E-TEMAYÜL DÖNEMi BAŞLADI

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için belediye başkanlığına aday olan aday adayları için
AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Büyükşehir Spor ve Kongre Merkezinde temayül
yoklaması yapıldı. AK Parti 81 ilde bir ilki gerçekleştirerek temayül yoklamasını elektronik
ortamda gerçekleştirdi.
AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından 31 Mart
Mahalli İdareler Seçimleri için temayül yoklaması
Büyükşehir Spor ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. AK Parti büyük bir değişikliğe giderek
81 ilde temayül yoklamasını elektronik ortamda
gerçekleştirdi. Elektronik temayül yoklamasında
3150 delege oy kullandı. Temayül Programının
açılışında konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Ha-

san Angı, “31 Mart 2019 Yerel seçimleri ile ilgili aday
adayı müracatlarından sonraki ikinci aşama olan temayül yoklamamızı teşkilat mensuplarımızın katılımları ile
gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Kuruluşumuzdan
bu güne kadar her seçim döneminde desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli hemşehrilerimiz inşallah 31 Mart’ta da tüm adaylarımızı yeniden destekleyecektir.” dedi. S. 22’de

AK PARTİ KONYA İL BAŞKANLIĞI
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72. iL DANIŞMA

MECLiSiMiZi iCRA ETTiK
TANITIM MEDYA
BAŞKANLARI EĞiTiM
SEMiNERiNDE BULUŞTU
AK Parti Konya 72. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Selçuklu Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

A

K Parti Konya 72. Genişletilmiş İl Danışma
Meclisi AK Parti Genel Başkan Vekili Numan,
Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Leyla Şahin Usta, Milletvekilleri, Belediye Başkanları,
İlçe Başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubu katılımları ile Selçuklu Kongre Merkezi’nde büyük bir
coşku ile gerçekleştirildi.

Başkan Yardımcımız ve Milletvekillerimiz ile birlikte
tüm teşkilat kademeleri olarak tek yumruk olarak bu
süreci yürütüyoruz. Cenab-ı Hak inşallah bu birlik ve
beraberliğimizin bereketini de yerel seçimlerde verecektir.” dedi. S. 6’da

AK Parti Konya İl Başkanlığı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde eğitim çalışmalarına
devam ediyor. AK Parti Tanıtım Medya Başkanlığı tarafından, 31 İlçe Tanıtım Medya Başkanlarına 9 Merkezde düzenlenen eğitim programları
ile Sosyal Medya Stratejileri, Siyasal Metin ve
İçerik hazırlama ile Medya Yönetimi konularında
eğitim verildi. S. 21’de

KADINA ŞiDDET
TURUNCU ÇiZGiMiZDiR

TÜM TEŞKİLATLARIMIZLA TEK
YUMRUK OLDUK
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 72. İl Danışma Meclisinde yaptığı konuşmada Mart ayında yapılacak yerel seçimlere değinerek “31 Mart 2019’da
yapılacak Yerel Seçimler hem ülkemiz hem de şehrimiz için büyük önem arz ediyor. Önümüzdeki seçimlerde oy oranımızı daha üst seviyelere çıkarmak
istiyoruz. Büyükşehir ile birlikte 31 İlçemizi de AK
Partili Belediye Başkanlarından seçerek bu şehre güzel hizmetler yapmak istiyoruz. Çok değerli Genel

iL GENÇLiK KOLLARI
DANIŞMA MECLiSi
GERÇEKLEŞTiRiLDi
AK Parti İl Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi. Programa Genel Merkez Gençlik
Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Gençlik ve
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve çok
sayıda partililer katıldı. S. 24’de

AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanlığı Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele
ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması
yaptı. Açıklamada kadına şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğu vurgusu yapıldı. S. 23’de
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BÜYÜKLERiMiZi

ZiYARET ETTiK

Sosyal Politikalar Başkanlığımız 1 Ekim Yaşlılar
Günü münasebetiyle bir takım ziyaretlerde
bulundu.

1

Ekim Yaşlılar Günü Sosyal Politikalar Başkanlığımız, 1Ekim Yaşlılar Günü münasebetiyle,
Merkez İlçe Teşkilatlarımız ile birlikte Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezi ve ev ziyaretlerinde büyüklerimizin hayır
dualarını aldı.

SAVUNMA SANAYiSiNiN KALBi KONYA’DA ATTI

K

onya, Türkiye’nin en büyük savunma sanayi

ve STM gibi firmaların yanı sıra 50 firma, yerli ve mil-

şirketlerinin yer aldığı 3. Savunma Sanayi Zir-

li üretimlerini sergiledi. Sergide Aselsan’ın Konya’ya

vesi’ne ev sahipliği yaptı. Konya Sanayi Odası

kuracağı fabrikada üretilecek olan uzaktan kumanda-

tarafından Savunma Sanayi Başkanlığının destekle-

lı silah sistemi SARP da görücüye çıktı. İl Başkanımız

riyle düzenlenen zirvede, dünyanın en büyük 100

Hasan Angı’da 3. Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi

savunma şirketi arasında yer alan Aselsan, Roketsan

Günleri’ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

2 AK BÜLTEN
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RAHiM YAMAN’I

DUALARLA
UĞURLADIK

A

K Parti İl Yönetim Kurulu Üyemiz, Konya
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve
MÜSİAD Konya Üyesi Veysel Yaman’ın

babası, Konya Sanayi Odası eski yönetim ve Meclis Üyesi Yamanlar Orman Ürünleri Sahibi İşadamı
Rahim Yaman 62 yaşında vefat etti. Merhum Rahim Yaman’ın cenazesi Cuma namazına müteakip
Kalenderhane Camii’nde kılınan cenaze namazının
ardından Musalla Mezarlığına defnedilirken cenazeye merhumun çok sayıda seveni katıldı. Rahim
Yaman’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

SELÇUKLU’DAN

AHDE VEFA
PROGRAMI
AK Parti Selçuklu İlçe Başkanlığı tarafından
AK Parti’nin kuruluşundan bu güne görev
alanların katıldığı bir “Ahde Vefa” programı
düzenlendi.

A

K Parti Selçuklu İlçe Başkanlığı tarafından
Ahde Vefa programı düzenlendi. Toplantının
açılışında söz alan AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, “Önümüzde bir yerel seçim
var. AK Parti ailesi olarak bizler her şeyden önce kendi
birlik ve beraberliğimizi sağlamalıyız” dedi. Selçuklu
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti’de bir
bayrak yarışının olduğunu ifade ederek, “Bayrağı devralan bunu en iyi şekilde taşımanın telaşında, bayrağı
devreden de aynı şekilde aynı duygu ve ruhla bayrağı
devrettiği arkadaşlarının yanındadır” şeklinde konuştu. Programda son olarak söz olan AK Parti Konya İl
Başkanı Hasan Angı, birlik ve beraberlik mesajları vererek, “AK Parti olarak Kutlu yürüyüşe devam ettiklerini ifade ederek, “Yeni bir hükümet modeliyle Türkiye
yoluna devam ediyor. Ülkemizin önüne pek çok alanda engeller koymaya çalışılıyor. Bunun son örneğini
ekonomik anlamda gördük. Bu saldırıları da Allah’ın
izni ile atlatacağız. Yeter ki biz milletçe bir ve beraber
olalım” şeklinde konuştu.
AK BÜLTEN 3
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71. iLÇE DANIŞMA MECLiSi

TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTiRiLDi
24 Haziran Genel Seçimlerinin ardından
AK Parti Konya İlçe Başkanlıkları ilk
İlçe Danışma Meclislerini teşkilat
mensuplarımızın katılımları ile
gerçekleştirdi

A

K Parti İlçe teşkilatları, Bölge ve İlçe Koordinatörlerimizin katılımlarıyla İlçe Danışma
Meclislerini gerçekleştirdi. Danışma Meclis-

lerinde gündem değerlendirmeleri ve ilçelerdeki istek, şikâyet ve öneriler masaya yatırıldı. Toplantılara
teşkilat mensupları tarafından yoğun katılım sağlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI BiSiKLET

TURU, KONYA’DAN BAŞLADI

1

963 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak
düzenlediği ve Türkiye’nin dünya çapındaki
organizasyonları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 54.’sü Konya’da başladı.
2017’de dünyanın en önemli yarış kategorisi olan
‘UCI World Tour’ kapsamına alınan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, bu sezon ilk kez Konya’da Mevlana
Meydanı’ndan start aldı. 150 kilometrelik Konya etabına 20 ülkeden 138 bisikletçi katılırken, yarış sonunda 3 saat 29 dakika 14 saniyelik derecesi ile Quıck
Step takımından Arjantinli Richeze Maximiliano Ariel
birinci oldu.

4 AK BÜLTEN
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iL KADIN KOLLARINDAN
“MUTLU EBEVEYN, GÜÇLÜ AiLE” PANELi

AK Parti Konya İl Kadın Kolları, Aile Haftası kapsamında Mevlana
Kültür Merkezi’nde “Mutlu Ebeveyn, Güçlü Aile” programı
düzenledi.

