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 BÜYÜKŞEHiR ADAYIMIZ UĞUR iBRAHiM ALTAY  
AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Tanıtım Toplantısı Selçuklu Kongre Mer-
kezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız olarak 
da yaklaşık yedi aydır bu görevi yürüten Uğur 
İbrahim Altay Bey yeni dönemde de birlikte 
yol yürüyeceğimiz milletimizin huzuruna çıktı-
ğımız adayımızdır. Ben öncelikle Uğur İbrahim 
Bey’in şahsında parti teşkilatlarımıza, şehri-
mize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” 
dedi. S. 8’de

Konya’nın tarihin her döneminde çok önemli bir şehir 
olduğunu belirten Erdoğan, “6 aylık bir aranın ardından 
bir kez daha beraberiz. Geçtiğimiz yıl 4 defa gelmiştim. 
Bu yıl ikinci defa bir aradayız. Bizim için kurucu irade olan 
Konya tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de di-
reniş ve dirilişin sembolüdür. Medeniyet kokan, kültür 
kokan bu şehir daima bizim göz bebeğimiz olmuştur. 
Seçim öncesi bir kez daha sizleri ziyaret edeceğim.  Ülke-
mizin 81 vilayeti bizleri çağırıyor. Yapılan işleri yerinde gö-
rüyoruz, eksikleri tespit ediyoruz. Hele hele Hz. Mevlana 
‘Gel’ diyorsa gitmemek bize yakışmaz. Bugün bir kez 
daha Mevlana’nın 745’inci vuslat yıl dönümü vesilesiyle 
bir aradayız. Hz. Pir’in çağrısına kulak veriyor, sevgimizi 
güçlendirmek için onun huzuruna geliyoruz”

Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, ‘Şeb-i Arus Töreni’ne katıldı. Burada açık-
lamalarda bulunan Erdoğan, “Rabbim bizleri Hazreti 
Mevlana’nın yolundan ayırmasın” dedi. S. 6’da 

KONYA DİRENİŞİN VE DİRİLİŞİN SEMBOLÜDÜR 1 MİLYAR 464 MİLYON LİRA YATIRIM

Açılışı gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgi ve-
ren Erdoğan, “Toplam yatırım bedeli 1 milyar 464 
milyon lira olan 99 kalem projenin toplu açılışını da 
bugün gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz hafta hüküme-
timizin ikinci 100 günlük hedeflerini açıkladık. Bun-
lardan biri Konya Yüksek Hızlı Tren Garı’nın hizmete 
sunulması. Diğeri de Necmettin Erbakan Üniversite-
si ile Meram Belediyesi tren ihalesinin yapılmasıydı. 
Selçuk Üniversitesi-Meram Belediyesi hattının proje-
sinin de kısa sürede sonuçlandırılmasını bekliyoruz. 
Şehrimiz için önemli olduğunu bildiğim çevreyolu 
inşaatı aşama aşama devam ediyor. Büyükşehir bele-
diyemiz ve ilçe belediyelerimiz, bakanlıklarımız Kon-
ya için çalışıyor. S. 4’de

RABBiM BiZLERi 
HAZRETi MEVLANA’NIN 
YOLUNDAN AYIRMASIN

8 iLÇEYE ATAMA 
YAPILDI

KONYA 2023’E HAZIR

iL KADIN 
KOLLARI’NDAN 
KERMES PROGRAMI

AK Parti Konya’da belediye başkan adaylığı için 
istifasını veren yedi ilçe başkanının yerine ve 
mevcut başkanı görevden ayrılan Ereğli’ye yeni 
ilçe başkanları atandı.  S. 11’de

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin “Her Cumartesi Bir-
likteyiz” konferansında “2023 Konya Tasavvuru” 
konulu bir konuşma yapan AK Parti Konya İl Baş-
kanı Hasan Angı, hayata geçirilen büyük proje 
ve yatırımlarla 2023’e en hazır ilin Konya oldu-
ğunu söyledi  S. 10’da

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası münase-
betiyle AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanlığı, 
Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda kermes programı 
düzenledi.  S. 11’de

KONYA DAiMA
GÖZ BEBEĞiMiZ OLMUŞTUR

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan Konya’da 

yapımı tamamlanan 99 
yatırımın toplu açılışını 

gerçekleştirdi. Erdoğan, 
Konya’nın tarihin her 

döneminde olduğu gibi 
bugün de direniş ve dirilişin 

sembolü olduğunu ifa 
ederek “Medeniyet kokan, 

kültür kokan bu şehir 
daima bizim göz bebeğimiz 

olmuştur.” dedi.



www.akpartikonya.com

 2. ULUSLARARASI iSLAM SANATLARI   
YARIŞMASININ ÖDÜLLERi VERiLDi
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’nın 
ödülleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla verildi.

H azreti Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü 
Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Sel-
çuklu Kongre Merkezi’nde Türkiye’den ve 

farklı ülkelerden ödül alan sanatçıların katılımı ile ger-
çekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başla-
dı, yarışmanın anlatıldığı kısa film ve ney dinletisi ile 
devam etti. Programda konuşan Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, yarışma dolayısıyla Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a te-
şekkür etti. 1071’den itibaren Anadolu’yu ihya ve inşa 
eden ecdadımızın ilk fethettiği ve medeniyetini yük-
selttiği toprakların Konya olduğunu belirten Bakan 
Murat Kurum, bin yıldır Konya’nın yalnızca Türkiye 
Selçuklu Devleti’nin değil, Türk-İslam Medeniyetinin 
de başkentlerinden birisi olduğunu aktardı. Kurum, 
“Konya, tarihi kimliği ve yetiştirdiği evlatlarıyla hala 
bu kimliğini ayakta tutmaktadır. Yarışmaya konu olan 
hat, tezhip, çini ve minyatür sanatları da, tarihi biriki-
mimizin bir yansıması olarak şekil alıyor ve vücut bulu-
yor. Tarihimizin bir mührü olarak geleneksel sanatların 
yaşatılması, bizlere bırakılan milli bir görevdir. İnsan-
lığın mirası bu sanatların varlığını sürdürmesi, insani 
ve vicdani sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

