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CUMHURUN

ZAFERİ

Türk milleti tarihi seçimde yüzde 52.5 gibi rekor oyla Recep Tayyip
Erdoğan’ı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçti. Cumhur ittifakı
da 342 vekille mecliste çoğunluğu aldı.15. SAYFA

SEÇİMİN GALİBİ
81 MİLYONDUR
24 Haziran Seçimlerine ilişkin olarak AK Parti Genel Merkezi’nde balkon konuşması yapan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu seçimin galibi demokrasidir, millî iradedir, milletimizin kendisidir. Bu seçimin galibi 81
milyon vatandaşımızın her bir ferdidir” dedi. 17. SAYFA
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CUMHURUN ZAFERİ

T

ürk milleti tarihi seçimde yüzde 52.5
gibi rekor oyla Recep Tayyip Erdoğan’ı
yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak
seçti. Cumhur ittifakı da 342 vekille mecliste çoğunluğu aldı.
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanı
seçilirken, AK Parti de bir kez daha sandık-

24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı
989.523 oyla yüzde 75.39, Millet İttifakı:
274.589 oyla yüzde 20.92 oy alırken,
AK Parti: 783.101 oyla yüzde 59.66,
MHP: 206.422 oyla yüzde 15.73
CHP: 123.671 oyla yüzde 9.42
İYİ Parti: 119.657 oyla yüzde 9.12
HDP: 43.146 oyla yüzde 3.29
SP: 31.261 oyla yüzde 2.38
AK Parti Konya Milletvekili Listesi:
Ahmet Sorgun
Tahir Akyürek
Orhan Erdem
Leyla Şahin Usta
Ziya Altunyaldız
Hacı Ahmet Özdemir
Gülay Samancı
Abdullah Ağralı
Selman Özboyacı
Halil Etyemez

tan birinci parti olarak çıktı. Erdoğan yüzde
52.5 oyla yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı
olurken, AK Parti ve MHP’nin Cumhur İttifakı
meclisteki 600 sandalyenin 342’sini kazanarak meclis çoğunluğunu elde etmeyi başardı. 24 Haziran seçimlerinde Konya Recep
Tayyip Erdoğan’a 971.856 (%74.22) ile
destek olurken, yüzde 59,42 oy oranı ile AK
Parti Konya’dan 10 milletvekilini Ankara’ya
gönderdi. AK Parti Konya’dan Meclise Ah-

met Sorgun, Tahir Akyürek, Orhan Erdem,
Leyla Şahin Usta, Ziya Altunyaldız, Hacı
Ahmet Özdemir, Gülay Samancı, Abdullah
Ağralı, Selman Özboyacı, Halil Etyemez’i
gönderdi. 24 Haziran seçimlerinde Konya
Recep Tayyip Erdoğan’a 971.856 (%74.22)
ile destek olurken, yüzde 59,42 oy oranı ile
AK Parti Konya’dan 10 milletvekilini Ankara’ya gönderdi.
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“SEÇİMİN GALİBİ
81 MİLYONDUR”
Seçim sonuçlarına ilişkin olarak AK Parti Genel Merkezi’nde balkon konuşması yapan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, “Bu seçimin
galibi demokrasidir, millî iradedir, milletimizin kendisidir. Bu seçimin galibi
81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir” dedi.

24 Haziran seçimlerinin ardından balkon
konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Bu seçimin galibi demokrasidir, millî iradedir, milletimizin kendisidir. Bu seçimin galibi
81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir. Türk
siyasi tarihinin en yüksek katılımlı serbest
seçiminde sandığa giderek, bu demokrasi
şölenine katılan tüm vatandaşlarıma teşekkür
ediyorum” diye konuştu. Gelişmiş ülkeler
başta olmak üzere, dünyanın pek çok yerinde
seçimlerin, Türkiye’dekinin yarısını bile bulmayan katılımlarla yapıldığına dikkat çeken
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin;
sandığa, sandıkta tezahür ettirdiği iradesine
sahip çıkarak, demokrasiye ve onun ayrılmaz
bir parçası olan haklarına ve özgürlüklerine
ne kadar önem verdiğini bu seçimde tekrar
gösterdiğini vurguladı.
“MİLLETİMİZ İSTİKLALİNE VE İSTİKBALİNE SAHİP ÇIKMIŞTIR”
“Dün, darbecilerin tanklarını, toplarını, uçaklarını, helikopterlerini, silahlarını çıplak elleriyle durduran milletimiz, bugün aynı ellerle
istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır” diyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 24 Haziran gecesini, geleceğine bu sabah olduğundan çok daha fazla güvenle bakarak tamamlayacağını dile getirdi. Yüksek Seçim Kurulu
Başkanı’nın, bu seçimin galibinin salt çoğunlukla kendisi olduğu yönündeki açıklamasına
ve en yakın rakibi ile aralarında 22 puan fark
olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu seçimde bizimle birlikte çalışan
Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkanı
Sayın Bahçeli’ye ve MHP’nin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde merhum
Muhsin Yazıcıoğlu’nun yadigârı Alperenlere
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
“MİLLETİMİZİN SANDIKTA PARTİMİZE
VERDİĞİ MESAJI ALDIK”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının
devamında şunları söyledi: “Şunu da açıkça
ifade etmek isterim ki, milletimizin sandıkta
partimize verdiği mesajı aldık. Önümüzdeki
dönem milletimizin karşısına, tüm bu eksik-

lerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin
olunuz. AK Parti’yi milletimizle kurduk, bugüne kadar milletimizle getirdik. Bugünden
sonra da gözümüz ve kulağımız yine milletimizde olacaktır. Hemen yarından itibaren
milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek
için koşturmaya başlıyoruz. Yeni yönetim
sistemimizle ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamıştık. Televizyonlarda herhâlde
dinlediniz, takip ettiniz. Meclis toplanıp
Cumhurbaşkanlığı yeminimizi yapana kadar,
bu çalışmaları tekrar gözden geçirecek ve
kemale erdireceğiz. Yemin töreninin hemen
ardından da bakanlarımızı, bürokratlarımızı
belirleyip programımızı uygulamaya başlayacağız. Türkiye’nin kaybedecek tek bir anının
dahi olmadığı bilinciyle, gece gündüz çalışacağız.” Türkiye’nin, bir demokrasi imtihanını
daha, tüm dünyaya örnek olacak şekilde
geride bıraktığını vurgulayan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, milletin sandıkta tercihini, 16 yıldır
olduğu gibi bu defa da kavgadan yana değil
hizmetten yana kullandığını belirtti.
“SEÇİM SONUÇLARININ DEMOKRASİMİZE, ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI
OLMASINI DİLİYORUM”
Bu sonuçların aynı zamanda, Suriye topraklarını özgürleştirmeye ve Türkiye’deki Suriyelilerin güvenle evlerine dönüş yollarını açmaya devam edeceklerinin ifadesi olduğunu
kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları
ekledi: “Bu sonuçlar aynı zamanda, Türkiye’nin, dünyanın neresinde olursa olsun tüm
mazlumların ve mağdurların elinden tutmaya
devam edeceğinin ifadesidir. Bu sonuçlar aynı
zamanda, ülkemize kem gözle bakan terör
örgütlerinden küresel çıkar çevrelerine kadar
herkesin karşısında dimdik durulacağının ifadesidir. Bu sonuçlar aynı zamanda, demokrasideki ve ekonomideki hedeflerimize bir adım
daha yaklaştığımızın ifadesidir. Milletimiz,
bu seçim sonuçlarıyla, o kadar çok çevreye,
o kadar farklı mesajlar vermiştir ki, dünyanın
tüm siyaset bilimcileri bir araya gelip yıllarca
çalışsa, yine de zor çözer.”
Böyle bir milletin mensubu ve evladı olmakla iftihar ettiğini ve Allah’a hamt ettiğini dile

getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını “Şu güzel manzara için sizlere bir kez
daha teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarının
demokrasimize, ülkemize, milletimize hayırlı
olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Durmak yok yola devam.
Rabbim yar ve yardımcımız olsun” sözleriyle
tamamladı.
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TÜRKİYE’NİN KADERİ İLE
AK PARTİ’NİN KADERİ BİR
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Türkiye’nin kaderi ile AK Parti’nin kaderinin
bir olduğunu söyledi

A

K Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı,
AK Parti’nin 17. kuruluş yıldönümü
dolayısıyla açıklama yaptı. AK Parti’nin
17. yaşına girmiş olmasının haklı gururunu
yaşadıklarını belirten Angı, “Millete hizmet
yolunda mazlumların sesi, zalimlerin korkusu
olmaya devam eden AK Partimiz, milletinden

aldığı güç ve destek ile yoluna devam ediyor.
Milletimiz üzerinde oynanan her türlü kirli
oyunu bugüne kadar milletimizin güven ve desteği ile bozan AK Parti artık milletimizin genlerini taşıyan, kökleri tarihimizin derinliklerine
uzanan bir parti olduğunu herkese göstermiştir.
Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep

Tayyip Erdoğan’la milletin arasındaki oluşan
derin bağla Türkiye’nin kaderi ile AK Parti’nin
kaderi artık bir olmuştur. Milletimiz liderine ve
AK Partimize sahip çıkarak artık geleceğine sahip çıkıyor istikrarlı yükselişine devam ediyor”
dedi.

“TÜRKİYE DÜNYA’DA SÖZÜ GEÇEN BİR ÜLKE KONUMUNA GELMİŞTİR”

A

K Parti’nin kurulduğu 14 Ağustos 2001
tarihinden itibaren Türkiye’nin artık
eski Türkiye olmadığını ifade eden Hasan Angı, “AK Partimiz Türkiye siyasi tarihinde
görülmemiş bir istikrar ile önemli işler başar-

mış, başarmaya da devam eden kaderi milletin
kaderi ile birleşmiş tek partidir. Bugün Türkiye
yönetiminde istikrarın ne kadar önemli olduğunu AK Parti ile görmüş ve kuruluşumuzdan
bugüne milletimizin tercihi istikrardan yana ol-

