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Yeni Türkü Đşitme Engellilerle Şarkı Söyledi
Kayseri’de sahne alan Yeni Türkü grubu, işitme engelli öğrencilerle birlikte şarkı söyledi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen konserde sahne alan
Yeni Türkü grubu, sahnede sosyal sorumluluğa dikkat çekti. Đşitme engelli öğrenciler ile
birlikte iki şarkı seslendiren Yeni Türkü grubu, sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşattı.
‘Yaktım Gemileri’ şarkısı ile konsere başlayan Yeni Türkü daha sonra ‘Eyvallah’ şarkısını
söyledi.
Konserin ilerleyen dakikalarında Yeni Türkü, sevilen şarkılarını söyledi ve izleyiciler
şarkılara eşlik etti. 7’den 70’e Kayserilinin bulunduğu konserde işitme engellilerin sahne
alması ilgi gördü. Đşitme engelli 12 öğrenci önceden hazırlandıkları ‘Bana Bir Masal Anlat
Baba’ ve ‘Sevgi Özeldir’ şarkılarını işaret diliyle söyledi.
Konser öncesinde çalışmalar hakkında bilgi veren 80. Yıl Đşitme Engelliler Ortaokulu Türkçe
Öğretmeni Feray Deliktaş, şöyle konuştu: “Okulumuzda bir koro çalışması yaptık. Koro
çalışmasında birkaç şarkı ile birlikte Yeni Türkü’nün ‘Bana Bir Masal Anlat Baba’ şarkısını
işaret dili ile çalışma yaptık. Yeni Türkü’nün Kayseri’de konser vereceğini duyunca Yeni
Türkü’ye bir mail attık. Yeni Türkü de sosyal sorumluluk kapsamında bizi sahneye davet
ettiler.”
Đşitme engelli öğrenci Züleyha Đlbey ise, “Okulda bir hafta boyunca çalıştım. Sahneye
çıkacağım için çok heyecanlıyım. Arkadaşlarımızla birlikte birbirimize yardım ettik. Sahneye
çıkacağımız için çok sevindik” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/yeni-turku-isitme-engellilerle-sarki-soyledi-h1904.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

Kayseri Bölge Đdare Mahkemesi Başkanı Belli Oldu
Samsun 1. Đdare Mahkemesi Başkanı Cevdet Erkan, Kayseri Bölge Đdare Mahkemesi
Başkanlığı'na atandı.
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2007 yılından bu yana Samsun 1. Đdare Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüten Cevdet
Erkan, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararıyla Kayseri Bölge Đdare
Mahkemesi Başkanlığı'na atandı. Yaptığı başarılı çalışmaların semeresini alarak, terfien
Kayseri’ye atanan Cevdet Erkan’ın önümüzdeki günlerde Samsun’dan ayrılarak, yeni
görevine başlaması bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kayseri-bolge-idare-mahkemesi-baskani-belli-oldu-h1908.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

Talas'ta Çevre Duyarlılığı
Talas Belediyesi tarafından yürütülen projelerle ilköğretim öğrencilerine çevre bilincini
aşılamak için eğitim verilirken, öğrenciler de evlerindeki elektronik atıkları geri dönüşüme
göndererek örnek davranış sergiledi.
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Đlk olarak Fatma Mustafa Hasçalık Đlköğretim Okulu'ndaki öğrencilere Çevre ve Şehircilik Đl
Müdürlüğünde görevli mühendisler tarafından çevre kirliliği hakkında seminer verildi. Çevre
Mühendisi Müge Arman, öğrencilerin çevre bilincini artırmayı amaçladıklarını belirterek,
"Kendilerinin ve dolayısıyla ailelerinin çevre bilincini artırmış olacağız" dedi.
Okul müdür Đsmet Karaca ise, böyle bir projeden dolayı Talas Belediyesine teşekkür ederek,
"Çevre hepimizin. Geleceğimiz torunlarımız için bu bilinci iyi anlatmamız gerekiyor. Çünkü

