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Öğrencilerinden Çinkom'a ziyaret !
Çinkom&#8217;a, Nevşehir Üniversitesi Kimya Bölümü son sınıf öğrencileri ziyarette bulundu.
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KAYSERĐ- Kayseri Adana yolu üzeri Đncesu ilçesi yakınlarında faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek
çinko üreten tesisi olan Çinkom’a, Nevşehir Üniversitesi Kimya Bölümü son sınıf öğrencileri ziyarette
bulundu. Kimya bölümünden 3 öğretim elemanı ve yaklaşık 60 öğrencinin katıldığı ziyaret esnasında
çevre gezisine de katılan grup, laboratuar alanlarını yerinde gördü ve fabrika ile üretim hakkında
yetkililerden bilgiler aldı.
Öğrenciler, çevre gezisi sonrasında Đpek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan ile fabrika alanı
içerisinde yemekte bir araya geldi. Hayırsever işadamı Arslan ile yemekte sohbet etme fırsatını da
bulan gençlerin Çinkom gezileri, olumlu izlenimler bıraktı. Arslan, yemekte yaptığı konuşmasında,
Nevşehir Üniversitesi Kimya Bölümü son sınıf öğrencileri ile bir araya gelmekten duyduğu
memnuniyetini dile getirerek, üniversiteli gençlerin saha çalışmalarını reel sektörde faaliyet gösteren
Türkiye’nin alanında tek olan Çinkom, Çinko Kurşun Metal ve Madencilik Sanayi fabrika üretim
alanında yapmalarının çok önemli olduğuna dikkati çekti. Türkiye’nin sanayi sektöründe hızlı bir
değişim ve gelişim dönemini yaşadığının altını çizen Arslan, gençlerin iyi yönlendirilmesinin ülkenin
geleceği açısından çok mühim olduğunu söyledi.
Akdeniz Đhracatçılar Birliği’nin 2012 yılı rakamları itibarı ile Çinkom’un sektör lideri olduğuna vurgu
yapan Arslan, “Çinkom, Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 367. sırada yer alıyor.
Bu yıl içerisinde Çinkom’a 20 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız. Bunun 6.5 milyon dolarlık ilk
bölümünü gerçekleştirdik. Geri kalan kısmı ise önümüzdeki aylarda tamamlanacak. Yatırımın
tamamlanmasının ardından 2013 yılı ihracatımızı, 100 milyon dolar’a ulaştırmayı hedefliyoruz” diye
konuştu.
Nevşehir Üniversitesi Kimya Bölümü son sınıf öğrencileri, Saffet Arslan ile ziyaret anısına birlikte
fotoğraf çektirerek fabrikadan ayrıldı.
HABER/ FOTOĞRAFLAR: MEHMET FATĐH KAYMAZ
Yeni sitemiz www.kayseri.net.tr
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12155
Erişim Tarihi: 22.04.2013

Sağlık ve Eğitime hayırsever desteği
Aile Sağlığı Merkezi ve Okul ek binası için protokol töreni yapıldı