muştur. İstikrar sayesinde bugün dev yatırım ve
adımlarla Türkiye Dünya’da yeniden sözü geçen
bir ülke konumuna gelmiştir. Türkiye birçok ilki
AK Partimiz ile yaşamış yaşamaya da devam
ediyor” diye konuştu.
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KONYA MİLLETVEKİLLERİ
MAZBATALARINI ALDI
24 Haziran seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Konya’nın 15 milletvekili mazbatalarını
Konya Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda düzenlenen tören ile aldı.
27. dönem TBMM’de görev alacak Konya’nın 15 milletvekili Adliye
Konferans Salonunda düzenlenen tören ile mazbatalarını aldı. Mazbata
töreninin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Konya İl Başkanı
Hasan Angı, yeni dönemin şehrimiz, ülkemiz ve gönül coğrafyamız için
hayırlı olması dileklerinde bulunarak, “24 Haziran seçimlerinin ardından İl Seçim Kurulumuz Konyamızı temsil edecek milletvekillerimize
mazbatalarını vermiş oldu.27. dönem meclisimiz hayırlı olsun. Cenab-ı
Hak bu millete hayırlı hizmetler yapabilmeyi nasip etsin. Yeni bir 5 yıl
Türkiye için çok önemli. Bir taraftan yeni hükümet sistemi bir taraftan
da yasama organının güçlü yapısı çok daha büyük işlerin başarıldığı
yeni bir şahlanış döneminin müjdecisi olacaktır” dedi.
“ASRIN SEÇİMİNİ GERİDE BIRAKTIK”
24 Haziran seçimleri ile pek çok anlamda ilklerin yaşandığına değinen
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Ahmet Sorgun,
“Seçim döneminde köy köy kasaba kasaba dolaşan başta il Başkanımız, ana kadememiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle
başkanlarımız ve gönüllü kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.
Tarihi bir seçimi tabiri caizse asrın seçimini geride bıraktık. 24 Haziran
seçimleri uzun yıllardır yönetim sistemimiz olan parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin seçimiydi. Bu seçim
döneminde birçok ilkleri yaşadık. Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarını açıklamadı ancak kesin olan AK Parti Genel
Başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni dönemin
ilk cumhurbaşkanı, cumhurun ilk başkanı olduğudur. Bu 24 Haziran
seçimlerinin kesin bir sonucudur” şeklinde konuştu.
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KONYA

YİNE MEYDANLARA SIĞMADI
15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Konya Mevlana Meydanı’nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Konyalıların büyük ilgi gösterdiği program sabah namazının ardından sona erdi.

Bu birlik ve beraberlik hainlere ve onların tasmasını taşıyanlara karşı bir meydan okumadır.
Bu birlik ve beraberlik zalimlere korku, mazlumlara umuttur. 15 Temmuz sıradan bir darbe
girişimi değildi. Bu millet nice darbeler gördü
ancak 15 Temmuz’da içerdeki ve dışardaki
tüm maşalar devreye sokuldu ve Türkiye topyekün işgal edilmeye kalkışıldı. Tür milleti ise
onlara öyle bir şamar attı ki 40 yılda biriktirdiklerini 4 saatte kaybettiler. 15 Temmuz asrın
en büyük ihaneti ile başladı, elhamdülillah
asrın en büyük zaferi ile sonuçlandı.” şeklinde
konuştu.
“ÜLKEMİZİ HEP BİRLİKTE GELECEĞE
TAŞIMALIYIZ”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
dolayısıyla Konya Mevlana Meydanı’nda
düzenlen programa Konyalılar akın etti. Protokol konuşmaları, Kur’an Kerim tilaveti, şiir
ve tiyatro gösterileri ile devam eden program
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
konuşmasının ekranlara yansıtılmasıyla coşku
doruğa çıktı. Yeni günün ilk dakikalarında
tüm camilerde selalar okunurken, program
teheccüd ve sabah namazının kılınması ile son
buldu. Programın açılış konuşmasını yapan
Konya Valisi Yakup Canbolat, “Düşmanlarımızın harp sahalarında dahi yapamadıkları
alçaklığı aziz milletimize reva görmüşlerdir.
Hamd olsun ki cenabı Allah’ın lütfu Cumhurbaşkanımızın cesareti ve üstün yöneticiliği
ile harekete geçen milletimiz tankın, uçağın,
helikopterin, tüfeğin karşısına sadece imanı,

inancı ve yüreği ile dikilmiş, FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen hain
darbe ve ülkeyi bölme girişimini aziz milletimizin ölüme meydan okurcasına kararlığı
ile engellenmiş, o karanlık gecenin sabahını
aydınlığa çevirmiştir” dedi.
“ASRIN İHANETİNİ, ASRIN ZAFERİYLE
PÜSKÜRTTÜK”
15 Temmuz’un sadece bir darbe girişiminin
olmadığını ifade den AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, “15 Temmuz 2016 gecesi meydanlara
sığmayan vatandaşlarımız aynı coşkuyu ikinci
yıl dönümünde de Mevlana Meydanını doldurarak dünyaya mesaj veriyor. Bu birlik ve
beraberlik ülkemizin geleceğinin teminatıdır.

Yaşadığımız toprakların büyük bedeller
ödenerek nesilden nesile aktarılarak geldiğini
ifade eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan
Angı, “15 Temmuz’da da hainlere karşı tüm
milletimiz, tüm kurumlarımız dimdik ayaktaydı. Askeriyle, polisiyle tüm devlet ricaliyle
başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm
Bakanlarımız, emniyet müdürlerimizle aziz
milletimiz meydanlardaydı. Ellerinde silah olmadan, bu milletin paralarıyla alınmış silahlara
karşı göğsünü siper edip bu ihanete dur demiştir. Bu milli duruş inşallah inşallah kıyamete
kadar devam edecektir. Yeter ki biz birlik ve
beraberliğimizi, kardeşliğimizi koruyalım.
Mazlum coğrafyaların umudu olan ülkemizi
bu vatanın çocukları olarak sağ salim geleceğe taşımalıyız. Nasıl ki 15 Temmuz 2016’da
günlerce gecelerce bu meydanlardaydık,
geçen yıl yine o gün beden ödeyenleri hayırla
anmıştık, bugün de yine buradayız. Hepinize
sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah birliğimizi,
dirliğimizi bozmasın. Cenab-ı Hak bu aziz
milleti her türlü tehlikeden korusun. Bundan
sonrası için açacağımız büyük dersler var. Bir

