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Kayseri'li dağcı Everest'te
Everest'in 5545 metre yükseklikteki Kalapathar zirvesine tırmandı.
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Talasgücü Belediyespor bünyesindeki dağcılık branşı sorumlusu milli dağcı Mahmut Gers, dünyanın
çatısı olarak bilinen Everest'in 5545 metre yükseklikteki Kalapathar zirvesine tırmandı.
20 gün süren yolculukta milli dağcı Mahmut Gers, Nepal'de zorlu yollardan, engebeli patikalardan
geçti. Olumsuz hava koşullarına rağmen tırmanışını 9 günde tamamlayan milli dağcı, amacının
dağcılığın zirvesi kabul edilen Everest'e tırmanarak Talas'ı, Kayseri'yi ve Türkiye'yi temsil etmek
olduğunu söyledi. Zirvede Türk bayrağı ve Talas Belediyesi yazısının bulunduğu pankartı açan Gers,
günde 6 ile 8 saat yürüyebilme imkanının bulunduğu tırmanışın heyecan verici olduğunu belirterek,
"Bu tırmanışı gerçekleştirmemde emeği geçen Talas Belediye Başkanımız Sayın Rifat Yıldırım'a
teşekkür ediyorum" dedi.
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım da, sporun her alanına destek verdiklerini belirterek, milli dağcı
Mahmut Gers'in şehrimizi Everest'te temsil etmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.
Kaynak:Talas Belediyesi
Haberin görüntüleri www.kayseri.net.tr de
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12162
Erişim Tarihi: 29.04.2013

MAKALE: Sultan Sazlığı efsanesi
Sultan Sazlığına ilginin artması Milli parkın tarihçesine de ilgiyi artırdı.
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Sultan Sazlığına ilginin artması Milli parkın tarihçesine de ilgiyi artırdı. Yurdun çeşitli illerinden gelen
araştırmacılar Sultan Sazlığı Milli Parkı'nın efsanesini araştırıp tez hazırlıyor. Erciyes Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kudret Altun tarafından 1. Ulusal Erciyes Sempozyumu'nda
sunulan Erciyes ve Efsaneleri isimli tebliğ kaynakça olarak kullanılıyor. Sultan Sazlığı Efsanesi, Doç.
Dr. Kudret Altun'un araştırmasına göre şu şekilde anlatılıyor:
"1512 yılında tahta çıkan Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı'na giderken ordusuyla birlikte bu
sazlık bölgeden geçerler. Yavuz'un ordusu burada konaklayacaktır. Yavuz, burada bulunan

Şeyh Şaban Hazretleri'ne haber gönderir. Bugün askerlerimin yemeği size ait buyurur. Şeyh
Şaban: 'Padişahım emriniz başım üzerine' der ve bir koyun keser. Pirinç pilavı ile pişirir.
Yavuz'un 400 bin kişilik ordusuna ikram eder. Bütün ordu doyar. Son kalan kısmı da padişah ve
Şeyh Şaban yer. Bir koyunla 400 bin kişilik ordu doymuştur. Sultan Sazlığı ismi Yavuz Sultan
Selim'den dolayı verilmiştir."
Bir diğer rivayette ise şöyledir :
"12. yüzyılda Erciyes Dağı eteklerinde horasandan Anadolu'ya gelen Horasan erenlerinden
Şeyh Şaban Veli hem Türkmenlik ve irşad hizmetini sunduğu dönemde Sultan Sazlığı isminin
veriliyor. Anlatılanlara göre gelen Selçuklu Hükümdarı Alaattin Keykubatın sefere çıkışında
bugünkü adı ile Sultan Sazlığı'ndan geçerken ordusunu ve atlarını doyurması için Sultan Emir
Şeyh Şaban Veli'ye ordu yakınızdan geçerken hazırlık yapılsın askerlerin ve atların yiyecekleri
toplanıp hazırlasın diye emir gönderiyor. Bunun üzerine Veli Hazretleri'de bir ölçek bulgur biraz
yağ bir ölçek arpa ve birazda saman alır yanına o gün gelince Develi Ovası'na iner orduyu
bekler. Hazırlıksız görünce Şeyh Şaban Hazretleri'ne çok kızar. Şeyh Şaban Veli Hazretleri
kazanı kurdurur. Kazanda pilav pişer askere dağıtmaya başlar tüm asker doyar ama hala
kazanda pilav tükenmez. Aynı şekilde atlarına dağıttığı arpa ve samanda tüm atlara yeter bunu
gören sultan çok memnun kalır ve Veli Hazretleri'ne benden bir dileğin var mı diye sorar. Veli
Hazretleri de sürülerini otlatacak kadar bir yer talep eder. Sultan da o gün bir deri üzerine
köyün geniş bir haritasını çizer ve mührünü basar böylece köy o yıllarda kurulmuş olur."
Kaynak: http://sindelhoyuk.free.fr
Yeni sitemiz www.kayseri.net.tr
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12163
Erişim Tarihi: 29.04.2013

