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Bahçeli'ye tam destek!
Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke, düzenlediği basın toplantısıyla 4 Kasım'da yapılacak büyük
kurultayda genel başkan Devlet Bahçeli'ye tam destek verdi.
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ĐL TEŞKĐLATI'NDAN GENEL BAŞKAN BAHÇELĐ'YE TAM DESTEK
Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke, düzenlediği basın toplantısıyla 4 Kasım’da yapılacak
büyük kurultayda genel başkan Devlet Bahçeli’ye tam destek verdi. 26 Üst Kurul Delegesinin
tamamının katıldığı toplantıda Başkan Eke, “4 Kasım 2012 Pazar günü yapılacak olan Milliyetçi
Hareket Partisi Büyük Kurultayında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada dürüst, ilkeli ve bilge
Lider Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’in yanında olacağımızı desteğimizin ve duamızın sonuna
kadar onunla beraber olduğunu bilinmesini isteriz” dedi.
Milliyetçi Hareket partisi Đl Başkanı Mete Eke, parti binasında basın toplantısı düzenleyerek gündemi
değerlendirdi. Toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi Đl Yönetimi, Belediye Başkanları, Đlçe Başkanları, Đl
Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeleri, 26Üst kurul delegesinin tamamının ve çok sayıda partili
katıldı
Katılımın yoğun olduğu basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket
Partisi Đl Başkanı Mete Eke, Türk Milletinin içerisinde bulunduğu şartlar göz önüne alındığında, birlik ve
beraberliğe her zamandan daha çok ihtiyaç olduğunu belirterek “Milliyetçi Hareket Partisi’nin
kuruluş felsefesi olan Devletimizin bölünmez bütünlüğü Türk Milleti’nin birlik ve beraberliğini
esas alan gayemiz, içinde bulunduğumuz Türkiye şartlarında her zamankinden daha çok ihtiyaç
olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Türk Milletinin bölünmez bütünlüğüne hedef alan içeriden
ve dışarıdan destek bulan bölücü vatan hainleri her gün vatan evlatlarımızı şehit ederken
bunların yanı sıra mübarek günlerde bile çoluk çocuk masum insanlarımızın kanına girmekten
terettüt etmemektedirler. Bu vahşi saldırılar Türk Milleti’nin engin tecrübesinde var olan
sağduyusunda yok olmaya mahkûm olacaktır. Bu olayların müsebbiplerine taviz verenler,
onları şımartanlar, hak arama bahanesi ile Türk Milleti’nin evlatlarının hakkını gasp edenler
tarih sahnesinde lekelenmiş vaziyette kalmaya devam edecekler, milletimizin bedduası hem bu
dünyada, hem de ahrette onları affetmeyecektir. “dedi.“Ülke üzerinde oynan olaylara bakıldığı
zaman manidar bir durum ile karşı karşıya kalındığını ve Bunun içinde nankörler, namertler,
hainler, uşak ruhlular yarınsızlar, vatansızlar ve kalpsizler var olan sorunlara bakıp da
sevinmemelidirler” diyen Eke, “Bizim üzerimizde oynanmak istenen olaylara baktığımızda hem
tehlikeli, hem de manidar bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Şunu herkes iyi bilmelidir ki,
mümeyyiz vasıflarımız: asalet, dirayet, basiret ve cesarettir. Bunun için nankörler, namertler,
hainler, uşak ruhlular yarınsızlar, vatansızlar ve kalpsizler var olan sorunlara bakıp da
sevinmemelidirler. Milletçe geçmişte yaşadığımız beraberlikten kaynaklanan benzerlik ve derin
kaynaşma, haliyle geleceğe uzanıyor ve geleceğe koşuyoruz.”Bu duruşumuzu istismar etmeye
çalışanlar, bizimle birlikte top yekûn Türk milleti olarak karşılarında duracağımızı
unutmamalıdırlar” diye konuştu.AKP Đktidarına yüklenen Başkan Eke, “On yıldan beri ülkeyi idare
eden AKP Đktidarı dış politikadan, iç politikaya, teröre, sağlıktan, eğitime, işsizlikten, çaresizliğe

düşmüş bütün vatandaşlarımızı unutmuş, bir avuç mutlu azınlığın dümenine yelken açmıştır”
şeklinde konuştu.
