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Bünyan Ülkü Ocakları yaz okulu!
Bünyan Ülkü Ocakları Temsilciliği tarafında Ortaöğretime yönelik yaz okulu kursları açıldı.
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Bünyan Ülkü Ocakları Yaz Okulu Açıldı!
Kayseri Ülkü Ocakları’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Bünyan Ülkü Ocakları temsilciliği
tarafından Ortaöğretim öğrencilerine yönelik “YAZ OKULU” açıldı. Kendisi de Uzman Đngilizce
Öğretmeni ve eğitimci olan Bünyan Ülkü Ocakları Başkanı Erhan ÖZHAN “YAZ OKULU” ile ilgili olarak
yayınladığı basın açıklamasında okul hakkında bilgiler verdi;
Bünyan’ın tek gençlik organizasyonu olma özelliğini taşıyan “Bünyan Ülkü Ocakları” tarafından ilçe
tarihinde ilk kez gençlere yönelik Yaz Okulu açılmış oldu. Đlçe merkezinin sosyo-ekonomik koşulları
göz önüne alındığında çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerinin dar bir alana
sıkışmış olduğu gerçeği ortadır. Özellikle okul dönemi dışında kalan tatil günleri hem aileler hem de
çocuklar için bir “kayıp dönem” olarak geçmektedir.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bünyan temsilciliği olarak, özelde ilçemizin, esasta ise
memleketimizin geleceği olan nesilleri gücümüzün yettiği ölçüde yetiştirmeyi "tarihimizden gelen bir
vazife" bilerek Ücretsiz Yaz Okulu programını başlatmaya karar verdik. Çocuklarımızın kaydedilme
aşamasında ailelerinin bizzat Ocağa gelemelerinin zorunlu tutulması, anne babaların Ocak ortamını
görüp güven duymalarına, Ülkü Ocakları’nın halkımız nezdindeki güveninin bir kat daha artmasına
katkı sağlamıştır. Yoğun bir başvuru alan ve ilçe halkında büyük bir sempati uyandıran Yaz okulu
programımızda Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Genel Kültür dersleri verilirken, dünyada olup bitenleri
anlayan, kavrayan, ufku geniş nesiller yetişmesi amacıyla yoğunlaştırılmış Đngilizce Dersleri de
verilmektedir. Derslerimizin yanı sıra, enstrümanlı solo ve grup şarkı, milli marşlar ve ilahiler
çalışmaları yapılmaktadır... Kalan haftalarda; Tarih ve Turizm turları kapsamında Ürgüp-Kapadokya
gezisi, Kayseri’nin tarihi ve turistik mekanları gezileri gerçekleştirilecektir. Birçoğu ömründe hiç
sinemaya gitme şansı yakalayamamış çocuklarımızla birlikte Sinema Günleri adını verdiğimiz
etkinlikler kapsamında sinemaya gidilecektir. Bu sosyal ve kültürel etkinliklerimizin sonunda
öğrencilerimizin Yaz Okulu kapsamında edindikleri becerileri sahneleyebilecekleri bir Belge Töreni
düzenlenecektir.
Bu vesile ile, Bünyan Ülkü Ocakları’na hizmet yolu açan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel
Başkanı Sayın Harun ÖZTÜRK'e, faaliyetlerimize ışık tutan Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Sayın
Đsmail Ülger’e ve evlatlarını Ocağımıza emanet eden ilçe halkına bir kez daha teşekkür ediyorum.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10106
Erişim Tarihi: 18.07.2011

