KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
29.08.2011–04.09.2011

Đyi bayramlar Kayseri
Kayseri.net.tr olarak ziyaretçilerimizin Mübarek Ramazan Bayramını ve 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik
ediyoruz
Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Sürmanşet
:0
: 77
: 30 Ağustos 2011 04:03

Kayseri.net.tr olarak ziyaretçilerimizin Mübarek Ramazan Bayramını ve 30 Ağustos Zafer Bayramını
tebrik ediyoruz
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10245
Erişim Tarihi: 05.09.2011

Mesleğinde 1 numara oldu
Kayseri'de saat tamirciliğine merakla başlayan Tuğba Erkara, zamanla mesleğindeki tek bayan saat tamircisi oldu

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 167
: 01 Eylül 2011 13:42

Kayseri'de saat tamirciliğine merakla başlayan Tuğba Erkara, zamanla mesleğindeki tek bayan saat
tamircisi oldu. Erkara, karşılarında bayan bir saat tamircisi görenlerin oldukça şaşırdığını söyledi.
Ailesinin 1943 yılında saat tamirciliğine başladığını, babası Mahmut Erkara'nın ise, 1966 yılından beri
bu mesleği yaptığını söyleyen Tuğba Erkara, "Babam evde de saat tamiri yapardı. Ben de merakla
izlerdim" dedi. Babasının 5 yıl önce rahatsızlandığını ve dükkanı kendisinin açtığını söyleyen Erkara,
"Zamanla bu meslekte kendimi geliştirdim. Yaklaşık 5 yıldır da bu işi babamla birlikte yapmaya
başladım. Kayseri Saatçiler Odası tarafından da saat tamirciliği mesleğinde tek olmam sebebiyle
plaket verildi" diye konuştu. Merakla başladığı meslekte tek bayan olmanın mutluluğunu yaşadığını
ifade eden Erkara, saat tamiri için gelenlerin kendisini görünce şaşırdıklarını anlattı. Erkara, "Đçeriye
girenler, karşılarında bir bayan saat tamircisi görünce çok şaşırıyorlar. Saatlerini teslim ettiklerinde,
'Acaba yapabilir mi? Becerebilecek mi?' diye tereddütte kalıyorlar. Ancak saatlerinin tıkır tıkır
çalışmasından sonra gönül rahatlığıyla dükkandan ayrılıyorlar" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10246
Erişim Tarihi: 05.09.2011

3 gün aç susuz kaldı!
Kayseri'de 70 yaşında bir kadın, yalnız yaşadığı evinde düşerek baygınlık geçirdi
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Tarih

: Güncel
:0
: 149
: 01 Eylül 2011 13:42

Kayseri'de 70 yaşında bir kadın, yalnız yaşadığı evinde düşerek baygınlık geçirdi. Yarı felçli olduğu
öğrenilen yaşlı kadın 3 gün boyunca evde aç-susuz kalırken, kendisini merak eden komşularının
duyarlılığı sayesinde kurtuldu. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Türk Ocağı
Caddesi'ndeki evde yalnız yaşayan ve yarı felçli olduğu öğrenilen 70 yaşındaki Fikriye Y., yatağından
kalkmak isterken düşerek başını çarptı. Fikriye Y. başından aldığı darbeyle bayılırken, ayıldıktan sonra
kalkamadığı için 3 gün boyunca kimseye haber veremedi. 3 gün boyunca aç-susuz kalan yaşlı kadının
imdadına ise duyarlı komşuları yetişti. Kendisinden haber alamadıkları için hayatından endişe eden
Fikriye Y.'nin komşuları, durumu yaşlı kadının çocuklarına bildirdi. Eve gelerek yaşlı kadının yerde
hareketsiz olduğunu gören yakınları ve komşuları, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10247
Erişim Tarihi: 05.09.2011

Siyasi Partilerde bayramlaşma
CHP ve MHP il başkanlıklarında partililer arasında bayramlaşma yapıldı
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: 01 Eylül 2011 13:45

CHP Kayseri Đl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine çok sayıda partili katıldı.
Tören öncesi gazetecilere bir açıklama yapan Đl Başkanı Ayhan Gülsoy, tüm Kayseri halkının
bayramını kutladı. 30 Ağostos Zafer Bayramı'nda hem sevinci hemde hüznü yaşadıklarını kaydeden
Gülsoy, Kayseri'de gerçekleştirilen törenlerde katılımın az olmasının üzücü olduğunu kaydetti. Gülsoy,
"30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hak ettiği ilgiyi görmemesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ne yazık ki yeteri
ilgi gösterilmedi" dedi.
Başkan Gülsoy, CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu'nun yurt dışında olması nedeniyle törenlere
katılamadığını sözlerine ekledi.

