KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
01.06.2013–09.06.2013
60 Ülkenin Öğrencileri Kayseri'de
Türkiye genelinde 13 ilde organize edilen ve 2 gün sürecek olan ''6. Uluslararası Öğrenci
Buluşması''nın Kayseri etabı, Kayseri Meydan Parkı’nda başladı.
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56 ülkeden Türkiye’ye eğitim görmeye gelen öğrencilerin katılımıyla ‘Biz Bir Milletiz’
başlığıyla başlayan 6. Uluslararası Öğrenci Buluşması, vatandaşların yoğun ilgisiyle açıldı.
Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER) Başkanı Mücahit Bulut, yaptığı açılış
konuşmasında, “Tarihi bir birlikteliği yaşamaktayız. Kayserimiz misafirlerini ağırlamanın
haklı gururunu yaşamaktadır. Biz kökleri dünyanın dört bir yanına uzanan, farklı
coğrafyaların suyuyla beslenen, aynı ağacın dallarıyız. Renkler ve diller farklı olsa da aslında
‘Biz Bir Milletiz’. Yaşadığımız yüzyılda insanlık içinden çıkılmaz buhranlar girdabında
boğulmaktadır. Bugün dünya genelinin yüzde 95’ini, dünya nüfusunun yüzde 5’i
tüketmektedir. Bu bağlamda düşündüğümüzde öğrenci buluşmalarının değeri bir kat daha
artmaktadır. Çünkü bu etkinliklerde birbirinden farklı kültürler tanışıp kaynaşmaktadır''
ifadelerini kullandı.Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Bolat
ise, “Bugün 81 ülke ve bölgeden 4 bin öğrenci tarafından organize edilen, 13 ayrı şehir ve
meydanda ve toplam 8 hafta 20 gün süren 6. öğrenci buluşmasının Kayseri etabının açılışını
gerçekleştiriyoruz. Amacımız Türkiye’de okumakta olan 36 bin uluslararası öğrencinin
gündeme gelmesini sağlamaktadır çünkü şu anda 155 ülkeden 36 bin öğrenci ülkemizde
eğitim görmektedir. Buluşmaların amacı bu uluslararası öğrenci arkadaşlarımızı Türkiye
halkıyla buluşturmaktır” şeklinde konuştu.Kendi ülkelerinin kültürünü tanıtmak amacıyla
kurulan çadırlarda vatandaşlarla bir araya gelen öğrenciler, Kayserililerin ilgisinden memnun
kaldıklarını söylediler. Kayseri’yi kendi ülkeleri gibi gördüklerini ve burada yaşamaktan
memnun olduklarını belirten öğrenciler, böyle bir organizasyonun ülkelerinin tanıtımı
açısından yararlı olacağını vurguladılar.Filistin ve daha başka birçok ülkenin sadece savaşlarla
bilindiğini söyleyen Filistin ve Afganistanlı öğrenciler, “Kendi ülkemizi tanıtmak için bize
imkan verdiler. Bu ülkelerin adı geçtiğinde insanların aklına sadece savaş geliyor, kimse
bunların içindeki ziyneti bilmiyor. Kayseri halkına çok teşekkür ediyoruz'' dedi.
Yapılan etkinliğin amacına ulaştığını belirten Kayserililer ise, “Yapılan bu etkinlik gerçekten
çok güzel. Bizler farklı ülkelerden gelen öğrencilerle tanışmaktan çok mutluyuz” diye
konuştular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/60-ulkenin-ogrencileri-kayseride-h2171.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Emniyet'ten Velilere Madde Bağımlılığı Uyarısı
Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
(KOM) tarafından lise öğrencilerinin velilerine ‘madde kullanımı ve bağımlılığı’ konularında
seminer verildi.
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Madde bağımlılığı ile mücadelede toplumda farkındalık düzeyini arttırarak bağımlılık yapıcı
maddelere karşı hayır denmesini hedefleyen “Erciyes Gençlik Yeni Hayat” isimli proje
kapsamında lise öğrencilerinin velilerine seminer verildi.