Avensis kendinden emin olanların tercihi!
Avensis, eşsiz bir sürüş duygusu yaratan ve sürücüsünü gerçekten anlayan bir otomobil. Atletik. Asil.
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Toyota Avensis yeni yüzüyle kendinden emin olanların tercihi!
Zeka dolusu sayısız tartışma ve çalışmanın sonucunda ortaya çıkan yeni Avensis, eşsiz bir sürüş
duygusu yaratan ve sürücüsünü gerçekten anlayan bir otomobil. Atletik. Asil.
Yeni Avensis'in iç mekanı, içsel bir kalite duygusundan doğan, sessiz bir güven hissi veriyor. Lüks
konforu, sizi büyüleyici ortamına çekerek sarmalıyor. Yeni Avensis, daha yüksek performans, daha
düşük yakıt tüketimi ve daha az CO2 salımı gibi pek çok özelliği bir arada sunan Toyota Optimal Drive
teknolojisiyle güçlü bir karakterin sembolü!
Ayrıca yeni Avensis; yeni nesil 7 kademeli tam otomatik vitesi, direksiyondan kumandalı vites değişimi,
Anahtarsız giriş ve çalışma sistemi, Wi-fi ile 3G internet bağlantısı ve 147 PS gibi birbirinden etkileyici
özellikleriyle yollarda keyif sürüşünü yeni baştan yazıyor. Üstelik yeni Avensis’in otomatik vites özel
tanıtım fiyatı şimdi 63.400 TL.
1.6 litre ve 1.8 litre arasındaki ÖTV farkı ise Toyota’dan!
Bilgi almak için: http://www.toyota.com.tr/cars/new_cars/avensis/index.aspx
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10107
Erişim Tarihi: 18.07.2011

Seyrani Ziraat Fakültesinin başarısı!
Develi'de eğitim sürdüren Seyrani Ziraat Fakültesi Erciyes Üniversitesinin kaliteli yükselişine büyük katkı
sunmaktadır.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 81
: 14 Temmuz 2011 00:06

Develi'de eğitim sürdüren Seyrani Ziraat Fakültesi Erciyes Üniversitesinin kaliteli yükselişine büyük
katkı sunmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü'nde URAP (University Ranking
by Academic Performance, http://tr.urapcenter.org ) Laboratuvarında yapılan çalışma sonucunda 2
Temmuz 2011 tarihinde yapılan açıklamaya göre 2011 Türkiye Üniversiteleri Sıralamasında Erciyes
Üniversitesi 10., Ziraat ve Çevre Alanında ise 6. sırada yer almıştır. Erciyes Üniversitesinin bu gurur
verici yerinin daha da yükselmesi beklenmektedir. Bu yükselişte ulusal ve uluslararası bilimsel
çalışmaları ile dikkatleri çeken Seyrani Ziraat Fakültesinin de katkısı bulunmaktadır.

Konu ile ilgili olarak Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ali Đrfan Đlbaş,Lisans öğrenimine başlayan
bölüm sayısının 5'e ulaştığını ve 3 anabilim dalında yüksek lisans öğrenimi veren Ziraat Fakültesi hızla
gelişimini sürdürmekte olduğunu belirtti. Ayrıca Đlbaş; Seyrani ziraat Fakültesinde bulunan öğretim
üyelerince 3 Birleşmiş Milletler, 2 Avrupa Birliği, 6 TÜBĐTAK, 2 Bakanlık projesi ve 20 Bilimsel
Araştırma Projesi yürütülmekte olduğunu 5 yıl içerisinde lisans öğrenimi veren bölüm sayısının 10'a,
Lisans üstü öğrenim veren alabilim dalı sayısının 7'ye ulaşması ve toplam öğrenci sayısının 1200'ün
üzerine çıkarılması planlandığını belirtti. Đlbaş; Kaliteli eğitim ve araştırma faaliyeti temel
prensibimizdir. Hem öğretim üyelerimiz hem de öğrencilerimizle ulusal düzeyde birçok faaliyet
içerisinde yer almaktayız. Bunun en son örneği, II. Öğrenci Tarım Konseyine Mayıs 2012'de
Fakültemizin ev sahipliği yapılacak olmasıdır. Ayrıca, 2012 yılı ilk aylarında Uluslar arası katılımlı bir
Arıcılık ve Arı Ürünleri Kongresinin yapılması da planlanmaktadır.
Develi ve Kayseri'nin çeşitli kurumları ve tarımsal tesislerinde uygulamaya yönelik ziyaretlere,
inceleme, araştırma ve eğitim çalışmalarına imkan bulabilmekteyiz. Bilimsel seviyemizin
yükselmesinde her açıdan desteklerini gördüğümüz üniversitemiz yönetimine, Develi halkına ve
hayırseverlerine, eğitim ve araştırmalar için tesislerini açan müteşebbislerimize teşekkür eder
desteklerinin devamını dilerim dedi.
http://sindelhoyuk.free.fr
Haber/Samet BOSTANCI
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10108
Erişim Tarihi: 18.07.2011

