve Argıncık Lisesi Müdürü Alper Đbrahim Bişkin, Eğitim Bölgesi'nde
bulunan 23 okuldan 16 okulun 96 öğrenciyle 18 Nisan da tur karşılaşmalarına başladığını ve 19
Nisan'da da final müsabakalarının yapılarak dereceye giren öğrencilerin tespit edildiğini söyledi. Eğitim
Bölgesi'nde öğrencilere faydası kanıksanmayacak bir faaliyet yapmış olmaktan duyduğunu
memnuniyeti dile getiren Bişkin, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Final Sonrası dereceye giren
öğrencilere madalya takıldı ve çeşitli hediyeler verildi.Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürü Đbrahim Ceylan,

Kayseri'nin YGS'de tüm puan türlerinde 5'inci sırada olduğunu ifade etti. YGS2de tüm puan türlerinde
Kayseri'nin, Burdur, Ankara, Karabük ve Aydın'dan sonra 5'inci sırada yer aldığını söyleyen Đl Milli
Eğitim Müdürü Đbrahim Ceylan, "Bu durumda Kayseri YGS'nin 6 puan türünde ilk 10 içinde yer almış.
YGS 1'de 8'inci, 2'de 8'inci, YGS 3'te ve 4'te 6'ıncı, YGS 5 ve 6'da ise 7'inci." dedi.Sonuçların,
Kayseri'nin YSG sınavında ve eğitimde başarılı olduğunu gösterdiğini dile getiren Ceylan "Başarı
sadece eğitim camiasına ait değil. Sayın Valimizin eğitimi Kayseri'de birinci derecede öncelikli mesele
ilan etmesi başarımızın altında yatan en büyük nedenlerden bir tanesi. Büyükşehir Belediyemizin
KAYMEK kursları ile bizi desteklemesi, yoksul öğrenciler için dershanelerin ve özel eğitim kurumlarının
katkısı da bunda etkilidir. Bu anlamda bize katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara, öğrencilerimize,
velilerimize, öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl bu başarının
artarak devam etmesi ve Kayserinin daha üst sıralara yerleşmesi için biz de eğitim camiası olarak
elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz." ifadelerinde bulundu.
editör:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11299
Erişim Tarihi: 24.04.2012

Bünyan da KDG Etkinliği Düzenlenecek
21 Nisan'da Bünyan Đlçe Stadında saat 19.30'da gerçekleştirilecek.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Kültür-Sanat
:0
: 55
: 20 Nisan 2012 22:38

Bünyan Belediyesi halkı Kutlu Doğum etkinliklerinde buluşacak.
21 Nisan'da Bünyan Stadyumu'nda saat 19.30'da gerçekleştirilecek olan etkinliklere tüm Bünyan
halkını davet eden Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, "Kutlu Doğum, Peygamber Efendimizi
andığımız, hatırladığımız en güzel günlerdir.
Son birkaç yıldır etkinlikler daha organize ve daha kalabalık kitlelerce kutlanmaktadır. Bu elbette ki,
Efendimizin hatırlanması adına olumlu bir gelişmedir. Bu yıl kutlamaların temasının 'kardeşlik' olarak
belirlenmesi, komşu ülkelerimizdeki kargaşa düşünüldüğünde önem kazanmaktadır. Kardeşliğin
önemini ve Efendimizi hatırlamak için tüm halkımızı bu etkinlikte görmekten mutluluk duyacağız." diye
konuştu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11300
Erişim Tarihi: 24.04.2012

Belsin de Uçurtma Şenliği
23 Nisan Pazartesi günü, saat 12.00'de başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Belsin YGS Tesisleri önünde
düzenlenecek
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: Kültür-Sanat
:0
: 135
: 20 Nisan 2012 22:45

Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri
kapsamında "Gülen Yüzler Uçurtma Şenliği" düzenlenecek. 23 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek
etkinlik, saat 12.00'de başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Belsin YGS Tesisleri önünde düzenlenecek
"Uçurtma Şenliği"nde çocuklar, rengarenk uçurtmalarını havalandırarak keyifli bir gün geçirecek.
En yükseğe çıkan uçurtma, en güzel uçurtma ve en iyi uçurma tekniği gibi katagorilerde yarışmaların
düzenleceği şenlikte, çocuklar kendi aralarında eğlenceli bir yarışın içine girecek. Halat çekme ve
çuval yarışlarının da yapılacağı etkinlik, pilav ikramı ile son bulacak.
BASINA ARAÇ
Programı takip edecek basın mensupları için saat 11.30 da Büyükşehir Belediyesi önünden araç
kalkacak
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11301
Erişim Tarihi: 24.04.2012