Türk Milletinin zamanı geldiğinde yapılan bu haksızlıklara cevap vereciğine emin olduğunu belirten
eke, Eke, sözlerine şöyle devam etti:
“Milliyetçi Hareket Partisi milletimiz üzerindeki oynanmak istenen oyunları gayet iyi biliyor.
Bunların arkasındaki ve yanlarındaki rol alan yol arkadaşlarını da iyi tanıyordur. Bütün gayemiz,
Türk Milleti’nin mutluluğu ve refahıdır. Bu coğrafyada yaşarken bize mutluluğu çok görenlere
karşı birliğimizi bozmadan dik duruşumuzu sürdürmeye devam ettirmeliyiz. On yıldan beri
ülkeyi idare eden AKP Đktidarı dış politikadan, iç politikaya, teröre, sağlıktan, eğitime,
işsizlikten, çaresizliğe düşmüş bütün vatandaşlarımızı unutmuş, bir avuç mutlu azınlığın
dümenine yelken açmıştır. Bu genel gidişatı milletimiz takip ediyor, zamanı geldiğinde gerekli
dersi vereceğini ümit ediyoruz.”
4 Kasım 2012 Pazar Günü yapılacak olan Milliyetçi Hareket Partisi Büyük kurultayına da
değinen Başkan Eke, yapılacak büyük kurultayın Milliyetçi Hareket Partisi’nin iktidara yürüyüşünün
ayak sesleri olduğunu söyledi.
Yapılacak kurultayda Kayseri Đl Teşkilatı olarak destek ve dualarının her zaman Genel Başkan
Dr. Devlet Bahçeli ile olacağının ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin yerelde ve genelde millet
idaresine hazır olduğunun altını çizen Başkan Eke, şunları kaydetti:
“4 Kasım 2012 Pazar günü yapılacak olan milliyetçi Hareket Partisi Büyük Kurultayında bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonrada dürüst, ilkeli ve bilge Lider Genel Başkanımız Devlet Bahçeli
Bey’in yanında olacağımızı desteğimizin ve duamızın sonuna kadar onunla beraber olduğunu
bilinmesini isteriz. Büyük kurultayımızla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi’nin iktidara
yürüyüşünün ayak seslerini millet olarak göreceğiz. Şunu herkes iyi bilsin ki; Milliyetçi Hareket
Partisi, yetişmiş kadrosuyla, bilgi, birikimi ile tecrübesi ile yerelde ve genelde milletimizin
idaresine her zaman hazırdır. “
Đl Başkanı Mete Eke, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin anketlerde MHP’nin
oy oranlarının artmasına dair sorusuna Eke, “Gümbür gümbür geliyoruz” dedi. Bütün engellemelere
rağmen MHP’nin oy oranının artarak devam ettiğini dikkat çeken Eke, “Birilerinin ısraren sansür
yapmasına rağmen Milliyetçi Hareket, durdurulmaz bir yükselişi onlar istemeseler bile
kamuoyuna yansımaktadır. Şükürler olsun ki biz gümbür gümbür geliyoruz. Türkiye konjektörü
iyi irdelendiğinde sağduyulu sahibi her Türk vatandaşı bundan sonraki süreçte MHP’yi
destekleme ve oy verme bir zarureti olduğunu idrakine varacaktır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11576
Erişim Tarihi: 06.09.2012

Bir projem var!
Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan www.kayseriicinprojemvar.com sitesi, Kayseri halkını
şehre katkı sağlamaya ve hizmetlere yön vermeye davet ediyor.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 40
: 05 Eylül 2012 10:26

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yepyeni bir internet sitesini hizmete sundu. Bilgi Teknolojileri Şube
Müdürlüğü tarafından hazırlanan www.kayseriicinprojemvar.com sitesi, Kayseri halkını şehre katkı
sağlamaya ve hizmetlere yön vermeye davet ediyor. Projede, sosyal ve kültürel etkinliklerden ulaşıma,
teknolojik ve mimari gelişmelerden altyapıya kadar günlük hayatta karşılaşılan her türlü konuda hayatı
kolaylaştıracak, şehre maddi veya manevi faydalar sağlayacak görüş, fikir ve projenin gün yüzüne

çıkartılması amaçlanıyor. www.kayseriicinprojemvar.com sitesi, yenilikçi, üretken ve hizmet odaklı
vatandaşların fikirlerini özgürce sunmasına imkan sağlarken siteye gelecek projeler de uzmanlarca
değerlendirilerek uygun görülenler hayata geçirilecek.
"BEN OLSAM ŞÖYLE YAPARDIM"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de konuya ilişkin değerlendirmesinde Kayseri için
sürekli olarak proje geliştirip hizmet ürettiklerini ifade ederek, "Son yıllarda şehrimizi daha da ileriye
götürecek proje ve yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz. Belediyeciliği yalnızca yol, su, yeşil alan,
altyapı, ulaşım vb. gibi rutin hizmetleri yerine getirmek olarak görmeyen; şehri geleceğe taşıyacak
proje ve yatırımları hayata geçiren bir anlayışla sürekli olarak proje üretip yatırım yapıyoruz. Bundan
birkaç yıl önce turizmden tarıma, spordan eğitime kadar 10 başlık altında topladığımız projelerin
bazıları bugün artık hayata geçmeye başlamış durumda. Turizm alanında Erciyes Kış Sporları ve
Turizm Merkezi, eğitim alanında ikinci devlet üniversitesi olan Abdullah Gül Üniversitesi, sağlık
alanında Bölge Hastanesi gibi devasa yatırımlarda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bunlarla birlikte
Anadolu Harikalar Diyarı, Kaleiçi Kültür Merkezi, Kültür Yolu, Selçuklu, Milli Mücadele ve
Cumhurbaşkanlığı Müzeleri gibi projeler de günbegün ilerliyor. Bu projelerin hayata geçmesiyle birlikte
Kayseri, özellikle kültür-sanat ve turizm alanında çok önemli bir sıçrama gerçekleştirmiş olacak diye
ümit ediyoruz. Belediye olarak projesini geliştirip yapım çalışmalarını sürdürdüğümüz bu önemli
yatırımların yanı sıra vatandaşlarımızın da fikirlerini almak ve projelerini değerlendirmek istiyoruz.
Biliyoruz ki bu şehrin gelişimi için kafa yoran, günlük hayatında karşılaştığı olaylardan ve sorunlardan
esinlenerek ‘ben olsam şöyle yapardım’ diye düşünen çok sayıda hemşehrimiz var. Đşte bu tür fikir ve
projeleri bir yerde toplamak ve rantabl olanları değerlendirebilmek amacıyla bu siteyi sizlerin hizmetine
sunduk. ‘Kayseri Đçin Projem Var’ adını verdiğimiz bu siteye proje ve fikirlerinizi göndererek bizlere yol
ve yön göstermiş olacaksınız" dedi.
Haber Kaynak/Kayseri Büyük Şehir Belediyesi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11578
Erişim Tarihi: 06.09.2012

Türkiye Şehitlerine ağlıyor!
Afyonkarahisar'da bulunan Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki askeri mühimmat deposunda dün gece
21.15'te meydana gelen patlamada 25 Mehmetçiği şehit verdik
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Afyonkarahisar'da bulunan Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki askeri mühimmat deposunda
dün gece 21.15'te meydana gelen patlamada 25 Mehmetçiği şehit verdik. 75 milyon olarak acımız
katmerli, gözümüz yaşlı…
Türk halkının gözlerindeki yaşlar dinmiyor... Çok değil 3 Eylül Pazartesi gecesi Şırnak'ın Beytüşşebap
Đlçesi'nde terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit verdiğimiz 10 Mehmetçiğin acısı tüm
şiddetiyle yüreklerimize sinmişken, bu kez Türkiye'nin en büyük cephaneliklerinden birinde,
Afyonkarahisar Ataköy'de bulunan 500.Đstihkam Ana Depo Komutanlığı Şehit Uzman Çavuş Mete
Saraç Kışlası'ndaki patlamayla sarsıldık. Şehit Uzman ÇavuşMete Saraç Kışlası'ndaki askeri
mühimmat deposunda dün gece 21.15'te meydana gelen patlamada, kendini Yüce vatanı korumaya
adamış 25 Mehmetçiğimizi şehit verdik.