Aşık Seyrani Festivali 4 gün sürdü!
Aşık Seyrani Festivalinde Urfadan Bosnaya gönül bağı kadar kuruldu.
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Aşık Seyrani Festivalinde Urfadan Bosnaya gönül bağı kadar kuruldu :Đsmail YK Konser öncesinde
Dev Ali türbe ziyareti. Đsmail YK konseriyle Develi Caddeleri doldu taştı Seyirciyi stat almadı Đsmail YK
konser öncesinde develinin kurucusu dev ali'nin türbesine giderek ziyaretini yaptı ve kabri başında
belediye Başkanı Recep Özkan ile birlikte dua etti.Yurt içi ve yurt dışından gelen hayranları ve
Develi''de Đsmail YK yı coşturdu. Sahnede ikram edilen Develi cıvıklısını çok beğenen sanatçı zaman
zaamn sahnede yarışmalar yaptı.Sanatçıya Develi kaymakamı Enver Ünlü ,Belediye Başkanı Recep
Özkan ve Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim ettiler.
Aşırı izdiham nedeniyele statyumdan ambulans ile çıkartılan sanatçı konser öncesinde Aşık Seyraniyi
rahmetle anarken bizlere bu vatanı emanet eden Develi Đlçemizdeki büyüklerimizin kabrini de ziyaret
ederek onlara olan vefa borcumuzu bir nebze olsun ödemeye çalışıyoruz dedi.Đsmail YK ya Bosna
Hersek'ten gelen ve ilahileri ile Develi halkını mest eden Emina Muyaniç'in kendisine plaket takdim
etmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. 4 gün süren etkinlikler süresince Develi li mahalli
sanatçılar ve aşıkların da yer aldığı etkinliklerde en çok ilgiyi çeken guruplar Şanlı urfa Belediyesi Sıra
gecesi ekibi, Bosna Hersek folklör ekibi ve Sivas yöresi aşıkları oldu. Türk Hava Kurumu tarafından
yapılan yamaç paraşüt uçuşu THK Pilotlarından Orhan Özgülbaş tarafından yapıldı.Develi
semalarında ilk defa yapılan yamaç paraşüt uçuşuna Đ Đlçe halkı yoğun ilgi gösterdi yaklaşık bir saat
süresince Develi semalarında uçuş gerçekleştiren Pilot Orhan Özgülbaş ve Develi THK Şube Başkanı

Cezmi Kaya ya da etkinliklere katkılarından dolayı teşekkür plaketi Flaş tv Sunucularından Belma
Öksüzcük atarafından takdim edildi.
Haber/Samet BOSTANCI
http://sindelhoyuk.free.fr
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10109
Erişim Tarihi: 18.07.2011

