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Grup38'den CAVCAV'a eleştiri
Grup38,Taraftarlar Derneği Basın Sözcüsü,Mehmet ĐNCĐALAN sitemize yaptığı açıklamalarla CAVCAV'ı eleştirdi.
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Grup38,Taraftarlar Derneği Basın Sözcüsü,Mehmet ĐNCĐALAN sitemize yaptığı açıklamalarla kulüpler
birliğini eleştirdi.
''Devam eden şike soruşturması bazı kişi ve kurumlar tarafından tam bir keşmekeşlik içine sokularak
basın üzerinden tüm adli makamlar adeta tehdit edilerek linç kampanyası başlatılmıştır. Ülke sporuna
verilebilecek zararlar hesap edilmeden pervasızca sarf edilen sözler ilk meyvelerini FenerbahçeShaktar maçında kendini göstermiştir.
Kulüpler birliğinin şu anki resmi vekil başkanı Kayserispor başkanı olmasına rağmen ortalarda hiç
yoktur. Meydan tamamen Gençlerbirliği başkanı sayın Đlhan CAVCAV'a kalmıştır. Ve sayın CAVCAV
Fenerbahçe avukatına taş çıkartacak şekilde cümleler sarf ederek sürekli olarak konuyu ekonomik
sebeplere getirmektedir. Bir kişinin bu kadar ekonomiyi ön planda tutup hiç bir manevi değeri ele
almaması son derece komiktir.
Sayın CAVCAV kanun ve talimatların uygulanmak üzere yapıldığını unutmamalıdır. Herkes bu
maddeler karşısında eşit olmalıdır. Biz sayın başbakanımıza sayın CAVCAV'ı Merkez Bankası
başkanlığına getirmesini istiyoruz. Banka kasalarının dolup taşacağına inanıyoruz.
Hemen her gün birileri ekonomik sebepleri göstererek kanunları geri plana atmaya ve bazı kulüp
taraftarlarını tahrik edici açıklamalar yapmaya başlamıştır. Şimdi de sahaya inme hareketini bir takım
bahanelerle ve ceza almadan geçiştirme gayretine gireceklerdir. Yorumcular kelimelerini özenle
seçerek hiç bir kulübü suçlu ilan etmek yerine suçsuz da ilan etmemelidir. Herkes yargıya güvenmeli
ve tahriklere kapılmamalıdır. Herkes yaptığının karşılığını görmelidir. Bu iş uzadığı takdirde daha çok
tehditler göreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.
2 sezon önce Kayseri spor-Kayseri Erciyes spor hazırlık maçında çok masumca sahaya inip geri çıkan
20 kişi hem para hem de stada girememe cezası almıştır. Yasanın yeni haline ilk örnek Bursa
taraftarıdır. Karşılarında Beşiktaş taraftarı yok, olaylar stadın dışında cereyan ediyor ve Bursaspor
hem hükmen mağlup, hem de 5 maç saha kapatma cezası veriliyor. Şimdi yasa çok daha serttir. Yasa
herkese eşit uygulanmalıdır. Ayrıca televizyondan tahrik yasaya göre suçtur. Kişi ve kurum ayırt
etmeden varsa tüm suçlular cezalarını çekmelidir. Hiç kimse devletin savcısını, hakimini hem tehdit
edip hem de birilerine hedef yapamaz. Bu iş ya bugün temizlenir ya da sonsuza dek temiz futbol lafı
unutulur''
HABER/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10147
Erişim Tarihi: 01.08.2011

Güzelköy Pilav Şenliği
Gesi Güzelköy köyü 6. Geleneksel Pilav Şenliği, Nize çayırında yapıldı
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Gesi Güzelköy köyü 6. Geleneksel Pilav Şenliği, Nize çayırında yapıldı.
Şenliğe Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç'ın yanı sıra çok
sayıda şehir içi ve dışından bir çok Gesili vatandaş iştirak etti. Pilav şenliğinin bu yılki ağası da Avukat
Rasim Altop oldu.
Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ve gerek şehir içi gerekse şehir dışında olan Gesi
Güzelköy'lülerin bir araya gelerek birlik, beraberlik ve dayanışmasına vesile olan pilav şenliği oldukça
renkli görüntülere sahne oldu.
Nize çayırını dolduran binlerce Güzelköylü vatandaş, yerel sanatçıların seslendirdiği şarkı ve türküler
ile coşarken, Mimarsinan Fatih Mahalle Muhtarı Mehmet Seda'nın seslendirdiği bir birinden güzel Türk
Halk ve Türk Sanat müziği şarkıları ile eğlenceli dakikalar yaşadı.
Şenlik için hazırlanan 2 bin kişilik etli bulgur pilavı, ayran ve tatlı vatandaşların yoğun ilgilisi nedeni ile
kısa sürede tükendi.
Şenliğe ailesi ile birlikte katılan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç “Sizlerin arasında
bulunmaktan, birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesile olan şenliğinize katılmaktan onur duyuyorum.
Gesi bağları, Nize, Güzelköy, bizim talebelik yıllarımızdan beri dinlenmek için piknik yapmaya
geldiğimiz türküleriyle dillere destan olan bir şirin semtimizdir. Bende bugün oldukça yoğun geçen
haftanın yorgunluğunu atmaya ve sizlerle birlikte olmak için ailem ile birlikte buradayım. Sizlerin
destekleri ile sizlere en iyi hizmeti vermek için bizler buralardayız. Bu bölgeye yaptıklarımızı görüyor,
taktir ediyorsunuz. Size layık olmak için güler yüzlü ekibimiz ile var gücümüz ile çalışmaya devam
edeceğiz. Bize gösterdiğiniz sıcak ilgiden dolayı sizlere minnet duyuyor, huzur içerisinde nice
şenliklere erişmenizi temenni ediyor, bir hafta sonra idrak edeceğimiz ramazan ayınızı şimdiden tebrik
ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Pilav ağası seçilen Avukat Rasim Altop da şenliğe katılımın yoğun olmasından dolayı vatandaşlara
teşekkür ederek, “Pilav şenliğimizin gerçekleşmesinde başkanımızın çok büyük desteği oldu.
Kendilerine Güzelköylüler olarak şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
Pilav ağası Rasim Altop daha sonra Melikgazi belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a şenliğe
katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10148
Erişim Tarihi: 01.08.2011