BÜLTEN

Haber 07

dünyaya demokrasi dersi verdi. Bizler bugün
meydanları doldururken inanın tüm dünyada
ümmet bizler için dua ediyor aynı 15 Temmuz
akşamında olduğu gibi.”
Konya iş âlemi adına konuşan Konya Ticaret
Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 15 Temmuz’dan
sonra ülkemizin ekonomik olarak da yıpratılmak istendiğini aktararak Konya iş alemi
olarak bu girişimlere engel olacaklarını söyledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
programları sabah namazının kılınması ile son
buldu.

daha hangi kılığa girerse girsin, hangi boyayı
boyanırsa boyansın artık ikinci defa aynı hataya düşmeyeceğiz. “ ifadelerini kullandı.

uzatıyor, umut oluyor. O sebeple Türkiye
önemli, ve 81 ilde 15 Temmuz’u anıyoruz.
Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür
ediyorum.” diye konuştu.

“MAZLUMLARIN UMUDU; TÜRKİYE”
Türkiye’nin herkese elini uzatıp umut olduğunu dile getiren başkan Angı, “Hangi ülkelerin
yüz yıllık hesaplarını dahilinde ülkemiz üzerinde nasıl oyunlar oynağını hep birlikte gördük.
Bu ülkenin büyümesi ve güçlenmesi onları
rahatsız ediyor. Dünyanın huzur bulması için
çaba sarf eden bir Türkiye’yi güçsüz kılmak
istiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız dünya
5’ten büyüktür sözünü mazlum coğrafyalara
sahip çıkmak adına söylemiştir. Ancak dünyada huzuru ve barışı sağlamak amacıyla kurulmuş örgütler bile maalesef yakın tarihimizde
şahit olduğumuz pek çok kan ve gözyaşına
engel olamamıştır. Türkiye ise herkese elini

“MİLLETİMİZ TÜM DÜNYA’YA DEMOKRASİ DERSİ VERDİ”
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay ise konuşmasında şunları kaydetti: “Bir şeyi unuttular. Reisinin talimatıyla
bu milletin meydanları dolduracağını, bu
milletin kahramanlarının tanklarının önüne
bedenlerini atacağını. Bir şeyi unuttular, bir
dakika sonra öleceğini bilerek köprüde şahadete koşacağını unuttular. Bir şeyi unuttular
ki bu meydanları dolduran sizleri, aziz Konyalıları unuttular ve bu hainlere karşı bugün
nasıl meydanları doldurduysa 15 Temmuz
akşamında da meydanları doldurdu ve tüm
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YENİ KABİNE DE

İKİ KONYALI BAKAN

C

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesini açıkladı. Yeni Kabine de Konyalı iki isim yer aldı. Erdoğan, “Ülkemiz 2023 hedeflerine topyekun bir değişimle
ulaşırken, bizden sonraki nesillere 2053 ve
2071 vizyonlarını gerçekleştirebilecekleri çok
güçlü bir zemin hazırlamış olacağız” dedi.
Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesini açıkladı. Yeni Kabine de
Konyalı iki isim yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yeni kabinede Konya’yı temsil edecekler.
Türkiye tarihinin en önemli demokratik dönüşümlerinden birinin bugün başarıyla tamamlandığını belirten Erdoğan, “Dünyada yönetim
sistemini demokratik yollarla değiştirebilen az
sayıdaki ülke arasına Türkiye olarak girmiş bulunuyoruz. Demokrasimiz 15 Temmuz gecesi
milletimizin kanı ve canıyla aslında rüştünü ispat etmiştir. 16 Nisan halk oylaması ve 24 Haziran seçimleri demokrasimizin sandıkta rüştünün en üst düzeyde ispatı olmuştur. Gerek
katılım itibariyle, gerekse de kesin sonuçlara
baktığımızda ortaya çıkan tabloyla dünyada
eşi ve benzeri olmayan bir seçim gerçekleşmiştir. Seçimlerde sandığa giderek iradesini
yansıtan 50 milyonun üzerindeki vatandaşımızın her birine parti ve aday ayrımı gözet-

meksizin şükranlarımı sunuyorum. Şahsımı
cumhurbaşkanlığına laik gören 26 milyon 331
bin vatandaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum.
Artık 81 milyonun cumhurbaşkanı olarak görevimizi yürüteceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye’nin
inşası için yüreğinde ülke ve millet sevdası
olan herkesle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağız. 15 Temmuz’dan itibaren bizi
destekleyen yeni yönetim sistemimizi hayata
geçirmemize imkan sağlayan MHP’ye burada
başta Genel Başkan Bahçeli olmak üzere teşekkür etmek istiyorum. MHP ile ülkemizin ve
milletimizin menfaatleri çerçevesindeki işbirliğimizi inşallah Meclis’de de geleceğe yönelik
sürdüreceğiz” diye konuştu. Yeni yönetim sistemini reformis bir anlayışla aşama aşama en
aşağıdaki memura kadar indireceklerini vurgulayan Erdoğan, “Özel sektörümüzden sivil
toplum kuruluşlarımıza kadar ülkemizin tüm
dinamiklerinin devlet yönetimindeki bu değişime uygun şekilde kendilerini yenileyeceklerine inanıyorum. Aynı şekilde yasama ve yargı
organlarımızın da ülkemizin ve milletimizin
değişen ihtiyaçlarına uygun şekilde kendilerini geliştireceklerini ümit ediyorum. Böylece
ülkemiz 2023 hedeflerine topyekun bir değişimle ulaşırken, bizden sonraki nesillere 2053
ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirebilecekleri
çok güçlü bir zemin hazırlamış olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, şu isimlerden
oluştu:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra
Zümrüt Selçuk
Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Haber 9