A

K Parti Konya İl Kadın Kolları, Aile Haftası
kapsamında “Mutlu Ebeveyn, Güçlü Aile”
Paneli düzenledi. Panelin önemine vurgu yapan AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan
“AK Parti Konya İl Kadın Kolları olarak Aile
Haftası kapsamında düzenlediğimiz ‘Mutlu Ebeveyn,
Güçlü Aile’ konulu panelimizde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Panelimizin teması Mutlu Ebeveyn Güçlü Aile, çünkü mutlu ailelerde mutlu ve özgüven sahibi evlatlar yetişir. Mutlu
ebeveynler güçlü aileler ve sağlıklı bir toplum oluştururlar. Şu an bu salonda bulunan herkes ya bir anne,
ya bir baba, ya da bir evlat, yani bir ailenin mensubu.
Temennim şudur ki; panelimiz tamamlandığında her
birinizin hayatına olumlu dokunuşlar olsun. Ailemizin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu, eşimizin,
evlatlarımızın, anne ve babamızın, kardeşlerimizin,
torunlarımızın hayatımıza kattığı değeri bir kez daha
anlayarak iyi bir iletişim kurmanın ne denli önem arz
ettiğini bir kez daha öğrenmiş olalım. AK Parti ailesi
olarak birliğimizin, beraberliğimizin temelini oluşturan da toplumumuzun yapı taşı olan aileye önem
vermemiz, aile yapısını daimi kılıp bu kaynaktan beslenmemizdir” şeklinde konuştu.
GENÇLERİMİZİ ANCAK HUZURLU,
MUTLU VE GÜÇLÜ YUVALARDA
YETİŞTİREBİLİRİZ
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, aile yapısının
önemine dikkat çekerek, “Gerçekten aile yapımızın
ne denli önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Güç-

lü medeniyetler güçlü aile ile ortaya çıkar. Bir taraftan
inancımızın aileye verdiği önem, bu kadim coğrafyada da bütün kültürlerin yoğurularak bugüne kadar
getirdiği bu aile yapılarının bu kutlu yürüyüşle çok
daha güçlü millet olarak yolumuza devam etmek için
aileyi her şeyin önünde tutmak zorundayız. Gençlerimiz her şeyin önündedir. Bu gençliği geleceğe ancak huzurlu, mutlu ve güçlü yuvalarda yetiştirebiliriz.
Hepimize büyük görevler düşüyor. Bu görevleri hakkıyla yerine getirebildiğimiz ölçüde geleceğe umutla
bakmamız çok daha kolay olur. Toplumların yaşadığı
pek çok sorunun temeline baktığımız zaman ailelerdeki başlayan zorluklar, sıkıntılar bir müddet sonra
milletçe uğraşmak durumunda kaldığımız büyük
problemlere dönüşüyor” dedi.

AİLE BÜTÜN TOPLUMLARIN TEMELİ

Ailenin bütün toplumların temeli olduğunu ifade
eden 26. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, “Türk toplumu ve Müslüman toplumları
için daha öneme sahip olan bir temel yapıdır. Bizler
inancımız gereği ailenin tanımını ve aile bireylerinin
birbirlerine karşı sorumluluklarını bilen bir yapıya
sahibiz. Dolayısıyla inancımızdan aldığımız sorumluluklarla ve medeniyetimizin bize öğrettikleriyle biz
mutlu yuvaları oluşturmak ve bu oluşturacağımız yuva
ve yuvalarda yetiştireceğimiz evlatlarımızla toplumu
geleceğe taşımak durumundayız” diye konuştu.
AK BÜLTEN 5
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72. iL DANIŞMA MECLiSiMiZi

iCRA ETTiK
A

K Parti Konya 72. Genişletilmiş İl Danışma
Meclisi Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Numan, Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Milletvekilleri, Belediye
Başkanları, İlçe Başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. Programda ilk olarak söz olan AK Parti
Konya İl Başkanı Hasan Angı, Türkiye’nin coğrafi anlamda en büyük ilinde teşkilat çalışmalarını yürüttüklerini söyleyerek, “380 bin üyemizle, 4 bin 600 sandık kurullarımızla, bin 200 mahalle yönetimlerimizle
ve 31 İlçemizle Türkiye’nin coğrafi olarak en büyük
ilinde teşkilat çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kurulduğu
günden bu güne kadar partimizi bağrına basan, millet sevdasıyla yola çıkmış liderimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan her dönem ve her seçimde desteğini
arttırarak devam ettiren aziz hemşehrilerime teşekkür
ediyorum. 24 Haziran seçimlerini geride bıraktık.
Geçtiğimiz İl Danışma Meclisimizde seçimleri değerlendirmiştik. Şimdi yeni bir seçime doğru yürüyoruz.
Milletten aldığı destekle yürüyüşüne devam eden AK
Parti ile şehrimiz son 16 yılda hayallerin ötesinde bir
gelişim kaydetti. Ak kadroların bu davaya olan samimiyeti ve gayreti milletimizde olan gönül yolculuğu
bu kutlu yürüyüşe devam ediyor” dedi.
TEŞKİLATLARIMIZLAR TEK YUMRUK
OLDUK
Mart ayında yapılacak yerel seçimlere değinen Başkan Angı, “31 Mart 2019’da yapılacak Yerel Seçimler
hem ülkemiz hem de şehrimiz için büyük önem arz
ediyor. Önümüzdeki seçimlerde oy oranımızı daha
üst seviyelere çıkarmak istiyoruz. Büyükşehir ile birlikte 31 İlçemizi de AK Partili Belediye Başkanlarından
seçerek bu şehre güzel hizmetler yapmak istiyoruz.
Devraldığımız medeniyet nöbetini devredinceye kadar bu sorumlulukla yolumuza devam ediyoruz. Çok
değerli Genel Başkan Yardımcımız ve Milletvekillerimiz ile birlikte tüm teşkilat kademeleri olarak tem
yumruk olarak bu süreci yürütüyoruz. Cenab-ı Hak
inşallah bu birlik ve beraberliğimizin bereketini de
yerel seçimlerde verecektir.” şeklinde konuştu.
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AK Parti Konya 72. Genişletilmiş İl
Danışma Meclisi Selçuklu Kongre
Merkezi’nde AK Parti Genel
Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un
katılımlarıyla gerçekleştirildi.
BİRLİK VE BERABERLİKLE SORUNLARI
AŞACAĞIZ
Ülkemizin yaşadığı pek çok zorlu dönemde Konya’nın hem ülkesini seven hem de milleti ile bir
olanların yanında olduğuna değinen Angı, “Son aylarda Türkiye’de kur ve faiz üzerinden oluşturulmaya
çalışılan ekonomik sarsıntılara karşı hükümetimizin
aldığı tedbirlere “Enflasyonla Topyekün Mücadele”
kapsamında tüm iş dünyası, belediyelerimiz ve pek
çok kurum, kuruluş destek veriyor. Tüm hemşehrilerimize, iş aleminin temsilcilerine minnettarız. Birlik ve
dayanışma ile yolumuza devam ettiğimiz sürece bu
tür olumsuzlukların üstünden Allah’ın izni ile geleceğiz. Dayanışma içinde bu dönemi yönetebilirsek
geçmişte yakaladığımız rekor büyüme oranlarına ulaşabiliriz. İnşallah bu dalgalanma dönemi kısa sürede
sona erecek ve kaldığımız yerden yolumuza devam
edebileceğiz. Teşkilatlar olarak heyecanımıza heyecan katmak, önümüzdeki süreci çok daha sağlıklı yürütebilmek adına istişarelerimize devam edeceğiz.”
ifadelerini kullandı.
KONYA’YI TEMSİL EDEN BİR GENEL
BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK GURUR
DUYDUM
AK Parti Konya 72. İl Danışma Meclisi’nin büyük bir
coşku ile gerçekleştirildiğine değinen AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin
Usta, “Böylesine dolu ve coşkulu bir salonda Konya
teşkilatının muazzam bir gönül birlikteliğini görünce
Konya’yı temsil eden bir Genel Başkan Yardımcısı

olarak büyük bir onur ve gurur duydum. AK Parti’nin
kaderi Türkiye’nin kaderi ile birleşmiş durumda bulunuyor. Türkiye’nin daha nice başarılara imza atabilmesi için AK Parti’nin dimdik ayakta durması ve bu mücadeleyi sürdürmesi gerektiğini daha net görüyoruz.
Bu noktada hepimiz sorumluluklarımızı, vazifelerimizi devam ettirmek zorundayız. Çünkü biz bu partinin,
bu davanın, Sayın Cumhurbaşkanımızın yükünü hafifletmekle görevliyiz” diye konuştu.
Konya Milletvekilleri adına söz alan AK Parti Konya
Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti’nin bugüne kadar
14 seçime girdiğini ve hepsini kazanarak erişilmesi
çok güç bir başarıya imza attığını belirterek, “Dünya
siyasi tarihinde böyle bir parti yoktur. İnşallah 2019
yılının Mart ayında da kazanan yine AK Parti olacaktır” dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında
bilgi veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay, Konya’ya hizmet etme şerefini verdiği
için Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Bu şehre
bizden önce de hizmet eden başta görevi devraldığım Tahir Akyürek başkanımız olmak üzere emeği
geçen tüm Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