Döngeloğlu Đle Kutlu Doğum haftası
MUSĐAD Kayseri Şubesi tarafından organize edilen Kutlu Doğum haftasına Ömer DÖNGELOĞLU'da katılıyor.
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: Güncel
:0
: 139
: 21 Nisan 2012 22:44

Müstakil Sanayici ve Đş Adamları Derneği (MÜSĐAD) Kayseri Şubesi Gençlik Kurulu tarafından
Đlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu’nun Sohbeti, Necib Karakaya’nın Türk Tasavvuf Musikisi Konseri ve
Semazen Gösterisi eşliğinde “Kutlu Doğum Haftası” etkinliği,24 Nisan 2012, Salı günü, Büyükşehir
Belediyesi Tiyatro Salonunda saat 19.00’da başlayacaktır.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11302
Erişim Tarihi: 24.04.2012

Erciyesspor Elazığ'a Boyun Eğmedi 0-0
Temsilcimiz Adanasporla playoff şansını Elazığsporla deplasmanda berabere kalarak sürdürdü.
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: Erciyesspor
:0
: 54
: 22 Nisan 2012 19:53

Elazığspor: 0 - Kayseri Erciyesspor: 0
Stat: Atatürk
Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu xx, Adil Sinem xx, Serdar Diyadin xx
Elazığspor: Ahmet Şahin xxx, Caner xxx, Sinan x (Dk. 73 Önder x), Arif Şahin xx, Ahmet Görkem xx
(Dk. 60 Ozan xx), Göksü xx, Köksal xx (Dk. 63 Oktay xx), Murat xx, Erdal xx, Veysel xx, Yusuf xx
Kayseri Erciyesspor: Ali xxx, Fatih xx, Cemil xx, Serkan xx (Dk. 90 4 Zafer ?), Mehmet xx, Emre xx,
Metin xx (Dk. 86 Amıt ?), Volkan x, Hasan Mawanda xx, Sofiane Hanni xx, Gökhan xx (Dk. 89
Ramazan ?)
Sarı kartlar: Dk. 64 Sinan (Elazığspor) Dk. 45 Emre, Dk. 60 Cemil, Dk. 80 Fatih (Kayseri Erciyesspor)
28.04.2012 14:00

KARTALSPOR

-

GAZĐANTEP B.Ş.
BLD.SPOR

29.04.2012 14:00

ÇAYKUR RĐZESPOR A.Ş.

-

GĐRESUNSPOR

29.04.2012 14:00

BUCASPOR

-

GÖZTEPE A.Ş.

29.04.2012 14:00

DENĐZLĐSPOR

-

AKHĐSAR BELEDĐYE
GENÇLĐK VE SPOR

29.04.2012 14:00

TKĐ TAVŞANLI LĐNYĐTSPOR -

ELAZIĞSPOR

29.04.2012 14:00

KONYASPOR

-

ADANASPOR A.Ş.

29.04.2012 14:00

KARŞIYAKA

-

BOLUSPOR

29.04.2012 14:00

KASIMPAŞA A.Ş.

-

KAYSERĐ ERCĐYESSPOR

29.04.2012 17:00

SAKARYASPOR A.Ş.

1.ELAZIĞSPOR
2.KONYASPOR
3.KASIMPAŞA A.Ş.
4.ÇAYKUR RĐZESPOR A.Ş.
5.AKHĐSAR BELEDĐYE GENÇLĐK VE SPOR
6.ADANASPOR A.Ş.
7.BOLUSPOR
8.KAYSERĐ ERCĐYESSPOR