Đşe yerleştirmeler arttı
Đşe yerleştirilenlerin sayısı yüzde 47 oranında artarak 176.095 kişiye ulaştı.
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ĐŞE YERLEŞTĐRMEDE YÜZDE 47’LĐK ARTIŞ

Türkiye Đş Kurumu (ĐŞKUR) Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı 2013 yılı ilk çeyreği işe yerleştirme
rakamlarını açıkladı. Kurum tarafından işe yerleştirilenlerin sayısı, 2013 yılının Ocak-Mart
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 oranında arttı.
Türkiye Đş Kurumu (ĐŞKUR) Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı tarafından yapılan açıklamaya göre,
geçen yılın ilk çeyreğinde Kurum tarafından 119.172 kişi işe yerleştirilirken bu yılın aynı döneminde işe
yerleştirilenlerin sayısı yüzde 47 oranında artarak 176.095 kişiye ulaştı.
Dönemler arası karşılaştırma yapıldığında ĐŞKUR tarafından işe yerleştirilen erkeklerin sayısı yüzde
48, kadınların sayısında yüzde 46 oranında artış gözlendi. 2013 yılının ilk çeyreğinde ĐŞKUR
tarafından 124.706 erkek işe yerleştirilirken kadınlarda ise sayı 51.389’a ulaştı.
Kamuya Talep Azaldı
Verileri değerlendiren Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı, işe yerleştirme rakamları incelendiğinde; 2013
yılı Ocak-Mart dönemi kamuda işe yerleştirme oranında yüzde 57 oranında bir azalma görüldüğünü

aynı dönem için özel sektör işe yerleştirmeleri incelendiğinde ise yüzde 95 oranında bir artış
görüldüğünü belirtti.
Özürlü Đstihdamında Artış
Genel Müdür Dr. Nusret Yazıcı, Đşe yerleştirme raporundaki özürlü istihdamına da değindi. Yazıcı,
2013 yılı Đşe yerleştirme raporunda özürlü istihdamında da artış gözlendiğini, 2012 yılı Ocak-Mart
döneminde 8.700 olan yerleştirme sayısında yüzde 10 oranında artış sağlanarak işe yerleştirme sayısı
9.595 kişiye ulaştığını ifade etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12164
Erişim Tarihi: 29.04.2013