KOM ekipleri, tek seans halinde Melikgazi Mimar Sinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve
Kocasinan Atatürk Ticaret ve Meslek Lisesi öğrencilerinin velilerine "madde kullanımı ve
bağımlılığı" konularında bilgilendirme semineri düzenledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/emniyetten-velilere-madde-bagimliligi-uyarisi-h2175.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Kayserili Şeyma Kimsenin Yapamadığını Yaptı
Kenan Işık'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak Đster yarışmasında ilk kez milyonluk soruya
gelindi. Şeyma Özin adlı Sinema Televizyon öğrencisi genç kız yarışmada bir ilki başardı
ancak son soruda takıldı. Şeyma Özin’in Kayseri’nin Develi ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu
ortaya çıktı.
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"Herodot'un yazdığı, Mısır firavununun dilin kökeni deneyinde, doğunca çobana verilerek
kapatılan, o dahil kimseyle konuşturulmayan çocuğun söyledi ilk kelime nedir?" şeklindeki 1
milyonluk sorudan önce Kenan Işık, 250 bin liralık çek teklif etti.
Teklifi reddeden yarışmacı soruya "Ver" yanıtını verdi. Doğru yanıt "Ekmek" çıkınca Şeyma
Özin, yarışmadan 15 bin lira ödülle ayrıldı.
Sinema Televizyon öğrencisi genç kızı sarılarak teselli eden Kenan Işık, "Belki bir gün
birlikte çalışırız" dedi.
Şeyma Özin’in Kayseri’nin Develi ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu, babasının esnaflık yaptığı
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayserili-seyma-kimsenin-yapamadigini-yapti-h2177.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Bakan Yıldız: Ağacın Arkasına Saklanıyorlar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gezi Parkı’nda yaşanan olaylar ile ilgili
açıklama yaptı. Yıldız açıklamasında, “Ağacın arkasına saklanarak politika üretenler başarılı
olamayacak” dedi.
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Hz. Đbrahim Tennuri’nin anma programı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Gezi parkı ile alakalı hususta iyi niyetli bir
takım vatandaşlarımızın onları tenzihen söylüyorum, yeşili ve ağacı korumak için Gezi
Parkı’na gelen vatandaşlarımızdı. Türkiye’de son 10 yıldan bu yana alışık olmadığımız bu
manzarayı oluşturdular. Bu konuda tabii ki Đçişleri Bakanlığımızın yürüttüğü eğer emniyet
güçlerimizden kaynaklı bir sıkıntı varsa onu da açığa çıkartacak” ifadelerinde bulundu.
Yıldız, ortaya çıkan görüntülerden hoşlanmadıklarını ve üzüntü duyduklarını söyleyerek,
“Türkiye’de siyasi iktidarın oluşturulması için gayret eden bizlerin bu görüntülerden
hoşlanmadığımızı ve üzüldüğümüzü söylemem lazım. Onu istismar eden aşırı sol örgütlerin
bulunduğunu bütün dünya biliyor. Bu çok aşikar bir şey. Bu konuda Türkiye hak ettiği refah
seviyesinden ödün vermemek kaydıyla vatandaşımızın hak ettiği bütün seviyelere ger adım
atmamak kaydıyla Türkiye devam edecek. Türkiye istikrarla devem edecek” şeklinde
konuştu.
Ağaç arkasına saklanarak politika üretmeye çalışanların başarılı olamayacağını ifade eden
Yıldız, “Bu görüntülerden fırsat çıkarmaya çalışan ağacın arkasına saklanarak ağacın
üstünden politika üretmeye çalışanların başarılı olamayacaklarını söylemem lazım. Bu
söylediklerim siyasi partiler için değil ama marjinal gruplar için geçerlidir. Türkiye’yi
karıştırmak için bütün bu gayretlerinden muvaffak olamayacaklardır” diye konuştu.
Yıldız konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bizler yeşili ve ağacı o gösteriyi yapanlardan daha
az sevmiyoruz. Madenlerle ilgili bir tartışma yapılmıştı. ‘Niye zeytin ağaçlarını kesiyorsunuz’
dendi. Rakamlara baktığım da 10 yıl önce iktidarı alırken 91 milyon zeytin ağacı ile

devralmışız. Şu anda ülkemizde 162 milyon zeytin ağacı vardır. Yeşile olan hassasiyetimiz
bizim daha az değildir ama toplumda birbirimizi hoş görecek ortamları oluşturmamız lazım.”
Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’ye ‘itidal çağrısı’nda bulunmasına yönelik soruyu
cevaplandıran Yıldız, “Subjektif yorumlar ve hareketler olabilir. Toplumda birbirimizi
anlayabilen aynı şeyleri düşünmeyebiliriz, aynı şeyleri konuşuyor olamayabiliriz ama aynı
Türkiye’nin ülkemizin büyümesi ile alakalı çabalarımızı ve gayretlerimizi sürdürüyor
olacağız” açıklamasında bulundu.Yıldız ve beraberindekiler daha sonra Hz. Đbrahim
Tennuri’yi anma programında vatandaşlara pilav dağıttı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/bakan-yildiz-agacin-arkasina-saklaniyorlar-h2179.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Yahyalı'da Şüpheli Ölüm
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir kişi hafriyat döktüğü sırada ağzından ve burnundan kan
gelerek öldü.
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Alınan bilgilere göre, Yahyalı ilçesine bağlı Ulupınar Köyünde R.D. isimli kişi, köy girişinde
hafriyat döktüğü esnada ağzından ve burnundan kan gelmek suretiyle hayatını kaybetti. Đhbar
üzerine olay yerine gelen Develi Olay Yeri Đnceleme timince yapılan araştırmada herhangi bir
şüpheli duruma rastlanılmadı. Maktulün ölüm sebebinin tespiti için cenazesi, otopsi yapılmak
üzere Yahyalı Devlet Hastanesine sevk edildi. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/yahyalida-supheli-olum-h2182.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013
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2014 yılının Mart ayında yapılacak seçimler, Kayseri için ve özellikle de şehir merkezi
dışında kalan 11 ilçe için bir milat olacak. Seçimler sonrası diğer büyükşehirlerle birlikte
Kayseri'de de Büyükşehir Belediyesi sınırı il sınırı haline gelecek.
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Dolayısıyla hali hazırda Büyükşehir'e bağlı olan 5 merkez ilçenin dışındaki 11 ilçe

Büyükşehir'e bağlanacak. Böylece Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle şehir merkezi
dışındaki ilçelerde büyük bir yatırım hamlesi başlayacak. Büyükşehir Belediyesi'ne
bağlanacak olan 11 ilçe ve bu ilçelere bağlı belde ve köylere yapılan yatırımlar beş misli
artacak. Kırsala hizmet götüren Đl Özel Đdare'nin 2013 yılı bütçesi 12 milyon lira olarak
belirlendi. Yeni yasa büyükşehirlerin bütçesinin yüzde 10'unun yeni bağlanacak ilçelere
harcanmasını zorunlu kılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin KASKĐ ile birlikte 2013 yılı
bütçesinin 600 milyon lira olduğu düşünüldüğünde, 60 milyon lira kent merkezi dışına
ayrılacak. Böylece 11 ilçe ile bağlı belde ve köylerine beş yılda yapılabilecek olan yatırım, bir
yılda yapılacak.Hinterlant içerisinde yer alan Gesi, Mimarsinan, Erkilet, Hisarcık gibi beldeler
ile bazı köylerin altyapı ve ulaşımı 2005 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesi'ne geçmişti.
2009 yılında da bu beldeler mahalleye dönüştürüldü. Bu geçiş Kayseri'de sorunsuz bir şekilde
gerçekleştirilmiş ve Türkiye'ye örnek olmuştu. Đşte bu tecrübeyle diğer 11 ilçenin
Büyükşehir'e sorunsuz bağlanması için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Hayri Naziksoy başkanlığında bir komisyon oluşturuldu ve bu komisyon çalışmalarını
sürdürüyor. Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, merkez ilçe olacak
olan tüm ilçelere giderek ilgililerle ve vatandaşlarla görüşüyor. Başkan Özhaseki, bu
ziyaretlerde Büyükşehir sınırlarını il sınırları yapan yasanın ilçe, belde ve köylere neler
getireceğini anlatıyor.