-

31
31
31
31
31
31
31
31

ĐSTANBUL
GÜNGÖRENSPOR

17
15
15
15
14
12
11
11

7
11
10
10
12
11
12
10

7
5
6
6
5
8
8
10

42
31
46
46
38
41
35
41

24
21
35
40
25
28
28
35

18
10
11
6
13
13
7
6

58
56
55
55
54
47
45
43

9.BUCASPOR
10.DENĐZLĐSPOR
11.KARTALSPOR
12.GAZĐANTEP B.Ş. BLD.SPOR
13.KARŞIYAKA
14.GÖZTEPE A.Ş.
15.TKĐ TAVŞANLI LĐNYĐTSPOR
16.GĐRESUNSPOR
17.SAKARYASPOR A.Ş.
18.ĐSTANBUL GÜNGÖRENSPOR
editör:öner çalış

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

12
10
9
9
10
9
9
6
4
2

6
11
12
11
8
8
7
14
8
10

13
10
10
11
13
14
15
11
19
19

40
46
32
35
30
33
37
30
28
20

46
42
29
35
31
40
39
44
60
49

-6
4
3
0
-1
-7
-2
-14
-32
-29

42
41
39
38
38
35
34
32
20
16

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11303
Erişim Tarihi: 24.04.2012

Kayserispor G.Antep'e puan vermedi 2-1
Temsilcimiz kendi evinde Gaziantepsporu 2-1 mağlup etti.
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: Kayserispor
:0
: 78
: 22 Nisan 2012 20:05

Spor Toto Kupası B Grubu 2. hafta karşılaşmasında Kayserispor ile Gaziantepspor, Kadir Has
Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçtan 2-1 galip ayrılarak haftayı 3 puanla tamamladı.
Yerli oyunculardan oluşan ve gençlerin ağırlıklı olarak yer aldığı bir kadroyla Kayseri'ye gelen rakibi
karşısında Şota Arveladze'nin öğrencileri sonuca, 3. dakikada Cristian Riveros ve 15. dakikada Sefa
Yılmaz'ın golleri ile gitti. Konuk ekibin tek sayısını 87. dakikada penaltıdan Bekir Ozan Has kaydetti.
Bu sonuçla Kayserispor grupta 3 puana yükselip ilk puanlarını alırken haftaya lider giren G.Antep'i
yakaladı.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐLK YARI)
3. dakikada, Okay sağ kanattan ceza sahasına verdiği pasta Pekarik ile topu buluşturdu.
Pekarik'in pasında topu düzeltip vuran Riveros'un vuruşunda top, filelerle buluştu: 1-0
11. dakikada, Pekarik'in pasında ceza sahasında topla buluşan Abdullah'ın düzgün vuruşunda kaleci
Eray, topu kornere çeldi.
15. dakikada, ceza sahası dışında pozisyon bulan Sefa'nın, göğsüyle yumuşattığı topa sert
vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0
20. dakikada, Sefa'nın ceza sahasına derinlemesine pasında topla buluşan Okay, aşırtma vuruş yaptı.
Top az farkla üstten auta çıktı.
33. dakikada, şık bir hareketle rakibini geçerek ilerleyen Okay, ceza sahası dışından kaleye vurdu.
Top az farkla yandan auta gitti.
36. dakikada, ceza sahasına giren Sefa karşı karşıya kaldığı kalecinin yanından topu kaleye
göndermek istedi. Kaleci Eray'ın eline dokunan topu Babacar tamamlamak isterken defans tehlikeyi
uzaklaştırdı.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI)
61. dakikada, rakip yarı alanında Khızanishvili'den topu alan Okay, ceza sahası içinde topu Sefa ile
buluşturdu. Sefa'nın vuruşunda top kalecide kaldı.
81. dakikada, Bekir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar'ın şutunda kaleci Doğan