Grup38'den şike açıklaması.
Futbolda şike operasyonu kapsamında devam eden soruşturma ve basın yayın organlarında çıkan haberler,
yapılan yorumlar dikkatle takip edilerek bu durumdan utanç ve üzüntü duymaktayız.
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Son günlerde gündemi oluşturan ''Futbolda şike'' operasyonu çerçevesinde devam eden soruşturma
ve basın yayın organlarında çıkan haberlerle üzerine,Grup38 taraftarlar derneği Başkanı sayın Hasan
YAKDIZLI bir basın açıklaması yaptı. ''Futbolda şike operasyonu kapsamında devam eden
soruşturma ve basın yayın organlarında çıkan haberler, yapılan yorumlar dikkatle takip edilerek bu
durumdan utanç ve üzüntü duymaktayız. Temiz futbol için önümüze gelen tarihi fırsatı en iyi şekilde
değerlendirip temizlenmek ve tüm taraftarlara doğruları anlatmak yerine bazı spor yorumcularının bir
amigodan da ileri giderek sanki yapılan işin kahramanlık gibi gösterilmeye çalışılması ve verilebilecek
cezaları kendince indirim sebebi kabul ederek topluma bu şekilde lanse etmeye çalışması Türk
sporunun bugün içine düştüğü ahlak bunalımının tam bir göstergesidir. Sporda şiddet yasasının en
sert biçimde çıkması için büyük gayret gösterenler Bursasporlu taraftarlar bu ceza ile yargılanırken “
Bu kanunun çıkması çok isabetli oldu.” Yorumunu yapıyorlardı. Şimdi çok önemli isimler aynı yasa
gereği soruşturma geçirirken “ Bu ceza çok ağır. Ayrıca TFF talimatnamesi derhal değiştirilmeli ve şike
için kişiler ve kurumlar ayrı tutulmalı.” Đfadelerini kullanarak bu yasayı ve TFF talimatnamesini
sulandırmaya çalışmaktadır. Futbol yorumcularının pek çoğunun bu ülkeye verebilecekleri herhangi bir
dürüstlük mesajı olmadığı görülmüştür. Bu şahıslardan TFF talimatnamesi için “ Takımının lehine şike
yaptığı kesinleşen herhangi bir yöneticinin heykeli o kulüp binasına dikilir.” Önerisi gelirse kimse
şaşırmasın. Kirli emelleri ve şahsi menfaatleri için bizi tribünde aptal yerine koyup önceden senaryosu
yazılan oyunu büyük bir zevkle oynayan bu kişilerin takım ayırt etmeden hak ettikleri cezayı almaları
hepimizin ortak dileği olmalıdır. Bu bağlamda en gerçekçi yorumu dile getiren Beşiktaş ÇARŞI
grubunu yaptıkları açıklamanın her kelimesi için tebrik ediyor ve destekliyoruz. Yönetimine yalakalık
yapmak yerine kirliliğin temizlenmesini isteyen başka gruplarında olması TEMĐZ FUTBOL adına
bizleri sevindirmiştir. Hazır futbolda temizlik yapılmışken işin ekonomik yönünü gözden kaçırmayalım.
Özel yetkili Cumhuriyet savcılarına bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Lütfen bütün kulüplerin hesaplarını
didik didik kontrol ediniz. Son yıllarda süper ligde artan ve korkunç rakamlara varan gelirler bütün bu
şike yapmaların ana sebebidir. Herkes bu pastadan daha büyük pay almak için her türlü yola
başvurmakta ve bütün bunların izahını “ Kulübümü korumak adına yaptım.” Şeklinde yapmaktadır.
Futbolcu transferinden gelen paralar düşük gösterilerek alıcı ve satıcı kulüp arasında çok büyük fiyat
farkı bulunmaktadır. Ayrıca kulüplerin pek çok geliri direkt kulüp kasası yerine bazı kişilerin veya
şirketlerinin özel hesaplarında kullanılmakta ve suç işlenmektedir. Bu durum araştırıldığında pek çok
kulüpte böyle olduğu kesinlikle görülecektir. Đşin ekonomik boyutu sebebi ile kulüp yönetimine gelenler
ellerinden gelse ömür boyu başkanlık için mücadele etmekte ve içlerinden bazıları bu uğurda
pervasızca suç işlemeyi göze almaktadır. Bugün bütün bu pisliklere dur demenin zamanıdır. Ahlak

yozlaşmasının yoğun olarak yaşandığı ülkemizde kendi egomuz için kılıf aramaya kalkarsak yarın
bizim içine gireceğimiz bir kılıf asla olmayacaktır.''
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10110
Erişim Tarihi: 18.07.2011

UKÜ'den burs imkanları!
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Burs ve Aktivite Đmkanları sunuyor.
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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kayseri Temsilcisi Hasan Tosuner,sitemize yaptığı açıklamada,20112012 Akademik yılında Üniversite sınavına girmiş bütün öğrencilerin tercihlerini kıbrıstaki
üniversitemizden yana kullanmalarının avantajlarından bahsetti. Tosune r daha sonra Üniversitenin
verdiği hizmetlerden bahsederek;
''Üniversite olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan diğer üniversitelerden ve Türkiyedeki
özel üniversitelerden daha fazla burs imkanı sağlamaktadır.
T.C. Anayasasında son şeklini alan torba yasası ile birlikte K.K.T.C içinde yer alan öğrencilerin Kredi
Yurtlar Kurumundan da burs alma imkanı sağlanmıştır. Bu sayade öğrenci velileri üniversitenin eğitim,
yurt ve yemek paketlerinden faydalandığı sürece maddi olarak ekstra destek sağlamalarına gerek
kalmamıştır.
Ayrıca, 3 yıl Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi eğitimi 1 yılda Đngiltere de bulunan ( University of
Sunderland ve University of Wolverhampton ) üniversitelerden çift diploma alma şansına sahip
olacaktır.Ayrıca
- Eğitim , konaklama ( yurt ) ve hafta sonları dahil 3 öğün yemek içinde yer alan öğrenim paketleri
- %10 - %25 - %35 - %50 ve %100 olmak üzere çeşitlerndirilmiştir.
- ÖSYM Bursları
- Tercih Sırası Bursları
- Ham Puan Bursları
- Öğretmen Çocukları Bursları
- Türk Silahlı Kuvvetler Mensupları ve Çocukları Bursları
- DGS Bursları
- Teşvik Bursları
- Akedemik Başarı Bursları
- Kardeş Đndirimi Bursları
- Sağlık Hizmetleri ( 7/24 Ambulans - Hemşire - Psikolog )
- Aktivite ve Klüp Etkinlikleri ( spor ve branş klüpleri)