Copa America finalinde bir Kayserisporlu
Kayserispor'un Uruguaylı yeni transferi Riveros Uruguay- Paraguay maçında 11'de yer aldı
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Copa America 2011 Finalinde Uruguay, Paraguay'ı 3-0 mağlup ederek kupayı kaldıran taraf oldu.
Maça hızlı başlayan ve rakip kalede etkisini hissettiren Uruguay, 11. dakikada golü buldu. Paraguay
savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içinde şık bir biçimde kontrol eden
Suarez'in vuruşu yan direğe çarpıp ağlara gitti. Golden sonra da etkili gözüken ve orta sahada kaptığı
toplarla gol arayan Uruguay 41'de farkı 2'ye çıkardı. Paraguay savunmasının hatasını iyi değerlendiren
Arevalo'nun pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Forlan, düzgün bir vuruşla skoru 2-0'a
taşıdı. Zaman zaman sert faullere sahne olan ilk yarı Uruguay'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Đkinci yarıda oyuna ortak olmak isteyen Paraguay 54. dakikada gole çok yaklaştı. Valdez'in çektiği sert
şut üst direkte patladı ve Paraguay farkı 1'e indirme şansından yararlanamadı. 90. dakika bir kez daha
sahneye çıkan Forlan kapanış golüne imza attı. Suarez'in şık kafa pası sonrası kaleciyle karşı karşıya
kalan Forlan, açıyı kapamaya gelen Villar'ın yanından topu ağlara yolladı. Mücadeleyi 3-0 kazanan
Uruguay, Copa America'da şampiyonluğa uzandı. Copa America tarihinde 15. kez mutlu sona ulaşan
Uruguay, 14 şampiyonluğu bulunan Arjantin'i geride bıraktı ve kupayı en çok kazanan takım unvanını
tek başına eline geçirdi. En son ev sahipliği yaptığı Copa America 1995'i kazanan Uruguay 16 yıllık
özlemi sona erdirirken, bu kupayı iki kez kazanan Paraguay ise 22 yıllık özlemine son veremedi.
Bu arada Uruguay'da, Galatasaray'ın yeni transferi Muslera, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu
Lugano mücadeleye 11'de başlarken, Kayserispor'un yeni transferi Riveros ise Paraguay adına 11'de
yer aldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10149
Erişim Tarihi: 01.08.2011

Kayserispor'u şampiyon oldu sanmış
Şarkıcı Hilal Cebeci, molotof kokteylini içki sanmasından sonra, 2 yıl önce Kayserispor'u da şampiyon sandığını
söyledi
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Son günlerde Twitter'deki paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Hilal Cebeci, molotof
kokteylini içki sanmasından sonra, 2 yıl önce Kayserispor'u da şampiyon sandığını söyledi.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaştığı fotoğraflar ve 'panpiş' twittleriye adından sıkça söz ettiren
şarkıcı Hilal Cebeci, Kayseri'de konser verdi. 352 Spotçular Çarşısı'nın açılışında katılan Hilal
Cebeci'nin konserine yaklaşık 300 kişilik bir katılım oldu. Katılım azlığına rağmen dinleyicilerine, "Çok
güzel eğleniyorsunuz panpişlerim" diye seslenen Cebeci, en çok ilgiyi çocuk hayranlarından gördü.
Sahneye çıkan çocukların tişörtlerini imzalayan Cebeci, "Biliyorum beni çok seviyorsunuz. Ben
herhalde Kayseri'ye gelin geleceğim, öyle gözüküyor. Adayları göreyim. Adayların askerliğini yapmış
olması lazım" diyerek, aşk hayatına dair de sinyal verdi.
Cebeci, konserinin ilerleyen saatlerinde Kayserisporlulara da seslendi. Geçtiğimiz günlerde Twitter'de
molotof kokteylini içki sandığını yazan Cebeci, konserde de Kayseripor'u 2 sene önce şampiyon
sandığını söyleyerek, "Kayserispor'u 2 sene önce şampiyon oldu sanıyordum" dedi.
2 saat süren konserin ardından otele geçen Cebeci, Twitter'de de konser izlenimlerini 'panpiş'leriyle
paylaşarak, "Kayseri konseri hayırlısıyla bitti, mükemmel geçti. Şimdi otele geldim tatlılarım", "Ben
Kayseri'yi her zaman sevmişimdir tatlım, bu beşinci gelişim", "Kayseri konseri panpişlerim, ne
coştunuz ballarım" diye twittler yazdı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10150
Erişim Tarihi: 01.08.2011