Mehmet topa sahip oldu.
87. dakikada, Bekir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Taşkın, geçmek istediği Doğan
Mehmet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.
Penaltı atışını kullanan Bekir, topu ters köşeye yatırdığı kalecinin solunda filelere gönderdi: 2-1
Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Kayserispor: 2 - Gaziantepspor: 1
Stat: Kadir Has Hakemler: Volkan Bayarslan, Uygar Bebek, Nihat Samuk
Kayserispor: Doğan Mehmet, Hasan Ali (Dk. 80 Nurettin), Đlhan, Khızanishvili, Abdullah, Babacar,
Riveros, Sefa (Dk. 71 Ahmet), Umut (Dk. 63 Ömer), Okay, Pekarik
Gaziantepspor: Eray, Çetin, Kerim, Bekir, Şenol, Serdar, Alper (Dk. 55 Cenk), Gökhan (Dk. 79
Mustafa), Taşkın, Mehmet, Tufan (Dk. 26 Đhsan)
Goller: Dk. 3 Riveros, Dk. 15 Sefa (Kayserispor), Dk. 87 Bekir (Gaziantepspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Đhsan, Dk. 70 Şenol (Gaziantepspor), Dk. 86 Doğan Mehmet (Kayserispor)
Kayserispor Yardımcı Antrenörü Jean Nederburgh, Gaziantepspor karşısında ortaya koydukları
oyundan memnun olduklarını belirtti.
Nederburgh, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, iyi bir oyun çıkardıklarını ve oyuncuların
performansından memnun olduklarını bildirdi.
Markaj altında olmayan futbolcuların fırsatları iyi değerlendirerek pozisyonlar bulduğunu ifade eden
Nederburgh, ''Şans eseri değil, iyi futbol oynayarak pozisyonlar bulduk. Bazı pozisyonları
değerlendirdik. Penaltıdan yediğimiz gol ile maç sonuçlandı ama oyundan ve oyuncuların
performansından memnunuz'' diye konuştu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
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Mustafa Destici Kayseri de
Đl Divan Topl. için gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Büyükşehir Belediyesini ile Şehit ve Gaziler
Derneğini ziyaret etti.
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Partinin Kayseri Đl divan Toplantısı'nda konuşan Destici, BBP'nin 12 Eylül'ün bedelini en ağır ödeyen
siyasi hareket olduğunu belirtti.Destici; sözlerini şu şekilde sürdürdü: "28 Şubat sürecinde tanklar
namlusunu Büyük Birlik Partisi'ne çevirmemiştir ama namlusunu milletine çevirmiş, 'Tanka selam
durmam' diyen rahmetli liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve Büyük Birlik Partililere çevirmiştir. 27 Nisan emuhtırası da bize verilmemişti ama o muhtıraya da hükümetten önce en sert şekilde cevabı yine
Büyük Birlik Partisi vermiştir. Biz her zaman sivilleşmeden, demokratikleşmeden ve milli iradenin
üstünlüğünden yana olduk. 28 Şubat sürecinde de herkes kapısını kapatıp perdelerini çektiğinde
meydanlarda olan en cesur sözün sahibi Büyük Birlik Partisi'ydi" ifadelerini kullandı. Muhsin
Yazıcıoğlu'nun geçmişte 12 Eylül'ün yargılanması gerektiğini Necmettin Erbakan'a söylediğini
hatırlatan Destici, "Eğer bugün Türkiye'de 12 Eylül yargılanıyorsa, 28 Şubat yargılanıyorsa bunda
referandum sürecinde her türlü iftiraya, her türlü karalamaya rağmen milletin yanında duran,
demokrasinin yanında duran, 'hukuk' diyen ekstra 'evet' diyen, referandum döneminde o anayasa
değişikliğini sağlayan Büyük Birlik Partisi ve 12 Eylül döneminin mağdur ülkücüleri etkili olmuştur.
Bu konuda da 12 Eylül olayıyla ilgili biz referandumda 'evet' demekle kalmadık, biz her dönemin
haksızlığa uğrayan partisiyiz. 12 Eylül için 'evet' dediğimizde iftiraya maruz kalan biziz. Đktidarın