- MHP'DE BAYRAMLAŞMA TÖRENĐ
MHP Kayseri Đl Başkanlığı'nda coşkulu bayramlaşma töreni yapıldı.
Parti binası önünde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu,
Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke, MHP'li belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis
üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.
Bayramlaşma öncesi gazetecileri açıklamalarda bulunan Başkan Eke, Ramazan Bayramı'nın buruk
geçtiğini belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramımızla birlikte rahmeti, bereketi ve mağfireti, aynı
zamanda içerisinde bin aydan hayırlı olan Kadir gecesi ile bizleri şereflendiren ramazan ayı ve
bayramı son yıllarda olduğu gibi bu yılda yine buruk yine sıkıntılı geçmiştir. Bayramlar bayram
olmaktan ziyade şeklen kutlanır hale gelmiştir" dedi.
Yapılan açıklamanın ardından Đl Başkanı Mete Eke ve Milletvekili Yusuf Halaçoğlu partililer ile tek tek
bayramlaştı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10248
Erişim Tarihi: 05.09.2011

At nallarının altında kaldı
Hacılar Karpuzseki köyünde 11 yaşındaki çocuk, attan düşerek yaralandı
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Kayseri'de 11 yaşındaki çocuk, attan düşerek yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Hacılar Karpuzseki köyünde yaşandı. 11 yaşındaki M.K., Ramazan
bayramında eğlenmek için ata bindi. Dengesini kaybederek düşen M.K., atın nallarının altında kalması
sonucu yaralandı. Yüzünden ve kafasından aldığı darbe ile yaralanan M.K. Eğitim ve Araştırma
Hastanesi acil servisine kaldılarak tedavi altına alındı.
M.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10249
Erişim Tarihi: 05.09.2011

Katili her yerde aranıyor
Araziden dönmeyen ve bir gün sonra öldürülmüş halde bulunan 56 yaşındaki çobanın katil zanlısı her yerde
aranıyor
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: Sürmanşet
:0
: 238
: 01 Eylül 2011 13:47

Kayseri'de büyükbaş hayvanlarını otlatmaya götürdüğü araziden dönmeyen ve bir gün sonra
öldürülmüş halde bulunan 56 yaşındaki çobanın katil zanlısı her yerde aranıyor.
Geçtiğimiz günlerde Melikgazi ilçesi Mimarsinan Dere Mahallesi'nde besicilik yapan 56 yaşındaki S.A.,
20 büyükbaş hayvanını otlatmaya götürdüğü araziden dönmemiş, ailenin polise haber vermesiyle
ekipler arama çalışmalarına başlamıştı. Mahalle halkının da katıldığı aramada bir gün sonra
bıçaklanıp, ardından tüfekle ateş edilerek öldürülen S.A.'nın cesedine ulaşılmıştı. Ortadan kaybolan
büyükbaş hayvanlar için cinayetin işlendiği şüphesi üzerinde duran polis, olayı gerçekleştiren kişi yada
kişilerin bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. S.A.'nın ailesi ise, Ramazan ayının son
günlerinde yaşanan olayla adeta bayramları zehir oldu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10250
Erişim Tarihi: 05.09.2011