www.akpartikonya.com

GÜN, NİYETLERİ TAZELEME VE
SAFLARIMIZI SIKLAŞTIRMA
GÜNÜDÜR
İl Danışma Meclisi’nde son olarak AK Parti Genel
Başkan Vekili Numan Kurtulmuş söz aldı.31 Mart’ta
yapılacak yerel seçimler ile ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, “Milletimiz, Recep Tayyip Erdoğan’ı
ve arkadaşlarını seçerek Türkiye’nin yolunu bir kez
daha açacak. Onun için gün, niyetleri tazeleme ve
saflarımızı sıklaştırma günüdür. Gün, varsa eksiklikleri
tamamlayarak hazırlıklarımızı en güzel şekilde ikmal
etme günüdür. Yaptığımız bu çalışmalar da hemen
kısa süre sonra yaşayacağımız seçim kampanyasının
ön hazırlığı olacak. Türkiye’de 1 hafta içinde olan siyasi gündem başka bir ülkede, hele hele Avrupa’da,
kuzey Avrupa’daki ülkelerde 1 yıllık siyasi gündemdir.
Avrupalı siyasetçilerle konuştuğumuzda bunu söylüyorlar. ‘Sizde bir hafta da olan biz de bir yılda anca
oluyor’ diyorlar” dedi.
AK PARTİ MİLLETİN RUH KÖKÜNÜN
SİYASİ YANSIMASIDIR
AK Parti’nin, Türkiye’nin teminatı olduğunu ve milletin bağrından çıkmış siyasi parti olduğunu söyleyen
Kurtulmuş, “AK Parti bu memlekette hak ve özgürlük-

ler mücadelesi kalesi olan bir siyasi partidir. AK Parti,
sadece siyasi bir partinin adı olmaktan öte bu topraklarda iki asırdır verdiğimiz büyük bir medeniyet mücadelesinin bugünkü adıdır. AK Parti bu özelliğiyle
bir milli siyaset hareketidir. Bu özelliğiyle milletin ruh
kökünün siyasi yansımasıdır. Dolayısıyla niyetlerimizi,
kardeşliğimizi bir kez daha pekiştireceğiz ve saflarımızı sıklaştıracağız. Yolumuza sağlam adımlarla devam edeceğiz. Bu toplantının safları sıklaştırmanın
bir öteki adımı olduğunu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu. Kurtulmuş, AK Parti’nin bilim ve teknolojiden yana olduğunu belirterek, “Onun için gayrimilli hiçbir unsurun önünde diz çökmez. IMF’sinden
bilmem kimine, dünyanın hiçbir uluslararası egemen
kuruluşu karşısında diz çökmez. Onun için AK Parti,
17 yıldır iktidardadır” ifadelerini kullandı.
AK PARTİ’NİN ARKASINDA MİLLETİN
DESTEĞİ, DUASI VE OYLARI VAR
AK Parti’nin milletten başka destekçisi olmadığının
altını çizen Kurtulmuş, “AK Parti’nin arkasında localar,
ulusal ya da uluslararası çıkar çevreleri, başka yerde
birtakım çıkar odakları yoktur. Allah’a çok şükür, 17
yıldır iktidar olan bir partinin arkasında, halen milletin
desteği, duası ve oyları var. Milletin bizimle birlikte
emperyalizme karşı direnişi var. Bu yerli ve milli olma

özelliğimizden hiç vazgeçmeyeceğiz. Ne kadar iktidarda olursak olalım, locaların ve lobilerin, çıkar
çevrelerinin şunun ya da bunun partisi olmayacağız.
Milletin partisi ve milletin kendisi olma özelliğini, en
büyük özelliğimiz olarak koruyacağız. Yerlilik ve millilik olanı her alanda destekleyeceğiz.”dedi.
ADAYLARIMIZDA 5 ÖZELLİK
İSTİYORUZ
Yerel seçimlerin önemine dikkati çeken Kurtulmuş,
şunları kaydetti: Bu seçim çok önemli. Bunun çok
nedeni var ama Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin ilk seçimi. Onun için her bir adayımızın çok kuvvetli olması lazım. Toplumu çok iyi temsil edecek
kardeşlerimizin olması lazım. Artık bu seçimlerde
AK Parti’nin kurumsal kimliğinin üstüne basarak,
partinin sırtında yükselmek yok. Recep Tayyip Erdoğan’ın karizmasının gölgesinde siyaset yapmak
yok. Bütün adaylarımız her birisi çok güçlü kişilikler
halk tarafından sevilen insanlar olması lazım” diye
konuştu.
Numan Kurtulmuş daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti, Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay’dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. AK Parti
Konya İl Başkanlığını da ziyaret eden Kurtulmuş, 31
ilçe başkanıyla toplantı yaptı.
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19 EKİM
MUHTARLAR
GÜNÜ
KUTLANDI
Konya Büyükşehir Belediyesi, 19
Ekim Muhtarlar Günü’nde Konya
Muhtarlar Derneği ile Selçuklu,
Karatay ve Selçuklu Muhtarlar
Derneği üyelerini Konya protokolü
ile buluşturan bir program
düzenledi.

1

9 Ekim Muhtarlar Günü’nde Konya Protokolü ile
muhtarlar bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi
Mevlana Kültür Merkezi’ndeki programa Konya
Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan
Angı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Meram
Kaymakamı Resul Çelik, Karatay Kaymakamı Selim
Parlar, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma

Komutanvekili Ali Osman Yüca, Karatay Belediye
Başkanı Mehmet Hançerli, Selçuklu Belediyle Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Muhtarlar Derneği
Başkanı Celal Duran, Selçuklu Muhtarlar Derneği
Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Konya Karatay ve Tüm İlçeleri Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Çetin, Meram muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş ile muhtarlar
katıldı

NUMAN KURTULMUŞ BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞTU

A

K Parti Konya İl Başkanlığı 72. İl Danışma
Meclisi’nin katılmak üzere Konya’ya gelen
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş,
Konya’da yerel ve ulusal basın kuruluşu temsilcileri ile
kahvaltı programında buluştu. Yerel ve ulusal gündemin değerlendirildiği programda Numan Kurtulmuş
gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
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TANITIM MEDYA BAŞKANLIĞI iÇ ANADOLU BÖLGE

TOPLANTISI KONYA’DA YAPILDI

A

K Parti Tanıtım Medya Başkanlığının bölge
toplantılarının ilkine Konya ev sahipliği yaptı.
Tanıtım Medya Başkanlığı İç Anadolu Bölge
Toplantısı 13 ilin katılımıyla Konya İl Başkanlığı’nın
ev sahipliğinde Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. İç Anadolu Tanıtım Medya Başkanları
ile gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı,
Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal, “Bugünlere sistemin gücüyle değil siyasetin gücüyle geldik. Yani,
araç, hep yolda kaldığında biz milleti desteğe çağırdık. Her 2 yılda bir seçim yapmamızın sebebi de bu.”
dedi. Ünal, partisinin Selçuklu Kongre Merkezi’nde
düzenlenen İç Anadolu Bölge Toplantısı’nda, belediyecilik anlayışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrendiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın geldiği tüm makamları karakteri ve kişiliği
ile dönüştürdüğünü dile getiren Ünal, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımızın çok temel bir özelliği var.
Gençlik kolları başkanı olduğunda kendisinden sonra gençlik kolları başkanı olacak gençler için bir profil
oluşturdu. İl başkanı oldu, bu başkanlık kendisinden
sonrakiler için bir milat oldu. Belediye başkanı oldu,
yine bu başkanlığı kendisinden sonrakiler için bir milat oldu. Başbakanlığı da aynı şekilde. Yani hiçbir makamın dönüştüremediği ama kendisinin geldiği tüm
makamları dönüştürdüğü bir isim olan Recep Tayyip
Erdoğan karşımızda duruyor. Bu çok önemli.”
ESKİ SİSTEM ADETA İKİ ŞOFÖRLÜ
BİR SİSTEMDİ
Ünal, Türkiye’yi yerelden kalkındırmak için 2004 yılında bir hamle başlattıklarını vurgulayarak, konuş-

AK Parti Tanıtım Medya Başkanlığı İç Anadolu Bölge Toplantısı
Konya İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Selçuklu Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
masını şöyle sürdürdü:
“Şehir şehir Türkiye’yi
yerelden kalkındırmak
için 2004 seçimlerinde bir hamle başlattık.
2009’da ‘İşimiz hizmet gücümüz millet’,
‘Sen Türkiye’sin büyük
düşün’ dedik. 2014’te
de ‘Daima hizmet daima millet’ dedik. Peki
neden yerel seçimlerimiz bir genel seçim
havasında geçti. Çünkü bize dönük vesayet
odaklarının saldırılarını
her zaman milletimize
giderek çözdük. Birileri sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyor
ya; Türkiye’de AK Parti
iktidara geldikten sonra devletin sahibi olduğunu düşünen vesayet
odaklarının, seçilmiş
hükümete ve siyasete
baskıları olmamış, darbe girişimleri olmamış,
bu ülkede birileri siyaseti dizayn etmeye
kalkmamış, millete rağmen birtakım dayatmalar da bulunmamış gibi konuşuyorlar maalesef. Oysa geriye dönüp baktığımızda
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle değişen eski
sistem adeta iki şoförlü bir sistemdi. Millet hükümeti
seçiyor, Ankara’ya gönderiyor, seçtiği adam arabanın
direksiyonuna geçiyor. Bakıyor ki yan tarafta bir şoför
daha oturuyor. Onun da önünde direksiyon, gaz ve
fren pedalları var ama biz 2010 yılında 26 maddelik
bir referandum ile o şoförü oradan kaldırıp attık.”
TÜRKİYE YOLUNA DEVAM
EDECEK
Ünal, “Ama sistem devam ediyor. Arkadaki yolculardan biri direksiyona oturmaya kalktı. Sivil toplum kuruluşu görünümünde Türkiye’nin demokratikleşmesi

ve sivilleşmesi yönünde mücadele ediyormuş gibi
gözüken, hoşgörüden, diyalogdan bahseden bir yapı
yeni bir vesayet odağı haline gelmek istedi. Elhamdülillah biz milletle onları da bertaraf ettik. Daha sonra 2018
model sadece milletin kullandığı yeni bir hükümet
sistemini getirdik. Bugünlere sistemin gücüyle değil
siyasetin gücüyle geldik. Her 2 yılda bir seçim yapmamızın sebebi de bu. Her seçimde milletin bizi vesayet
odaklarından koruması için desteğine talip olduk. Şimdi yeni sistemde, hem siyasetin hem sistemin gücüyle
Türkiye yoluna devam edecek.” ifadelerini kullandı.
Toplantıların ardından Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ve beraberindeki
heyet Kelebekler Vadisi, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim
Merkezi ve Mevlana Türbesini ziyaret etti.
AK BÜLTEN 9
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iL KOORDiNASYON KURULU

TOPLANTISI GERÇEKLEŞTiRiLDi
İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları
ile Konya’nın devam eden
projeleri ve yatırımları istişare
edilmeye devam ediyor.