kuyruğuna takılan biziz, 7 milletvekiliyle anlaşan biziz ama o gün bize iftira atanlar sonra tıpış tıpış
olaya müdahil oldu. 28 Şubat süreciyle ilgili ilk suç duyurusunu da yapan biziz 3 Mart 2011'de. Ama
basına baktığımızda sanki bunları biz yapmamışız da başkaları yapmış gibi bir hava esiyor"
iddialarında bulundu. Destici, Türkiye'de darbe olmaması için sivil vesayetin kaldırılması ve ağır askeri
birliklerin sınırlara ötelenmesi gerektiğini ifade ederek, "Türkiye'de bir daha darbe yapılmayacağının,
28 Şubatların yapılmayacağının garantisi verilemez. Burada anayasayı yapmaktan kaçınan Meclis'teki
Ak Parti, CHP ve MHP'ye milletin iyi bir ders vermesi lazımdır diye düşünüyorum. Çünkü bu anayasa
cunta anayasası. Dolayısıyla bu anayasa darbeciler tarafından yapılmış, sonra da siviller tarafından
korunmuş. Ben ısrarla söylüyorum; ne AKP'ye ne Cumhuriyet Halk Partisi ne de Milliyetçi Hareket
Partisi sivil anayasadan yana. Çünkü sivil anayasa olursa üçü de konumlarını kaybeder. Onlar sadece
milleti oyalıyorlar, geçiştiriyorlar" ifadelerini kullandı. Suriye'de yaşanan olaylara karşı Türkiye'nin
tutumunu net şekilde ortaya koyması gerektiğini dile getiren Destici, hangi sebeple Suriye'ye baskı
uygulandığını, müdahale aşamasına neden gelindiğini bilmek istediklerini belirtti. "Orada her gün
onlarca, yüzlerce insan öldürülüyor" açıklamasının kendilerini tatmin etmediğini belirten Destici,
"Bundan biz de rahatsızız, biz de oradaki rejimin değişmesini istiyoruz. Bu, bizi tatmin edecek bir
cevap değil. 'Yanı başımızda Irak'ta 1 milyon Müslüman öldürüldü, o zaman niye aynı hassasiyeti
göstermedin-' diye sorarlar" diye konuştu.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'yi ziyaret etti.Özhaseki, ziyarette yaptığı konuşmada, Anadolu'da Sivas, Gaziantep, Erzurum
gibi şehirlerin biraz daha büyüyüp, çevrenin merkezi olmasında fayda gördüğünü söyledi.Bunun,
büyük şehirlere göçü önlediğini vurgulayan Özhaseki, kentlerin sadece maddi değil, manevi gelişimine
de önemi verilmesi gerektiğini söyledi.Destici de, Kayseri'nin göç veren değil, de göç alan konumda
olduğunu belirterek, "O anlamda şahsınıza da büyük katkısı var. Allah razı olsun. Gerçekten bölgenin
kalkınmasında, gelişmesinde, yani şehircilik ve plancılık anlamında Kayseri'nin marka şehir olduğunu
söyleyebiliriz" dedi.Özhaseki, Destici'ye, Türk motifleriyle bezeli ibrik hediye etti.
Destici daha sonra Partisinin Đl Başkanlığı Divan Toplantısı için Kayseri’ye gelen BBP Genel Başkanı
Mustafa Destici, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette
Destici’yi Dernek Başkanı Ali Yavuz ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.Destici, KCK operasyonlarının
yeterli düzeyde olmadığını savundu ve şu açıklamalarda bulundu:“Biz doğruya doğru diyen bir siyasi
hareketin doğrunun yanında dururuz. KCK'ya karşı Bakanlık tarafından yapılan operasyonları sonuna
kadar desteklediğimizi ve başarılı operasyonlar olduğunu söyledik. Bunların kesilmemesi lazım.
Bunların kökü kuruyana kadar devam etmesi lazım. Çünkü Türkiye'de sözde siyasi partinin Genel
Başkanı KCK vardır diyor bal gibide vardır olacaktır diyor. Ve neticede bu bizim kendi yapımızdır diyor.
Bunu adam açık açık savunuyor. Öbür taraftan burası özgür Kürdistan olacak, biz burada yaşayacağız
ve bunu herkes görecek diyor.Bunlar daha da ileri gidiyor polis, doktor tokatlıyorlar ve birisi o elleri alıp
kırmıyor ve hak ettikleri cezayı vermiyor. Yani milletvekili dokunulmazlığına sığınarak yarın bunlar
askere polise kurşun sıkarlarsa, molotof kokteyli de atarlarsa o zaman da dokunulmaz var diye bunlara
dokunulmayacak mı? Bunların pervasızlıklarına bu millet daha ne kadar göz yumacak? Bizi idare