 YARIŞMA GELENEKSEL 
 SANATLARIMIZI İHYA ETMEK 
 NOKTASINDA ÖNEMLİ  

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Millet-
vekili Leyla Şahin Usta, yarışmayla ümmet şuuruyla 
kültürel bir şölen yaşandığını kaydederek, “Gelenek-
sel sanatlarımızı ihya etme ve bunları daha ileriye taşı-
ma noktasında bu çalışması dolayısıyla Büyükşehir 
Belediyemizi kutluyorum. Unutulmamalıdır ki kültür 
ve sanatı küçümseyenler kaybetmeye mahkûmdur-
lar. İslami değerlerimizle sanatı milli, mahalli ve şahsi 
anlayışla zenginleştirerek gelecek nesillerimize bu 
güzellikleri de taşımak bizlerin asli görevleridir” diye 
konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, yaklaşık 200 yıla yakın bir süre Selçuklu’ya 
başkentlik yapan Konya’nın, İslâm kültürü ve san-
atının en önemli merkezlerinden biri olduğuna vurgu 

yaparak, “Özellikle hat, tezhip, minyatür ve çini gibi 
birçok sanatın en üst seviyede icra edildiği Konya, söz 
konusu sanat dallarının gelecek nesiller tarafından da 
tanınması, anlaşılması ve geleceğe taşınmasına dair 
önemli çalışmalara da ev sahipliği yapmaktadır” diye 
konuştu.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, böylesine önemli 
bir yarışmayı düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ı tebrik ederek, Konya gibi söz 
konusu alanlarda öncülük yapan bir şehirde böyle bir 
yarışmanın önemli bir eksikliği doldurduğunu söyledi. 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, İslam sanat-
larının sanatçı boyutunda teşvik edilmesi, günümüze 
taşınması ve gençlerin bu alandaki ilgilerini arttıran 
yarışma için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ı tebrik etti.

 KONYA İSLÂM KÜLTÜRÜ 
 VE SANATININ EN ÖNEMLİ 
 MERKEZLERİNDEN BİRİ 

OCAK  2019 | 2 | SAYI 5
AK BÜLTEN



www.akpartikonya.com

 ŞEB-i ARUS TÖRENLERi 
BAKAN KURUM’UN KATILIMLARI iLE BAŞLADI

Hazreti Mevlana’nın 745’inci 
Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası 
Anma Törenleri, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum’un da 
katıldığı “Selam Vakti” yürüyüşü 
ile başladı.

Törenler kapsamında ilk olarak, Bakan Kurum, 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kültür 

ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar, Mevlana’nın 
22’nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, AK Parti İl 
Başkanı Hasan Angı ve protokol üyeleri ile vatandaş-
lar, Şems-i Tebrizi Türbesi’nde bir araya geldi. Proto-
kol üyeleri ile vatandaşlar daha sonra “Selam Vakti” 
temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Mevla-
na Meydanı’na kadar yürüdü. Bakan Kurum, burada 
gerçekleştirilen Nevbe Merasimi sırasında yanına ge-
len bir yaşlı kadına atkısını hediye etti.

“TEKKE PİLAVI” İKRAM EDİLDİ  

Merasimin ardından Kurum ve beraberindekiler, Mev-

lana Müzesi’ni ziyaret ederek Mevlevi geleneği olan 
“Gülbang duası”nı dinledi. Burada ziyaretçilere tekke 
pilavı ikram edildi. Ardından Kurum, Mevlana Kültür 
Merkezi’ndeki “Sanat Ocağı Mevlevihane” sergisinin 
açılışını gerçekleştirdi. Öğretileri ile tüm dünyada ilgi 
uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Ce-
laleddin-i Rumi’nin vefatının 745’inci yılı dolayısıyla 
7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek törenler, Mev-
lana Kültür Merkezi’nde yapılacak etkinliklerle devam 
edecek.

 DÜNYA MAZLUMLARININ YANINDA 
 OLACAĞIZ 

Türkiye’nin, mazlumların yanında olmayı kendine şiar 
edindiğini vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum, “Şeb-i Arus’un bu sene 745’inci yılını kut-

layacağız. Bugün, bu törenlerin başlangıcı vesilesiyle 
birçok etkinlik düzenleniyor. Bu yılki temamız, Selam-
lama. Selamdan biz, Hz. Mevlana’dan öğrendiğimiz 
barışı anlıyoruz, huzuru anlıyoruz, dostluğu anlıyo-
ruz. Dolayısıyla bu yıl ki temamız büyük önem ifade 
ediyor. Dünya mazlumlarının, dünyadaki fakirlerin, 
dünyada yardıma ihtiyacı olan birçok ülkeler var. Biz, 
Türkiye olarak, milli gelirine oranla dünyada en fazla 
yardım yapan ülkeyiz. Dolayısıyla Hz. Mevlana’nın 
torunları olarak bu anlayışımızı daha da büyüterek, 
dünyadaki mazlumların yanında olmak suretiyle, Sa-
yın Cumhurbaşkanımızın dünya mazlumlarının lideri 
olması vesilesiyle inşallah bu törenlerimiz, ülkemize 
ve tüm dünyaya hayırlı olur. İnşallah dünyaya; hayır, 
barış, mutluluk getirir. 2019 yılı, hepimiz için hayırla-
ra vesile olsun” diye konuştu. Bakan Kurum ve pro-
tokol üyeleri daha sonra ‘Sanat Ocağı Mevlevihane’ 
atölye çalışmaları ve sergi açılışlarını gerçekleştirdi.
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Konya’da toplu açılış töreninde  konuşan Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  Fırat’ın 
doğusuna operasyon hazırlığı ile ilgili olarak 

‘’Sayın Trump ile konuştuk Fırat’ın doğusundan bu te-
röristlerin gitmesi lazım. Eğer gitmezse biz göndere-
ceğiz. Çünkü bizi rahatsız ediyorlar. Madem ABD ile 
stratejik ortağız o zaman gereğini yapmamız lazım. Fı-
rat’ın doğusuna operasyona başlayacağımızı resmen 
ilan ettik. Takip ediyoruz. Sayın Trump’la görüştük, 
kendisi de olumlu cevap verdi. Bölgedeki son terörist 
etkisiz hale gelene kadar Suriye topraklarını tarayaca-
ğız. Özgür seçimler yapılana kadar terörle mücadele-
miz sürecektir. ‘’ dedi.

 BU ŞEHİR DAİMA BİZİM GÖZ 
 BEBEĞİMİZ OLMUŞTUR 

Erdoğan’ın konuşmalarından satır başları şöyle; 6 ay-
lık bir aranın ardından bir kez daha beraberiz. Geç-
tiğimiz yıl 4 defa gelmiştim. Bu yıl ikinci defa bir ara-
dayız. Bizim için kurucu irade olan Konya tarihin her 
döneminde olduğu gibi bugün de direniş ve dirilişin 
sembolüdür. Medeniyet kokan, kültür kokan bu şehir 
daima bizim göz bebeğimiz olmuştur. Seçim öncesi 

bir kez daha sizleri ziyaret edeceğim.  Ülkemizin 81 
vilayeti bizleri çağırıyor. Yapılan işleri yerinde görüyo-
ruz, eksikleri tespit ediyoruz. Hele hele Hz. Mevlana 
‘Gel’ diyorsa gitmemek bize yakışmaz. Bugün bir kez 
daha Mevlana’nın 745’inci vuslat yıl dönümü vesile-
siyle bir aradayız. Hz. Pir’in çağrısına kulak veriyor, 
sevgimizi güçlendirmek için onun huzuruna geliyo-
ruz.