Macaristan Ticari işbirliğini artırmak istiyor
Türk-Macar Đşadamları Derneğinden Kayseri Sanayi Odasına ziyaret
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Macaristan Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. Janos Hovari ve Türk-Macar Đşadamları Derneği Başkanı
Osman Şahbaz 24 Nisan 2013 tarihinde Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret etti.
Misafirleri Odamızda görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren KAYSO Meclis Başkanı Nureddin
Okandan, 1989 yılında Macaristan'da ki rejim değişikliğinden sonra bu ülke ile olan ilişkilerimizin gerek
siyasi, gerekse kültürel olarak her alanda arttığını belirterek, karşılıklı ziyaretlerle işadamlarını bir
araya getirerek ilişkileri daha da artırabileceklerini söyledi.
Macaristan ile Türkiye arasındaki ihracatın 2 milyar dolardan bir milyar 750 milyon dolara düştüğünü
açıklayan Meclis Başkanımız Okandan, “Macaristan ülkemizin ihracat sıralamasında 45. sırada,
Kayseri sıralamasında ise 46. sırada yer almaktadır. Yaklaşık 20 üyemiz Macaristan ile ticaret
yapmaktadır. Bu ziyaretler vesilesi ile iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da artacağına inanıyoruz” dedi.
Macaristan Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. Janos Hovari ise, 7 aydır Türkiye'de olduğunu ve yeni iş
fırsatları oluşturmak için Kayseri'ye geldiğini belirterek, Türkiye'nin her geçen yıl daha güçlü bir ülke
konumuna geldiğini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti ile iki ülke arasındaki samimiyetin
daha da arttığını ve ticaret hacmine olumlu katkı sağlayacağını söyledi. Büyükelçi Hovari, Kayseri'nin
çok önemli bir sanayi şehri olduğunu ve her geçen gün kalkındığını belirterek, burada fahri konsolosluk
açmak istediklerini ve bu sayede ilişkileri daha da artırmayı hedeflediklerini ifade etti.
Büyükelçi Hovari, gündüz ziyaretlerinin ardından KAYSO'da onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.
Yemekte konuşma yapan Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak,
Macaristan'ın önemli bir lojistik merkez olduğunu belirterek, “Her ne kadar şehrimizin Macaristan ile
ticaret hacmi tatmin edici seviyede olmasa dahi, iyi gelişmeler olduğunu, her geçen gün Macaristan ile
iş yapan firma sayısının artmakta olduğunu görmek bizi memnun ediyor. Burada işbirliğine yakın
yöneticiler ile çalışıyor olmak çok önemli. Önümüzdeki dönemde bizde bu konularla ilgili üyelerimizin
yada iş dünyamızın herhangi bir talebi olması durumunda elimizden gelen desteği sağlamaya hazırız”
dedi.
Kayseri Valisi Şerif Yılmaz ise, Macar ve Türk insanının aynı kökten geldiğini ve bunun ülkeler arası
ticarete olumlu yansıyacağını belirterek, hep birlikte karşılıklı ticaret yapmanın yollarını arayacaklarını,
bu konuda kendilerine düşen görev olması halinde yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Yeni sitemiz www.kayseri.net.tr
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12165
Erişim Tarihi: 29.04.2013

Yunanistan ile ticari işbirliği artacak
Yunanistan heyeti Kayseri Sanayi Odasını ziyaret etti.
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Yunanistan Ankara Büyükelçisi Kyrıakos Loukakis ve Ticaret Müsteşarı Lambis Kounalakis Kayseri
Sanayi Odası'nı ziyaret etti.
Misafirleri Odamızda görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren KAYSO Meclis Başkanı Nureddin
Okandan, Kayseri'nin Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden bir tanesi olduğunu, yaklaşık 3 milyar
dolar dış ticaret hacmine sahip Kayseri'de birçok ürün üretildiğini ve tabana yayılmış bir sanayi
olduğunu söyledi.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin 1999 yılındaki deprem felaketinden sonra artmaya
başladığını ifade eden Okandan, “Geçtiğimiz süreçte Başbakanlık ve Dışişleri Bakanları düzeyinde
yapılan görüşmelerde güven artırıcı önlemler alınması bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir. Bu yıl
Đstanbul'da ki toplantıda da 25 madde üzerinde anlaşmaya varılması ve yüksek düzeyde iş konseyinin
oluşması iki ülke arasındaki işbirliğini artıracaktır” dedi.
Đki yakın komşu olarak 5 milyar dolarlık dış ticaret hacminin yeterli olmadığını, karşılıklı ziyaretlerle bu
rakamları daha da yukarılara çekebileceklerini belirten Okandan, “Yunanistan Türkiye'den ihracat
yapılan ülkeler arasında 26. sırada, Kayseri'nin ihracat sıralamasında ise 20. sırada yer almaktadır.
Kayseri'den 45 üyemiz Yunanistan ile ticaret yapmakta. Bu sayıyı daha da artırmak için elimizden
gelen her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.
Đki komşu ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini, bunun yolunun da ekonomik ilişkileri
geliştirmekten geçtiğini belirten Yunanistan Ankara Büyükelçisi Kyrıakos Loukakis, geçtiğimiz Mart
ayında iki ülke başbakanları arasında imzalanan 25 maddelik işbirliği metnini hayata geçirmek üzere
bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Yunan Büyükelçi Loukakis Anadolu'nun ve Kayseri'nin önemini
bildiklerini de belirterek, turizm, gayrimenkul ve inşaat malzemeleri gibi alanlarda işbirliği
yapabileceklerini yada üçüncü bir ülkede beraber işbirliği yapabileceklerinin altını çizdi.
Yeni sitemiz www.kayseri.net.tr
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12166
Erişim Tarihi: 02.05.2013