Đpek grup yolunu çiziyor
Đpek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan'dan önemli açıklamalar
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Đpek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan, her geçen gün daha da büyüyen Đpek Mobilya'nın
Rusya, Đran, Lübnan ve Mısır'da yeni bayilikler ve üretim fabrikaları kurmayı planladıklarını söyledi.
Arslan, Rusya'da kurulumu tamamlanma aşamasında olan üretim fabrikası hakkında, "Türkiye'deki
ciromuzun yarısı kadar Rusya'da ciro yapacağımızı düşünüyorum" dedi. Đpek Grup Yönetim Kurulu
Başkanı Saffet Arslan, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada, Đpek Mobilya'nın ihracatta büyük ataklar
yaptığını söyledi. Rusya, Đran, Lübnan ve Mısır'da bölge temsilcilikleri, max mağaza, galeria,
showroom, örnek bayi ve tali bayiliklerin yanı sıra üretim fabrikaları da kurmayı planladıklarını söyledi.
Bunun ilk adımı olarak Rusya'da ahşap ağırlıklı mobilya üretimi yapan iş adamı ile yeni bir ortaklaşa
Đpek ürünleri içeren fabrika kurmayı karara bağladıklarının altını çizen Arslan, "1 yıldır detay
çalışmaları yapıyoruz. Đşadamı ile kontratımızı imzalayarak şirketimizi kurduk. Şimdi, oraya
makinalarımızı göndermeye başladık. 8-10 adet oranın zevkine ve keyfine göre ürün kalıbı belirledik.
Bir kısmını burada üreteceğiz montajını da orada yapacağız" dedi. Türkiye'deki cironun yarısı kadar
Rusya'da ciro yapacaklarını düşündüklerini belirten Arslan, "Rusya ve Đran'da tüketim olarak potansiyel
pazar mevcut. Rusya ile Đran gelişmekte olan bir ekonomiye sahip. O ülkenin de gümrük mevzuatları
fazla. Gümrük vergisi çok ciddi şekilde fazla alınıyor. Mobilyada yüzde 100'ün üzerinde gümrük
ödüyorsunuz. Đranda'da zaten bayilerimiz var. Moskova'da dağıtım şirketimiz var. Ticaretlerimiz devam
ediyor. Bahsettiğimiz iki ülkeden önce Rusya'dan başladık. Rusya'da ahşap ağırlıklı mobilya üretimi
yapan iş adamı ile ortaklaşa fabrika kurmayı karara bağladık. Şimdi oraya makinalarımızı göndermeye
başladık. 8-10 tane oranın zevkine ve keyfine göre ürün kalıbını belirledik. Bir kısmını burada üretim
montajını orada yapacağız. Đran üzerinden etrafındaki ülkeleri pazarımız haline getirirken bir yandan
da Lübnan'a yeni bayilikler verdik. Lübnan'dan sonra Mısır'ı potansiyel olarak görüyorum. Oda

etrafındaki ülkelere merkezi dağıtım yapıyor. Oraya da bir üretim düşünebiliriz.
Ancak Đran gibi o ülkelerde de 7-8 noktada bayileşmemizi yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.
"ORTADOĞU ÜLKELERĐNDE BAŞLATILAN HAREKETLERĐ TASVĐP ETMĐYORUZ"
Ortadoğu ülkelerinde gelişen olaylara ilişkin o bölgede yaşayan insanların da daha özgür yaşamaları
gerektiğine değinen Arslan, "Halklar daha özgür olmalı. Suriye, Đran, Mısır, Libya'da yaşananları
vicdanımızda hissetmemiz doğal. Orada insanlar 30 ila 50 dolara çalıştırılıyor.Ama devleti yönetenler
50, 100 milyar dolarlar imkanına kavuşuyorlar. Bu adaletli olmuyor. Madem bu ülkelerin doğal gelirleri
var. Petrol başta olmak üzere bunu halkına yansıtması gerekir. Halk hem daha özgür olmalı daha faz
söz sahibi olmalı daha fazla ülkede ortak olduğunun hissini yaşamalıdır" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10153
Erişim Tarihi: 01.08.2011

Boydak kıdem tazminatından şikayetçi
Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, kıdem tazminatının kaldırılmasını değerlendirdi
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Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, kıdem tazminatının kaldırılmasını
değerlendirdi. Kıdem tazminatını hak edenlerin yüzde 90'ının paralarını alamadıklarını söyleyen
Başkan Boydak, “Kıdem tazminatı konusunda işsizlik fonu gibi bir fon kurulacak” dedi.
Kayseri Sanayi Odası Meclis toplantısında konuşan Başkan Boydak, Diyarbakır ve Mardin'de hain
saldırıda ölen askerlerin ailelerine başsağlığı diledi. Terör sorununun tekrar Türk Milleti'nin karşısında
olduğunu dile getiren Boydak, “Devletimiz ciddi adımlar atma arifesinde. Artık bu meselenin çözülmesi
gerekiyor. Devletimizin yapacağı çalışmalara güveniyoruz” diye konuştu.
Can kaybı olmayan bir Türkiye'yi yaşamak istediklerinin altını çizen Boydak, güvenlik güçlerinin verdiği
mücadele sonrasında rahat ve huzur içinde yaşadıklarını dile getirerek, “Terörün dini imanı olmuyor.
Terör insanlığa karşı işlenen en büyük suçtur” ifadesinde bulundu.
Konuşmasının sonunda kıdem tazminatının kaldırılması konusunu da değerlendiren Başkan Boydak,
TOBB'un müzakerelerin başlaması konusunda vesile olduğunu söyledi. Kıdem tazminatı konusunda
hükümetteki bakanlar arasında söylem farklılığı olduğuna dikkat çeken Boydak, “Yapılan
araştırmalarda kıdem tazminatını hak edenlerin sadece yüzde 7'si bundan faydalanıyor. Geriye kalan
yüzde 93'lük kısım bundan faydalanamıyormuş” dedi.
Kıdem tazminatının firmaların bilançolarında ciddi bir borç olarak durduğunu ve çalışanlar ile firmaları
zorladığını söyleyen Boydak, “Kıdem tazminatı konusunda kazanılmış haklar kaybolmayacak. Đşgücü
piyasasına yeni giren gençlere işsizlik fonu gibi bir fon kurulacak. Đşten çıkan nasıl bu fondan
kullanabiliyorsa, emekli olan da kurulacak fondan parasını alabilecek. Biz bu konuyu Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı'nı ziyarette de konuştuk” dedi.
Bakan Boydak, ana muhalefet partisi CHP ve MHP'nin de bu çalışmalara destek vermesi gerektiğini
ifade ederek, “Biz bunu destekliyoruz. Koordinasyonu TOBB sağlıyor” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10154
Erişim Tarihi: 01.08.2011