"ŞEHRĐN NĐMETLERĐNDEN HERKES FAYDALANACAK"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, büyükşehir sınırlarını il sınırı yapan
kanunun ana mantığının kenttekilerle kırsalda yaşayanlar arasındaki makası daraltmak olduğu
belirtti. Bu anlamda Kayseri'de de ciddi bir sıkıntının söz konusu olduğunu ifade eden Başkan
Özhaseki, "Kayseri kent merkezi modern bir şehir haline geldi; ancak merkezin dışında kalan
yerleşim birimlerinin altyapı ve üstyapıda ciddi sorunları var" dedi. Büyükşehir bürokratları
ile birlikte ilçelere bizzat gittiğini hatırlatan ve gözlemlerinden bahseden Başkan Özhaseki
şöyle devam etti:"Gittiğimiz ilçelerde gördüğümüz manzara şu; ciddi bir altyapıları yok, ciddi
su sorunları var. Kaynaktan suyu bulmak sorun değil ama daha sonraki teşkilat felç vaziyette
ve doğru dürüst hiçbirinin arıtması yok."11 ilçe Büyükşehir'e bağlandığında öncelikle
altyapıya yönelik çalışacaklarını dile getiren Başkan Mehmet Özhaseki, "Bu ilçeler
Büyükşehir'e bağlandığında birkaç ay içerisinde hepsinin projesini bitirip, sonra da peyderpey
yatırımlara başlayacağız. 2-3 yıl içerisinde tamamıyla altyapıyı bitirip o bölgelerdeki
vatandaşlarımızı rahatlatacağız" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kayseride-ki-11-ilcenin-gozu-mart-2014-secimlerinde-h2188.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Kayseri'de Protestolarda Kaç Kişi Gözaltına Alındı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri’de yapılan Gezi Parkı eylemleri nedeniyle 167 kişinin
gözaltına alındığını belirterek, “Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu başkalarının
mallarına vermiş oldukları zararla ilgili bütün işlemin yapılacağını, bu zararlar da bizzat
göstericiler tarafından tahsisinin yapılacağını iyi bilmeleri gerekir” dedi.
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Vali Orhan Düzgün, Kayseri’de meydana gelen eylemlerle ilgili açıklama yaptı. Düzgün,
Taksim'deki Gezi Parkı ile ilgili çevre düzenlemelerini protesto amacıyla birtakım gösteri
düzenlediğini belirterek şunları söyledi: "Tabi demokratik bir ülkede herkes kendi fikirlerini
ve görüşlerini dile getirme, bunları basın açıklaması ve benzeri yollarla ifade etme hakkı
vardır. Tabi tüm bunları yaparken bir başkasının özgürlüğüne müdahale etmeden kendi
demokratik haklarını kullanarak yapmalarını doğru buluyoruz. Özellikle cuma ve cumartesi
gecesi tabi Talas ilçemizde birçok insanımızın sınavı olmasına rağmen 100 - 200 kişilik
gruplar gece yarısı 02.00'den 04.00'e kadar gürültü yapmak suretiyle ertesi gün sınava girecek
olan vatandaşlarımızın eleştirilerine maruz kalmışlardır. Polisimizde tabi kendilerine güç
kullanmadan, gazlı ve sulu müdahale yapmadan çevreyi rahatsız etmemeleri yönünde
kendilerine tavsiye ve telkinlerde bulunmuş ve bunun sonucu dağılmışlardır. Talas'daki
gösteriler sırasında herhangi bir zor kullanma söz konusu olmamıştır. Özellikle son gece 3040 kişilik bir grubun kendilerini fıskiyenin altında ıslattıkları polis tarafından tespit edilmiştir”
Yapılan gösterilerin ertesi gün sürdüğünü belirten Düzgün, şunları söyledi: “Cumartesi günü
Cumhuriyet Meydanından Mimar Sinan Parkı'na kadar yaklaşık 2 bin kişi yürüyüş
gerçekleştirmişlerdir. Tabi Kayseri'nin yeşilleşmesini ve güzelleşmesini hepimiz istiyoruz.
Çevrede bu anlayışla pek çok fidan dikilmiştir. Tabi bu gösteriler sırasında bazen çevreye
zarar vermek ya da bir başkasının işyerine zarar verme durumu olmuştur. Bunlardan birisi de
bir siyasi parti teşkilatının binasına girmek amacıyla cumartesi günü yaklaşık 400 -500 kişilik
grup uzun süre beklemişler. Emniyet güçlerimiz kendilerine dağılmaları yönlerinde ikazlarda
bulunmuş. Bu ikaz ve tavsiyelere rağmen grup içerisinden bazıları emniyet teşkilatımıza taş
ve şişelerle saldırılarda bulunmuş ve bunun sonucunda 8 polisimiz yaralanmıştır. Tabi bu
saldırgan tavırların artması üzerine polis teşkilatımız grubu dağıtmak ve kendilerine gelen
zararı engellemek amacıyla çok az da olsa kendilerine müdahale etmek durumunda kalmıştır.