1 MİLYAR 464 MİLYON LİRA YATIRIM

Toplam yatırım bedeli 1 milyar 464 milyon lira olan 
99 kalem projenin toplu açılışını da bugün gerçekleş-
tiriyoruz. Geçtiğimiz hafta hükümetimizin ikinci 100 
günlük hedeflerini açıkladık. Bunlardan biri Konya 
Yüksek Hızlı Tren Garı’nın hizmete sunulması. Diğeri 
de Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Meram Bele-
diyesi tren ihalesinin yapılmasıydı. Selçuk Üniversite-
si-Meram Belediyesi hattının projesinin de kısa sürede 
sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Şehrimiz için önemli 
olduğunu bildiğim çevreyolu inşaatı aşama aşama 
devam ediyor. Büyükşehir belediyemiz ve ilçe beledi-
yelerimiz, bakanlıklarımız Konya için çalışıyor. Konya 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı için şu anda görevi 
devam ettiren Uğur İbrahim Altay kardeşimizi bu se-
çimin adayı gösterdik. Bu dönemde de Uğur İbrahim 
Bey’le sandıklardan tercihiyle yola devam edeceğiz.

 9 AYRI İLK, ORTA, LİSE BİNASINI 
 HİZMETE ALIYORUZ 

Bugün resmi açılışını yaptığımız 99 projeyi teker teker 
saymaya kalsak akşamı ederiz. Onun için birkaç baş-
lığı dile getirerek bu açılışları resmen gerçekleştirmiş 
olacağız. Eğitimde, 36 milyon liralık yatırımla 9 ayrı 
ilk orta ve lise binasını hizmete alıyoruz. Sağlıkta nu-
mune hastanesine 610 yatak ilave eden 148 milyon 
liralık yatırımı hizmete alıyoruz. TOKİ’nin tamamladı-
ğı konutları resmen hizmete açıyoruz. Yatırım bedeli 
180 milyon lira olan Konya-Beyşehir yolu ve Karapınar 
şehir geçişi de resmi açılışını yapacağımız eserler ara-
sında. 

KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİ İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ (Bakan Koca)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Cumhurbaşkanı 

 KONYA DiRENiŞ VE DiRiLiŞiN 

 SEMBOLÜDÜR 
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Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Konya Mevla-
na Meydanı’nda gerçekleştirilen toplu açılış törenin-
de konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açılış töreni kapsamın-
da 4 sağlık tesisinin de hizmete girdiğini aktardı. 
Vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunmak için çalış-
tıklarını dile getiren Koca, şunları söyledi: “Nitelikli 
yatak sayısının artırılması acil servislerdeki yoğunlu-
ğun azaltılmasına, hastane çalışan memnuniyeti ar-
tırılmasından sağlıkta kullanılan malzeme ve cihazla-
rın yerlileştirilmesine kadar birçok alanda ülkemizin 
daha iyi noktaya gelmesini hedefliyoruz. Hastane-
lerimizde koğuş tipi odalardan müstakil tuvaleti ve 
banyosu olan, mahremiyete özen gösteren nitelikli 
odalara geçiyoruz. Vatandaşlarımıza yerinde nitelikli 
sağlık hizmetinin verilmesi amacıyla mevcut olanla-
rın yenilenmesi ve yeni sağlık tesislerinin eklenmesi 
kaçınılmaz bir gerekliliktir. Hastanelerimizin yaş orta-

laması 49 yılı bulmuşken yeni yapılan yatırımlarla bu 
ortalama 13 yıla çekilebilmiştir. Nüfusa göre yatak sa-
yısında gelişmiş ülkelerin düzeyine ulaşmak için ça-
lışmaya devam ediyoruz. 2019-2021 yılları arasında 
19 bin 782 yataklı 168 hastanemizi tamamlamayı he-
defliyoruz. Önümüzdeki yıl 67 hastaneyi daha hiz-
mete alarak  6 bin 480 nitelikli yatak kapasitesi daha 
kazandırmayı hedefledik. Geleceğin hastanelerini 
vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya başladık.”

KONYA’YI CAZİBE MERKEZİ HALİNE 
GETİRİYORUZ (Bakan Kurum) 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın katılımıyla Mevlana Meydanı’nda 
gerçekleştirilen toplu açılış töreninde yaptığı konuş-
mada Konya’yı çevre, şehircilik ve ekonomik bakım-
dan cazibe merkezi haline getirdiklerini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mevlana 
Meydanında gerçekleştirilen toplu açılış törenin-
deki konuşmasına Türkiye’nin son 16 yılda yaşadığı 
büyük gelişmelerin mimarı, dünya mazlumlarının 
umudu olan Sayın Cumhurbaşkanımızı baba ocağı-
mız Konya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyo-
ruz diyerek başladı. Göreve başlar başlamaz Cum-
hurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun 
olarak problemleri görerek yerinde tespit ettiklerini 
belirten Kurum 100 günlük eylem planı noktasında 
yapılması gerekenleri başarıyla hayata geçirdik. İkin-
ci 100 günlük eylem planını da inşallah başarılı bir 
şekilde hayata geçireceğiz dedi.   Açılışı yapılan 99 
eser arasında hastaneler, alt ve üst geçitler ve millet 
bahçeleri gibi birçok eserin olduğunu ifade eden 
Kurum Konyamızı çevre, şehir ve ekonomik bakım-
dan cazibe merkezi yapmak için gayret gösteriyoruz 
diye konuştu. 
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Dünyanın dört bir yanından Şeb-i Arus Töre-
ni’ne gelenleri selamlayarak konuşmasına 
başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan, “Dünyanın farklı köşelerinden, ülkemizin farklı 
vilayetlerinden Mevlana’nın “gel” çağırısına uyarak 
gönüller Sultanının manevi şemsiyesi altında top-
lanan siz dostlarıma hoş geldiniz diyorum. Hazreti 
Mevlana’nın düğün gecesinde, böylesine müstesna 
bir muhabbet ikliminde, bir ulu zatın, bir ulu çınarın 
gölgesinde kalplerimizi birleştiren herkese şükranla-
rımı sunuyorum. Hazreti Pir’i beka alemine irtihalinin 
745. Yıldönümünde bir kez daha kemali edeple yad 

ediyorum. Büyük mütefekkir, büyük mutasavvıf, Mür-
şidi Kamil Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerine 
bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