Kayserililer Kapuzbaşı'nı bilmiyor
Kayseri Đl Çevre Orman Müdürlüğü Aladağlar Milli Parkını tanıtmak için foto safari düzenledi
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Kayseri Đl Çevre Orman Müdürlüğü Aladağlar Milli Parkını tanıtmak için foto safari
düzenledi.Düzenlenen foto safariye 100'ün üzerinde yerli ve yabancı fotoğrafçı katıldı. Fotoğrafçılar 4
gün sürecek olan ve Kapuzbaşı şelalesinden başlayan foto safari programı kapsamında Ulupınar
Köyü, Hacer Ormanları, Yedigöller, Akçay yaylası, Aksu deresi ve en son olarak Ulupınar köyüne
tekrar dönecek.Foto safari için gelen fotoğrafçılardan Ünal Macit, “Aladağlar Milli Parkına ve Kapuz
başı şelalesine geçen yılda geldim ve burası mükemmel bir doğa harikası. Buraya gelmekten büyük
keyif alıyorum. Fotoğraf çekmeyi ve doğayı çok seviyorum. Buralar da fotoğraf çekmek için bulunmaz
yerler” şeklinde konuştu.Foto safariyi düzenleyen Kayseri Đl Çevre Orman Müdürü Ali Rıza Baykan,
Aladağlar Milli Parkında bulunan güzelliklerin yeteri kadar bilinmediğini ve 4.sü düzenlenen foto safari
ile bu güzelliklerin tanıtılmasını amaçladıklarını vurgulayarak, “Bu sene 4.sünü düzenlediğimiz foto
safariye çok yoğun bir ilgi var. Foto safari ile Aladağlar Milli Parkını tanıtmak istiyoruz. Kayserililer bile
buraları yeteri kadar tanımıyor. Genel doğa ve doğa alanlarında olmak üzere 2 kategoride fotoğraf
yarışmamız olacak. Safari için Fotoğraf Federasyonu'ndan da destek alıyoruz. Burası gerçekten
jeomorfolojik bir açık hava müzesi” diye konuştu.
Fotoğrafçılar daha sonra 27 katırla beraber erzaklarını alarak 4 gün sürecek olan safariye başladılar.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10155
Erişim Tarihi: 01.08.2011

Kayseri'de çılgın şov
Tek parmağı ile minibüsü itiyor, 75 kilo ağırlığındaki arkadaşını sırtına alarak cam kırıkları üzerinde çıplak ayakla
yürüyor
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Kayseri'de gücünü göstermek için bir gösteri yapan ve 'Anadolu Herkülü' olarak tanınan Zafer Pezük,
tek parmağı ile minibüsü itiyor, 75 kilo ağırlığındaki arkadaşını sırtına alarak cam kırıkları üzerinde
çıplak ayakla yürüyor. Bununla da yetinmeyen Pezük, yine cam kırıkları üzerinde bağladığı halatın
ucundaki bıçakla minibüsü çekti ve esnaf arkadaşlarını şaşkına çevirdi.20 yıldır cam sektöründe
çalışan 36 yaşındaki Zafer Pezük, camlar üzerinde yaptığı çılgın şovlar sayesinde esnaf ile arkadaşları
tarafından 'Anadolu Herkülü' olarak anılmaya başladı. Gücünü göstermek için bir şov yapan Pezük,
ısınma hareketlerinin ardından önce baş sonra işaret parmağı ile yaklaşık 2 ton ağırlığındaki minibüsü
itti. Daha sonra tehlikeli bir gösteri sunan Pezük, cam kırıkları üzerinde 75 kilo ağırlığındaki arkadaşını
sırtına alarak yürürken kendisine destek veren esnaflardan büyük alkış aldı. Son olarak Pezük,
minibüse bağladığı halatın ucuna bıçak sardı. Bıçaktan tutarak cam kırıkları üzerinde minibüsü çeken
Pezük, "Türkün gücünü göstermeye çalıştım" diyerek esnaf arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.
Kendisine destekte bulunulması halinde Gunnies Rekorlar Kitabı'na girmek için daha büyük gösteriler
de yapabileceğini kaydeden Pezük, cam kırıkları üzerinde yürüme gösterisini kimsenin denememesi
gerektiğini de sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10156
Erişim Tarihi: 01.08.2011

Terörü bitirmek hükümetin görevi
Ali Yavuz, terörü bitirmek için en büyük sorumluluğun hükümete ait olduğunu söyledi
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, terörü
bitirmek için en büyük sorumluluğun hükümete ait olduğunu söyledi.
Terör örgütünün hala bitirilemediğini ve her geçen gün şehit verildiğini söyleyen Türkiye Harp Malulü
Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, yaptığı açıklamada, terörü
bitirmek için en büyük sorumluluğun hükümetin olduğunu belirtti. Yavuz, açıklamasında şunları
kaydetti:
"Terör örgütü PKK, hain yüzünü bir kez daha Mardin'in Ömerli ilçesinde gösterdi. Siyasi iktidara
soruyoruz, terörü bitirmek için neyi bekliyorsunuz? Neredeyse her gün şehit haberleriyle sarsılıyoruz.
Evlerimize, ocaklarımıza ateş düşüyor. Oğlunun, eşinin şehit haberi ile yıkılan şehit ailelerimiz,
şehidinin haberi geldiğinde, 'Vatan sağ olsun bir oğlum daha var' ya da 'Oğlumun yerine ben giderim'
diyen anne, baba, eş ve çocuklarımız vatanına bağlığını, bayrak sevgisini her fırsatta söylerken,
siyasiler
ne yapıyor? 'Acınızı paylaşıyoruz', 'Yanınızdayız, sizinleyiz' diyerek kocaman yalanlarla bizleri
avutmaya çalışıyor. Terörü bitirmek için adım atmadıkları gibi açıklamaları ile biz şehit aileleri ve
gazileri üzmektedirler. Biz, 'Terör bitsin, huzur içinde yaşayalım' diyoruz, ama görüyoruz ki hükümet
bunun için bir adım atmak yerine taviz veriyor. Terörü bitirmek için en büyük sorumluluk hükümetindir."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10157
Erişim Tarihi: 01.08.2011