Tabi ciddi bir zarara uğratılmadan grup içerisindeki göstericiler dağılmıştır”Gösteri sırasında
bazı eylemcilerin gözaltına alındığına değinen Düzgün, sözlerini şöyle sürdürdü: “167 kişi
gözaltına alındı. Bunların çoğu polise ya da çevre binalara zarar veren, taşlı saldırılarda
bulunan ya da eylem ve sözleriyle rahatsız edici davranışlarda bulunan kişilerdir. Bu kişiler
savcılık sorgulaması sonucunda serbest kaldı. Tabi çevreye verilen zararlarla ilgili tespit
devam ediyor. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu başkalarının mallarına vermiş
oldukları zararla ilgili bütün işlemin yapılacağını, bu zararları da bizzat göstericiler tarafından
tahsisinin yapılacağını bilmeleri gerekir. Herkes kayıtsız özgürlük içerisinde değildir.
Başkalarına verdiği zararları da karşılamak ve ödemekle hükümlüdür.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kayseride-protestolarda-kac-kisi-gozaltina-alindi-h2190.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Çocuklardan Anlamlı Defile
Kayseri’de öğrenciler tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle geri dönüşüme
atılan eşyalardan kıyafet defilesi düzenlendi.

05 Haziran 2013 Çarşamba 13:21

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe; Çevre ve Şehircilik Đl Müdürü Fetih
Şahinoğlu, Đl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya, Gıda Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürü Özkan
Kayacan, Çevre ve Şehircilik Đl Müdürlüğü çalışanları ve öğrenciler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik Đl Müdürü Fetih Şahinoğlu, “Çevre
kirliliğinin önlenmesi amacıyla son yıllarda ülkemizde atık su, hava, deniz, kimyasallar,
gürültü, iklim değişikliği gibi değişik alanlarda bakanlığımızca birçok proje geliştirilmiştir.
Bu faaliyetlerin başarıyla devam etmesi, uygulamaların hedefine ulaşması ancak bireylerin ve
toplumun çevre konularına karşı sahip çıkması ile mümkün olacaktır. Çevre bir kurum ya da
kuruluşun değil, bütün insanlığın sorumlu olduğu yaşam alanıdır. Gelecek nesillere iyi bir
çevre bırakmak için tabiatın korunması ve yeşil alanların korunarak artırılması için mutlak
surette kamuoyunun bilinçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından ana sınıfı öğrencileri geri dönüşüme atılan eşyalardan kıyafet
defilesi düzenledi. Defilede yürüyen öğrenciler büyük beğeni topladı. Öğrenciler, annelerinin
yaptıkları kıyafetlerle çevre temizliğinin önemini vurgulamak amacıyla defilede
düzenlediklerini söyledi.Defileyi düzenleyen öğrencilerin okul müdürü Ferruha Büyükgöngü
ise, “Çevre Günü'ne çocuklarımızla birlikte yaptığımız geri dönüşüm kıyafetleri ile dikkat
çekmek istedik. Đnşallah herkes tarafından beğenilmiştir” dedi.Cumhuriyet Meydanı'nda
düzenlenen etkinlik sonrası Çevre ve Şehircilik Đl Müdürlüğü çalışanları Vali Orhan
Düzgün’ü makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Vali Orhan Düzgün, “Tabii çevre
sorunlarına olan duyarlılık herkesin üzerine düşen bir görev. Kendi imkanlarımız ölçüsünde
çevreyi korumak ve gelecek nesillere iyi şekilde bırakmak durumundayız” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/cocuklardan-anlamli-defile-h2193.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Kayseri'de 3 Ton Tarihi Geçmiş Gıda Bulundu
Gıda Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürü Özkan Kayacan yaptığı açıklamada, Kayseri’de son
kullanma tarihi geçen 3 ton gıda ele geçirildiğini belirterek, bu gıda maddelerinin imha
edildiğini söyledi.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürü Özkan Kayacan, açıklamasında “Kayseri Đl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğümüz tarafından 29 - 30 Mayıs 2013 tarihlerinde 35 ekip ve 105
gıda denetim görevlisi ile genel gıda denetimi yapılmıştır. Denetimler sonucunda, bin 772
adet gıda satış, toplu tüketim ve üretim yeri denetlenmiştir. Denetleme yapılan iş yerlerinden
101 adedine tespiti yapılan eksikliklerini gidermesi için süre verilmiş, 24 işletme için 45 bin
503 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca denetimlerde el konulan 3 ton son tüketimi
geçmiş ve evsafını kaybetmiş olan gıda da imha edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-3-ton-tarihi-gecmis-gida-bulundu-h2197.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 8 Bölüme Öğrenci
Alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, 2013-2014 eğitim-öğretim
yılında 8 bölüme toplam 410 öğrenci alınacağını bildirdi.