Vergi Barışı mı geliyor?
Hükümet ikinci kez Vergi Barışı&#8217;na mı hazırlanıyor?
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Đlkinden 22 milyar lira gelmişti. Şimdi Ankara kulislerinde bu iddia konuşuluyor.
Hükümet ikinci Varlık Barışı’ndan sonra yine ikinci kez Vergi Barışı’na hazırlanıyor. Hükümetin yurt
dışındaki varlıkların ülke içine getirilmesini sağlamak amacıyla sürpriz şekilde yeniden getirdiği 2’nci
Varlık Barışı ’nın ardından, ikinci bir sürprize hazırlandığı iddiaları Ankara gündemine oturdu.
Vatan'da yer alan habere göre Ankara kulislerinde hükümetin 2’nci Vergi Barışı’nın getirilmesine
dönük hazırlık içinde olduğu konuşuluyor. Yeni düzenlemenin özellikle önceki uygulamaya başvurmuş,
ancak yapılandırması bozulmuş olan ve sayıları 1 milyonu geçen vatandaşları kapsayacağı belirtiliyor.
Hükümet, 2011 yılında çıkardığı 6111 sayılı torba kanunla Cumhuriyet döneminin en büyük borç
yapılandırmasına girişmiş ancak 50 milyar liralık beklentiye rağmen tahsilat 22 milyar lirada kalmıştı.
Söz konusu tutar bütçe dengelerini önemli ölçüde iyileştirmiş, ekonomi yönetiminin elini rahatlatmıştı.
Ancak toplanacak tutarın 50 milyar liraya ulaşmamasında, vatandaşların belirlenen borç tutarını bir kaç
taksitten sonra ödeyememesi ve yapılandırmanın bozulması gerekçe gösterildi. Bazı vatandaşlar vergi
barışına başvurmalarına rağmen ödemeleri yarım kaldı ve yapılandırmaları da bozuldu. Şimdi bu
vatandaşların birikmiş borçları da arttı.
Yeni dönemde hükümetin benzer Vergi Barışı’nı yeniden getirmeyi planladığı, ancak bu kez barışın
2011’deki gibi her tür kamu alacağını değil, vergi alacakları gibi belirlenmiş bazı kamu alacaklarını
kapsayacağı belirtiliyor. Böyle yapılandırması bozulmuş olanlara ikinci hak tanınacağının altı çiziliyor.
Hükümetin 2’nci Vergi Barışı’nı getirmesi halinde en az ilk uygulamadaki kadar vergi alacağını tahsil
edebileceği hesabı yaptığı belirtiliyor. Hükümet 2’nci Vergi Barışı’ndan en az 20 milyar lira bekliyor.
Borcunu kapatamamış 1 milyonu aşan borçlularla tahsilatın 30 milyar liraya ulaşabileceği de iddia
ediliyor. Hükümetin önceki düzenleme gibi yine CHP’nin desteğini isteyeceği belirtiliyor.
Kaynak: ekonomi.milliyet
Yeni Sitemizi ziyaret için www.kayseri.net.tr
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12167
Erişim Tarihi: 02.05.2013