SES'ten 'ses çıkarmıyor' tepkisi
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası &#8216;Kaçırılan sağlıkçı için SES&#8217;in sesi çıkmıyor&#8217;
haberine cevap verdi
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Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) bir internet sitesinde çıkan ‘Kaçırılan sağlıkçı için
SES’in sesi çıkmıyor’ haberine cevap verdi.
Adliye binası önünde basın açıklaması yapan SES Kayseri Şube Başkanı Ali Yıldırım SES’in her
zaman yaşam hakkını savunduğunu söyleyerek, “SES, her koşulda yaşam hakkını savunan ülkenin bir
an önce iç barışını sağlayıp demokratikleşmesini tamamlaması gerektiğini savunan bir sendikadır.
Olayla ilgili olarak kaçırılan sağlık memurunun ailesinin veya yakınlarının veya üyesi olduğu
sendikanın genel merkezimize ya da Bingöl temsilciliğimize yapılmış bir başvurusu yoktur” dedi.
Sendikalarının bu konuda ki tutumlarının net olduğunu belirten Yıldırım, “Sendikamızın bu konudaki
tutumu nettir. Hiç kimsenin kaçırılmasını tasvip etmemiştir. Bugüne kadar nerden gelirse gelsin
şiddetin karşısında olmuştur. Sendikamız, kür sorunu konusunda sağlık alanda ki diğer sendikalardan
ve internet sitelerinden farklı düşünmektedir. Bizler Kürt sorununu demokratik ve barışçıl çözümünü
savunan sendikayız” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10158
Erişim Tarihi: 01.08.2011

Faciaya kıl payı
Osman Kavuncu Bulvarı Aydınlıkevler tramvay durağında 2 otomobil çarpıştı
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, facia kıl payı atlatıldı.Edinilen bilgiye göre Osman
Kavuncu Bulvarı Aydınlıkevler tramvay durağında meydana gelen trafik kazasında H.S.'nin kullandığı
50 DS 065 plakalı otomobilin, M.Đ.'nin kullandığı 38 NF 818 plakalı otomobile arkadan çarptığı
öğrenildi.Kazada 38 NF 818 plakalı otomobil, trafik ışıklarına çarparak durabildi. Otomobilin tramvay
hattına girmemesi olası bir faciadan kıl payı dönüldüğünün göstergesi oldu.Kazada, 50 DS 065 plakalı
otomobilin içinde bulunan bir bayan şok geçirirken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Đtfaiye ekiplerinin yangın çıkma ihtimaline karşılık önlem aldığı olay yerinde, kaza ile ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10159
Erişim Tarihi: 01.08.2011

Şakayla arkadaşını vurdu
Sarız'da Çavdar köyünde, düğün sonrasında ev temizleyen B.O.'nun kilerde bulduğu av tüfeğini aldığı öğrenildi

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Đlçeler
:0
: 201
: 26 Temmuz 2011 12:41

Kayseri'de silahla şaka yapan bir kişi arkadaşını yaraladı.Edinilen bilgiye göre Sarız ilçesine bağlı
Çavdar köyünde meydana gelen olayda, düğün sonrasında ev temizleyen B.O.'nun kilerde bulduğu av
tüfeğini aldığı öğrenildi. B.O.'nun aldığı av tüfeğini U.U.'ya doğrultarak şaka yaptığı ve bu sırada
tüfeğin ateş aldığı bildirildi.
Olayda U.U.'nun elinden yaralandığı, önce Sarız Devlet Hastanesi'ne, ardından Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.Yetkililer, soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10160
Erişim Tarihi: 01.08.2011

Bünyan'da kaza: 1 ölü
Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesinin Ekiciler köy yolunda meydana gelen olayda O.A.'nın kullandığı
387 H 1363 plakalı otomobilin dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonrasında su kanalına uçtuğu öğrenildi.

Kazada, otomobilde bulunan A.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği, O.A., B.A., A.A. ve B.A.'nın
Bünyan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10161
Erişim Tarihi: 01.08.2011

3 kişi daha intihara kalkıştı
Olaylar Melikgazi, Bünyan ve Develi ilçelerinde meydana geldi. Her iki şahıs da ilaç içerek hayatına son vermek
istedi

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Sürmanşet
:0
: 421
: 26 Temmuz 2011 12:46

- MADDĐ SIKINTILAR ĐNTĐHARA SÜRÜKLEDĐ
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde maddi sıkıntılar çeken bir kişi intihara teşebbüs etti.
Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Koyunabdal kasabasında meydana gelen olayda Z.A.'nın
eşi ile maddi sıkıntılar nedeniyle tartıştığı ve tarım ilacını içtiği öğrenildi. Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırılan Z.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı
öğrenildi.
- DOĞUM KONTROL HAPI ĐLE ĐNTĐHARA KALKIŞTI
Kayseri'nin Develi ilçesinde doğum kontrol hapı ile intihara kalkışan bir kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük kasabasında meydana gelen olayda E.Ç.'nin
ailevi sebeplerden dolayı bunalıma girdiği öğrenildi. E.Ç.'nin girdiği bunalım sonrasında 21 adet
doğum kontrol hapını içerek intihara kalkıştığı ileri sürüldü.
Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
- BUNALIMA GĐRDĐ BĐR KUTU ĐLAÇ ĐÇTĐ
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bunalıma giren bir kişi intihara kalkıştı. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi
ilçesi Turan mahallesinde meydana gelen olayda 54 yaşındaki M.Y.'nin girdiği bunalım sonrasında bir
kutu ilaç içerek intihara kalkıştığı öğrenildi. Yetkililer, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırılan M.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10162
Erişim Tarihi: 01.08.2011