Krizin dedikodusu bile maaşları eritti
Türkiye Kamu-Sen Đl Temsilcisi Ali Đhsan Öztürk krizin dedikodusunun bile emmur maaşlarını eritmeye yettiğini
söyledi
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Türkiye Kamu-Sen Đl Temsilcisi Ali Đhsan Öztürk, Araştırma Geliştirme Merkezi'nin yaptığı
araştırmalarda, krizin dedikodusunun bile emmur maaşlarını eritmeye yettiğini söyledi.
Türkiye Kamu-Sen Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin araştırma sonuçlarını yorumlayan Türkiye
Kamu-Sen Đl Başkanı Ali Đhsan Öztürk, bir ekonomik dalgalanma durumunda en büyük zararı yine dar
ve sabit gelirlilerin yaşadığını belirtti. Öztürk, “Genel olarak bir ülke hakkında fikir sahibi olmak için o
ülke ile benzer ekonomik ve demografik yapıya sahip diğer ülkelerle kıyaslama yapılır. Bu
kıyaslamanın en temel yolu da ülke içindeki ekonomik değerleri uluslar arası para birimi cinsinden
incelemektir. Özellikle Türkiye gibi ülke içindeki tüketiminin büyük bölümünü ithal ürünlerle karşılayan
ve ticaretini döviz üzerinden gerçekleştiren bir ülke için, böyle bir değerlendirme yapmak zorunlu
olmuştur. Çünkü döviz kurlarındaki değişim, kullandığımız mallara da yansıyor. Bu da maaşların
aslında döviz fiyatları ile doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyuyor” dedi. Öztürk, “Bu noktada
Türkiye'de de ekonomik kriz söylentilerinin kimlerin işine yaradığı bilinmez ancak, bu durumdan zarar
gören kesimin memurlar ve emekliler olduğu, Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi'nin
yaptığı araştırma ile kesinleşti.
Ekonomik kriz söylentileri nedeniyle memurun aylık kaybı Dolar cinsinden 100,6 Doları; Euro cinsinden
ise 129,7 Euro'yu bulmuştur. Avrupa Birliği ülkelerinde maaşlar artarken, kriz olmayan Türkiye'de
ücretler korunamamıştır. Gelişmeler memur ve emeklilerimize bayramı zehir etmiştir. Hükümet bu
zararı mutlak surette hesap edip, zararı karşılayacak tedbirleri almak zorundadır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10251
Erişim Tarihi: 05.09.2011

Peter Pekarik Kayserispor'da
Kayserispor, Almanya'da Wolfsburg takımında forma giyen Peter Pekarik ile anlaştı
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Kayserispor, Almanya'da Wolfsburg takımında forma giyen Peter Pekarik ile anlaştı.
Kayserispor'un resmi internet sitesinde 'Taraftarımıza bayram hediyesi' başlığı ile duyurulan habere
göre, Almanya Bundesliga takımlarından Wolfsburg'da forma giyen, 25 yaşındaki Slovak savunma
oyuncusu Peter Pekarik ile anlaşma sağlandı. Pekarik ile 1 yıl kiralık ve 3 yıl opsiyonlu olarak
anlaşıldığı açıklandı.
25 yaşındaki Pekarik, Slovakya Mili Takımı'nda da sağ bek olarak oynuyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10252
Erişim Tarihi: 05.09.2011

Böyle intihar görülmedi!
22 yaşında bir genç, mutfak tüpünün hortumunu ağzına bantlayarak gazı açıp intihar etti
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: Sürmanşet
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Kayseri'de 22 yaşında bir genç, mutfak tüpünün hortumunu ağzına bantlayarak gazı açıp intihar etti.
Tüm binayı saran gaz patlama noktasına ulaşırken, ekipler facia yaşanmaması için seferber oldu.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Sönmez Sokak 18 numaralı binanın
bodrum katında yalnız yaşadığı öğrenilen 22 yaşındaki A.K., henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü
mutfak tüpünün hortumunu ağzına bantlayıp gazı açtı. A.K. olay yerinde hayatını kaybederken, gaz
kokusunu alan komşuları durumu itfaiye ve Kayserigaz yetkililerine bildirdi. Kısa sürede binaya ulaşan
ekipler, yüksek derecede yayılan gazın patlama noktasına ulaşması sebebiyle güvenlik önlemlerini
artırdı. Gaz kokusunun yoğun olduğu bodrum kata inen polis, cevap veren olmaması üzerine kapıyı
zorlayarak içeri girince A.K.'nin cesedi ile karşılaştı. Soluk almakta güçlük çeken ekipler, komşulara
ocaklarını açmamaları ve çevredeki vatandaşlara da cep telefonlarını kullanmamaları uyarısında
bulundu. Ekipler, herhangi bir patlama olmaması için vantilatör yardımıyla içerideki gazı çıkarmaya
çalıştı. Faciaya ramak kala patlama engellenirken, A.K.'nin intihar nedeniyle ilgili henüz bir bilgi
edinilemedi.
Komşular ise polisin ikazına rağmen evlerinin balkonundan içeri girmeyi reddedip olayı izlemeyi tercih

etti. Vatandaşlar, A.K.'nin daha önce de intihara kalkıştığını ve yaralı kurtulduğunu belirtti.
A.K.'nin cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için hastane morguna
kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10253
Erişim Tarihi: 05.09.2011