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Prof. Dr. Güney, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Üniversitenin Mühendislik Fakültesinin
Đnşaat Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerine, Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakültesinin Mimarlık Bölümüne, Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve
Diyetetik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümlerine, Đktisadi ve Đdari Bilimler
Fakültesinin Đktisat, Đşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerine toplam 410
öğrenci alınacak. Bu 410 öğrenciden, 51 öğrenci tam burslu, 25 öğrenci yüzde 75 burslu, 254
öğrenci yüzde 50 burslu ve 25 öğrenci ise yüzde 25 burslu olacak'' dedi.Nuh Naci Yazgan
Üniversitesine bu yıl yerleştirilecek olan toplam 410 öğrenciden 355’ne değişik oranlarda
burs verileceğini kaydeden Prof. Dr. Kerim Güney, verilen tüm bursların karşılıksız olduğunu,
herhangi bir şarta (derslerden başarısızlık, öğrenim süresinin uzaması, sağlık sebebi,
devamsızlık v.b.) bağlı olmaksızın öğrenim süresince (mezun oluncaya kadar) devam ettiğini
ifade etti. Prof. Dr. Güney, öğrencilere burs verme açısından değerlendirildiğinde Nuh Naci
Yazgan Üniversitesinin ülkemizdeki vakıf üniversiteleri içerisinde en üst sıralarda yer aldığını
da kaydetti.Prof. Dr. Kerim Güney, Üniversitelerinin öğrenim burslarına ilaveten, LYS sınavı
sonucunda Türkiye’de ilk altı bine giren öğrencilere “Özel Burs”, ilk on bine giren
öğrencilere yurtlarında ücretsiz olarak konaklama imkânı, Sanat, Kültür veya Spor alanında
Üniversiteyi başarı ile temsil eden öğrencilere “Sanat, Kültür ve Spor Bursu”, başarılı
öğrencilere de “Başarı Bursu” verdiklerini ifade etti. Güney, ayrıca 2011 ve 2012 LYS
sonuçlarına göre, Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin yüzde 98'lik yerleştirme oranı ile
ülkemizdeki Vakıf Üniversiteleri arasında en üst sıralarda yer aldığını da sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/egitim/nuh-naci-yazgan-universitesi-8-bolume-ogrenci-alacak-h2199.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Kazada Traktör Đkiye Ayrıldı
Sivas’tan Kayseri’ye gitmekte olan traktör kaza sonucu ortadan ikiye bölündü.
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Sivas’tan gelip Kayseri’ye gitmekte olan Murat Toker (48) yönetimindeki 38 AU 243 plakalı
otomobil Veysel Kaya(24) kullandığı 38 FN 240 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada
traktörlerden biri ortadan ikiye ayrıldı.Kazada yaralanan Veysel Kaya akrabaları tarafından
hastaneye kaldırıldı. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kazada-traktor-ikiye-ayrildi-h2201.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Ekmek Bıçağı Đle Bıçakladı
Kayseri’de kavga ettiği kadın tarafından ekmek bıçağı ile ayağından bıçaklanan şahıs kanlar
içinde kaldı.

06 Haziran 2013 Perşembe 13:30

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi’nde,
K.B. ile erkek arkadaşı H.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, sinirlerine
hakim olamayan K.B., yanında bulunan ekmek bıçağı ile H.D.’yi sol bacağından yaraladı.