Genç kız 9. kattan atladı
14 yaşındaki genç kız babasının telefonundan arkadaşına mesaj gönderdiği gerekçesiyle ailesiyle tartıştı
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Kayseri'de babasının telefonundan arkadaşına mesaj gönderdiği gerekçesiyle ailesiyle tartışan 14
yaşındaki genç kız, evlerinin 9. katından atlayarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesi Yeni Emek Sitesi'nde, babası Y.B.'nin telefonundan arkadaşına
mesaj gönderdiği gerekçesiyle kendisine tepki gösteren ailesiyle tartışan 14 yaşındaki A.B., 9. kattaki
evlerinin penceresinden atladı. A.B., ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher
Nesibe Hastanesi acil servisine kaldırıldı. A.B. burada yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını
kaybederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10163
Erişim Tarihi: 01.08.2011

Parmak kopartan oyun
Pınarbaşı ilçesinde baltayla oynayan bir çocuk parmağını kesti
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Kayseri'de baltayla oynayan bir çocuk parmağını kesti. Kopan parmağın hastanede dikilemeyeceğini
öğrenen anne gözyaşlarını tutamadı.Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesindeki evlerinin bahçesinde
oyun oynayan Y.K. (7), kaldırmaya çalıştığı baltayla sol elinin serçe parmağını kopardı, yüzük
parmağını ise yaraladı. Annesi tarafından çağrılan 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırılan küçük Y.K.'nın parmakları için operasyon başlatıldı. Bir parmağını kaybettiğinin
farkında olmayan küçük Y.K. doktorların koşturmacasını şaşkın bakışlarla izlerken, anne gözyaşlarını
tutamadı. "Parmağı nasıl dikemezsiniz?" diye soran anneye durumu izah etmeye çalışan doktorlar,
küçük Y.K.'nin parmağını giyotinle keser gibi kestiğini ve bu nedenle dikmenin imkansız olduğunu
söyledi.Oğlunun parmaklarının dikilmesini isteyen anne, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde
yapılan müdahaleden sonra Y.K.'yi alarak başka bir hastanede çare aramaya gitti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10164
Erişim Tarihi: 01.08.2011

2.intihar girişiminde öldü
Eşinin ölümüne dayanamayıp intihar girişiminde bulunan 77 yaşındaki K.Ç. ikinci intihar girişiminde hayatına son
verdi
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Kayseri'de, eşinin ölümüne dayanamayıp intihar girişiminde bulunan 77 yaşındaki K.Ç. ikinci intihar
girişiminde hayatına son verdi.
Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde Ramazan bayramında kaçırılarak
öldürülmüş olarak bulunan çocukların katil zanlısı Uğur Veli Gülışık'ın oturduğu sokakta bulunan 77
yaşındaki K.Ç.'nin intihar ettiği öğrenildi. K.Ç.'nin kimsenin olmadığı bir zamanda oturduğu binanın
bodrum katına inerek kendisini asarak hayatına son verdiği bildirildi.
Yaklaşık bir yıl önce kanser hastası eşini kaybeden K.Ç.'nin 7 ay önce de boğazını keserek intihara
kalkıştığı öğrenilirken, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10165
Erişim Tarihi: 01.08.2011

Kayserispor: 3 Gatefe: 0
Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Kayserispor, Đspanyol takımı Getafe ile oynadığı hazırlık maçını 30 kazandı

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Kayserispor
:0
: 104
: 28 Temmuz 2011 13:20

Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Kayserispor, dün Đspanyol takım Getafe ile oynadığı
hazırlık maçını 3-0 kazandı.
Kayserispor 12 günlük Hollanda kampında dün Đspanya'nın Getafe takımı ile yaptığı son hazırlık
maçında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak moral buldu. Çok sayıda Sarı-kırmızılı taraftarın destek
verdiği maçta Kayserispor'un gollerini Gökhan Ünal ve Amrabat (2) kaydetti.
Maç sonrasında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze AZ Alkmaar maçında alınan
mağlubiyet sonrası bu maçın kendilerine moral verdiğini söyleyerek, "Bu maçta kamp çalışmalarımızın
karşılık verdiğini gördüm. Topa ve oyuna hakim oynadık. Tüm arkadaşları ayrıca kutluyorum. Bu
hepimizin başarısı oldu" dedi.
Liglerin ertelenmesiyle alakalı olarak ise Şota, "Federasyonun almış karara saygı duyuyoruz. Bu süre
içinde takımda bulunan sakat oyuncuların düzelmesini bekliyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10166
Erişim Tarihi: 01.08.2011

FB küme düşerse Kayseri formülü uygulayacak
Şike iddialarıyla zor günler geçiren Fenerbahçe, küme düşerse Đstanbul Büyükşehir Belediyesporla isim değişikliği
yapacak iddiası

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Sürmanşet
:0
: 162
: 29 Temmuz 2011 12:10