A

K Parti Konya Teşkilatı belli aralıklarla İl Koordinasyon toplantılarını gerçekleştirmeye devem
ediyor. Eylül ayının ilk İl Koordinasyon Toplantısı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın da teşrifleri ile AK Parti Konya İl

HARUN TÜFEKÇi

SKM BAŞKANI OLDU

H

arun Tüfekçi SKM Başkanı oldu. 22.23.
ve 24.dönem Konya Milletvekilliği yapan,
önceki dönem Orman ve Su İşleri Bakan
Yardımcısı Harun Tüfekçi, AK Parti Genel merkez
Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı
görevine getirildi. İl Başkanımız Hasan Angı ve
beraberindeki heyet Tüfekçi’yi makamında ziyaret
ederek görevinde başarılar diledi. Başkan Angı’ya
ziyarette Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay, Konya Milletvekilleri Abdullah Ağralı, Ziya Altunyaldız, Hacı Ahmet Özdemir, Halil Etyemez, Selman Özboyacı ve İl Başkan Yardımcıları
Ali Dığrak ve Seyit Mehmet Sümer eşlik etti.
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Başkanlığı’nda yapıldı. Konya’nın devam eden projeleri ve yatırımlarının değerlendirildiği toplantıya; AK
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, İl Başkan Yardımcıları, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, Konya Milletvekilleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları katıldı.

TAHiR
AKYÜREK’ E
YENi GÖREV

A

K Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek
Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan
Yardımcılığı görevine getirildi.

Önceki dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek’e
yeni görev verildi. Bu kapsamda Akyürek, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

www.akpartikonya.com

ÖNCEKi
DÖNEM KULU
iLÇE BAŞKAN
YARDIMCIMIZI
EBEDiYETE
UĞURLADIK
Önceki dönem Kulu İlçe Başkan
Yardımcımız Hasan Demir’i
Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca
ve İl Başkanımız Hasan Angı’nın
katılımları ile ebediyete uğurladık.

S

ağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçirdiği rahatsızlığın ardından bir ay önce ameliyat olan
ve hayatını kaybeden önceki dönem AK

Parti Kulu İlçe Başkan Yardımcısı ve iş adamı Hasan
Demir’in cenaze töreni için memleketi Kulu ilçesi
Ömeranlı Mahallesi’ne geldi. Mahalleden arkadaşı
ve komşusu olan Hasan Demir’in yakınlarına başsağlığı dileyen Koca, ardından cenaze namazının
kılınacağı Merkez Camii’ne geçti. Hasan Demir için

Mezarlığı’nda defnedildi. Bakan Fahrettin Koca, ce-

kan Koca’nın yanı sıra Vali Yakup Canbolat, AK Parti İl

öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. De-

naze namazının ardından yakınları ve mahallelilerle

Başkanı Hasan Angı, protokol mensupları ve Demir’in

mir’in cenazesi, namazın ardından Ömeranlı Merkez

vedalaşarak Konya’dan ayrıldı. Cenaze namazına Ba-

çok sayıda akraba ve sevenleri katıldı.

BAŞKAN ANGI VE SORGUN’DAN

ADLiYE ZiYARETi

A

K Parti MKYK üyesi Konya Milletvekili Ah-

met Sorgun ve Ak Parti Konya İl Başkanı
Hasan Angı ile İl Başkan Yardımcıları,

Konya Bölge Adliyesinde bir takım ziyaretlerde
bulundu. İlk olarak Konya Cumhuriyet Başsavcısı
Abdullah Gündüz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan heyet daha sonra sırasıyla, Konya Bölge Adliye
Mahkemesi Başkanı Mevlüt Gülbudak, Konya Adliyesi Başsavcısı Ramazan Solmaz ve Konya Adliyesi
Komisyon Başkanı Eyüp Mergen’i ziyaret etti.
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iL BAŞKANI HASAN ANGI

GENÇLERLE BULUŞTU

S

elçuklu Kent Konseyi Çalışan Gençlik Merkezi
tarafından düzenlenen “İşin Ehlinden” programına konuk olan AK Parti Konya İl Başkanı
Hasan Angı, çalışan gençlere bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. Ülke ve dünya gündeminde meydana gelen gelişmelere değinen Angı, “Şanlı bir tarihe
sahip olan ve her mücadeleden zaferle ayrılan milletimiz geleceğe doğru emin adımlarla doğru yürümektedir. Türkiye yeni yönetim anlayışı ile 2023, 2053 ve
2071 hedeflerine büyük bir kararlılıkla ulaşmaktadır”
dedi.
Türkiye’de ilk defa çalışan gençler için eğitimden
spora, sanattan kültüre birçok alanda hizmet vermek
üzere kurulan Ali Okutan Çalışan Gençlik Merkezi bilginin kaynağı olmaya devam ediyor. Çalışan Gençlik
Komisyonu tarafından düzenlenen “İşin Ehlinden”
programına konuk olan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı,1970’li yıllardan itibaren Türkiye’nin geldiği
noktayı, öğrencilik ve çalışma hayatından örnekler
vererek anlattı. Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan prog-

rama Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Kent
Konseyi Başkanı Veli Vural ve çalışan gençlik üyeleri
katıldı.
TÜRKİYE DÜNYA ÜLKELERİ
ARASINDA ÖNEMLİ BİR YERE
GELMİŞTİR
Türkiye’nin yeni yönetim sistemi ile dünya ülkeleri
arasında önemli bir yere geldiğini ifade eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı; “2014 yılında halkın
seçtiği Cumhurbaşkanı seçimi, daha sonraki 2017
referandumu ile beraber geçtiğimiz Haziran ayında
Türkiye yeni bir yönetim biçimine kavuştu. Başkanlık
sistemine geçtik. Türkiye gelişmiş dünya toplumları
içinde bende varım mücadelesini yüzyıl sonra küllerinden doğan bu Cumhuriyet yeni bir döneme doğru
yürüyor. Biz yetmişleri iyi hatırlıyoruz, seksenleri sıcağı
ile yaşadık. Doksanlar zaten iş hayatının içinde yoğun
bir şekilde geçti. 2001 krizini ise Konya Sanayi Odası

başkanı olduğum dönemde yaşadım. AK Parti döneminde ise Türkiye yeni yönetim anlayışı ile çok farklı
bir noktaya ulaştı. Dünyada çok hızlı baş döndürücü
gelişmeler var. Teknoloji ve modern çağın getirdiği
yenilikleri yaşıyoruz. Dünya gündeminde önemli gelişmeler var. Bu süreçte 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine adım adım yaklaşıyoruz” dedi.
BAŞARI ALTIN TEPSİDE
SUNULMUYOR
Hayatın her aşamasında başarının hiç kimseye altın
tepside sunulmadığına dikkat çeken Angı, mücadelenin önemine değinerek şunları söyledi; “Cumhurbaşkanımız en büyük mücadeleyi vermiştir. Siyasette
geldiği noktada önü kesilmeye çalışılmış ve daha
sonraki dönemlerde verilen büyük mücadelelerle
Türkiye’de güçlü bir lider olarak ülkemizin kalkınmasında önemli rol üstlenmiştir. Mücadele yapabilecek
cesaretimizi hiçbir zaman kaybetmememiz lazım.
Bunun için de kendimize güven duymalıyız. Hangi işi
yaparsak yapalım, eğitim düzeyimiz ne olursa olsun
ahlaki noktada bizi insan kılan değerlerden kopmadan önce işimizin hakkını vererek özümüzde doğru
olmalıyız. Her yaptığımız üretim ülkemizin kalkınmasına birer basamaktır. Yaptığımız işi küçümsemeyelim. Mutlaka yaptığımız işin yerel ve milli ölçekte
ülkemize katkısı vardır” dedi.
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ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL’DEN

iL BAŞKANLIĞI’NA ZiYARET

Bölge Adliye Mahkemesi açılışı için Konya’ya gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül AK Parti Konya İl Başkanlığı’nı
ziyaret etti.