Son olarak Üniversitemizin bütün bu olanaklarından 4800 Avro karşılığında 4 Eşit Taksitle ödemek
şartıyla EĞĐTĐM + YURT + YEMEK imkanı sunduğumuz ÖZEL PAKET BURSUNDAN sizlerde
faydalanınabilirsiniz'' dedi.
Uluslarlarası Kıbrıs Üniversitesi Kayseri Temsilcisi Hasan TOSUNER
Mail: hasan.tosuner@ciu.edu.tr
Tel: 0 352 240 95 90
Fax: 0 352 240 95 90
Cep: 0 536 243 40 65
Haber/AHMET KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10112
Erişim Tarihi: 18.07.2011

Bu konferans kaçmaz!
Đletişimi Mükemmelleştirmek konferansı sitemiz KAYSERĐ.NET.TR katkılarıyla
23 Temmuz Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğün'de
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Sitemiz Kayseri NET TR ve Üniversiteli Kayserililer Derneği(ÜNĐKAYDER) tarafından organize
edilen,Uluslar arası Đlişkiler ve Özel Hukuk Uzmanı,Şair Eğitimci Mete TAŞTAN’ın vereceği‘’ĐLETĐŞĐMĐ
MÜKEMMELLEŞTĐRMEK’’ konulu Konferans 23 Temmuz 2011, Tarihinde Kayseri Đl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü Konferans salonunda gerçekleştirilecektir.
Özellikle iş dünyasını yakından ilgilendiği ve’’Her şeyin bir şeyi,bir şeyin her şeyi olmak’’
felsefesiyle yola çıkılan bu konferansta sayın Mete TAŞTAN kendine has farklı anlatım üslubuyla
gerek iş,gerekse normal hayatta ĐLETĐŞĐM’in önemine dikkat çekerek hayatımızdaki yerine de vurgu
yapacaktır.
Çeşitli kurum ve firmaların üst düzey yöneticilerinin de dinleyici olarak katılacağı bu konferansın
Kayseri’de ses getireceği şüphesizdir.
Konferansın içeriği

ĐLETĐŞĐM GÜÇTÜR, KULLANIRSANIZ..!
YAPILAMAYAN ĐŞ YOKTUR, KURULAMAYAN ĐLETĐŞĐM
VARDIR..
KURUM ĐÇĐ ĐLETĐŞĐM HAYAT KURTARIR…
ETKĐLĐ ĐLETĐŞĐMĐN DĐNAMĐKLERĐ…
KONUŞ EY! BEDENĐM, SUS EY! DĐLĐM…
MOTĐVE OLMADAN ASLA..!
GELECEK, ĐŞĐNĐ SEVEREK YAPAN ĐNSAN ĐSTĐYOR…
GELECEK, ASLA PES ETMEYEN ĐNSANLAR ĐSTĐYOR…

SEN NEYE HAZIRSAN, O DA SENĐN ĐÇĐN HAZIRDIR…
BĐR DE “HĐSLERĐN ĐLETĐŞĐMĐ” VAR…

HABER/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10113
Erişim Tarihi: 18.07.2011