Şike iddialarıyla zor günler geçiren Fenerbahçe, ‘küme düşme’ riskiyle karşı karşıya. Ancak
Fenerbahçe’nin en kötü senaryoya dahi formülü hazır. Radikal gazetesinin haberine göre, Türkiye
Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararı Fenerbahçe’yi küme düşürme yönünde olursa, yöneticiler iki
seçenekli bir formül üzerinde yoğunlaşacak. Birinci şık Fenerbahçe, Đstanbul Büyükşehir Belediyespor
(ĐBB) ile birleşecek. Fenerbahçe’nin adı ĐBB, ĐBB’nin adı Fenerbahçe olarak sadece kâğıt üzerinde
değiştirilecek. Ya da ‘ĐBB Fenerbahçe’ adıyla sahaya çıkacak. TFF ve Fenerbahçe borsaya açık şirket
olduğu için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) birinci seçeneğe karşı çıkar ve ‘vize’ vermezse, bu kez
ikinci formül devreye sokulacak.
Đkinci formüle göre ise Fenerbahçe’nin yabancı futbolcuları bir yıllığına ĐBB’ye kiralanacak. Bir yıl
Bankasya Ligi’nde oynayacak Fenerbahçe, gelecek sezon Süper Lig’e yükseldiğinde bu futbolcuları
geri alacak. Böylece yabancı futbolcuların sözleşmesinde ‘takım küme düşmesi halinde futbolcu
serbest kalır’ şartı varsa, bu şekilde geçersiz kalacak ve fiyatları yaklaşık 100 milyon euroyu bulan
futbolcular külüpte kalmış olacak. Fenerbahçeli yöneticilerin ĐBB ile bu konuda temas kurdukları da
öğrenildi. Tabii bu formülü devreye sokabilmek için TFF’nin resmi kararından önce kiralamanın
gerçekleştirilmesi gerekiyor.
TFF’NĐN KARARI BEKLENĐYOR
Đki formül de masada. Elbette Fenerbahçeliler, düşmeyeceklerini düşünüyor. Đddialara karşı da hem
yerli hem de yurtdışından futbol hukuku konusunda uzman isimlere rapor hazırlatıyor. Đlk iş bu
iddialara karşı yapılacak hukuksal mücadele şeklinde olacak. Ancak TFF yönetiminin kararı küme
düşme şeklinde olursa diğer iki formülden bir çıkış yolu aranacak.
‘KAYSERĐ ĐŞĐ’ BĐRLEŞMELER
Türk futbolunda bundan önce üç önemli birleşme veya isim hakkı satın alma olayı (kamuoyunda hülle
olarak yorumlanan) gerçekleştirildi. 2003-04 sezonunda Süper Lig’den düşen Kayserispor, aynı sezon
Süper Lig’e yükselme hakkı elde eden Erciyesspor ile isim değişikliği yapıp, Süper Lig’de oynamaya
devam etti. Büyük bir çöküş yaşayıp amatör kümeye kadar düşen Türk futbolunun çınarlarından
Göztepe AŞ de 2008’de Aliağa Belediyespor’un yarışma haklarını satın alarak 3. Lig’de mücadele
etmeye başladı.
Federasyonun, 2007-08’de Süper Lig’de oynayan Gençlerbirliği Oftaşspor’un Gençlerbirliği ile ‘organik
bir bağı olduğu’nu bildirmesi üzerine, kulüp, 2008’de ismini Hacettepespor olarak değiştirip 2008-09
sezonunda ligde yoluna devam etti.
‘TFF ĐZĐN VERMEMELĐ’
Peki Fenerbahçe ile Đstanbul Büyükşehir Belediyespor’un olası birleşmesi hukuken mümkün mü? Spor
hukukçusu Kemal Kapulluoğlu, böyle bir adıma Türkiye Futbol Federasyonu’nun izin vermemesi
gerektiğini savunuyor: “TFF, kendi yaptırımını boşa çıkartacak bir uygulamaya izin vermemeli. Çünkü
siz bir ceza veriyorsunuz ama cezayı alan bunu boşa çıkartacak bir işlem yapıyor, bu normal değil.”
2004’te Kayserispor ile Erciyespor arasında yapılan isim değişikliğini de yorumlayan Kapulluoğlu, “O
zaman taraflar, Süper Lig’e çıkan takımın ismine şehrin adının verilmesini talep ettiler. Bu da masum
bir talep olarak değerlendirilip kabul edildi. Gizli bir niyet görülmedi yani” diye konuştu.
FENER’ĐN KADERĐNĐ SPK ÇĐZER
Türkiye Futbol Federasyonu’nun izniyle, amatör ve profesyonel tüm futbol faaliyetlerini halka açık
şirketi Sportif AŞ’ye devreden Fenerbahçe’ye Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) bu konuda henüz
onay çıkmadı. SPK yetkilileri, federasyonun izninden önce yaptıkları açıklamalarda, Fenerbahçe
Futbol Takımı’nın, Sportif AŞ’ye devrinin soruşturmadan etkilenebileceğine dikkat çekerek, “TFF,
futbolcu değerini etkileyen karar alırsa devir zorlaşır. Belirlenen değerlerden oyuncular Sportif AŞ’ye
alınmayabilir” değerlendirmesinde bulunmuştu.
SPK’nın bu konudaki incelemesi sürerken, Fenerbahçe Sportif AŞ, Volkan Babacan’ın ardından
Emenike’nin de transferini borsaya bildirdi. Sportif AŞ, futbol takımını 134.1 milyon değer üzerinden
devralmıştı. Fakat, TFF’nin şike soruşturması sonunda takımı küme düşürmesi, şampiyonluğunu
alması ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmasına izin vermemesi yönünde kararlar alması halinde takımın
belirlenen değeri karşılamasını neredeyse imkânsız kılacak. SPK’nın bu birleşmeye onay vermemesi
durumunda, Fenerbahçe’nin Sportif AŞ’nin bünyesinden çıkacak olan futbolcularını, şike soruşturması
sonuçlanana kadar başka bir kulübe devretmesinin önü açılacak.
BAŞKA KULÜBE DEVĐR ZOR
SPK’nın birleşmeye onay vermesi halinde ise futbolcuların başka bir kulübe devredilmesi teknik olarak
güçleşecek. Çünkü futbolcuların başka bir kulübe verilmesi, malvarlığını azaltma olarak yorumlanacak.

Birleşmenin onaylanması durumunda ayrıca şike soruşturması sonuçlanana kadar Fenerbahçe’nin
futbol takımının başka bir takımla birleştirilmesi de çok zor. Zira, böyle bir birleşmenin gerçekleşmesi
için halka açık şirketin ortaklarına çağrı yapılması gerekliliği var.
Birleşmenin onaylanmaması durumunda takımın başka bir takımla birleşmesi için yine SPK’nın izni
gerekecek. Çünkü halka açık şirket gelirinin tamamını futbol takımından sağlıyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10167
Erişim Tarihi: 01.08.2011

Kayseri'ye 1 şehit haberi daha
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan 22 yaşındaki Mustafa Bulut şehit oldu

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Sürmanşet
:0
: 162
: 30 Temmuz 2011 13:39