B

ölge Adliye Mahkemesi açılışı için Konya’ya
gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül AK Parti
Konya İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Bölge Adliye Mahkemesi’nin açılışı için geldiği Konya’da, Mevlana
Müzesi’ni ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgi alan
Gül, ziyaretçilerle sohbet etti. Bakan Gül, Konya Valiliğine geçti. Burada Vali Yakup Canbolat ve kurum
amirlerince karşılanan Gül, ‘Valilik Şeref Defteri’ni
imzaladı. Gül, daha sonra programı kapsamında gittiği Büyükşehir Belediyesinde, Başkanvekili Mithat
Büyükalim tarafından karşılandı. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Gül, belediye hizmetleri hakkında

bilgi aldı. Daha sonra AK Parti Konya İl Başkanlığını
ziyaret eden Gül, burada gazetecilere açıklamalarda
bulundu.
AK PARTİ, TÜRKİYE’NİN
BİRLİĞİNİN, BERABERLİĞİNİN VE
KARDEŞLİĞİNİN TEMİNATIDIR
Konya’da, Bölge Adliye Mahkemesinin açılışını
gerçekleştirdiklerini hatırlatan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Bölge Adliye Mahkemesinin açılışı
münasebetiyle Konya’mızdayız. Daha önce mart
ayında geldiğimizde Konya’nın en acil bölge adliye mahkemesi talebi iletilmişti. Yaptığımız çalış-

malar neticesinde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın
açıkladığı 100 günlük eylem planında Konya’mızda
bölge adliye mahkemesinin açılması vardı. Bugün
bu açılışı yaptık. Adli yılla birlikte Konya’mıza, bölgemize hizmet eden çok önemli bir yargı hizmetini
vatandaşlarımıza, yargı camiasına, hukukçularımıza AK Parti Hükümeti olarak bunu açmanın büyük
mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette bu hizmetlere devam edeceğiz. Şimdi 100 günlük eylem planımızı
hemen hemen artık tamamlamak üzereyiz. İkinci
100 günlük eylem planında da yine vatandaşlarımıza hizmette yoğunlaşacağız. AK Parti, Türkiye’nin
birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin teminatıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
liderliğinde, milletiyle hep omuz omuza, gönül gönüle bu mücadeleyi, demokrasi mücadelesini ortaya koymuştur” dedi. Gül, Türkiye’nin önünde yerel
seçimlerin olduğuna işaret ederek, “Bu seçimlerde
de en güzel sonuçları alacak, hizmetleri yapacak
parti, kadro, AK Parti’dir. Bu vesileyle buradayız. İl
Başkanımıza ve Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ana kadememiz, tüm AK Parti ailesine çok teşekkür ediyorum.”
diye konuştu.
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı; “Bugün Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamid Gül Konya’da misafir ediyoruz. Konya’mız için yargı kurumlarımızın
Bölge Adliye Mahkemesi açılışı dolayısıyla teşrif
ettiler. Bir dizi ziyaretlerden sonra şuanda İl Başkanlığımızı ziyaret ettiler. Biz kendilerine hoş geldiniz
şeref verdiniz diyoruz” dedi.
AK BÜLTEN 13
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KONYA BÖLGE ADLiYE

MAHKEMESi AÇILDI
Konya Bölge Adliye Mahkemesi’nin açılışı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün katılımıyla gerçekleştirildi. Törende
konuşan Bakan Gül, adaletin olmadığı yerde karanlığın hüküm süreceğini belirterek, Konya Bölge Adliyesi
Mahkemesi ile birlikte bölgedeki yargılamaların artık daha hızlı yapılacağını belirtti.

K

onya Büyükşehir Belediyesi tarafından eski
adliye alanının devri karşılığı binası yaptırılan
Konya Bölge Adliye Mahkemesi’nin açılışı
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün katılımı ile yapıldı. Açılışta konuşan Bakan Abdülhamit Gül, Konya Bölge Adliyesi’nin bölgeye hayırlı olmasını dileyerek, “Adaleti sağlamak hayatımızda en büyük
ve değişmez çabamızdır. Adaletin olmadığı yerde
karanlık hüküm sürer. Devlet ve bireyler adaletle
ayakta kalır. Adaletin olmadığı yerde iyilik değil,
kötülük hükümdar olur. Bugün Suriye’de çocukları
annelerinden ayıran bu kötülüktür. Biz adalet bayrağını yere düşürmeden yürümekle yükümlüyüz.
Devletimiz adaletle ayakta kalacaktır” dedi.
ARTIK DARBEYE, DARBECİLERE
SELAM DURAN YARGI YOK
Gül, 12 Eylül darbesinin yıldönümü olduğunu hatırlattığı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu darbe

14 AK BÜLTEN

dönemini milletimiz bir daha yaşamayacaktır. Bu
dönemin acılarını unutmadık, unutmayacağız. Artık darbeye, darbecilere selam duran yargı yok.
Darbecileri yargılayan adaletimiz var. Yargıya güven artmaktadır” diye konuştu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ davalarının büyük çoğunluğun
da tamamlandığını aktararak, Konya Bölge Adliye
Mahkemesiyle bölgedeki yargılamaların artık daha
hızlı yapılacağını sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine
Adalet Bakanı Gül’ün yanı sıra Konya Valisi Yakup
Canbolat, HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, Konya
Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mevlüt Gülbudak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya
Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili
Mithat Büyükalim, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı,
ilçe belediye başkanları ile diğer protokol üyeleri
katıldı.

www.akpartikonya.com

SiYASET AKADEMiSi ÖDÜLLERi

SAHiPLERiNi BULDU

18. Dönem Siyaset Akademisi Konya birincisi olan Osman Hatip plaketini
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

1

26. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısın-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden

da 18. Dönem Siyaset Akademisi “1919’dan

aldı. Konya İl Teşkilatı AR-GE birim başkanlığı adı-

2019’a Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe”

na AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Salih

programının ödül sahiplerine plaketleri dağıtıldı.

Koyuncu ve Yavuz Selim Özkan ise belgelerini AK

Düzenlenen 18. Dönem Siyaset Akademisi Ödül

Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE Başkanı Ham-

Töreninde Konya İl Birincisi Osman Hatip plaketini

za Dağ’ın elinden aldı.

BAŞKAN ANGI’DAN ÜNiVERSiTELERE ZiYARET

AK Parti Konya İl
Başkanı Hasan Angı ve
beraberindeki heyet
Konya’daki üniversiteleri
ziyaret etti.

A

K Parti Konya İl Başkanlığı yeni eğitim öğretim
yılının başlaması ile birlikte Konya’daki üniversitelere ziyaretler gerçekleştirdi. İlk ziyaret yeni
kurulan ve rektör ataması yapılan Konya Teknik Üniversitesine gerçekleştirildi. Rektör Babür Özçelik’e hayırlı olsun ziyaretine Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay da eşlik etti. İl Başkanı Hasan Angı sırasıyla
ziyaretlerini Konya Teknik Üniversitesi, Konya Gıda ve
Tarım Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Necmettin
Erbakan ve Selçuk Üniversitesi ile tamamlandı.
AK BÜLTEN 15
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ADNAN MENDERES

iDAMININ YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI
AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı’nın öncülüğünde Adnan Menderes ve arkadaşlarının haksız bir şekilde idam
edilişlerinin yıl dönümünde AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı açıklamalarda bulundu.

S

eçilmiş Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının haksız uygulamalara maruz bırakılıp, idam edilişlerinin yıl dönümünde AK Parti
İnsan Hakları Başkanlığı tarafından organize edilen
program kapsamında AK Parti Konya İl Başkanı
Hasan Angı, teşkilat mensupları ile birlikte basın
açıklaması yaptı. 27 Mayıs Darbesinin Türkiye’de
ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel
ve ekonomik anlamda tamir edilmez tahribatlara
yol açtığını ifade eden Hasan Angı, “Yasalara aykırı
biçimde Anayasa, ihtilal figüranlarına bağımlı hale
getirilmiş ve zincirleme anti demokratik müdahalelerin önü açılmıştır. Devam eden zaman zarfında
Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan; darbeler, e muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahaleler demokrasiyi defalarca kesintiye uğratmıştır. Millet egemenliğinin ilk kez cunta
egemenliği altına alınmaya çalışılmasının yanı sıra
27 Mayıs Darbesi’ni diğer darbelerden ayıran en
acı olay ise Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Baş
Vekili Adnan Menderes’in idam edilmesidir” dedi.
DARBE ZİHNİYETİ TAMAMEN
ORTADAN KALDIRILDI
15 Temmuz gecesi darbe zihniyetinin tamamen
ortadan kaldırıldığını da sözlerine ekleyen Angı,
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
liderliğinde aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirmiştir. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası
yaşayamaya devam edecek olan Adnan Menderes
ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek
şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz merhum
Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve
minnetle yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.

1960 DARBESİ VE 15 TEMMUZ AYNI
KALEMDEN ÇIKMIŞTIR
27 Mayıs 1960 Darbesi’nin izdüşümleri incelendiğinde 15 Temmuz alçak FETÖ Darbe Girişimi’nin
aynı kalemden çıktığının görüldüğünün altını çizen
Başkan Angı sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Merhum Menderes, fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler
ve daha pek çok teknik ve mimari projeyle dönemin Türkiye’sine çağ atlatmıştır. Dini yasaklamaların
ve zulümlerin telafisine girişerek ilk önce Türkçe
okunan ezanı aslına döndürmüştür. Hem düşünce
hem de ibadet özgürlüğünün önünü açan; insan
odaklı hamleleriyle milletin takdirini kazanan merhum Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarının çığır açan bu icraatları bazı çevreleri rahatsız etmeye
başlamıştır. Asılsız iddialarla itham edilen seçilmiş
hükümete yönelik başlatılan algı operasyonuyla
16 AK BÜLTEN

darbeye ortam hazırlanmıştır. Seçilmiş hükümetin silah zoruyla görevden alınmasıyla; Başbakan,
kabine üyeleri, milletvekilleri keyfi dayanaklarla
tutuklanarak yasadışı karar merciinde vesayetçi
vicdanın insafına bırakılmıştır. Milletten ve adaletten uzak şekilde kurulan mahkemede 11 ay süren
duruşmalar boyunca cesur ve vakur duruşundan
taviz vermeyen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, savunma yapmalarına dahi izin verilmeyen yargısız infazla hukuk dışı muameleye maruz kalmıştır. Mahkeme heyetinin kayda geçen “Sizi buraya
tıkayan kuvvet böyle istiyor” gerekçesiyle haklarında verilen hükmü bile öğrenemeyen Başbakan
Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan
ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu darağacına
çıkartılmıştır.17 Eylül 1961 günü Türk milletinin iradesini küçümseyen vesayetçi zihniyeti tarih silip
süpürmüştür” şeklinde konuştu.

www.akpartikonya.com

ERKAN KANDEMiR iL BAŞKANLIĞIMIZI ZiYARET ETTi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir
ve Teşkilat Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç İl
Başkanlığımızı ziyaret etti.