 MESNEVİ İNSANLIĞA BİR 
 HEDİYEDİR 

Mevlana’nın insanlığa en büyük hediyesinin Mesne-
visi olduğunu ifade eden Erdoğan, “Hazreti Mevla-
na bundan tam 745 sene önce 66 yıllık hasreti niha-
yete erdirip sonsuzluğun kapılarını aralayarak Dar-ül 
Beka’ya göç etti. Ancak, geride dünya var oldukça 

eskimeyecek, Hakk ve hakikat yolcularına rehberlik 
edecek bir meşale bıraktı. Hazreti Pir’in insanlığa en 
büyük hediyesi, sözlerini,  mesajlarını ve öğütlerini 
bir gergef gibi dokuduğu Mesnevi’sidir. Yahya Ke-
mal’e göre bu eser, hem tasavvufun en yüksek mer-
halesi, hem de cihat medeniyetimizin bir ifadesidir. 
Üstat Sezai Karakoç ise Mesnevi’nin Kur’an-ı Ke-
rim’in aşk kanıyla yazılmış bir tefsiri olduğunu söyler. 
Üstadın nazarında Mesnevi, ilhamın en üst derece-
sindeki bir yücelmenin derlediği çiçeklerden oluşan 
bir şaheserdir. Evet, Mesnevi, hikmet ve hakikati me-
sel formunda kıssa biçiminde anlatan, coğrafyamızın 

Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ‘Şeb-i Arus Töreni’ne katıldı. Burada açıklamalarda 
bulunan Erdoğan, “Rabbim bizleri Hazreti Mevlana’nın yolundan ayırmasın” dedi.

HER ZAMANKiNDEN DAHA ÇOK MUHTAÇ
 iNSANLIK MEVLANA’YA   
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binlerce yıllık kültür hazinesini hikayelerle geleceğe 
taşıyan bir bilgelikler kitabıdır.”

 HZ MEVLANA YENİDEN DİRİLİŞE 
 VESİLE OLMUŞTUR 

Hazreti Mevlana’nın çağları aşan bir söz ustası oldu-
ğuna değinen Erdoğan, “Mevlana, 66 yıllık ömrüne 
mektupları ve sohbetleri hariç 66 bin beyitten fazla 
şiiri, her biri bir sanat eseri mesabesindeki 2 binden 
fazla rubaiyi sığdırmış bir gönül eridir. O, dönemle-
ri, çağları, toplumsal farklılıkları aşan ve dönüştüren 
büyük hakikati derinlikli ve estetik bir dille söylemeyi 
başlarmış bir söz üstadıdır. Hazreti Mevlana’nın irfan 
ışığı daha kendisi hayattayken Endülüs’ten Uzak As-
ya’ya kadar dünyanın dört bir köşesine yayılmıştır. 
İslam coğrafyasının farklı şehirlerinden ilim ve hikmet 
yolcuları Hazreti Mevlana’nın rahle-i tedrisinde bu-
lunmak için Konya’ya akın etmişlerdir. Moğol istilası-
nın bütün İslam şehirlerini yakıp-yıktığı bir dönemde, 
Hazreti Mevlana sözleri, sohbetleri ve meselleriyle 
karamsarlık dağlarını eritmiş, bu toprakların yeniden 
dirilişine vesile olmuştur.”

 GÜNÜMÜZDE İNSANLIK BÜYÜK BİR 
 İMTİHANDAN GEÇİYOR 

İnsanlığın günümüzde büyük bir imtihandan geçti-

ğini sözlerine ekleyen Erdoğan, “Hazreti Mevlana, 
karamsarlık bulutlarının ufukları kapladığı, Moğol 
istilasının medeniyetimizi tehdit ettiği bir dönemde 
yaşamıştır. Tıpkı 7,5 asır önce olduğu gibi bugün 
de maalesef insanlık, çatışmanın, vahşetin ve doy-
mak bilmeyen bir hırsın esiri durumundadır. İnsani 
hasletlerin her gün biraz daha örselendiği, değerler 
silsilesinde biraz daha gerilere itildiği bir dönem ya-
şıyoruz. İşte komşumuz Suriye’de yaklaşık 8 yıldır de-
vam eden zulüm her gün yeni canlar almaya devam 
ediyor. 1 milyon Müslümanın katledildiği Suriye’de, 
hala Suriye’nin başındaki zat yerini korumanın müca-
delesini veriyor, birileri de onun yerini korumasına 
destek veriyor. Yemen’de milyonlarca çocuk ihtiras-
larının esiri olmuş Müslümanlar eliyle açlığa ve ölü-
me mahkum ediliyor. Filistin’de işgal, Libya’da kaos, 
Somali’de açlık, Afganistan’da terör ve istikrarsızlık 
bir veba gibi gün geçtikçe yayılıyor. Asırlardır ilim 
aşıklarının mesken tutuğu İslam şehirlerine, bugün 
DEAŞ, PKK, FETÖ, Boko Haram, Eş-Şebab gibi pro-
je örgütler musallat oldu. Öldürmekten, katletmek-
ten, yakıp-yıkmaktan başka hiçbir kutsalı olmayan bu 
modern dönem haramileri tüm çirkeflikleriyle hayat 
damarlarımıza hamle yapıyor.”

 HAZRETİ PİR’İN, TAVSİYELERİNE HER  
 ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA 
 İHTİYAÇ DUYUYORUZ 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdür-
dü; “Farklılıklarımızı kaşıyarak, meşrep ve mezhep-
lerimiz üzerinden bizi birbirimize kırdırarak birileri 
şeytani düzenlerini idame ettirmeye çalışıyor. Müs-
lümanlar kardeş kavgasına tutuşurken, çıkarlarına 
tapan menfaatperestler ceplerini doldurmanın, ciro-
larını şişirmenin, kârlarına kâr eklemenin mücadelesi-
ni veriyor. İnsanı insanın kurdu olarak gören anlayış, 
maalesef insanlığın hem bugününü, hem de gelece-
ğini tehdit etmektedir. Oysaki insanı düştüğü yerden 
kaldıracak, ruhundaki ağır yaraları iyileştirecek, ihti-
raslarının esiri olmaktan kurtaracak yegane yol, eşrefi 
mahlukat olmaya doğru yürünen yoldur, yani yaratıl-
mışların en şereflisi insan olmaya yönelik yol. İslam 
dünyası olarak içinden geçtiğimiz bu sancılı dönem-
de Hazreti Pir’in, insanı, ilahi aşkı, ahlak ve erdemi 
merkeze alan kutlu tavsiyelerine her zamankinden 
daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Zira Mevlana’nın öğre-
tisinin özü, eşyaya esir olmamak, insanı yüceltmek, 
çatışmayı değil dayanışmayı esas almaktır. Onun 
tavsiyesinin esası, kesrette vahdettir, yani çoklukta 
birlik. Bütün farklılıkları birlik içinde yaşatabilmeyi 
başarmaktır. Hacıbektaş-ı Veli’nin o veciz ifadesin-
den ilhamla; çare, kavga değil, bir olmak, iri olmak, 
diri olmak, kardeş olmaktır. Bunu başardığımızda 
kurulan tüm tuzakları bozacağımıza, İslam dünyasına 
giydirilmek istenen kefeni hep birlikte yırtıp atacağı-
mıza inanıyorum.”
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 KONYA BÜYÜKŞEHiR BELEDiYE BAŞKANI  
ADAY TANITIM TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTiRDiK

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Konya’da 
rekor bir oy oranı almayı hedeflediklerini 
aktaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan 

Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, “Başkan adayımız ve 8 aydır başkanımız olan 
Uğur İbrahim Altay Bey çıtayı yüksek bir seviyede 
aldı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan tevdi edilen görev 
ile birlikte bu çıtayı daha da yükseltmek durumunda. 
Eğer başkanımızın başarısını istiyorsak, Konya’nın 
Türkiye’de en önde gelen illerden biri olmasını 
istiyorsak hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde 
bugünden itibaren çok sıkı bir şekilde Konya için 
çalışmamız gerekiyor. Bizlerin Büyükşehir Belediye 
Başkanlarımızla, ilçe belediye başkanlarımızla ve ilçe 
başkanlarımızla yapacağımız her uyum Konya’nın 
seçim sürecindeki şehirler arasında birinci il olmayı 
hedeflememiz gerekiyor. Bu zor bir hedef değil 
çünkü daha önce yaptık yine yapabiliriz. Dolayısıyla 
da hedefimizi yüksek tutacağız ve Konya’yı bu 
seçimde de en yüksek oy oranı ile birinci il çıkarmayı 
başaracağız inşallah” diye konuştu.

 31 İLÇEMİZİ DE AK PARTİLİ 
 YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ VE 
 BAŞARACAĞIZ 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin 
Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
takdirleriyle kim aday olursa olsun hep beraber 
adayların arkasında kenetlenerek çalışılması 
gerektiğine vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı: 
“Eğer çalışırsak ve bir beraber olursak mutabakatla 
aldığımız kararın yine mutabakatla arkasında 
durursak alamayacağımız hiçbir ilçe yok. Bundan 
da eminiz. Bazen etrafımızda bizleri korkutan 
söylemlerle karşılaşıyoruz hiç endişe etmeyin. 
Bugüne kadar nasıl Konya’yı temsil ettiysek ve 
Konya’yı böyle yüksek değerlere taşıdıysak bu 
seçimde de 31 ilçemizin de AK Partili olması için 
en yüksek kapasiteyle çalışacağız ve başaracağız. 

Bundan emin olun. Kim ne derse desin biz, 31 
ilçemizin de AK Partili olabilmesi için çalışacağız ve 
bunu başaracağız.”

 BÜYÜKŞEHİR ADAYIMIZ UĞUR 
 İBRAHİM ALTAY’DIR 

Seçim dönemlerinin heyecanın dorukta olduğu 
günlerdir diyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, “Geçtiğimiz günlerde partimiz 60 ilin belediye 
başkan adaylarını açıkladı. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayımız olarak da yaklaşık yedi 
aydır bu görevi yürüten Uğur İbrahim Altay Bey yeni 
dönemde de birlikte yol yürüyeceğimiz milletimizin 

huzuruna çıktığımız adayımızdır. Ben öncelikle 
Uğur İbrahim Bey’in şahsında parti teşkilatlarımıza, 
şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

 BELEDİYECİLİK AK PARTİ 
 GELENEĞİDİR 

İl Başkanı Hasan Angı “Belediyecilik AK Parti 
geleneğidir, temel taşlarıdır. 2002 genel seçimleri ile 
başlayan kutlu yürüyüşümüz, 2004 ile beraber yerel 
yönetimlerde de iktidar olduk. O günden bugüne 
pek çok hizmet hayata geçti. Ben huzurlarınızda 
şehrimize geçmişten bugüne kadar belediye 
başkanı olarak hizmet etmiş başkanlarımıza teşekkür 
ediyorum. Her biri imkânları neye elverdiyse 
hizmet etmek için çalıştılar. Ama 2004 sonrasında 
hizmetler çok daha farklı oldu. Çünkü güçlü bir 
iktidar, Konya sevdalısı bir Başbakan ve Konya’nın 
onlarca yıl konuşulmuş yüz yıl geriye giden proje 
başlangıçlarının tek tek hayata geçtiği bir dönemi 
yaşadık. 14 yıl şehrimize hizmet etmiş Tahir Akyürek 
Bey’de yereldeki imkânları genelin gücüyle 
birleştirdi. Bu şehrin çok daha öteye yaklaşılması, 
mazideki gücün atiye götürebilmek için tüm ekibiyle 
gece gündüz demeden çalıştı. 7 aydır da bu kutlu 
yürüyüşü Uğur İbrahim Bey devam ettiriyor. İnşallah 
31 Mart 2019’da da kıymetli hemşerilerimizin 
verecekleri güçlü bir destekle yola devam diyeceğiz. 
Bu arada 31 tane ilçemiz var, mevcut belediye 
başkanlarımız var, aday adaylarımız var önümüzdeki 
günlerde kalan 21 ile birlikte inşallah ilçelerimizde 
kademeli olarak başkan adaylarını belirlemiş 
olacağız.”

 BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN BU AZİZ 
 MİLLETE HİZMET ETMEKTİR 

Son olarak Angı, “Bizim için önemli olan bu aziz 
millete hizmet etmektir. Memleket sevdasıyla yola 
çıkmış bu ekip, alın aklıyla bunca yıldır yorulmadan 

AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin 
Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, milletvekilleri, 
belediye başkanları, ilçe başkanları, teşkilat mensupları ile basın mensupları katılımıyla gerçekleştirildi. 
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yoluna devam ediyor. İnşallah 2019 ve sonrasında da 
31 ilçe ve büyükşehrimizde en yüksek oylarla seçimi 
kazanmak, meclis üyelerimizle beraber ve belediye 
çalışanlarıyla bu şehrin insanlarına çok daha güzel 
hizmetleri ortaya koyabilip, hayatımızı kolaylaştırmak, 
medeniyet değerlerimizi devam ettirmek ve 
geleceğe çok daha kutlu bakacak şekilde yolda 
yürüyeceğiz.”