Kışla önünde feryatlar göklere ulaştı
Kazadan sonra Kışla'da çocukları bulunan asker yakınları, haberi alır almaz Türkiye'nin dört bir
köşesinden Afyonkarahisar'a akın etti. Saatlerce büyük bir endişe, duygusal çöküntü ve gerginlik

içinde haber bekleyen şehit aileleri, kendilerine bilgi verilmeyince zaman zaman nöbetçi askerlerle de
tartıştı. Genelkurmay Başkanlığı'nın sabah saatlerinde 25 askerin şehit düştüğü haberi Kışla'nın
önünde bekleyen asker yakınlarına ulaşınca; feryatlar yükselmeye, gözyaşları oluk oluk akmaya
başladı. Kışla önünde sadece şehit yakınları değil, askerler, polisler, vatandaşlar; herkes ağlıyordu.
Fenalaşan şehit yakınları ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Cenazeler GATA'ya
Şehitlerin kimlikleri, DNA yöntemiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tespit edilemediğinden
cenazeler helikopterlerle Ankara'da, GATA'ya sevkedildi. Şehitlerin aziz naaşlarının burada yapılacak
kimlik tespitlerinden sonra ailelerine verileceği ifade edildi.
Ağır silahlar da var
Afyonkarahisar’da askeri mühimmat deposundaki el bombalarının tasnifi sırasında peş peşe iki
patlama yaşandı.Ortalık cehenneme dönerken, yeni bir patlama ihtimaline karşı yangına müdahale
edilemedi. Yangın ancak sabah saatlerinde kontrol altına alınabildi. Tank bombaları, anti-personel
mayınları gibi cephaneliğin de depolandığı kışlada mühimmat çevreye saçıldı. Askeri savcılık da adli
ve idari soruşturma başlattı.El bombalarının imhası için ise bomba imha ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yaklaşık 10 kilometre uzaktaki sağlık ocağı da büyük hasar gördü. Çok sayıda bomba parçası Kışla
dışında bulunan Yenice Mahallesi’ne, uzaktaki köylere, caddelere dağıldı.
Acıhaber sabah geldi
Genelkurmay Başkanlığı,Afyonkarahisar'daki Mühimmat Depo Komutanlığında meydana gelen
patlamada 25 askerin şehit olduğunu sabah saat 8.35'te açıkladı.
Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "5 Eylül 2012 tarihinde saat
21.15 sıralarında, Afyonkarahisar’da konuşlu Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığına bağlı Mühimmat
Depo Komutanlığında, el bombalarının depolandığı bir cephanelikte yapılan çalışma esnasında, henüz
bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonucunda, 25 askeri personel şehit olmuş, 4 askeri
personel hafif şekilde yaralanmıştır. Olayla ilgili idari ve adli soruşturmaya başlanmıştır. Elim olay
sonucu hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve meslektaşlarına sabır,
yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.
Patlama nasıl meydana geldi?
Orman ve Su Đşleri Bakanı Veysel Eroğlu, patlama sonrasında 2 astsubay, 2 uzman, 21 erin şehit
düştüğü ayrıntısınıverdi. Veysel Eroğlu, acı olayın "el bombasının yere düşmesi" neticesinde meydana
geldiğini ifade etti. Öte yandan patlamanın elektrik kontağından geldiği bilgisi de veriliyor.
Afyonkarahisar Valisi Đrfan Balkanlıoğlu, mühimmat deposunda sayım yapılırken patlama olduğunu,
"Bu bir kaza, sabotaj ya da terör eylemi değil" dedi.
Kaynak:Yenimesaj
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11579
Erişim Tarihi: 07.09.2012