A

K Parti Teşkilatlanma Başkanı Erkan Kandemir
ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç
AK Parti Konya İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek
bir takım istişarelerde bulundu. Kandemir’i Konya’da
İl Başkanı Hasan Angı, Milletvekilleri ve Teşkilat mensupları karşıladı. İlk olarak İlçe Başkanları ile bir araya

gelen Kandemir ardından İl Yönetim Kurulu üyeleri ile
buluştu. Konya’nın her zaman AK Parti’ye çok büyük
destek verdiğini bundan sonra da aynı desteği artırarak vereceğinden emin olduklarını söyleyen Kandemir, Konya’nın 31 Mart seçimlerinde çok iyi bir netice
alacağına inancının tam olduğunu söyledi.

AŞURE DAĞITIM PROGRAMI

GERÇEKLEŞTiRiLDi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde bir gelenek
haline gelen vatandaşa Aşure dağıtım programı Mevlana Meydanı’nda
gerçekleştirildi.

H

er yıl gerçekleştirilen ve bir gelenek haline gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
himayelerinde aşure dağıtımı programı Mevlana Meydanı’nda gerçekleştirildi. Vatandaşların yo-

ğun ilgi gösterdiği programa İl Başkanımız Hasan
Angı ile birlikte Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve
protokol mensupları da katıldı.
AK BÜLTEN 17
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MUSTAFA TORUN’U

EBEDiYETE UĞURLADIK

A

K Parti Konya İl Yönetim Kurulu üyemiz Mustafa Torun geçirdiği kalp krizi sonucu vefat
etti. Merhum Torun’un cenazesi Hacıveyis
Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı’na defnedildi. İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’nun kıldırdığı Cenazeye Vali Yakup Canbolat,
Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Büyükşehir Belediye

Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İL Başkanı Hasan
Angı, AK Parti Konya Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti ilçe başkanları daire müdürleri, Torun
ailesinin, sevenleri, dostları ve akrabaları katıldı. Aile ise
cenazeye katılanların taziye dileklerini kabul etti. Merhum Mustafa Torun’a Allah’tan rahmet, Torun ailesine
ise baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz.

YENi KONYA VALiMiZi ZiYARET ETTiK

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan
Angı ve İl Başkan Yardımcıları
Konya Valiliğine atanan Cüneyit
Orhan Toprak’ı ziyaret etti.
18 AK BÜLTEN

A

K Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve bera-

Fatih Özboyacı, Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan

berindeki heyet Hakkari Valiliğinden Konya

Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, Yerel Yönetimler-

Valiliğine atanan Cüneyit Orhan Toprak’a

den Sorumlu Başkan Yardımcısı Seyit Mehmet Sümer,

hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette İl Başkanı

Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan

Hasan Angı’ya Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yar-

Yardımcısı Osman Nail Kavruk, Çevre Şehir ve Kültür-

dımcısı Ali Dığrak, Tanıtım ve Medya Başkanı Ahmet

den Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Çiftçi eşlik etti.

www.akpartikonya.com

LÜTFi ELVAN AK PARTi
KONYA iL BAŞKANLIĞI’NI
ZiYARET ETTi
Konya’da Sanayi ve Ticaret Odaları ile Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek
sektör temsilcileri ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi
Elvan, AK Parti Konya İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

A

K Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ekonomi
İşleri Başkanı Lütfi Elvan, Konya Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Ticaret Odası’nı ziyaret
ederek sektör temsilcileri ile ekonomi üzerine istişarelerde bulundu. Elvan, ekonomi konulu toplantıların
ardından AK Parti Konya İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek
basın açıklamasında bulundu. Düzenlenen basın toplantısında ilk olarak söz alan AK Parti Konya İl Başkanı
Hasan Angı, “Genel Başkan Yardımcımız şehrimizde
Odalarımız ve Borsamızda önemli ekonomik toplantılara katıldılar. Bu toplantılarda reel sektörün durum,
tarımdan sanayiye inşaattan hizmet sektörüne kadar
tüm sektör temsilcileri ile detaylı bir şekilde değerlendirildi. Değerli Genel Başkan Yardımcımız da çalışmaları yerinde görmüş oldu. Kendilerine ve tüm ekibine
düzenlenen program ve ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.
HEM TÜRKİYE HEM DE KONYA
EKONOMİSİNİ DEĞERLENDİRDİK
Konya’da iş dünyasının temsilcileri ile çok önemli
toplantılar gerçekleştirdiklerini söyleyen Lütfi Elvan,
“Ziyaretlerimize Konya Sanayi Odası ile başladık. Her
fırsatta belirttiğim gibi Konya, tarım, ve hizmetler anlamında gerçekten öncü olan bir şehir. Dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle sanayicilerimizle bir araya
geldik. Kendilerinin görüş ve düşüncelerini alık. Hem
Türkiye hem de Konya ekonomisi ile ilgili genel bir değerlendirmede bulunduk. Arkasından Konya Ticaret

Borsamızda yine çok verimli görüşmeler yaptık. Hayvancılık ve bitkisel üretim konusunda iş adamlarımızın
görüşlerini aldık. Biz de bugüne kadar yapılanları, bundan sonra da hükümetimizin atacağı adımları kendileri
ile paylaştık. Son olarak Ticaret Odamızı ziyaret ettik.
Benzer şekilde Ticaret Odamızda da Konyamızın önde
gelen iş adamları ile toplantı gerçekleştirdik. Burada da
teker teker tüm arkadaşlarımızın görüş ve düşüncelerini aldık. Böylece Konya’da son derece verimli üç ayrı
toplantı gerçekleştirmiş olduk. Sanayi Odamız, Ticaret Borsamız ve Ticaret Odamız’a misafirperverlikleri
için çok teşekkür ediyorum. Bizlere eşlik eden AK Parti
Konya İl Başkanımıza, İl Yönetimine ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum”
ifadelerini kullandı.
EKONOMİ TOPLANTILARINI
KONYA’DAN BAŞLATTIK
Ekonomi Başkanlığı olarak illerde sektör temsilcileri
ile ekonomi toplantıları gerçekleştireceklerini, bunu
da Konya’dan başlattıklarını belirten Elvan, “AK Parti
Ekonomi İşleri Başkanlığı olarak özellikle illerdeki
sanayicilerimizin, iş dünyamızın tarım ve hizmetler
sektörü ile uğraşan kardeşlerimizin görüşlerini almak
amacıyla bir program başlattık. Bu programların
başlangıcını da Konya’dan yaptık. İnşallah
önümüzdeki hafta bu programımıza İstanbul’da
devam edeceğiz. Arkasından da Büyükşehir
kapsamındaki illerimizi ziyaret edeceğiz.” diye
konuştu.
AK BÜLTEN 19
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BEYŞEHiR’DE

12 TESiS AÇILDI
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum’un da katıldığı
törende Beyşehir Belediyesi’nin
yatırımlarının toplu açılışı
gerçekleştirildi.

Ç

evre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beyşehir ilçesinde yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış törenine katıldı. Bakan Kurum,

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezindeki
törende TOKİ 2. Etap Toplu Konut Projesi, Büyükşehir Belediyesi Bölge Asfalt Plenti ve Beyşehir Belediyesinin Kültür ve Yaşam Merkezi, selektör binaları,
Doğanbey Mezbaha ve Arıtma Tesisi, Kapalı Hayvan
Pazarı, Üzümlü Kültür Merkezi’nin de aralarında olduğu toplam 12 tesisin açılışını gerçekleştirdi. Törende
konuşan Bakan Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin aslının hızlı ve etkin karar alıp sahada uygulamak olduğunu belirterek, bu bağlamda 100
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günlük eylem planında tüm Türkiye’de millet bahçeİŞİMİZ MİLLETE HİZMET

leri, millet kıraathaneleri yapma kararı aldıklarını söyledi. Bakan Kurum, “Bunların bir kısmını projelendiriyoruz ve bir kısmını da hayata geçiriyoruz. Çok kısa

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Millet-

bir sürede de 81 ilimizde en az bir tane millet bahçesi

vekili Leyla Şahin Usta, Beyşehir’de 80 milyon liranın

ve kıraathane yapacağız. Bunun dışında da yine ba-

üzerine bir maliyetle hizmete açılan 12 tesisin hayırlı

kanlığımızın planları var. İlk 100 günde bunun içinde

olmasını dileyerek, “Eskiden temeli atılan ama yıllarca

katı atık arıtma tesisleri, şehit ailelerimize uygun faizli

açılamayan inşaatların yerini artık toplu açılışların aldı-

kredi verilmesi, sosyal konut üretimi, emeklilere konut

ğı bir Türkiye’deyiz. Bunu başaran AK Parti’nin bugün-

üretimi ve altyapı ile akla ne geliyorsa bunların hepsini

lere gelmesinde Cumhurbaşkanımızın, Büyükşehir

yapacağız. Biz ekonomik bir saldırı ile karşı karşıyayız.