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan 22 yaşındaki Mustafa Bulut, sosyal paylaşım
sitesinde şehitler için yazdığı, "Siz rahat olun biz vatanı bekliyoruz" sözleriyle yürekleri dağladı.
Şehidin evine ise ateş düştü.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde devriye görevi yapan askeri time, teröristlerce açılan ateş sonucu 1
asker şehit oldu. Dün gece geç saatlerinde ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Beyyurdu
köyü yakınlarında yol güvenliğini sağlamakla görevli askerlere teröristlerce ateş açıldı. Açılan ilk
ateşle, Kayseri nüfusuna kayıtlı Er Mustafa Bulut (22) şehit düştü.
25 Şubat'ta askere giden 22 yaşındaki Mustafa Bulut, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Küçükyüreğil köyüne
kayıtlı. Đki çocuğu olan ailenin tek erkek çocuğu olan Bulut, Isparta'daki birliğindeyken, silah
arkadaşlarıyla birlikte Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde görevlendirildi. Beyyurdu köyü yakınlarında
arazi araması yaparken, bölücü terör örgütünün saldırısında Mustafa Bulut şehit düştü. Acı haber
şehidin ailesine erken ulaştı. Oğullarının şehit olduğunu öğrenen anne Esma ve baba Ömer Bulut,
sinir krizleri geçirdi. Oğlunun fotoğrafına sarılan baba Ömer Bulut gözyaşlarına boğulurken, anne
Esma Bulut, yapılan iğnelerle sakinleştirildi. 5,5 aylık asker Mustafa Bulut'un annesiyle son telefon
konuşmasında, "Anne ben çok iyiyim, hiç merak etme beni anne" dediği öğrenildi.
Şehit er Mustafa Bulut'un cenazesinin öğleden sonra Kayseri'ye getirilmesi bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10168
Erişim Tarihi: 01.08.2011

Şehit Mustafa'nın evinde yas
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Mustafa Bulut'un evinde gözyaşları sel olup aktı
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Mustafa Bulut'un evinde gözyaşları sel olup
aktı.
22 yaşındaki Mustafa Bulut'un şehit düştüğü haberinin gelmesiyle anne Esma ve baba Ömer Bulut
adeta yıkıldı. Evde üzüntüyle kendinden geçen anneyi polis memureleri ve yakınları teselli etmeye
çalıştı. Haberin yayılması üzerine ailenin akrabaları taziye ziyaretine gelirken, gözyaşlarının sel olup
aktığı evden ağıtlar da yükseldi. Sancaktepe Mahallesi'nde Bulut ailesinin komşuları da kapılarına
Türk bayrağı asarak acıya ortak oldu. Güçlükle ayakta durabilen baba Ömer Bulut, yakınları tarafından
teselli edildikten sonra evin bahçesine çıkarıldı. Burada Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10169
Erişim Tarihi: 01.08.2011

Kara Mustafa'm şehit mi oldun!
Şehidin Kayseri'nin merkez Kocasinan Đlçesi Sancaktepe Mahallesindeki babasının evine ateş düştü
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HAKKARĐ’nin Şemdinli Đlçesi’nde, terör örgütü PKK ile girilen silahlı çatışmada Piyade Er Mustafa
Bulut’un şehit olduğu haberi, Kayseri’nin merkez Kocasinan Đlçesi Sancaktepe Mahallesi’ndeki
babasının evine ateş gibi düştü.
Aslen Sivas’ın Şarkışla ilçesi Küçükyüreğil köyü nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki Mustafa Bulut, geçen 25
Şubat’ta vatani görevini yapmak üzere evinden ayrıldı. Askerlik öncesi yeni sanayi bölgesindeki bir
tamirhanede makascı ve kaportacılık yapan ve ailenin tek erkek çocuğu olan Mustafa Bulut,
Isparta’daki birliğinden silah arkadaşları ile birlikte Hakkari’nin Şemdinli Đlçesi’nde görevlendirildi.
Beyyurdu Köyü yakınlarında yol güvenlik görevi yaparken dün gece PKK’lı teröristlerin açtığı ilk ateşle
er Mustafa Bulut şehit düştü. Acı haber, Kayseri’nin Sancaktepe Mahallesi Akçatı Sokak’ta oturan
Bulut ailesine verildi. Đki çocuk babası, inşaat işçisi Ömer Osman Bulut, tek erkek çocuğunun şehit
düştüğünü duyunca fotoğrafına sarılarak ağladı. Oğlunun fotoğrafını yatağın üstüne koyup üzerine
kapanarak ağlayan ve uzun süre oğlunun fotoğrafını sessizce seyreden babanın bu hali yakınlarının
yüreklerini dağladı.
Geçen ay nişanlanan kızkardeşi Fadime, anne Esma ise, baygınlık geçirdi. Yakınları ise, "Kara
Mustafa şehit mi düştün?"’ diyerek gözyaşı döktü. Şehit piyade er Mustafa Bulut’un cenazesi yarın
Kayseri’de Hunat Camii’nde kılınacak namazın ardından Kartal semtindeki şehitlikte toprağa verilecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10170
Erişim Tarihi: 01.08.2011

Şehit Mustafa toprağa verildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Mustafa Bulut, memleketi Kayseri'de toprağa verildi
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Mustafa Bulut, memleketi Kayseri'de Milli
Savunma Bakanı Đsmet Yılmaz'ın da katıldığı törenle toprağa verildi.
Şehit Mustafa Bulut'un cenazesi, Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında top arabasıyla
Kartal Şehitliği'ne getirildi. Anne ve babasının gözyaşlarına boğulduğu törende Milli Savunma Bakanı
Đsmet Yılmaz, TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti
Kayseri milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya ve Pelin Gündeş Bakır ile çok sayıda vatandaş hazır bulundu.
Şehit askerin öz geçmişinin okunmasının ardından şehit Mustafa Bulut'un cenazesi saygı duruşu ile
birlikte toprağa verildi. Şehidin mezarına Milli Savunma Bakanı Yılmaz da toprak attı. Okunan duaların
ardından Türk bayrağı şehidin babası Ömer Bulut'a teslim edildi. Bakan Yılmaz, Ömer Bulut'a
başsağlığı dileyerek, Kartal Şehitliği'nden ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10172
Erişim Tarihi: 01.08.2011