Yakınları sinir krizleri geçirdi
Mutfak tüpünün hortumunu ağzına bantlayarak gazı açtıktan sonra intihar eden gencin yakınları sinir krizleri
geçirdi

Kategori
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: Güncel
:0
: 230
: 02 Eylül 2011 17:57

Mutfak tüpünün hortumunu ağzına bantlayarak gazı açtıktan sonra intihar eden gencin yakınları, olay
yerinde sinir krizleri geçirdi.
Fevzi Çakmak Mahallesi Sönmez Sokak'ta meydana gelen olayda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri,
daireye dolan gazın vantilatör yardımı ile dışarı çıkarılmasından sonra içeri girebildi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında mutfak tüpünün hortumunu ağzına bantlayarak
yaşamına son verdiği öğrenilen 22 yaşındaki A.K.'nın cenazesi Olay Yeri Đnceleme ekiplerinin yaptığı
çalışmalar sonrasında çıkarıldı.
Sönmez Sokağa gelen A.K.'nın yakınları, A.K.'nın hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizleri geçirdi.
Yetkililer olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10254
Erişim Tarihi: 05.09.2011

Yatağında ölü bulundu
Kayseri'de 16 yaşındaki genç, yatsı namazını kıldıktan sonra yattığı yatağında ölü bulundu
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: Güncel
:0
: 333
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Kayseri'de 16 yaşındaki genç, yatsı namazını kıldıktan sonra yattığı yatağında ölü bulundu.
Bayram tatili nedeniyle, Kocasinan ilçesindeki babaannesinin yanında kalan 16 yaşındaki Ö.Ö., yatsı
namazını kıldıktan sonra kendisi için hazırlanan yatağa yattı. Sabah kahvaltısını hazırlayarak torununu
uyandırmaya gelen babaanne, Ö.Ö.'ye seslenmesine karşın yanıt alamadı. Babaannenin durumu

babasına haber vermesiyle hareketsiz olan Ö.Ö., Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını
kaybettiği öğrenilen Ö.Ö.'nün yakınları haberin ardından sinir krizleri geçirdi.
Morga kaldırılan Ö.Ö.'nün ölüm sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10255
Erişim Tarihi: 05.09.2011

Kayseri'ye şehit haberi
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Bekir Erciyes'in baba ocağına ateş
düştü
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Tunceli'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Bekir Erciyes'in baba
ocağına ateş düştü. Henüz 7 aylık hamile eşine acı haberi Đl Müftüsü verirken, 3 yıl önce askerde
hayatını kaybettiği evladının acısını üzerinden atamayan baba ile anne ise şehit haberiyle bir kez daha
yıkıldı.
Anne Ayşe ve baba Bekir Erciyes, 3 yıl önce vatani görevini yaparken evlatları Muhammet Erciyes'i
kaybetti. Kaza kurşunu veya intihar olarak gerçekleştiği ileri sürülen Muhammet'in ölümünün ardından,
Tunceli'de görev yapan 27 yaşındaki Uzman Çavuş oğlu Bekir Erciyes'in girdiği çatışma sonrası şehit
düştüğü haberi ailenin yüreğine kor düşürdü. Kayseri'nin Felahiye ilçesi Kayapınar beldesinde
yaşayan anne ile baba, komutanın verdiği acı haberle fenalaştı. Hazır bekletilen ambulansla sağlık
ocağına kaldırılan Erciyes çifti, burada sakinleştirici iğne yapıldı. Şehit annesinin eve gelişindeki
feryatları ise yürekleri dağladı. Haberi duyan akrabaları baba ocağına akın ederken, şehit evine ise
dev Türk bayrağı asıldı.
7 AYLIK HAMĐLE EŞĐNE ACI HABERĐ ĐL MÜFTÜSÜ VERDĐ
Şehit Erciyes, görevi nedeniyle Ramazan Bayramı için memleketine gelemezken, 1 yıl önce evlendiği
eşini Kayseri'de yaşayan annesinin evine göndermişti. 7 aylık hamile olan eşi Serpil Erciyes'e ise acı
haberi Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil bildirdi. Fenalaşan Serpil Erciyes'e de, sağlık ekipleri müdahale etmeye
çalıştı.
Şehit Bekir Erciyes'in Kayseri'deki cenaze töreninin de bugün gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10257
Erişim Tarihi: 05.09.2011