onlar da gittikleri her yerde çevrenin önemini anlatacak. Bu şekilde çevremiz daha temiz
kalacaktır" diye konuştu. Öğrenciler de çevreye karşı duyarlı olmak için yerlere tükürenleri ve
çöp atanları uyardıklarını belirterek, çevre kirliliğinin insan sağlığına verdiği zararlara dikkat
çekti.
Özel Tevfik Kuşoğlu Đlkokulunu bünyesinde bulunduran Özel Erciyes Koleji öğrencileri de
örnek davranışta bulunarak evlerindeki elektronik atıkları okullarında geri dönüşüme
gönderdi. Okul Müdürü Ali Baykal, "Talas Belediyemizin başlattığı elektronik eşyaların geri
dönüşümüyle alakalı biz de destek vermek istedik. Bundan sonra da destek vermeye devam
edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Toplanan elektronik atıkların belediye deposunda biriktirildikten sonra yetkili geri dönüşüm
firmalarına verildiğini belirten Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, "Geleceğimiz olan
yavrularımıza daha temiz bir çevre bırakmak için çalışmalar yapıyoruz. Elektronik atıkları ve
diğer geri dönüşüm atıklarını ayrıştırarak çevremizi korumaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/talasta-cevre-duyarliligi-h1909.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

Çanakkele 1915 Sergisi Bünyan'da
Bünyan Belediyesi katkılarıyla Bünyan’a gelen T.C. Gaziler Vakfı 1915 Çanakkale Şehitlik
Gezici Müzesi Bünyan’a geldi.
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Hafta başında Bünyan Çarşı içi Adnan Türköz parkında halka açık olarak sunulan müze
Çarşamba gününe kadar gezile bilecek.
Türkiye genelinde 2 araç halinde tur düzenleyen T.C. Gaziler vakfı Çanakkale’den çıkarak
tüm Türkiye’yi dolaşıyor. Müzede 1915 Çanakkale savaşını anlatan savaş fotoğrafları Nusret
Mayın Gemisi maketi, Çanakkale tabyalarından toplanan gerçek savaş mermileri ve
Çanakkale savaşında yer alan askerlerin eşyaları mataralar, tabancalar ve eski para
koleksiyonları yer alıyor.
Gezici Müzeyi ilk olarak vatandaşlarla birlikte ziyaret eden Bünyan Belediye Başkanı
Mehmet Özmen müzeyi gezdi ve reyonda bulunan hediyelik eşyalardan aldı. Halkın yoğun
ilgisi ile karşılanan Çanakkale 1915 gezici Müzesi Gün boyunca ziyaretçi akınına uğrarken
akşamda seyyar sinema perdesinde Çanakkale savaşlarını konu alan filimler gösterime girdi.
Bünyan Halkının yoğun ilgisinden memnun kalan müze yetkilileri Bünyan Belediye Başkanı
Mehmet Özmen’in ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/canakkele-1915-sergisi-bunyanda-h1910.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

Melikgazi'den Kalp Semineri
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kalp hastalıkları konusunun işlendiği sağlık
sohbetleri isimli söyleşi ile katılımcıların kalp, rahatsızlıkları, belirtileri ve tedavisi konusunda
bilgilendirildiğini ve bilinçlendirildiğini söyledi.
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Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi’nin organizasyonunda gerçekleştirilensağlık sohbetleri
ile güncel sağlık konuları hakkında bireylerin bir bakıma ön sağlık bilgisi verildiğini merak
ettikleri soruların cevaplarını uzman hekimlerden öğrendiklerini belirten Başkan Memduh
Büyükkılıç, halk, aile ve birey sağlığına büyük önem verdiklerini ve bu nedeni ile semtlerde
sağlık sohbetleri düzenlediklerini kaydetti.
Melikgazi Belediyesi TOKĐ Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen sağlık sohbetinde Kardiyoloji
Uzmanı Dr. Savaş Beyaztaş kan dolaşımı, kalbin yapısı, çalışma sistemi, rahatsızlık sebepleri,
hastalıktan korunma yolları, kalp ameliyatı, anjiyo tedavisi, tedavi süresi ve kontrolü gibi
konularda slayt gösterileri eşliğinde bilgiler verildi. Sağlık sohbeti soru ve cevap şeklindeki
bölüm ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/saglik/melikgaziden-kalp-semineri-h1914.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