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 80
: 18 Nisan 2013 08:53

Mülkiyeti Đncesu Belediyesine ait arsa üzerine Hayırseverimiz Hacı Ömer Hızal tarafından yaptırılacak
olan Aile Sağlığı Merkezi için Vali Sayın Şerif Yılmaz’ın makamında imza protokolü düzenlendi.
Đmza protokolüne Vali Sayın Şerif Yılmaz, Đncesu Kaymakamı Ercan Öter, Halk Sağlığı Müdürü Dr.
Yunus Karadağ, Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol ve Hayırseverimiz Osman Hızal Vekili
Hacı Ömer Hızal katıldı.
Düzenlenen imza protokolünde konuşan Vali Şerif Yılmaz, ‘’yapılacak Aile Sağlığı Merkezi
insanlarımıza hizmet edecek ve burada tedavi gören herkesin hayır duasını alacak. Aile Sağlığı
Merkezimiz nüfusu artan bir mahallemizin ihtiyaçlarını karşılayacak. Sağlık hizmetinin en iyi şekilde
sunulması adına yapılan bu hizmet hepimiz için en büyük hayırlardan bir tanesidir. Anne ve Babanız
adına yaptırdığınız bu hayırdan Allah razı olsun. Kayseri’de her gün hayır yapmayla ilgili talepler bize
geliyor. Bizde idareci olarak bundan memnuniyet duyuyoruz’’ dedi
Đncesu ilçesi Kızılören aşağı Mahalleye yaptırılacak olan Aile Sağlığı Merkezi inşaatına 2013 yılı
içerisinde başlanacak olup, 2014 yılında bitirilecektir. Đnşaat bittiğinde “T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
OSMAN-LEYLÜFER HIZAL AĐLE SAĞLIĞI MERKEZĐ” ismi verilecektir.
Kızılören Parklar Đlköğretim Okulu üzerine yapılacak olan 6 derslik ek ilave kat ise hayırsever Hüzeyin
Kulaç arasında imzalandı.
Yeni Sitemiz www.kayseri.net.tr
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12156
Erişim Tarihi: 22.04.2013

Ahmet Taşgetiren boyun büktü
Ahmet Taşgetiren sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin sürece yönelik sert eleştirileri karşısında toplantıyı kesmek
zorunda kaldı.
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AKĐL ADAMLAR TOPLANTISINDA AHMET TAŞGETĐREN BOYUN BÜKTÜ
Akil adamlar Hilton buluşması olaylı geçti. Akil adamlar sözcüsü Ahmet Taşgetiren sivil toplum
kuruluşları temsilcilerinin sürece yönelik sert eleştirileri karşısında toplantıyı kesmek zorunda kaldı.
Toplantıda konuşma fırsatı bulamayan Millet Derneği Kayseri Şube Başkanı Mustafa Temizer
Taşgetiren’in yanına giderek sizi eskiden beri yakinen tanıyorum, yazılarınızı da takip ediyorum.
Yazılarınızın birinde hükümetin takip ettiği barış sürecinden endişe duyduğunuzu yazdınız. Endişe
duyduğunuz sürece neden akil adam oluyorsunuz? diye sordu.
Ahmet Taşgetiren cevap veremedi sadece boyun büktü. Mustafa Temizer konuşma fırsatı bulamadım
ama Millet Derneği kanaati olarak hazırladığımız çözüm önerilerini takdim diyorum diyerek aşağıdaki
metni sundu.
AKĐL ADAMLARA TEKLĐF VE ÖNERĐLERĐMĐZ
Güney Doğu meselemizde sorun doğru teşhis edilmemiştir. Asıl problem batılı emperyalist devletlerin
insanımız ayrıştırma vatanımızı bölme problemi ile karşı karşıya olduğumuzdur.Hükümet projenin ve
aşamalarının ne olduğunu kamu oyuna açıklamalı ve proje kamu oyunda tartışılmalı.Türkiye
Cumhuriyetinin kahir ekseriyeti Türk ve Türk dostu, Türkiye Cumhuriyetine sadakatle bağlı
vatandaşlardan oluşmaktadır.Ülkemizde siyaset kutuplaşma zemininden beslenmektedir. Birinin ak
dediğine diğeri kara demektedir. Đktidar üzerine düşeni yapmadığı gibi maalesef muhalefette
yapmamaktadır. Sayın başbakan muhalefeti rencide edici üslupla “kuduruyorlar” gibi sözler
kullanmakta ve muhalefeti dışlamaktadır.Mecliste gurubu bulunan muhalefet partileri de her çeşit
uzlaşma isteklerine karşı çıkarak kavganın devamından medet beklemektedir. Hem iktidarın hem
muhalefetin bu konuda ki tavrı yanlıştır.Kutuplaşma siyaseti terk edilerek uzlaşma anlayışı etrafında
herkesin toplanması ülkemizin çıkarları acısından son derece ciddi bir ihtiyaçtır.Millet olarak gücümüz
ve itibarımız tarihi birliğimizden gelmektedir. Türkiye’nin birliğinin sarsılması halinde Türk milletinin
ayrılmaz parçaları olan kavimlerimiz, soylarımız, soplarımız kopkoyu bir esaret, din değiştirme ve yok
olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır.Asırların, kayıpların, muhteşem gelecek umudunun ve imanın
kardeş kıldığı, kaynaştırdığı bu birliği zayıflatacak her hareketin gaflet değilse ihanet olduğuna
inanıyoruz. Sadece kendi toplumumuz için değil tüm insanlık için bir Đslam rönesansı projesi
hazırlanmalı. Ülkemizin her yerinde yeniden Müslüman olmamızı sağlayacak bir Đslam kardeşliği
projesi devreye sokulmalı. Fakat tarihte Đslam devletleri arasında da çetin mücadelelerin yaşandığı
unutulmamalı.Devlet süratle bir hukuk devleti haline getirilmeli. Bütün vatandaşlarının can ve mal
güvenliğini sağlamalı. Her yerde varlığını hissettirip vatandaşlarını teröristlerin baskısından kurtarmalı.
Terörist başı pişmanlığını ilan edip tüm şehit ailelerinden özür dilemeli. Hiç kimse şehit aileleri adına
karar vermemeli.Devlet, vatandaşlarını terörizmin tuzağına düşmekten kurtaracak , toplumun refah
seviyesini yükseltecek ekonomik ve kültürel tedbirleri acilen almalı.Çözüm sürecinde ortaya konacak
çalışmalar batılı emperyalist dostlarımızın (!) istek ve dayatmaları doğrultusunda yapılan çalışmalar
değil tamamen yerli ve milli çalışmalar olmalı.
Yeni Sitemiz www.kayseri.net.tr
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12157
Erişim Tarihi: 22.04.2013