Kayseri şehidini bekliyor
Tunceli'de şehit düşen uzman çavuş Bekir Erciyes'in konvoyla Kayseri Havaalanı'na gelen vatandaşlar tarafından
karşılanacak
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: 04 Eylül 2011 13:44

Tunceli'de hain saldırı sonrasında şehit düşen uzman çavuş Bekir Erciyes'in cenazesi yaklaşık 150
arabalık konvoyla Kayseri Havaalanı'na gelen vatandaşlar tarafından karşılanacak.
Kayseri'ye yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Felahiye ilçesinin Karapınar beldesinden çıkan
yaklaşık 150 araçlık konvoy, şehit Bekir Erciyes'in cenazesini almak için havaalanına doğru yola çıktı.
Felahiye ilçesi ve Karapınar beldesinde şehidi karşılamak için evlerin balkonuna ve dükkanlara türk
bayrağı asıldı.
Dev Türk bayrağı asılan şehidin evinde ise hüzünlü bekleyiş sürüyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10258
Erişim Tarihi: 05.09.2011

2 ay sonra baba olacaktı!
27 yaşındaki Kayserili Uzman Çavuş Bekir Erciyes, Tunceli'de gittiği operasyonda şehit oldu
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: Güncel
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Tunceli'de güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışma sonrası şehit düşen Kayserili Uzman
Çavuş Bekir Erciyes, ölümünden önce operasyon görüntülerinden klip yaparak paylaşım sitesinde
yayınladığı ortaya çıktı.
Teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 27 yaşındaki Kayserili Uzman Çavuş Bekir Erciyes,
Tunceli'de gittiği operasyon ve intikallerdeki fotoğraflarını klip yaparak sosyal paylaşım sitesinde
yayınladığı ortaya çıktı. 5 ay önce yayınlanan klibin sonunda şehit Erciyes'in gözleri kapanık şekildeki
fotoğrafı da dikkat çekti.
ARKADAŞINA "BĐRŞEY OLMAZ" DEDĐ 17 GÜN SONRA ŞEHĐT DÜŞTÜ
Sosyal paylaşım sitesinde Erkan Aydın isimli arkadaşının "Dikkat et devrem aklım hep sizde" şeklinde

uyarısına Erciyes, "Allah'ın izniyle bişey olmaz devrem" diye cevap verdiği görüldü. Erciyes, bu
yazısından tam 17 gün sonra şehit düşerken, geride sadece fotoğrafları kaldı.
Bir yıl önce evlenen Erciyes, 2 ay sonra da baba olacaktı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10259
Erişim Tarihi: 05.09.2011

Cenazede Sadık Yakut'a tepki
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'a bir şehit yakını, "Dünyanın en iyi ordusu, PKK'yı nasıl dize getiremiyor" diye
sordu
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Şehit Uzman Çavuş Bekir Erciyes, Felahiye ilçesi Kayapınar mezarlığında toprağa verildi. Türk
bayrağının teslim edilmesi sırasında bir şehit yakını gözyaşları içinde, "Dünyanın en iyi ordusu, PKK'yı
nasıl dize getiremiyor" diye sitem etti.
Şehit Bekir Erciyes'in cenazesinin mezarlığı getirilişi sırasında şehidin eşi Serpil Erciyes, gözyaşlarına
hakim olamadı. Şehidin özgeçmişi okunduktan sonra toprağa verilmesi sırasında Serpil Erciyes, eşini
son kez görebilmek için büyük çaba sarf etti. Şehidin duaları eşliğinde toprağa verilmesinden sonra
Kuran-ı Kerim okundu. Kuran bitiminde saygı ateşi yapılarak, Türk bayrağı, Garnizon Komutanı Ali
Demiral tarafından şehidin eşi Serpil Erciyes'e teslim edildi.
Bu sırada, baba Erciyes'e taziyelerini ileten TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'a bir şehit yakını,
"Dünyanın en iyi ordusu, PKK'yı nasıl dize getiremiyor" diye sorarak, cevabının verilmesini istedi. Şehit
yakının tepkisine sessiz kalan Yakut, törene katılan protokolle birlikte mezarlıktan ayrıldı. Şehit babası
Ali Erciyes ise, "Bir oğlum öldü. Diğer oğlumu şehit verdim, bir oğlum daha var" dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10260
Erişim Tarihi: 05.09.2011