Kanlar içinde kalan H.B.’nin yardımına vatandaşlar koştu. Bir vatandaşın turnike yaptığı H.D.
için olay yerine ambulans ve polis ekipleri çağrıldı. 112 ekiplerinin müdahale ettiği yaralı
ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, aldığı bilgiler
doğrultusunda araştırma yapan polis ekipleri, K.B. ve kardeşi A.B.’yi yakalayarak gözaltına
aldı. Gözaltına alınan zanlılar polis merkezine götürülürken, olayda kullanılan ekmek bıçağı
bir apartmanın bahçesinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ekmek-bicagi-ile-bicakladi-h2207.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Özhaseki Yozgatlılarla Buluştu
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de yaşayan Yozgatlılara
Büyükşehir Belediyesi'nin şehre yaptığı hizmetleri anlattı. Başkan Özhaseki, "Đnsanların
yaşadığı şehirden zevk almaları için biz yöneticilere bir takım özel gayretler düşüyor" dedi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Yozgatlılar Derneği'nin düzenlediği "Şehir
ve Yaşam" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Dernek binasında gerçekleşen
konferansa Kayseri'de yaşayan Yozgatlılar büyük ilgi gösterdi. Başkan Özhaseki, Yozgatlı
hemşehrilerinin Miraç Kandilini tebrik ederek başladığı konuşmasında "Cenab-ı Hak nice
kandillere huzurla, ağız tadıyla erişmeyi nasip etsin" temennisinde bulundu.
Konuşmasında Kayseri için 19 senedir bir mücadele içinde olduğunu kaydeden Başkan
Özhaseki, göreve ilk geldiği yıllarda gecekonduların ıslahı, altyapı ve üstyapı hizmetleriyle
uğraştığını söyledi.Bir dönem sonra büyük projelerin zamanının geldiğini belirten Başkan
Özhaseki, turizmden, kültür sanata, spordan eğitime, sanayiden ticarete kadar Büyükşehir
Belediyesi'nin Kayseri'yi geliştirip kalkındırmak adına hedeflediği 10 başlığı detayları ile
anlattı.
"YAŞAYAN ŞEHĐRLER OLUŞTURMAK ELĐMĐZDE"
Kayseri'nin son yıllarda yapmış olduğu değişim ve gelişimin konuşulduğu konferansta Başkan
Özhaseki, "Şu anda geldiğimiz noktada şükür altyapı bitti, üstyapıda uzun boylu eksiğimiz
kalmadı. Bundan sonra Erciyes gibi kalkınma projeleri ve kültür sanat projeleri önümüzde
duruyor" dedi.Konuşmasında Kültür Yolu, Kale Đçi Kültür Sanat Merkezi, Kayseri Mahallesi,
Harikalar Diyarı projeleri ile Gevher Nesibe Medresesi'ne yapılacak Selçuklu Müzesi ve
Kayseri Lisesi'nde kurulacak Milli Mücadele Müzesi'ne de değinen Başkan Özhaseki, bu
projelerin Kayseri'ye nefes aldıracak projeler olduğunun altını çizdi. Başkan Özhaseki, kültür
sanat hayatını canlandıracak bu projelerin önemini şu sözlerle ifade etti: "Kentin altyapısı,
üstyapısı bittikten sonra bunu kültürle, sanatla, size ait olan değerlerle doldurmazsanız şehir
kocaman bir huzur evi olur. Bu da insanları memnun etmez. Đnsanlar bu asırda yaşadıkları
şehirden zevk almak istiyorlar."2014 yılı Mart ayındaki seçimle birlikte yürürlüğe girecek
olan Büyükşehir Belediyesi kanununun getirilerini de anlatan Başkan Özhaseki, şehir merkezi
dışında kalan 11 ilçede büyük bir değişimin yaşanacağını söyledi.

YOZGATLILARDAN "SAMĐMĐ" TEŞEKKÜR
Oldukça samimi bir ortamda geçen konferansta Yozgatlı hemşehrilerinin sorularını yanıtlayan
Başkan Özhaseki, çeşitli konulardaki istek ve talepleri de dinledi.Programın sonunda
Yozgatlılar Derneği Başkanı Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Başkan Özhaseki'ye katılımlarından
dolayı teşekkür ederek günün anısına Yozgat testi kebabının simgesi testi, Osmanlı, Selçuklu
devlet armaları ve Türk Bayrağı armağan etti.