Kayseri'de kaçak telefon yakalandı
toplam piyasa değeri 40.500 TL olan 134 Adet Cep Telefonu, 100 Adet Telefon Hafıza Kartı ve 2 Adet Telefon
Bataryasına el konuldu.
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Kayseri Gümrük Müdürlüğü ve Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve Đstihbarat Müdürlüğü
ekiplerince, toplam piyasa değeri 40.500 TL olan 134 Adet Cep Telefonu, 100 Adet Telefon Hafıza
Kartı ve 2 Adet Telefon Bataryasına el konuldu.
Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Kayseri Gümrük Müdürlüğü ve Kaçak
Đstihbarat Ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu gelen yolcular arasında risk analizi çalışmaları ile
Đstanbul’dan Kayseri Erkilet Havalimanına direkt gelen Germania Hava Yollarına ait GMI 1612 sefer
sayılı uçak yolcularının gümrüklü alana girişlerine müteakip bir yolcunun eşya muayeneleri esnasında
beyan dışı yakalanan toplam piyasa değeri 40.500 TL olan 134 Adet Cep Telefonu, 100 Adet Telefon
Hafıza Kartı ve 2 Adet Telefon Bataryasına el konuldu.
Đlgili şahıs, hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde gerekli yasal işlemler yapılmak
üzere kaçakçılık olayı Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiği bildirilidi.
Yeni sitemiz www.kayseri.net.tr
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12158
Erişim Tarihi: 22.04.2013

kayserispor mağaza açıyor!
Yönetim Lisanslı ürünlerinin satılacağı bir mağaza açmaya karar verdi
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Kayseri Spor Yönetim Kurulunun yaptığı son toplantıda, taraftarlardan gelen yoğun talep üzerine,
lisanslı ürünlerinin satılacağı bir mağaza açmaya karar verdi.Yönetim bu doğrultuda çalışmalarına
başladığını mağazanın ise yeni sezona yetiştirileceğini bildi.
Ayrıca; yeni tesislerde ise “Kayserispor Müzesi” yapılmasına karar verildi.
Kaynak:Kayserispor
Yeni Sitemiz www.kayseri.net.tr
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12159
Erişim Tarihi: 22.04.2013

