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Şehit Aileleri ve Gazilerin iftar yemeği
Kayseri Valiliği tarafından şehit aileleri ve gazileri için Polis Evi'nde iftar yemeği düzenlendi.
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Kayseri Valiliği tarafından şehit aileleri ve gazileri için Polis Evi'nde iftar yemeği düzenlendi.
Düzenlenen iftar yemeğine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Vali Mevlüt Bilici,
Milletvekillerimiz Sadık Yakut, Mustafa Elitaş, Ahmet Öksüzkaya, Pelin Gündeş Bakır, Đsmail Tamer,
Yusuf Halaçoğlu, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tümg. Ali Demiral, Rektörlerimiz, Daire Müdürlerimiz ve
çok sayıda davetli katıldı.
Đftar yemeğinde ailelerle yakından ilgilenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yemek
sonrası bir konuşma yaptı. Şehit yakınları ve gazilerin, sabır ve cesaretin timsali insanlar olduğunu
belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Sizler terör örgütünün sevincini arttıracak
hiçbir davranışta bulunmadınız. Bu manada şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz; Cenab-ı
Hak şefaatlerinden bizleri ayırmasın.” diye konuştu.
Vali Mevlüt Bilici de, ailelere iftar yemeğine katıldıkları için teşekkür ederek, “Şehitlerimize Allah’tan
rahmet, gazilerimize mutlu uzun ömürler diliyorum.” dedi.
Haber/Kayseri Valiliği
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11519
Erişim Tarihi: 27.07.2012

Bu tuzağa düşmeyin!
Ramazan Ayı içinde öncesi tüm Türkiye'de dolandırıcılar halkımızı vicdanları hiç sızlamadan
kandırıyorlar.Lösemili Çocuklarımızın Bağışlarına Göz Diken Bu Hırsızları Birlikte Yakalayalım.
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LÖSEV UYARIYOR: BU TUZAĞA DÜŞMEYĐN.
Ramazan Ayı içinde öncesi tüm Türkiye'de dolandırıcılar halkımızı vicdanları hiç sızlamadan
kandırıyorlar. Lösemili Çocuklarımızın Bağışlarına Göz Diken Bu Hırsızları Birlikte Yakalayalım.
Hırsızlar, sahtekârlar, tüyü bitmemiş yetimin parasına göz diken, onların hayatını hiçe sayan bu
organize suç örgütünü, mutlaka siz ve biz yakalatmalıyız. Lösemili Çocuklar vb. Derneği adı ile ilden
ile yayılan, kapı kapı dolaşan, "LÖSEV'den geliyoruz, Lösemili Çocuklar için yardım topluyoruz"
diyerek sahte makbuz ve kimliklerle para toplayan veya eşya satan bu kişiler, hayırsever halkımızın
tepkilerine neden olmaktadırlar.
FAAL OLMAYAN LÖSEMĐ DERNEĞĐ TĐCARETHANEYE DÖNÜŞMÜŞ Lösemili çocukla hiç ilgisi
olmayan, ancak LÖSEV'in resmi sitesindeki resim ve simgeleri kopyalayarak dergi, broşür bastıran,
sahte kimlik bağış makbuzları ve sahte para toplama izni ile bağış toplayan duygu sömürüsü yapan bu
kişileri hemen 155 Polis Đmdat telefonlarına ihbar ediniz ve yakalatınız.
Bir Güvenlik Görevlisinin Đsyanı: "Gündüz paraları topluyorlar, gece pavyonda yiyorlar." Şunu iyi bilin ki
LÖSEV vakfımız asla kapı kapı dolaşıp yardım, bağış toplamaz. Her kim ki LÖSEV'den geliyoruz,
bağış topluyoruz, işte kimliğim, işte resmi iznim diyorsa o kişiler hırsızdır, sahtekârdır. Topladıkları bu
yardımın tek kuruşunu lösemili çocuklara iletmiyorlar. Bir emniyet görevlisinin dediği gibi, gündüz
paraları toplayıp gece pavyonlarda yiyorlarmış. Emniyet güçlerinin bu kişiler hakkında, . Đzinsiz yardım
toplama . Nitelikli dolandırıcılık . Dolandırıcılık amaçlı organize suç örgütü oluşturmak . Halkın güvenini
kötüye kullanmak suçlarından yasal işlem yapmalarını bekliyoruz.
LÖSEMĐLĐ ÇOCUKLAR VE AĐLELERĐ ĐSYANDALAR Kendileri adına bu hırsız ve dolandırıcıların bağış
topladığını öğrenen lösemili aileler isyan bayrağını çektiler. Aslında LÖSEV'e, lösemili çocuklara
gelecek bu yardımların organize suç örgütlerine gitmesi onları kızdırdı. Hepsi birden bu suçluları
ellerimizle yakalayıp adalete teslim etmek bizim görevimiz diyerek kollarını sıvadılar.
Haber /Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11520
Erişim Tarihi: 27.07.2012

Sabah Namazında buluşuldu!
Tüm Türkiye bugün sabah namazında Arakan için duadaydı.
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Arakan için tüm Türkiye’de sabah namazında camilerde buluşuldu!
Tüm Türkiye bugün sabah namazında Arakan için duadaydı. Kayseri’de ise duada buluşmanın
merkezi Camii Kebir’di. Namazın ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, basın
açıklaması ve duanın ardından cemaat ile musafaha edilerek bitirildi.
Basın açıklamasında Arakan’daki zulümden bahsedildi. Söz konusu Müslümanlar olunca sus-pus
olan BM’den hiçbir şekilde yardım istenilmediği dile getirildi. Türkiyeli Müslümanlar daha duyarlı
olmaya çağırıldı. Basın açıklamasında ise şu satırlar etkileyiciydi: ”Ve inanıyoruz ki, bir gün bütün
zalimlerin sarayları yerle bir olacak, Rabbimiz mazlumları, ezilenleri yeryüzünde iktidar sahibi
yapacaktır.” Duada ise Allah’tan zalimlere karşı Müslümanlara güç vermesi, mazlumların yardımcısı
olması, bizlere birlik-beraberlik vermesi, Đslam ümmetini felaha çıkarması istendi. Duanın da ardından
katılımcılar ile musafaha edilerek dağınıldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11522
Erişim Tarihi: 27.07.2012