BÜLTEN

KONYA HEYETİNDEN

SAĞLIK VE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK

BAKANLARIMIZA ZİYARET
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya milletvekilleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanan Murat Kurum’u ve Sağlık Bakanlığına
atanan Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret etti. Konya’dan giden heyet iki Konyalı Bakana da yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
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TBMM’DE ‘KONYA’
GÜNDEMLİ TOPLANTI

A

nkara’da bakanlıklara bir dizi ziyaret gerçekleştiren AK Parti
Konya heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) istişare
toplantısı gerçekleştirdi.Ankara’ da gerçekleştirilen toplantıya

İl Başkanı Hasan Angı, Konya Milletvekilleri, il gençlik ve kadın kolları
başkanları katıldı. Toplantıda devam eden Konya projeleriyle yeni projeler
konuşuldu.

KUDÜS DİRENİŞİNİN
SEMBOL İSMİ CÜNEYDİ,
BAŞKAN ANGI’YI
ZİYARET ETTİ
Kudüs direnişinin sembol ismi olan Fevzi El-Cüneydi, Konya
Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak geldiği Konya’da
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı’yı ziyaret etti.

İsrail askerleri tarafından gözleri bağlanarak
gözaltına alındığı fotoğrafı tüm dünyanın konuştuğu 16 yaşındaki Filistinli Fevzi El-Cüneydi, Konya’ya geldi. Fevzi El-Cüneydi AK Parti
Konya İl Başkanı Hasan Angı’yı da makamında
ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getiren Başkan Angı, “Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fevzi El-Cüneydi’yi
Konya’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.
Ülkemiz özellikle de Konya Filistin meseslerinde her zaman son derece duyarlı olmuştur.
Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında
olacağız” dedi.

“TÜRKİYE FİLİSTİN DAVASININ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ”
Fevzi El Cüneydi de Konya’da olmaktan
olduğunu kaydederek, “Davetiniz ve bu
güzel ağırlamanız için çok teşekkür ediyorum.
Ben El Halil kentindenim. Birçok arkadaşım
Türkiye’nin çeşitli kentlerinde okuyor. Filistin
davasını savunan ve bunu himaye eden herkesi önemsiyor ve saygı duyuyorum. Bugüne
büyük destekleri için Türkiye’ye ve sizlere
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
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BAŞKAN ANGI
MECLİS ÜYELERİ İLE BULUŞTU
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Büyükşehir Belediyesi Meclis
Üyeleri ile 24 Haziran Seçimleri çalışmaları, sonuçları ve önümüzdeki dönem planlamalarının istişare edildiği toplantıda bir
araya geldi.

GELECEK KONYA İÇİN BUGÜNDEN ÇOK
DAHA GÜZEL OLACAK

GÖNÜLLERE GİRMEK ÇOK ÖNEMLİ

24 HAZİRAN SONRASINDAKİ BÜYÜK
YÜRÜYÜŞÜMÜZ BAŞLADI

Başkan Uğur İbrahim Altay, 24 Haziran Seçim
çalışmaları vesilesiyle bütün ilçeleri ziyaret
etme ve yapılan hizmetleri görme imkânı
bulduklarını kaydeden Altay, “Bu süreçte Büyükşehir Belediyemizin ne kadar önemli hizmetler yaptığına şahitlik etmiş olduk. İnşallah
bundan sonra yaptığımız toplantı ve bu tür
istişareler, sahada aldığımız izlenimlerle daha
büyük işler yapmak için gayret edeceğiz. İnşallah gelecek Konya için daha güzel olacak.
Bundan en ufak bir şüpheniz olmasın” dedi.

Belediyecilikte hizmetin çok önemli olduğunu, ancak gönüllere girmenin fiziki belediyecilik hizmeti kadar önemsenmesi gereken
bir husus olduğunu vurgulayan Altay, “Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerdeki konuşmasında bu konudaki mesajını verdi. Gönül
belediyeciliği yapacağız ve herkesi ziyaret
edeceğiz. Yeter ki birlikte olalım ve hep
birlikte hareket etmeye devam edelim” diye
konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da 24
Haziran seçim çalışmaları boyunca büyük
emek veren belediye başkanları, Meclis
üyeleri ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.
Angı, “24 Haziran seçimleri sonrasındaki büyük yürüyüşümüz başladı. Konya olarak hem
seçim sürecindeki görev değişimi ve öncesindeki teşkilat kongre sürecini yürütmüştük.
Yani aslında Konya büyük yürüyüşe zaten
erkenden başlamıştı. Önümüzdeki dönem
hem şehrimiz, hem milletimiz hem de ülkemiz
için hayırlar getirsin” ifadelerini kullandı.
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MİLLET BAHÇESİ
DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın talimatı
MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN
ile Konya’ya yapılacak
Önceki Dönem Konya Büyükşehir Belediye
Millet Bahçesi için
Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı
dönüşüm çalışmalarına
Tahir Akyürek, eski stadyum yerinin bugüne kadar birçok tartışmaya konu olduğunu
başlandı.
kaydederek, “Burası yeri itibari ile çok gün-