Grup38'den kupa iadesine alkış!
Devam eden şike soruşturması kapsamında meydana çıkan yeni gelişmeler üzerine Beşiktaş takımının kupayı
federasyona iade etmesi kararını alkışlıyoruz.
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Grup38 taraftarlar derneği II.Başkanı Durdu HAVUR sitemize yaptığı açıklamada son futbol şike
olaylarında yaşanılanları değerlendirip,Beşiktaş takımının kupayı federasyona iade etmesini
alkışladıklarını söyleyerek şu açıklamalarda bulundu.‘’Devam eden şike soruşturması kapsamında
meydana çıkan yeni gelişmeler üzerine Beşiktaş takımının kupayı federasyona iade etmesi kararını
alkışlıyoruz. Bu toz duman arasında tek olumlu hareket bu olmuştur. TFF adeta ne yapacağını bilemez
bir telaş içindeyken yükselen temizlik seslerine taraftarların katkı vermesi bu işin içinden çıkacağımızın
bir göstergesidir.Bugünkü durum göstermiştir ki taraftar futbolun her şeyidir. Herkes taraftarın isteğini
göz önüne almak zorundadır. Bugüne kadar sadece müşteri gözüyle bakılan taraftarlar bu olayda
ağırlığını koymalı ve artık kandırılmak istemediğini yüksek sesle dile getirmelidir. Çok acele bir kararla
oynanmasına karar verilen süper kupa finali daha sonra oynanmak üzere ertelenmelidir. TFF BU
KARARI ALMALIDIR. Eğer oynanmasında ısrar edilecek olursa Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri
erteleme talebinde bulunmalıdır. Bu konuda hem Fenerbahçe , hem de Beşiktaş taraftarlarına çok
büyük bir görev düşmektedir. Eğer bu durumu sindiremiyorsanız lütfen TFF ve kendi kulüplerinize
baskı kurun. Hiçbir taraftar haksız bir kupa veya şampiyonluk istemez. Bu maç sonunda kazanan
takım olacak mı?, yoksa Türk sporu mu kaybedecek? Her zaman zor günlerde direnişin kalesi olan
ERZURUMLULAR!! Her şeye rağmen önünüze bu maç gelirse gidecek misiniz? Pisliğe bir tokat da siz
atın ve bu maça gitmeyin. Böylece Türk sporunun ilk kongresi de ERZURUM’da başlamış
olsun’’
HABER/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10115
Erişim Tarihi: 18.07.2011

Şehit oğlunun mezarına davetiye...
Kayseri'de Erdal Gümüş, 2009 yılında şehit olan oğlu Serdar'ın mezarına ağabeyinin düğün davetiyesini bıraktı
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Kayseri'de Erdal Gümüş, 2009 yılında şehit olan oğlu Serdar'ın mezarına ağabeyinin düğün
davetiyesini bıraktı, "Davetiye getirmiştim. Onu da almamış zaten. Moralim bozuldu" diyerek
gözyaşlarına hakim olamadı.
Kayseri'deki şehit yakınları, 2 gün önce Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit olmasından
dolayı düzenledikleri yürüyüşten sonra Kartal Şehitliğine gitti. Aileler burada hem açıklama yaptı hem
de evlatlarıyla buluştu. Şehit anneleri oğullarının mezarı başında gözyaşlarına boğulurken, bir şehit
babası da oğluna getirdiği düğün davetiyesiyle yürekleri dağladı.
9 Mart 2009 yılında şehit olan 1988 doğumlu oğlu jandarma er Serdar Gümüş'ün mezarı başına gelen
baba Erdal Gümüş, 2 gün önce oğluna bir düğün davetiyesi bıraktı. Üzerinde, "Bekir ağabeyinin
düğününe davetlisin. Ruhun şad olsun. Haklarını helal et. Baban" yazılı düğün davetiyesini oğlunun
mezarının üzerine koyan baba, "Dün 13 tane vatan evladını şehit verdik. 2 gün önce ağabeyinin düğün
günüydü. Davetiye getirmiştim. Onu da almamış zaten. Ona da moralim bozuldu" dedi.
Gözyaşlarını tutamayan Erdal Gümüş, Kayseri halkının yürüyüşe çok duyarsız kaldığını da sözlerine
ekledi.
http://yurthaber.mynet.com/detay/kayseri-haberleri/sehit-oglunun-mezarina-davetiye-birakti/28005
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10116
Erişim Tarihi: 18.07.2011