edenler buna daha ne kadar göz yumacak? Bu millet artık bunu kaldıramıyor. Yani bu milletin
gerçekten çok zoruna giden bir süreçtir. Yani sen kalkacaksın doktoru tokatlayacaksın, polis
tokatlayacaksın, askere hakaret edeceksin, millete hakaret edeceksin hukuku hiçe sayacaksın ve her
türlü başkaldırıyı söyleyeceksin ve bizi idare edenlerde bunu seyredecek bizim buna tahammülümüz
yok.”
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
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Kapuzbaşı Şelaleleri Butik Köy Evleri
Şelale bölgesindeki köylerde 300 kadar butik köy evi aile pansiyonu bulunurken su cilt güzelliğine iyi geliyor.
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesine 80 kilometre uzaklıkta Orta Toroslar'da olan ve 18 bin hektar araziye sahip
Hacer ormanlarında bulunan Kapuzbaşı Şelalesi, Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata
geçirilen Peyzaj Projesi çerçevesinde kazandığı yeni yüzüyle turizmin hizmetine sunuldu.
700 metre rakımda kayaların içinden çıkarak toprakla buluşan coşkun sular, proje çerçevesinde
kullanılan 800 bin TL'lik yatırımla ziyaretçilerin akınına uğruyor. Otopark, tuvalet, gezinti yolları, piknik
alanları, ahşap köprü, çeşme, satış merkezi ve seyir terasıyla konuklarına eşsiz bir gezi imkanı sunan
şelaleler, rafting, trekking ve doğu tutkunlarını hayran bırakıyor. Yükseklikleri 40 ile 80 metre arasında
değişen 7 şelaleden oluşan doğal güzellikleri görmeye gelen günübirlik ziyaretçiler göz alıcı bitki
örtüsünde, kalıcı misafirler ise bungalov tipi ahşap evlerde konaklıyor.Kayseri Valisi Mevlüt Bilici ise, el
değmemiş Hacer Ormanları arasından akan Kapuzbaşı takım şelalelerinin, doğa turizmi tutkunlarının
vazgeçilmez merkezlerinden biri olmaya aday olduğunu söyledi. Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
Yahyalı Kaymakamlığı ve Yahyalı Belediyesi'nce düzenlenen Yahyalı Turizm Günleri etkinlikleri
kapsamında, Kapuzpaşı Şelaleleri'ne gezi düzenlendi.Etkinliğe, Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, Đl
Kültür ve Turizm Müdürü Đsmet Taymuş, Kaymakam Ziya Polat, Belediye Başkanı Mehmet Araç ve
davetliler katıldı.Vali Yardımcısı Aygenç ve beraberindekiler, şelaleye gelişinde halk ozanı Aşık Kul
Veysel tarafından türkülerle karşılandı.Aygenç, burada yaptığı konuşmada, Aladağlar Milli Parkı'nın ve
Kapuzbaşı Şelaleleri'nin mutlaka turizme kazandırılması gerektiğini belirtti.Türkiye'ye bu yıl 30 milyon
turist çekmek istediklerini ifade eden Aygenç,"Đstanbul, Antalya ve Đzmir, turist sayısında ilk sıralarda.
Yapacağımız turizm faaliyetleriyle Kayseri'yi de bu şehirler arasına çekmek istiyoruz. Đlimizdeki doğal
güzelliklerin saklı kalmaması için çalışmalar yapacağız" dedi.Turistleri Erciyes Dağı'na, Kültepe'ye ve
Kapuzbaşı Şelaleri'ne davet eden Aygenç, "Bir dağ bilimcisi en güzel dağ olarak Fujiyama ve Erciyes
Dağı'nı göstermiş. Bu bizi çok mutlu etti. Erciyes Master Planı, turizme verdiğimiz değerin göstergesi.
Aladağlar Milli Parkı içerisinde 7-8 tane şelale bulunuyor. Bu şelalelerin suları 500-600 metre
yüksekliğindeki dağların bağrından çıkıyor" diye konuştu.Bu şelalelerin dünyada bir örneğine daha
rastlamadığını anlatan Vali Yardımcısı Aygenç, şelalenin suyunda bulunan kimyasalların insan cildine
iyi geldiğini bildirdi.Đl Kültür ve Turizm Müdürü Đsmet Taymuş da, Kapuzbaşı Şelalesi'ni dünyaya
tanıtmak için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.Ayrıca Şelale'nin suları içerisinde bulunan bir
maddenin de cilt güzelliğine iyi geldiğini ve bölgede 300'ün üzerinde aile pansiyonu bulunduğunu ve
rahatlıkla buralarda ailelerin konaklayabileceğini belirtildi.
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