C

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile eski stadyum alanına
Millet Bahçesi yapmak için dönüşüm
çalışmaları başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya olarak
tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, “Konya
tarihinin önemli başlangıçlarından birini yapacağız. Eski Stadyum alanının Millet Bahçesi’ne
dönüşümü için çalışmalara başlıyoruz bugün.
Burası çok büyük bir alan. Birçok tesis var.
Cumhurbaşkanımızın son Konya ziyaretinde
hem miting alanında hem Seçme Tesisleri’nde
Millet Bahçesi’nin bir an önce başlatılması
için talimatları olmuştu. Biz de Türkiye’de ilk
kez Millet Bahçesi için stat yıkımına başlayan
il olmaktan mutluyuz. İnşallah en kısa sürede
projesini tamamlayıp Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Onun da kabulüyle birlikte
imalat sürecine başlayacağız” diye konuştu.

dem olmuştu. Burada büyük ticari alanlar ve
farklı yapılar oluşturulacak diye kamuoyunda
tartışılmıştı ama Büyükşehir Belediyesi olarak
buranın halkımızın hizmetine sunulması konusunda zaten bir çalışma yürüyordu. Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla birlikte buranın
nasıl olacağı şekillenmiş oldu. Millet Bahçesi
olarak faaliyete geçeceği net bir şekilde ortaya konulmuş oldu. Hayırlı olmasını diliyorum”
dedi.
KONYA TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK MİLLET
BAHÇESİ’Nİ YAPACAK
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı projenin hayırlı olmasını dilediği konuşmasında
şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’nin en büyük
stadyum alanına sahip olduğumuz için Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi de Konyamıza
kazandırılmış olacak. Bu bağlamda değerli
belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Şehrin merkezinde olan bu alanın ranta

kurban edilmeyip şehirde yaşayanların kullanabileceği ve nefes alacağı merkezi bir alana
dönüştü. 2023 şehirlerine dönük millet adına
milletimizin destekleri doğrultusunda yeni
şehirleşme çabalarının ilk örneklerinden birisi
olacak inşallah.”
ŞEHRİMİZİN EN KIYMETLİ ALANLARI
MİLLETİMİZE TAHSİS EDİLİYOR
Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun,
şehrin kalbindeki 100 bin metrekarelik alanın
Konya’nın en önemli mekânı olduğunu ve söz
konusu alanın herhangi bir rant temin edilmesi yerine millete tahsis edildiğini kaydetti.
Bunun çok önemli olduğunun altını çizen
Ahmet Sorgun, “En kıymetli alanlar, yine en
kıymetli olan milletimize tahsis ediliyor. Bu
yönüyle çok sembol bir tarafı var. Bir başka
sembol tarafı da Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz Cumartesi günü ikindi vakti bu alanın
Millet Bahçesi olarak tahsis edilmesi talimatını
vermişti. Üzerinden daha bir hafta geçmeden
bugün bunun ilk uygulamasını başlatıyoruz.
Şehrimize hayırlı olsun” dedi. Konuşmaların
ardından eski stadyum alanının Millet Bahçesi’ne dönüşümü çalışmaları başlatıldı.
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KONYA
BAKANLARINI AĞIRLADI
Bakan olduktan sonra memleketleri Konya’ya ilk ziyaretlerini gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca “ Biz hizmet etmeye geldik. Konya zaten iyi bir yerde ama daha iyi bir yere gelmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız dedi.

C

umhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin
ilk kabinesinde yer alan Konyalı Bakanlar Fahrettin Koca ve Murat Kurum ilk
ziyaretlerini memleketlerine gerçekleştirdiler.
Konya’da açılış, ziyaret ve istişarelerde bulunan Bakanlar Konya’nın yanındayız mesajı
verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilk durakları Kulu İlçesi oldu. Ömeranlı Mahallesi’ndeki
baba evini ziyaret eden Sağlık Bakanı Koca,
ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum ile birlikte aynı mahallede yapımı
tamamlanan Selahaddin Eyyübi Camisi’nin
açılış törenine katıldı. Açılış töreninin ardından Konya’ya hareket eden Bakanlar Konya’nın girişinde Birlik Parkı’nda AK Parti İl
ve İlçe teşkilatları mensuplarınca karşılandı.
Karşılamanın ardından heyet Konya Valiliği’ne
hareket etti.
BAKANLAR VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile çeşitli programlara katılmak için geldiği Konya’da, Konya Valiliğini de ziyaret etti. Bakan Koca ve Kurum,
Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra, Vali
Yakup Canbolat, AK Parti Konya İl Başkanı

Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay ve bazı milletvekilleriyle
bir süre görüştü. Görüşmenin ardından Koca
ve Kurum, basın mensuplarına açıklamalarda
bulundu.
“KONYA’YA HİZMET ETMEK İSTİYORUZ”
Bakan Koca, göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini memleketi Konya’ya gerçekleştirdiğini,
kentin sorunlarını yerinde tespit edip çözüme
kavuşturmayı amaçladıklarını bildirdi. Konya’nın değerleriyle ülkenin önemli bir şehri olduğunu belirten Koca, sağlık kenti vizyonuyla
Konya’ya hizmet etmek istediklerini aktardı.
Üniversite, eğitim-araştırma, devlet ve özel
sektör işbirliğiyle iş gücünü bir araya getirmeyi hedeflediklerine değinen Koca, Konya’da
yapımı devam eden Şehir Hastanesi’ni 2019
yılında tamamlayacaklarını vurguladı.
“BİRÇOK PROJEMİZ VAR”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük icraat
programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Planlar arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına dair 41 madde bulunduğunu hatırlatan
Kurum, “Yeni hükümet sisteminde hızlı hare-

ket etmek, hızlı karar almak, bir şirket mantığında inşallah işleri yürütmek istiyoruz. Buna
ilişkin tüm Türkiye’de birçok projemiz var. Bu
projelerin içinde Konyamız da var. İnşallah
yerel yönetimlerimizle, valiliklerimizle bunu el
birliği içerisinde tamamlayacağız.” ifadelerini
kullandı.
KONYA İÇİN NE GEREKİYORSA YAPMAYA
HAZIRIZ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı
ziyaret etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, Konya’nın hizmet alması noktasında ne
gerekiyorsa yapacaklarını belirterek, “Konya’nın
kentsel dönüşümü, sosyal konut ve Millet Bahçesi noktasında yapılması gereken neyse inşallah
kararlarını alıp bunları yapmaya başlayacağız.
Diğer taraftan Ulaştırma Bakanlığımızın da 100
günlük eylemleri içerisinde Konya’nın ulaşımına
ilişkin ihaleleri var. Konya ziyaretimiz öncesinde
Ulaştırma Bakanımızla görüştük. İlk 100 gün
içinde ihalemizi yapmayı planlıyoruz diye rahatlıkla söyleyebilirsiniz dedi. Biz hizmet etmeye
geldik. Konya zaten iyi bir yerde. Ama daha iyi
bir yere gelmesi noktasında ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.
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KONYALI BAKANLARDAN
İL BAŞKANLIĞINA ZİYARET
Bir takım inceleme ve ziyaretler için Konya’ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca, AK Parti Konya İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

C

umhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin
ilk kabinesinde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca bir takım inceleme
ve açılışlar için geldikleri Konya’da AK Parti
Konya İl Başkanlığı’nı ziyaret ettiler. AK Parti
Konya İl Başkanı Hasan Angı’nın karşıladığı
iki bakana AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet Sorgun ve milletvekilleri eşlik etti.

Bunun yanında işsizliği azaltmak zorundayız.
Buna ilişkin yapılması gereken ne varsa Sayın Sağlık Bakanımız ile birlikte şehrimiz için
memleketimiz için gayret göstereceğiz. Konya İç Anadolu Bölgesi’nde gelişmiş bir şehir.
Konya’yı bulunduğu noktadan daha yukarı
taşıyabilmenin gayreti içerisindeyiz. İnşallah
bu kararları teşkilatımız ile birlikte almaya
çalışacağız” dedi.

Konya’nın İç Anadolu’nun çok önemli bir şehri
olduğunu söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, “Hem Sağlık Bakanlığı hem de
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratlarımız
Konya’da yapılacak işler ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışıyorlar.
Konya’da karar alınıp yapılması gereken işleri
tartışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi ile birlikte artık işleri daha hızlı, daha
etkin yapabilmeye yönelik kararlar almak
zorundayız. Ülkemizi gelişmiş ilk 10 ekonomi
arasına sokmak için hızlı ilerlemek, üretimimizi artırmak, istihdamı artırmak zorundayız.

“ŞEHİR HASTANESİ İLE KONYA SAĞLIK
ÜSSÜ OLACAK”
Konya’yı sağlık turizminde önemli noktaya
getirmeyi istediklerini ifade eden Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca, “Çevre ve Şehircilik
Bakanımız Sayın Murat Kurum ile birlikte ilk
ziyaretimizi doğduğumuz şehir olan Konya’ya
yapmış olduk. Sayın Bakanımızın da bahsettiği gibi ekiplerimiz gün boyu ilgili taraflarla
görüşerek, sahada birtakım çalışmalar yapıp,
bu süreçte neler yapabileceğimizi görmek
için burada bulunuyoruz. Konya’nın hem sağlık hem de turizm noktasında çok önemli bir

yeri vardır. Bunu sağlık turizmi ile de birleştirerek daha ileri götürebilmenin çalışmalarını
yapıyoruz. Konya için çok önemli bir yatırım
olan Şehir Hastanesi’nin yapımı devam ediyor. Konya Şehir Hastanemizi 2019 yılının
sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Konya Şehir
Hastanesi tamamlandığında bölgede çok
önemli bir sağlık üssü haline gelecektir. Bunun dışında hem İl Başkanımız hem de Büyükşehir Belediye Başkanımızla sorunları istişare
ederek işbirliği ve güç birliği ile birlikte yol
alalım istiyoruz” şeklinde konuştu.
Konya’nın yetiştirdiği iki önemli ismi Bakan
olarak Konya’da ağırlamaktan büyük mutluluk
duyduklarını belirten AK Parti Konya İl Başkanı
Hasan Angı, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız
Murat Kurum ve Sağlık Bakanımız Fahrettin
Koca’nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde yer almaları başta
Konyamız ve ülkemiz adına büyük bir kazançtır. Kendilerinin büyük başarılara imza atacaklarına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.
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İL DANIŞMA TOPLANTISI YAPILDI