BELEDİYECİLİK BİR GÖNÜL İŞİDİR 

Başkan Uğur İbrahim Altay, yerel yönetim ve 
belediyeciliğin bir gönül işi olduğuna vurgu 
yaparak, “AK Parti’nin yerel yönetimlere bakışı 
hizmet yarışıdır, gönüllere girmektir, şehrin emini 
olmaktır. Bu vizyonun temeli Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığına dayanır. AK Parti Belediyeciliği 
sadece günü kurtarmak değil, şehirlerin ve insanların 
geleceğine yatırım yapmaktır. AK Parti Belediyeciliği 
sadece fiziki yatırım değil, gönüllere girebilmektir. 
AK Parti belediyeciliği sadece laf üretmek değil, 
ortaya vizyon koyabilmektir. AK Parti Belediyeciliği 
halka hizmetkâr olmak ve Hakk’ın rızasını alabilmektir. 
AK Parti Belediyeciliğine bakmak yetmez, yaşamak 
gerekir. Burada sayısız örneği anlatabiliriz ama 
asıl bu farkı Ak Partili belediyelerin görev yaptığı 
illerde ve ilçelerde yaşayanlar hissedebilir. Konya’da 
yaşamak ile Konya’yı yaşamak arasında ki farkı 
hisseden hemşehrilerimizin duaları bizim en büyük 
desteğimizdir” ifadelerini kullandı.

BİZİM İÇİN BAŞKANLIK, HİZMETKÂR 
OLDUĞUMUZ BU TOPRAĞIN 
İNSANININ YÜZÜNDEKİ TEBESSÜMÜ 
ARTIRMA VESİLESİDİR 

Yerel Yönetimlerin bir bayrak yarışı olduğunu, her 
gelen belediye başkanının bir önceki belediye 
başkanından aldığı bayrağı daha yukarıya taşımak için 
gayret ettiğini söyleyen Başkan Altay, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Konya’ya 10 yıl hizmet etmiş bir 
kardeşiniz olarak bizim için belediye başkanlığı, 
hizmetkâr olduğumuz bu toprağın insanının 
yüzündeki tebessümü artırma vesilesidir. Doğup 
büyüdüğümüz ve havasını teneffüs ettiğimiz bu 

şehre hizmet şükür vesilesidir. Belde-i Muhayyere ’de 
şehrin emini olmak, bu şehirde yaşayan tüm canlıların 
“zikrine” vesile olmak bizim için şereftir.”

DOĞRU VE HAKK’TAN BİLDİĞİMİZ 
YOLDAN HİÇ AYRILMADIK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, konuşmasında teşkilat mensupların da 
seslendi. “Gayesi Hizmet Olanın Yardımcısı Allah’tır” 
sözünü her zaman teşkilat mensuplarıyla söylediğini 
hatırlatarak, “31 ilçemizi sizlerle birlikte gezdik. 
Kimsesizin kimsesi olduk, çaresizin çaresi olduk. 
Doğru ve Hakk’tan bildiğimiz yoldan hiç ayrılmadık. 
Yetimin hakkını koruduk, güçsüze umut olduk. Aynı 
duaya âmin dedik, aynı duyguları paylaştık. Tüm 
bunları imar ederken odak noktamız her zaman 
hemşerilerimiz oldu. Allah’ın izniyle yine el ele 
vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz ve Konya’mız için 
gecemizi gündüzümüze katıp hizmet edeceğiz. Biz 
hizmeti ibadet kabul eden bir ecdadın torunlarıyız, 
Allah yolumuzdan ayırmasın” dedi.

GEÇMİŞTEN ALDIĞIMIZ EMANETİ 
GELECEĞE TAŞIRKEN BU BAŞARIYA 
BİRLİKTE OMUZ VERELİM

Başkan Uğur İbrahim Altay, Konya’yı daha ileriye 
götürmek, birlik ve beraberliğin örnek şehri haline 
getirme için teşkilatlara da bir çağrıda bulundu. 
Altay, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu konuda 
yakaladığımız şu ruhu geliştirelim, geçmişten 
aldığımız emaneti geleceğe taşırken bu başarıya 
birlikte omuz verelim. Fabrikada üretime katkı 
sağlayan alın teri bizim tatlı yorgunluğumuzdur, 
işletmesini açan esnafımızın besmelesi bizim ortak 
duamızdır, gençlerimizin gelecek umudu bizim 
ortak hayalimizdir, çocuklarımızın tebessümü 
ortak değerimizdir. Konya akşamlarında evlerden 
yükselen aile huzuru hepimizin ortak mutluluğudur. 
Bu güne kadar büyük önem verdiğimiz Gönül 
Belediyeciliğini, “Benim Şehrim” sloganıyla 
yeniden yaşamak ve yaşatmak amacındayız.”
Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve Adayı Uğur İbrahim Altay kamuoyuna, 
teşkilatlara ve basına bir kez daha tanıtıldı ve toplu 
fotoğraf çektirildi.
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Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin “Her Cumartesi Bir-
likteyiz” konferansında “2023 Konya Tasavvu-
ru” konulu bir konuşma yapan AK Parti Konya İl 

Başkanı Hasan Angı, hayata geçirilen büyük proje ve 
yatırımlarla 2023’e en hazır ilin Konya olduğunu söy-
ledi

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin “Her Cumartesi Birlik-
teyiz” konferanslarına konuk olan AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, 2023 vizyonunu değerlendirdi. 
“2023 Konya Tasavvuru” başlıklı konferansta Kon-
ya’nın şehir hayatının ilk izlerinin milattan önce 9000 
yılında görüldüğü Çatalhöyük’ten Selçuklu, Osmanlı 
ve Cumhuriyet dönemine kadar unutulmaz izler taşı-
dığını belirten Angı, “Bugün gelinen noktada, yapı-
lan yatırımlarla 2023 Türkiye’sine en hazır il Konya’dır” 
dedi. Konya’nın 5 üniversitesi, gelişmiş sanayisi, tarım 
ve hayvancılığıyla bu vizyona hazır olduğunu vurgula-
yan Angı, “Üniversitelerimiz 140 bin öğrenci sayısıyla 

birçok ilin nüfusuna eşdeğer. Her yıl 30 bin civarında 
mezun veriyoruz. Bu öğrenciler ülkenin her yerine da-
ğılıyor. Onlar giderken biz bu öğrencilerimize Konya 
ikliminden ne veriyoruz veya onlar bize ne katıyor? 
Bu şehrin çok köklü bir geçmişi var. Geleceğe de çok 

güçlü bakıyor. Bu şehrin yaşanabilir olması yetmiyor. 
Şehrimizin değerini bilmemiz gerekiyor. Peki şehrimiz 
2023’e hazır mı? Evet, şehrimizde 2023’e hedef gös-
terilebilecek büyük yatırımlar var. Tüneller tamamla-
nıyor, Antalya’ya ulaşım kolaylaşıyor. Şehir Hastanesi 

KONYA
 2023’E HAZIR 

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
“Her Cumartesi Birlikteyiz” 
konferansında “2023 Konya 
Tasavvuru” konulu bir konuşma 
yapan AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, hayata geçirilen 
büyük proje ve yatırımlarla 
2023’e en hazır ilin Konya 
olduğunu söyledi

gelecek yıl açılacak. Bu konumuyla Konya’mız birçok 
şehri geride bırakmıştır” diye konuştu.