Bazı vatandaşlar, Başkan Özhaseki'nin bu ziyeretini, yaklaşan yerel seçimler öncesi bir
çalışma olarak nitelendirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/ozhaseki-yozgatlilarla-bulustu-h2210.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Hindu Elçi, Mobilya ve Đnşaat Alanında Đşbirliği
Arıyor
Hindistan Büyükelçisi Susmita Gonguleee Thomas, Vali Orhan Düzgün’ü makamında ziyaret
etti.
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Makamında Hindistan Büyükelçisi Susmita Gonguleee Thomas’ı kabul eden Vali Orhan
Düzgün, "Hindistan ile ticaretimiz yaklaşık 500 yılı aşkındır devam ediyor. Hindistan 1,2
milyarlık nüfusu ile dünyanın 2. büyük ülkesi durumunda. Bu açıdan güçlü bir ekonomiye
sahip. Son yıllarda Hindistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin arttığını takip ediyorum. Ayrıca
Kayseri yapmış olduğu Erciyes projesinin ardından turizmde daha çok gündemde yer alacak.
Kayseri ile Hindistan arasında işbirliği yapmak, ticari ilişkilerin kurulması bizim açımızdan
önemli olacak” diye konuştu. Hindistan Büyükelçisi Susmita Gonguleee Thomas ise, “Size
öncelikle yeni görevinizde başarılar diliyorum. 1,2 milyar olan nüfusumuz 1,3 milyara doğru
gidiyor. Satın alma gücünde dünyada 3. sıradayız. Önümüzde sadece Amerika ve Çin
bulunuyor. Türkiye ile ilişkilerimiz çok eskiye dayanıyor. Hindistan 1920’li yıllarda Mustafa
Kemal Atatürk’e destek vermiştir. Ayrıca biz ülke olarak Türkiye’de çalışma yapmak isteyen
öğrencilerimize burs veriyoruz. Bu proje kapsamında da Hindistan’dan Türkiye’ye 70 bin,
Türkiye’den Hindistan’a da 15 bin turist gidiyor. Biz Türkiye’den ülkemize daha fazla turist
gelmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.Türkiye ile çeşitli işbirliklerinin olduğunu belirten
Thomas, “Ülkemiz ile sadece iplik ve tekstil üzerine işbirliği olmamalı, mobilya ve inşaat
üzerine de işbirliği yapabiliriz. Bu konuda TUSKON ile çalışmalar yapıyoruz. Kaynaştırma
adına ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu açıdan ilişkilerimizin devam etmesini
diliyoruz. Temas halinde olalım” dedi.Yapılan konuşmaların ardından Vali Orhan Düzgün,
Hindistan Büyükelçisi Susmita Gonguleee Thomas'a Yahyalı kilimi hediye ederken,
Thomas'da Vali Düzgün'e el yapımı deve kemiğinden sedef işlemeli ahşap hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/hindu-elci-mobilya-ve-insaat-alaninda-isbirligi-ariyor-h2216.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Atık Pil Getiren Ödülü Götürdü
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Đl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen
‘atık pil toplama kampanyası’nda atık pil getiren, ödülü götürdü.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda düzenlenen toplantıya Kayseri Vali
Yardımcısı Erdoğan Aygenç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Đl
Çevre ve Şehircilik Müdürü Fethi Şahinoğlu, şube müdürleri, öğrenciler ve ödül alacak
vatandaşlar katıldı. ‘Atık pil toplama kampanyası’nda dereceye giren okullara, muhtarlara ve
imamlara ödülleri verildi.Ödül törenine bir konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, “Đnsanoğlu çevreye ne kadar müdahale ederse, ne kadar çok tabi
hayatı kirletirse başına o kadar da çok felaket geliyor. Bir taraftan Sanayi Devrimi ile birlikte
büyüyen şehirler onların ortaya koymuş oldukları, dışarıya attıkları atıklar felaket boyutuna
gelmesi zaten dünyada çözülmesi gereken bir sorun olarak önümüzde duruyor” diye konuştu.
Özhaseki konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bir taraftan teknolojik gelişmeler arttıkça,
insanoğlu nimetlerden daha fazla istifade ettikçe çıkarmış olduğu yan etkiler ve dışarıdaki
olumsuzluklar da artıyor. Bize düşen de bu olumsuzlukları ve atıkları giderebilmektir”
açıklamasında bulundu.Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/atik-pil-getiren-odulu-goturdu-h2218.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