Belediye Başkanlarımızın, ilçe belediye başkanlarımı-

Ancak bu ekonomik savaşta, ki bu yıllardır süregeli-

zın, teşkilat mensuplarımızın ve tüm dava arkadaşları-

yor, yani 17-25’te başlayıp hatta onun öncesinde Gezi

mızın ve milletimizin emeği var. Bizim yaptığımız tek

ile başlayıp 17-25’le devam eden, 15 Temmuz süreci

şey milletimize, ilçelerimize, Konya’mıza ve ülkemize

ile devam eden bir süreç yaşıyoruz ve bu süreçte de

hizmet etmek” dedi.

hepimiz milletimiz bir olduk, dimdik ayaktayız ve bu

Konuşmaların ardından Beyşehir’de yapımı tamamla-

ekonomik savaşa karşı da net bir duruş sergileyerek

nan 12 tesisin toplu açılışı, kurdele kesimi ile gerçek-

yine bu savaştan da galip çıkmayı başardık” dedi.

leştirildi.

www.akpartikonya.com

BAŞKAN
ALTAY DÜNYA
BELEDiYELER
BiRLiĞi EŞ
BAŞKANLIĞINA
SEÇiLDi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,
Dünya Belediyeler Birliği olarak da anılan Birleşmiş Kentler
ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Eş Başkanlığı’na seçildi.

K

onya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkezi Barcelona’da bulunan
ve Dünya Belediyeler Birliği olarak da anılan
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanlığı’na seçildi. Dünyada binden
fazla şehrin üyesi olduğu UCLG’nin Dünya Konseyi İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlendi. Toplantıya
Konya Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Başkan Vekili
Mahmut Sami Şahin katıldı. Toplantıda, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2019 yılı
sonuna kadar Barcelona, Guangzhou, Paris, Strazburg ve Quito Belediye Başkanları ile birlikte UCLG
Eş Başkanlığı’na seçildi. Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay, alınan kararın Konya ve

Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, “Bizler, görevlerimizi yaparken öncelik verdiğimiz iki konu var; biri
şehrin hem fiziki hem de manevi anlamda imarı, diğeri de insanımızın mutluluğudur. Birleşmiş Kentler ve
Yerel Yönetimler Teşkilatı da bu konuda çok önemli
çalışmalara imza atıyor ve yerel yönetimlere önemli
bir yol gösterici konumunda. Bu gelişmenin milletimize, şehrimize, ülkemize ve dünyanın gelişmişliği
ile kardeşliğine katkı sağlamasını diliyorum” dedi.
Birleşmiş Milletler ile koordineli olarak sürdürülebilir
kalkınma hedefleri doğrultusunda yerel yönetimlerin
sesi ve ortak tecrübe paylaşım platformu olan UCLG,
yerel yönetimlerin sorunlarına çözüm yolları arıyor ve
politikalar oluşturuyor.

TANITIM MEDYA BAŞKANLARI

EĞiTiM SEMiNERiNDE BULUŞTU
AK Parti Tanıtım Medya Başkanlığı
tarafından, 31 İlçe Tanıtım
Medya Başkanlarına 9 Merkezde
düzenlenen eğitim programları ile
Sosyal Medya Stratejileri, Siyasal
Metin ve İçerik hazırlama ile Medya
Yönetimi konularında eğitim
verildi.

A

K Parti Konya İl Başkanlığı 31 Mart Mahalli
İdareler Seçimleri öncesinde eğitim çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Genel Merkez
Tanıtım Medya Başkanlığı tarafından bölge toplantılarının ilki İç Anadolu Bölge Toplantısının Konya’da
düzenlenmesinin ardından AK Parti Konya Tanıtım
Medya Başkanlığı gruplar halinde 31 İlçeye eğitim
programları düzenledi. Bu kapsamda Beyşehir, Hüyük, Derbent ve Derebucak Tanıtım Medya Başkanlarına Beyşehir’de; Seydişehir, Ahırlı ve Yalıhüyük Tanıtım Medya Başkanlarına Seydişehir’de; Karapınar,
Ereğli, Halkapınar ve Emirgazi Tanıtım Medya Başkanlarına Karapınar’da; Altınekin, Kulu, Cihanbeyli Tanıtım Medya Başkanlarına Altınekin’de; Çumra, Akören
ve Güneysınır Tanıtım Medya Başkanlarına Çumra’da;
Bozkır, Hadim ve Taşkent Tanıtım Medya Başkanlarına
Bozkır’da; Ilgın, Doğanhisar, Kadınhanı ve Sarayönü
Tanıtım Medya Başkanlarına Ilgın’da, Akşehir, Tuzluk-

çu, Yunak ve Çeltik Tanıtım Medya Başkanlarına Akşehir’de; Selçuklu, Karatay ve Meram Tanıtım Medya
Başkanlarına ise AK Parti Konya İl Başkanlığında eğitim verildi.
EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Eğitim programlarında İl Yönetim Kurulu Üyeleri
Mehmet Ay Sosyal Medya Stratejileri, Feride Ersöz
Medya Yönetimi, Ahmet Şahin ise Siyasal Metin ve
İçerik Hazırlama konularında sunumlar gerçekleştirdi. Eğitim programları hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkan Yardımcısı, Tanıtım Medya
Başkanı Ahmet Fatih Özboyacı, İlçe Teşkilatlarına
yönelik eğitim seminerlerinin son derece verimli
geçtiğini ifade ederek eğitim programlarına devam
edeceklerini söyledi.
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iLK E-TEMAYÜLÜMÜZÜ

iCRA ETTiK

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için belediye başkanlığına aday olan aday adayları için AK Parti Konya İl
Başkanlığı tarafından Büyükşehir Spor ve Kongre Merkezinde temayül yoklaması yapıldı. AK Parti 81 ilde bir ilki
gerçekleştirerek temayül yoklamasını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

A

K Parti Konya İl Başkanlığı tarafından 31 Mart
Mahalli İdareler Seçimleri için temayül yoklaması Büyükşehir Spor ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. AK Parti büyük bir değişikliğe
giderek 81 ilde temayül yoklamasını elektronik ortamda gerçekleştirdi. Elektronik temayül yoklamasında
3150 delege oy kullandı. Temayül Programının açılışında konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı,
“31 Mart 2019 Yerel seçimleri ile ilgili aday adayı müracatlarından sonraki ikinci aşama olan temayül yoklamamızı teşkilat mensuplarımızın katılımları ile gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Kuruluşumuzdan bu
güne kadar her seçim döneminde desteklerini hiçbir
zaman esirgemeyen kıymetli hemşehrilerimiz inşallah
31 Mart’ta da tüm adaylarımızı yeniden destekleye-
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cektir. Teşkilatlar olarak biz de bu süreci yönetiyoruz.
Bu temayüle mahsus olarak bir takım yeniliklerimiz
var. Bugün teşkilat mensuplarımız mevcut belediye
başkanlarımız hakkında bir takım değerlendirmelerde bulunacak, aday adaylarımızla ilgili olarak da bir
tercihte bulunacaklar. Burada yaptığımız çalışmalar
elektronik ortamda anlık olarak Genel Merkezimize
iletilecek. Gerçekleştirdiğimiz temayülün başta Partimiz olmak üzere ilçelerimize ve şehrimize hayırlar getirmesini temenni ederim” dedi.
TEMAYÜLLER AK PARTİ’NİN TÜRK
SİYASETİNE KATKISIDIR

AK Parti’nin yine bir ilki gerçekleştirerek temayül yoklamasını 81 ilde elektronik ortamda gerçekleştirdiğini
söyleyen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş “Temayüller AK Parti’nin Türkiye siyasetine kazandırdığı
bir katkıdır. Adeta teşkilatlarımız her seçim öncesinde bir demokrasi şöleni içinde temayül yoklamalarını
gerçekleştirmektedir. Temayül yoklamalarıyla teşkilat
mensuplarımız hem mevcut belediye başkanlarını
değerlendirirken aynı zamanda belediye başkanı
olarak kimi görmek istediklerini aktarmaktadırlar. 31
Mart seçimleri için ilk defa elektronik temayül sistemine geçtik. Burada çipli kartlar vasıtasıyla değerli
teşkilat mensuplarımız oy kabinlerine giderek oylarını
kullanacaklardır. Sonuçlar anlık olarak Genel Merkezimize iletilmiş olacak. Bir diğer boyutuyla bu temayül
çalışması son derece çevreci bir harekettir. Yüzlerce
ağacın kesilmesi bu çalışma ile engellenmiş olacaktır.
Elektronik Temayül uygulamasının önümüzdeki günlerde daha da geliştirerek kullanmak arzusu içindeyiz.
Yapılacak tüm istişarelerin değerlendirmelerin, kullanılan oyların Konyamıza hayırlar getirmesini temenni
ederim” diye konuştu.

www.akpartikonya.com

KADINA ŞiDDET
TURUNCU ÇiZGiMiZDiR

AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanlığı Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması
yaptı. Açıklamada kadına şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğu vurgusu
yapıldı.