Kayseri Almanların ilgisini çekti
Özhaseki,European Stability Đnitiative (ESI) Analiz ve Politika Belirleme Enstitüsü'nden Alman konuklarını ağırladı
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, European Stability Đnitiative (ESI) Analiz ve
Politika Belirleme Enstitüsü'nden Alman konuklarını ağırladı. Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen
ziyarette ESI Başkanı Gerald Knaus ve beraberindekilerle bir süre görüşen Başkan Özhaseki,
konuklarına Kayseri hakkında detaylı bilgiler verdi.
Kayseri'nin oldukça köklü bir tarihi olduğunu ifade eden Başkan Özhaseki, şehrin ticaret geleneğinden
bahsederek Kayseri'de yüzyılladır devam eden ticaret geleneğinin, bazı ahlaki kuralları olduğunu
söyledi.
Önümüzdeki 10 yıllık süreçte Kayseri'nin hedeflerini hakkında kendisine yöneltilen bir soruya ise
Başkan Özhaseki, şöyle yanıt verdi: "Şehir olarak, şehircilik olarak hiçbir eksiğimiz, hiçbir sıkıntımız
yok ve bundan on yıl sonra da olmaz. Şehir her açıdan gelecek 10 yıla hazır. Ancak ticaret ve sanayi
alanında bazı kaygılarımız var. Çok hızlı değişen bir dünyada yaşıyoruz. Bu hıza ayak uydurmak çok
zor. Biz daha çok geleneksel ticaretin ve sanayilerin temsilcileri gibi duruyoruz. Bu yeniliğe ayak
uydurmakta, değişimi yakalamakta biraz geç kalıyoruz. Kayseri'de ticaret ve sanayi alanında emekyoğun sektörler bulunuyor. Kayseri'nin teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı sektörlere atlaması
gerekiyor. Eğer atlamazsa bir tıkanma söz konusu olacaktır. Ticaret Odası, Sanayi Odası, Organize
Sanayi, sivil toplum örgütlerinin ileri gelenleri ve bizler ciddi bir program geliştirebilirsek Kayseri'de
sanayi ve ticaretin önü açılır. Bu değişimi yakalarız ve ileriye, doğru adımlar atmış oluruz." ESI
Başkanı Gerald Knaus ise ağır endüstrilerin bulunduğu Almanya'daki bölgelerinde 1964 yılından sonra
kurulan üniversite ile bilim ağır sanayiden endüstriyel teknolojiye geçildiğini anlatarak "Kayseri'ye 3
yeni üniversitenin açıldığını duyduk. Sizin bunu erken fark etmiş olmanız ve bizim yaptığımız geçişi
sizin de yapmanız bizi mutlu ediyor. Avrupa odaklı bir kurum olarak Türkiye ile ortaklaşa çıkarlarımızı
göz önünde bulundurarak Türkiye'deki, Kayseri'deki değişimleri gözlemlemek istedik" dedi.
Başkan Özhaseki de üniversiteler hakkında bilgiler vererek "En son kurulan Abdullah Gül
Üniversitesi'ni teknoloji ağırlıklı bir üniversite olarak kurduk. Bu yıl öğrenci almaya başlıyoruz. Sadece
yabancı dilde eğitim yapacak. Öğretim üyelerinin büyük bir çoğunluğu Amerika'dan geliyor. Kayserili
işadamları ile birlikte kurduğumuz vakıf, bu öğretim görevlilerin ücretini ödeyecek" şeklinde konuştu.
Ziyaretin sonunda Alman misafirler Başkan Özhaseki'ye bölgelerinde çıkarttıkları kömür madeni
numunesinden oluşan bir hediye verdi.
Yeni sitemiz www.kayseri.net.tr
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12160
Erişim Tarihi: 22.04.2013