 31 İLÇEMİZİ DE AK PARTİLİ 
 YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ VE 
 BAŞARACAĞIZ 

Konya’nın kriz dönemlerinde de güvenli bir şehir ol-
duğunu vurgulayan Angı, sanayisi gelişen Konya’nın 
ASELSAN’ın savunma sanayiine yönelik yatırımlarıyla 
daha da ileriye gideceğini kaydetti. Konya’da kuru-
lan Teknik Üniversite’nin bu manada önemli bir fırsat 
olduğunu bildiren Angı, savunma sanayi gibi önemli 
bir alanda Konya’nın kendini geliştirerek uluslarara-
sı platformlarda varlığını göstereceğini dile getirdi. 
Angı konuşmasının sonunda katılımcıların sorularını 
da cevaplandırdı. Program sonunda Birlik Vakfı Konya 
Şube Başkanı Abdi Parlak, AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı’ya günün anısına tablo ve katılım belgesi 
hediye etti.

AK Parti Konya İl Başkanlığı’ndan Necmettin Erba-
kan Üniversitesi’ne nezaket ziyareti geldi. Ziyaret-
te AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı’ya İl Baş-

kan Yardımcıları Fahrettin Kulu, Seyit Mehmet Sümer, Ali 
Dığrak ve Mehmet Yavuz eşlik etti. 

HAYIRLI OLSUN ZiYARETi
 CEM ZORLU’YA 

İl Başkanımız Hasan Angı ve İl Başkan 
Yardımcılarımız Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Cem 
Zorlu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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8 iLÇEYE ATAMA YAPILDI

AK Parti Konya İl Kadın Kolları, Tutum, Yatırım 
ve Türk Malları Haftası münasebetiyle Kılıçars-
lan Şehir Meydanı’nda kermes programı dü-

zenledi. Programa AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, İl Kadın 
Kolları Başkanı Esra Doğan, 25 ve 26. Dönem Konya 
Milletvekili Hüsnüye Erdoğan ve çok sayıda teşkilat 
mensubu katıldı. Düzenlenen program hakkında 
bilgi veren AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı 
Esra Doğan, “Halk arasında yerli malı haftası olarak 
bildiğimiz Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası mü-
nasebetiyle 12 ilçemizin katıldığı bir sergi düzenle-
dik. Evlerinde üretim yapan hanımlarımız bu sergi 
vesilesiyle ürünlerini satacaklar. AK Kadınlarımız yerli 

üretip yerli tüketmeyi tercih ediyor. Bizde bu slogan-
la yola çıkarak ilçelerimizin kendi yörelerine mahsus 
ürünlerini sergilemeleri için fırsat tanıdık. Kerme-
simiz Cuma ve Cumartesi günleri devam edecek.” 
dedi.

ÜRETEN BİR TOPLUM OLMAK  
ZORUNDAYIZ 

Yerli üretim ve tüketimin önemine dikkat çeken AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı  “İçinde bulunduğu-
muz haftanın anlamına uygun olarak kendi ürettiklerini 
hemşehrilerimize sunmak adına Kadın Kollarımız bu 

güzel organizasyonu gerçekleştirdiler. Toplumun her 
kesimi ile üreten bir toplum olmak zorundayız. Eğer 
güçlü olmak istiyorsak yerli üretimi devam ettirmeli-
yiz. Kendi milli ürünlerimiz var. Dünya çapında pazar-
layabileceğimiz ağlarımız var. Sanayideki gelişmeye 
paralel olarak, özellikle hükümetlerimizin yerlileşme 
ve millileşme politikaları çerçevesinde savunma sa-
nayinden ulaşım sektörüne tıbbi cihazlardan her türlü 
üretime kadar ülkemizin kendi değerlerini öne çıkar-
mak adına büyük bir çaba gösteriliyor. Yerli üretim ve 
tüketim noktasında çok daha ileriye gitmek zorunda-
yız. Bu güzel programın düzenlenmesinde emeği ge-
çen herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. 

AK KADINLAR YERLi ÜRETiYOR, YERLi TÜKETiYOR
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası münasebetiyle AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanlığı, Kılıçarslan Şehir 
Meydanı’nda kermes programı düzenledi.

AK Parti Konya’da belediye başkan adaylığı için istifasını veren yedi ilçe 
başkanının yerine ve mevcut başkanı görevden ayrılan Ereğli’ye yeni ilçe 
başkanları atandı.

AK Parti Konya’da belediye başkan adaylığı için 
istifasını veren 7 ilçe başkanının yerine ve mev-
cut başkanı görevden ayrılan Ereğli’ye yeni ilçe 

başkanları atandı. Aday adaylığı başvuruları çerçeve-
sinde Konya’da AK Parti’nin 7 ilçe başkanı belediye 
başkanlığı aday adayı yarışına katılmak için görevle-
rinden istifa etmişti. Ahırlı İlçe Başkanı Mustafa Öncü, 
Bozkır İlçe Başkanı Memduh Çelmeli, Çeltik İlçe Baş-
kanı Ali Meşe, Doğanhisar İlçe Başkanı Ali Öztoklu, 
Güneysınır İlçe Başkanı Ali Yılmaz, Seydişehir İlçe Baş-
kanı Mustafa Konurer ve Tuzlukçu İlçe Başkanı Nevzat 
Kolaş ilçelerinde belediye başkanı olabilmek adına 

aday adaylığı müracaatında bulunmuştu. Ereğli’de 
ise mevcut başkan Kadir Düzen görevini bırakmıştı. 
Genel merkezdeki komisyon, mülakat çalışmalarını 
tamamladı ve 8 ilçeye başkan atamaları yapıldı. İşte 
o başkanlar; Ereğli İlçe Başkanlığına Zübeyir Dursun, 
Seydişehir İlçe Başkanlığına Kemalettin Atalay ,Boz-
kır İlçe Başkanlığına Kadir Güven, Doğanhisar İlçe 
Başkanlığına Fikret Özeralp, Ahırlı İlçe Başkanlığına 
Süleyman Özalp, Çeltik İlçe Başkanlığına Hacı Zuhal, 
Güneysınır İlçe Başkanlığına Mehmet Karaman ve 
Tuzlukçu İlçe Başkanlığına Mevlüt Turpçu atandı. 
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iNSANLIĞIN MEDENiYETi
PROGRAMI’NA KATILDI