Kayseri'de Otobüs Baraja Uçtu
Kayseri Yahyalı ilçesine bağlı Yeşilköy yakınlarında bir yolcu otobüsü Çamlıca 3 barajına
uçtu. Otobüsün içerisinde kaç yolcu olduğu henüz bilinmiyor.
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Kayseri'nin Yahyalı Đlçesi Çamlıca-3 Baraj gölüne uçan yolcu midibüsünde bulunan 34
yolcudan 6'sı hayatını kaybetti, 5 kişinin de kayıp olduğu öğrenildi.
Nevşehir'in Karacaşar Beldesi'nden geziye gelen öğretmen ve ailelerini taşıyan midibüs
Çamlıca-3 Baraj gölüne uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 23 kişi yaralandı ve 5
kişinin de kayıp olduğu bildirildi.Olayla ilgili olarak olay yerinde açıklama yapan Kayseri

Valisi Şerif Yılmaz, "Nevşehir'in Gülşehir Đlçesi'ne bağlı Karacaşar Beldesi Đlkokulu ile ilçe
merkezindeki Sevim-Erdoğan Öz Đlkokulu öğretmen ve ailelerini taşıyan midibüs Kayseri'nin
Yahyalı Đlçesi'ndeki Çamlıca-3 Baraj göletine uçtu. Yaralılar ile ilgili ambulanslarımızı olay
yerine sevk ettik. Hava ambulansı da olay yerine geldi. Hamile bayanı hastaneye naklettik. Şu
an kayıplar ile ilgili çalışmalar başlatıldı. Savcımızın başlattığı süreç devam ediyor. Kazada
ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlere Allahtan rahmet diliyorum. Đl
merkezine 145 kilometre uzaklıkta olan bir yer. Yolların virajlı olması buraya ulaşmayı
geciktiriyor" diye konuştu.
Yeşilköy'deki sakinlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri ve
ambulanslar yaralılara ilk müdaheleleri yaptı.
Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Nevşehir'de Acı Bekleyiş
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde öğrenci ve velileri taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu
hayatını kaybedenlerin ve yaralananların yakınları Nevşehir'in Gülşehir ilçesinden gelecek
haberi merakla bekliyor.
Kayseri'de kaza yapan midibüste hayatını kaybeden ve yaralananlardan gelecek olan haberi
Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki Sevim-Erdoğan Öz Đlköğretim okulu'nda toplanan öğretmen
ve öğrencilerin okulundaki bekleyiş sürüyor. Okul bahçesinde toplanan veliler ve öğrenciler,
Kayseri'den gelecek haberi bekliyor.
Sevim-Erdoğan Öz Đlköğretim Okulu'nun bahçesinde toplanan bir grup öğrenci ve veli,
Kayseri'den gelecek haberi bekliyor. Öğrencilerden Fatma Nur, geziye okulun başarılı
öğrencilerinin götürüldüğünü kendisinin ise annesinin izin vermediği için gidemeğini söyledi
ve kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Veliler ise, piknikten bir çok öğrenci velisinin ve
öğrencinin haberdar olmadığını, kazayı televizyondan öğrendiklerini kaydetti.
Öte yandan Gülşehir Đlçe Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Milli Eğitim Müdürlüğü
yetkilileri ve kazaya karışanların yakınlarının Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gittiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-otobus-baraja-uctu-h1916.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