K

adına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde AK Parti Konya İl
Kadın Kolları Başkanlığı basın açıklaması yaptı.
AK Parti Konya İl Başkanlığı önünde yapılan açıklamaya çok sayıda parti mensubu katıldı.
İl Başkanlığı önünde yapılan basın açıklamasında kameralar karşısına geçen AK Parti Konya İl Kadın Kolları
İl Başkan Yardımcısı Hukuki Ve Siyasi İşler Başkanı Cihat Özkan; “Kadına yönelik şiddet dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ediyor ve aile içi şiddet ne
yazık ki hala en yaygın şiddet biçimi olmaya devam
ediyor. AK Kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir
insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de
bugünde dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik
ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına
müsaade etmeden kadına yönelik her türü şiddete
karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Kadın medeniyetimizin yüzyıllar boyunca barındırdığı din, ahlak şuur
ve vicdan öğretilerinin tümünde, kadına ve kız çocuklarına karşı yapılan herhangi bir kötü muameleye kati
suretle karşı çıkılmıştır. Yüzyıllar öncesinden, henüz
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yokken kadın erkek
ayrımı yapmadan insani bir mesajın dünyaya yayılmasına öncü olan Hz. Peygamber’in sözünü hatırlamak

ve hatırlatmak hepimizin üzerine üşen önemli bir vazifedir; ‘İnsanlara merhamet etmeyene, Allah da merhamet etmez.’ Hiçbir ayrım gözetmeksizin yaşam biçimi olarak tüm insanlığa karşı kötü muameleyi bizlere
men eden dinimizin, kadına ve kız çocuklarına uygulanacak kötü muameleyi kabul etmesi de mümkün değildir. Ülkemizde ve dünyada kadınlar yıllardır sürdürdükleri çeşitli muameleler ile kadına ve aslında insana
yakışır, hak ve adalet talepleriyle oldukça büyük kazanımlar elde etmiştir. Ülkemiz, bu anlamda kadınların
yaşadığı sorunlarla ilgili çeşitli hukuki düzenlemelerle
yıllardır tüm kadınların yanında olarak, güçlenme ve
kendilerini gerçekleştirme süreçlerine katkı sağlamıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına hem
uluslararası düzeyde kabul edilen anlaşmalara imza
atmış hem de kendi mevzuatında köklü değişiklikler
yapmıştır. İş Yasasından, Ceza Yasası’na kadar kadını
örseleyen birçok unsur mevzuattan çıkarılmıştır. Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nde, dünyanın 49 ülkesinde kadınları aile içi şiddete koruyan bir yasal düzenlemenin olmadığına dikkat
çekerken AK Parti döneminde, Türkiye’de ilk kez 6284
sayılı “Aileni Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin
Önlenmesi” yasası Meclis’te kabul edilmiştir. AK Parti
kurulduğu günden itibaren, kadınların ekonomi, siya-

set, bilim ve eğitimde güçlendirilmesi misyonu ile atılan her adımda kadınların varlığının normalleştirilmesi
için çalışmalar yapılmıştır. Kadınlar aynı anda ailede,
işte, siyasette ve daha nice birçok alada özne ve aktör
olarak varlık göstermiş her alanda iradelerini, ailenin
ve toplumun yararına kullanmışlardır. Bulundukları
her pozisyonda yalnızca cinsiyet temelinde bir temsil durumunda kalmadan, kadın olduklarının farkında
olarak çalışmalarını sürdürmektedirler. Hayal ettiklerinin yalnızca kendi yararlarına olmadığının; ailesinin ve
içinde yaşadığı toplumun da kazanımları olacağının
bilincinde hareket etmektedirler. Cumhurbaşkanımız
ve Genel Başkanımızın “Kadınlara karşı ayrımcılık, ırkçılıktan beterdir” anlayışıyla gösterdiği özveriyi, kadına yönelik şiddetin ortadan kalkması için hep birlikte
göstermemiz bu mücadelemizde bize başarıyı getirecek en önemli unsur olacaktır. AK Parti, kadın, erkek,
yaşlı, genç, herkesin, hepimizin partisidir. AK Kadınlar
olarak; Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde, kadına yönelik her
türlü şiddete turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı hassasiyetle, tüm toplumu da turuncu çizgilerini çekmeye
davet ediyoruz. Sağlıklı bir toplum ve gelecek nesiller
için kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte turuncu
çizgimizi çekelim” dedi.
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AK Parti İl Gençlik Kolları
Danışma Meclisi Toplantısı
düzenlendi. Programa Genel
Merkez Gençlik Kolları Başkanı
Ahmet Büyükgümüş, Gençlik ve
Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu ve çok sayıda partililer
katıldı.

iL GENÇLiK KOLLARI DANIŞMA

MECLiSi GERÇEKLEŞTiRiLDi

A

K Parti İl Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi. Programa Genel Merkez
Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş,
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve çok sayıda partililer katıldı.
AK Parti İl Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı
düzenlendi. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katılım oldukça yoğundu. Toplantıda
konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, toplantının Konya’ya ve Türkiye’ye hayırlar getirmesini temenni ederek başladı. Kasapoğlu,
31 Mart 2019 seçimlerinin önemine vurgu yaparak,
“Türkiye’nin bütün şehirleri emin ellerde olmalı” dedi.
AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Danışma Meclisi
Toplantısına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu, Konya’ya ve Türkiye’ye hayırlar
getirmesini temenni ederek başladı. Daha sona salonda bulunan gençlere seslenen Kasapoğlu, “Malumunuz Konya hareketimizde en önemli şehrimiz. Bu
hareketin meşalesini yıllar önce Konya’da yakan Prof.
Dr. Necmettin Erbakan hocamızı rahmetle, minnetle
yad ediyorum. Değerli gençler, sizler gündelik hayatın koşuşturmasını bir kenara bırakarak sorumluluk

almayı tercih eden örnek şahsiyetlersiniz. Bu genç
yaşlarınızda kişisel çıkarlarınız için çalışmaktansa ülkenize hizmet etmeyi gaye edindiniz. Milletin dertleriyle
dertlenmekle kalmayıp biraya gelen, gayret gösteren
ve çözüm üreten siz gençlerle gurur duyuyoruz. Sizlerin bu gayretleri, bu heyacanı, bu coşkusu ülkemizin
geleceği adına bizleri daha inançlı ve coşkulu kılıyor.
Allah yolunuzu açık etsin. Türkiye’nin gelecek hedeflerini gerçekleştirmek adına taşımakta olduğunuz tarihi misyonun hakkını vermeyi de nasip etsin Rabbimiz”
şeklinde konuştu.
GÜNDEMİMİZ DAİMA TÜRKİYE’DİR
Danışma meclisi toplantılarının şehri ve ülkeyi mamur
kılmak için önemli ve kritik toplantılar olduğunu dile
getiren Bakan Kasapoğlu, “Bu toplantılar öncelikle
teşkilat mensuplarımızın bir araya gelmesine vesile
olması bakımından büyük ehemmiyet taşır. AK Parti
mensupları kendilerini ülkeye hizmete adamış büyük
bir ailenin fertleridirler. Bir araya geldiğimizde gündemimiz daima Türkiye’dir, Türkiye’nin meseleleridir,
milletimizin istikbalidir. Bizim önceliğimiz milletimizin

mutluluğu, ülkemizin istikrarı, adımlarımızın devamlılığıdır. Bizim gündemimiz her zaman Türkiye’nin nasıl
daha iyi yerlere getirilebileceği, insanımıza hizmet
standardının nasıl daha yükseklere taşınacağıdır. AK
Parti’nin vizyonunu belirleyen temel unsur milletimizin beklenti ve ihtiyaçları, insanlarımızın gelecek için
kurduğu güzel hayallerdir. Bizim her buluşmamızda
heyecan verici projeler, esaslı stratejiler ve meselelerin çözümüne dair yol haritalarını çıkartır” ifadelerini
kullandı.

31 MART 2019 ÖNEMLİ BİR MİLAT

31 Mart 2019’un çok önemli bir milat olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Ben bu tarihte sizlerin
büyük bir destan yazacağına da eminim. Türkiye’nin
bütün şehirleri emin ellerde olmalı. Bunun için bütün
varlığınızla gayret göstermeye, çalışmaya var mısınız?
Bu yolda hepinize muvaffakiyetler diliyorum. Sizler
gecenizi gündüzünüze katarak en güzel şekilde,
gönül belediyeciliği yolunda, milletimizi daha güzel
çıtalara daha güzel hedeflere taşımak için çalışacaksınız. Bu çalışmada biz de sizlerin her daim yanınızda
olacağız. Rabbim yolumuzu hayırlı eylesin, açık eylesin. Toplantımız güzel yarınlarımız için güzel bir başlangıç olsun inşallah” diye konuştu.
KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZ MİLLETE
SEVDASININ GEREĞİNİ YAPIYOR
AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, “Medeniyetimizin
akışı içinde 14 Ağustos 2001 tarihinde isimleşen bu
kutlu yürüyüş millete sevdasının gereğini yapıyor. Geriye dönüp baktığımız zaman yüzyıllar boyu dünyada
adaleti temsil etmeye çalışan bir neslin temsilcileriyiz
ve geleceğimizde çok daha umutluyuz. Sebebi ise
sizin gibi çok değerli gençlerle bu yolda birlikte yürüyoruz. Dünün gençleri bugünün yöneticileri… Sayın
Genel Başkanımız bu kutlu yürüyüşü başlatırken insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesini temel eksen almıştır.
Dünyadaki zulme karşı dur diyebilen çok daha özgür,
Çok daha adil bir dünyanın kuruluşuna doğru yürüyoruz” dedi.
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