Geleceğin yamaçparaşütcüleri
Geleceğin yamaçparaşütcüleri eğitimlerini tamamladı.
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Talas Belediyesi hava sporlarını geliştirmek için yaptığı çalışmalarına bir yenisini ekledi. Bu kapsamda
düzenlenen yamaçparaşütü başlangıç kursuna biri kadın 17 kişi katıldı. Kursu tamamlayan pilotlar
düzenlenecek yarışlarda ülkemizi temsil edebilecek.
Uluğbey Bilgi Evi'nde 5 günlük teorik bilgileri alan kursiyerler, daha sonra yer tespitini gerçekleştirerek
uçuş için son hazırlıklarını yaptı. Paraşütlerini yamaca serip hazırlıklarını tamamlayan kursiyerler
eğitmenlerinden son taktikleri almalarının ardından kendilerini gökyüzünün özgürlüğüne bıraktı. Sağlık
görevlisinden mühendisine, öğrencisinden işçisine kadar birçok meslek grubundan yamaçparaşütü
sevdalısının katıldığı uçuşlara gökyüzünün sahibi kuşlar da eşlik etti.
Kursla ilgili bilgiler veren Talas Belediyesi Yamaçparaşütü Eğitmeni Celal Yıldız, "Gençlerin yetişmesi

için Talas Belediyesi bu spora büyük önem veriyor" dedi. Yıldız, kursiyerlerin yapması gereken
minimum 7 uçuş bulunduğunu belirterek, "Biz daha fazlasını yaptırarak sayıyı 10'a tamamlayıp,
arkadaşlarımızı başarılı şekilde mezun ederek sertifikalarını veriyoruz" diye konuştu.
Yamaçparaşütünün insanın yapabileceği en basit sporlardan biri olduğunu ifade eden Yıldız, "Uçmak
için insanların uçak gibi büyük araçlara ihtiyacı var. Fakat bu sporda sadece 1 takım yamaçparaşütüne
ve ülkemizde çokça bulunan yamaçlara sahip olmak yeterli. Dolayısıyla ülkemizde son yıllarda bu
spora gönül verenlerin sayısı hızlı bir şekilde artıyor. Çünkü biz Türkler uçmayı ve adrenalini çok
seviyoruz. Eminim ki gelecek yıllarda pilotlarımızla dünyaya damgamızı vuracağız." ifadelerini kullandı.
Kendisinin 112 acil serviste sağlık görevlisi olduğunu belirten Mehmet Yıldırım, "Ad-renalin yaşamak
için yamaçparaşütü eğitimi almaya karar verdim. Başlangıç kursunda yer eğitimini çok iyi almak lazım.
Risk yok ama her zaman için tedbirli olmak gerekir" dedi.
Turizm ve otelcilik öğrencisi Doğukan Atmaca, "Çok heyecanlı, bu kursu aldığım için çok mutluyum.
Herkesin yapması lazım bence" diye konuşurken, kursun tek kadın katılımcısı bilgisayar mühendisi
Gül Önder de, "Açıkçası biraz korkuyordum ama hocalarımızın sayesin-de bunu yendim. Düşünüldüğü
kadar korkunç bir spor değil, herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ise, belediye olarak hava sporlarına büyük önem verdiklerinin
altını çizerek, "Bunlardan birisi olan yamaçparaşütünde her dönem başlangıç ve tekamül kursları
düzenliyoruz. Đlçemizin yönünün turizm olarak baktığımızda tarihi dokudaki restorasyonlar ve hava
sporlarıyla hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz." diye konuştu. Başkan Yıldırım, talebin
olması halinde her zaman hava sporlarında kurs düzenleyebileceklerini sözlerine ekledi.
Yeni sitemiz. www.kayseri.net.tr
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12161
Erişim Tarihi: 22.04.2013