Otomobil duvara çarptı
Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobil içindeki şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı
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Kayseri'de, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle
alev alan otomobil içindeki şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Olay, Organize Sanayi yolunda meydana geldi. 38 PE 927 plakalı otomobilin sürüsü G.O., direksiyon
hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan bahçeli bir evin duvarına çarparak durabildi.
Çarpma sonucunda otomobilin yandığını gören çevredeki vatandaşlar yaralı vatandaşı araçtan
çıkararak yangını söndürmeye çalıştı. Vatandaşlar daha sonra itfaiye ve 112 ambulans ekiplerine olayı
haber verdi. 112 ambulans ekipleri yaralı G.O.'yu hastaneye kaldırırken, 110 ekipleri de araçtaki
yangını söndürdü.
Arabanın süratli olduğunu söyleyen vatandaşlar otomobilin kayarak duvara çarptığını, yaralıyı
otomobilden çıkararak yangını söndürdüklerini belirtti.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10261
Erişim Tarihi: 05.09.2011

Peygamber Devesi bile şehide ağladı
Tunceli'de şehit olan Bekir Erciyes'in cenaze namazında 'Peygamber Devesi'nin tabutun başında ağlar gibi
durması dikkat çekti
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Tunceli'de şehit olan Bekir Erciyes'in cenaze namazında 'Peygamber Devesi'nin tabutun başında ağlar
gibi durması dikkat çekti. Şehidin eşi tören bitene kadar dimdik ayakta durdu.
Şehit Uzman Çavuş Bekir Erciyes'in tabutunun camiye getirilmesiyle gözyaşları sel oldu, aktı. Şehidin
anne ve babasının tabutun başında ağlamasından sonra tabutun başına gelen 7 aylık hamile eşi
Serpil Erciyes, kendisine getirilen sandalyeye oturmayarak namaz başlayana kadar ayakta durdu. Bu
sırada şehidin tabutunun başına konan 'Peygamber Devesi' dikkat çekti. Peygamber devesinin tabutun
başında uzun süre ağlar vaziyette durması çevredekilerin dikkatini çekti. Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil'in
Đstiklal Marşı'ndan bir kıt'a okuyarak, Çanakkale ruhunun bu millette olduğu sürece bölücü güçlerin
muaffak olamayacağını söyledi. Ali Maraşlıgil'in cenaze namazı kıldırmasından sonra şehidin cenazesi
yaklaşık bin kişi eşliğinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla belde
mezarlığına getirildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10262
Erişim Tarihi: 05.09.2011

Bu ölüm sana yakışmadı yavrum!
Tunceli'de terör örgütü PKK'nın saldırısına uğrayarak şehit olan Bekir Erciyes son yolculuğuna uğurlandı
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Tunceli'de terör örgütü PKK'nın saldırısına uğrayarak şehit olan Bekir Erciyes son yolculuğuna
uğurlandı. Oğlunun tabutuna sarılan şehit babası Ali Erciyes, "Đki evladım var onları da şehit
verebilirim. 2 oğlum ve ben bu vatan için her zaman şehit olmaya hazırız" diyerek, feryat etti.
Konvoy eşliğinde Kayseri'nin Felahiye ilçesi Kayapınar beldesine getirilen şehit Uzman Çavuş Bekir
Erciyes, cenaze namazı kılınmak üzere belde camisine getirildi. Şehidin cenazesine TBMM
Başkanvekili Sadık Yakut, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici ve protokol üyeleri ile binlerce Kayserili
katılırken, cenaze törenine Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar, kuvvet komutanlıklarından,
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere siyasiler ve partilerden siyah çelenk gönderildi.
"Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarının atıldığı cenazede, cami avlusuna gelen Ayşe Erciyes,
oğlunun tabutuna sarılarak, "Bu ölüm sana yakışmadı yavrum" diye gözyaşlarına boğularak,
fotoğrafını öptü. Fenalık geçiren anneye sağlık ekipleri müdahale etti. Şehidin yakınları ve kardeşleri
de fenalık geçirirken, oğlunun tabutu başına gelen baba Ali Erciyes ise iki oğlu daha bulunduğunu
söyleyerek, "Đki evladım var onları da şehit verebilirim. 2 oğlum ve ben bu vatan için her zaman şehit
olmaya hazırız" diye feryat etti. Şehidin cenazesine 7 aylık hamile eşi Serpil Erciyes de katıldı.
Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil tarafından ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından
şehidin cenazesi belde mezarlığına defnedildi. Beldenin ilk şehidi olan Bekir Erciyes, dualar eşliğinde
defnedildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10263
Erişim Tarihi: 05.09.2011