 CUMHURBAŞKANIMIZ 

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Dün-
ya İnsan Hakları Münasebetiyle düzenlenen 
“İnsanlığın Medeniyeti” programı Cumhur-

başkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın katılımları ile gerçekleştirildi. Türkiye’nin insan 
hakları uygulamaları konusunda modern çağın yakla-
şımlarına uygun en önemli adımları AK Parti iktidarları 
döneminde attığını belirten Erdoğan, Cumhuriyet 
döneminde gerek tek parti, Cumhuriyet Halk Partisi 
devrindeki faşist anlayış sebebiyle gerekse daha ön-
ceki yıllarda darbeler ve cuntalar eliyle milletin çok 
ağır baskılara maruz kaldığını, acılar çektiğini söyledi. 
Erdoğan, 1960 darbesinin ardından eski başbakan-
lardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının maruz kal-
dığı haksızlığın, milletin yüreğinde hala kanayan bir 
yara olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
1980 darbesinin de aynı şekilde milletin vicdanını ka-
natan manzaralara yol açtığını, 1997’de postmodern 
yöntemler kullanılarak milletin hakkı, hukuku ve de-
ğerlerinin saldırıya maruz bırakıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında AK Parti 
Genel Merkezi’nde düzenlenen “İnsanlığın Medeniyeti” programına katıldı.

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER ÇITASI 
YUKARI TAŞINDI

Milletin bu kötü sicile layık olmadığına inandıkları için 
hükümete geldiklerinde demokraside ve ekonomide 
büyük reformlar başlattıklarını anımsatan Erdoğan, 
yapılan yatırımlar ve getirilen hizmetlerle milletin ha-
yat kalitesinin yükseltildiğini, hak ve özgürlükler çıta-
sının yukarı taşındığını kaydetti. Erdoğan, 28 Şubat 
müdahalesi gibi müdahalelerin demokraside açtığı 
yaraları tedavi ederken aynı zamanda başörtüsünden 
dolayı üniversite kapılarından geri çevrilen, okullarını 
yarım bırakmak zorunda kalan kızların sorunlarını da 
çözmeye çalıştıklarını söyledi. Türkiye’de hiç kimsenin 
kökeninden, inancından, meşrebinden, kıyafetinden, 
düşüncesinden, ibadetinden insani tercihlerinden 
dolayı horlanmadığı, ötekileştirilmediği bir yaklaşımı 
hakim kıldıklarını belirten Erdoğan, cinsiyet ayrımcılı-
ğından, engellilerin haklarına kadar her alanda bu an-
layışla çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini 
vurguladı.

DÜNYA İNSAN HAKLARI KONUSUNDA 
EN KARANLIK DÖNEMİNİ YAŞIYOR

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcısı Leyla Şahin Usta, “Batı’nın ünlü bir gazetecinin 
vahşice öldürülmesi karşısında insani değerler ile pet-
rol ticareti arasında gözle görünür çelişki yaşamasını 
kaygıyla izliyoruz. Son günlerde Paris’te göstericilerin 
yıkımlarıyla birlikte, göstericilere karşı kullanılan orantı-
sız gücü temel insan haklarıyla asla bağdaştırmıyoruz.” 
dedi. Dünyanın insan hakları konusunda en karanlık 
dönemini yaşadığını vurgulayan Usta, “Yemen’den 
Mısır’a, Suriye’den Irak’a, Filistin’den Myanmar’a kadar 
çok geniş bir coğrafyada insanlık adeta can çekişiyor. 
Yeryüzünün zenginliklerini sömürerek, kendilerine gü-
venli alanlar oluşturan devletler bir yandan dünyadaki 
insanlık dramına seyirci kalırken bir yandan da hem in-
sanlık ihlallerine göz yumuyor, teşvik ediyor, hem de 
artık kendi topraklarında ihlalleri çoğaltıyorlar.” değer-
lendirmesinde bulundu.
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 YENi BiR TÜRKiYE VAR 
ENGELSİZ YAŞAMIN SAĞLANDIĞI 

Sosyal Politikalar Başkanlığımız, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcımız, Konya Milletvekilimiz Ley-
la Şahin Usta ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelli-

ler Günü dolayısıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi 
ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı desteğiyle 
faaliyete geçirilen Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim 
Merkezi’ni (SOBE) ziyareti gerçekleştirdi. 

Leyla Şahin Usta Türkiye’de engelli olarak bilinen özel 
insanlara artık farklı bir bakış açısının bulunduğunu 
vurgulayan Usta, “Engelli vatandaşlarımız için engel-
lerin kaldırıldığı ve engelsiz yaşamın sağlandığı yeni 
bir Türkiye var. AK Parti iktidarı olarak tüm vatandaşla-
rımıza, kendi özelliklerine ve farklılıkların göre hizmet 
etmeyi amaçlıyoruz. Temel hedefimiz insana hizmet 

etmek. Engeli var mı, yok mu ayırt etmiyoruz.” diye 
konuştu. Devletin, engelli bireyler için birçok imkan 
ve hizmet sunduğuna dikkati çeken Usta, “Engelli 
çocuğa sahip aileler kendi içine kapanmasın. Onlar 
için yapılan pek çok destek ve çalışmalar var. Bunların 
hepsinden faydalanabilmek için kurumlarımızla ileti-
şime geçmeliler. Bu vatandaşlarımızı topluma kazan-
dırmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Leyla Şahin Usta’ya AK Parti İl Başkan Yar-
dımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı Mehmet Yavuz, AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Sel-
çuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti İl ve 
İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte AK Parti Kadın 
ve Gençlik Kolları temsilcileri yer aldı.

AK Parti Konya İl Başkan Yardımcımız, Sos-
yal Politikalar Başkanımız Mehmet Yavuz İl, 
İlçe Kadın ve Gençlik Kolları temsilcileri ile 

birlikte Konevi İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortao-
kulunu ziyaret etti.

 KONEVi iŞiTME ENGELLiLER 
OKULUNU ZiYARET ETTiK

AK Parti Konya Sosyal 
Politikalar Başkanlığı Konevi 
İşitme Engelliler İlkokulu ve 
Ortaokulunu ziyaret etti.
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