24 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti
Konya İl Başkanlığı ilk İl Danışma Meclisini
gerçekleştirdi. Türkiye’nin büyük bir ekonomik manipülasyonun içinde bulunduğunu
ifade eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan
Angı, “Türkiye 2001 Türkiye’si değil. Ülkemizin başında işini bilen bir kaptan var. Başta
Belediye Başkanlarımız olmak üzere hepimiz
azami tasarrufa riayet etmek zorundayız.”
dedi. AK Parti Konya Milletvekili Selman
Özboyacı da Türkiye’nin ümmetin son kalesi
olduğunu ifade ederek 24 Haziran’ın ümmetin zaferi olduğunu söyledi.
AK Parti Konya İl Başkanlığı 71. İl Danışma
Meclisi Konya Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımı ile
gerçekleştirildi. Programda ilk olarak söz
alan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 24
Haziran seçimlerinin sonuçlarına değinerek,
“Geçtiğimiz hafta 31 ilçemizin İlçe Danışma
Meclisini gerçekleştirdik. 24 Haziran seçimleri
sonrası ilk Danışma Meclisimiz tüm teşkilatlarımıza hayırlı olsun. 16 yıldır iktidarda bulunan
partimize olan destek 2002’den bu ya her
seçimde artmıştı. 24 Haziran seçimlerinde ise
Cumhurbaşkanımıza verilen destek korunurken, milletvekili seçimlerinde beklentimizin
altında kaldık. 24 Haziran seçimlerinde aldığımız neticenin sebep ve sonuçları tüm detaylarıyla önümüze geldi. Bir taraftan da Genel
Merkezimiz bu değerlendirmeleri yapmaya
devam ediyor. Kısmet olursa önümüzdeki
hafta büyük kongremizi gerçekleştireceğiz.
Arkasından da yavaş yavaş yerel seçimlere
doğru yol alacağız” dedi.

“TÜRKİYE 2001 YILINDAKİ TÜRKİYE
DEĞİL!”
Son günlerde Türkiye’nin büyük bir ekonomik
manipülasyon ile mücadele ettiğinin altını
çizen Angı, “Türkiye 2001 Türkiye’si değil.
Pek çok alanda büyük aşamalar kaydettik. Bir
taraftan mali disiplinin getirdiği finans alanındaki yapılanmalar, diğer taraftan da yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bulunuyor. Bu
günler geride kaldığı zaman geçmiş krizlerle

bu yaşanan krizin nerelerde örtüşüp nerelerde örtüşmediği ve sonucun ne kadar hızlı bir
şekilde düzeltildiğini hep birlikte göreceğiz.
Bunun yolu da hepimizin gayretlerine bağlı.
Bugün teşkilatlar olarak bizler, çok değerli
belediye başkanlarımız, tüm kamu kuruluşlarımız, dalga dalga topluma yayılan ve devletin
en üst düzeyinde de uygulanan bir tasarruf
anlayışını millileştirmek gerekiyor. Hazine ve
Maliye Bakanlığımızın geçtiğimiz günlerde
açıkladığı yeni ekonomik modelle vergiden
teşviğe, kamu açıklarının azaltılmasından yerli
üretime kadar pek çok alanda yeni bir anlayışla yol alınacak” şeklinde konuştu.

ÜLKEMİZİN BAŞINDA İŞİNİ BİLEN BİR
KAPTAN VAR”

dahi olsa yerli olmalı, yere düşmüşse de almalıyız. Kendi varlığıyla ayakta duran, milli bir
duruş gösterebilen ve kendine yeter bir ülke
görüntüsünü tüm dünyaya vermeliyiz. Milli ve
yerli liderinden en uçtaki insanına kadar bu
duruşu gösteren toplumların karşısında kimse
duramaz. Bu dikkatle tabandan en tepeye
kadar tasarruf anlayışını ve yerli tedarikini
önemsememiz gerekiyor. Bu günler geçecek.
Tedbirli bir şekilde yolumuzda yürüyeceğiz.
Seçim dönemine en iyi şekilde hazırlanacağız. İnşallah başarı ile de bu seçimlerden
çıkacağız” diye konuştu.

“TÜRKİYE ÜMMETİN SON KALESİDİR”

“TASARRUF VE YERLİ TEDARİĞE
ÖNEM VERMELİYİZ”

Dünyada mazlumların son kalesi ve tek umudunun Türkiye olduğunu söyleyen AK Parti
Konya Milletvekili Selman Özboyacı, “Elhamdülillah ülkemiz hala Müslümanların kalesi
ve emin olmaya devam ediyor. Rabbimize
hamd ediyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki mazlum coğrafyanın tek umudu Türkiye,
Türkiye’nin umudu ise hiç şüphesiz Recep
Tayyip Erdoğan’dır. Cumhurbaşkanımızın
gururu bizler AK Parti Teşkilatları hep birlikteyiz. Birde başımıza gelen her musibetle sanki
kendi başına gelmiş gibi bütün ümmet bütün
mazlum coğrafyalar bizim derdimizle dertlendiler. İşte 15 Temmuz Gecesi sanki kendileri
aynı sıkıntıyı yaşıyormuşçasına bütün bir ümmet bu toprakların evlatlarının galip gelmesi
adına dua ettiler. Hiç şüphemiz yok 24 Haziran seçimleri de aslında bütün bir ümmetin
zaferiydi. Biz böyle inanıyoruz. Bu sebeple
AK Parti ne diye soracak olursak işte AK Parti
bütün mazlum coğrafyanın duası umudu ve
izzetidir. Bu belde emin belde adeta ümmetin
son kalesidir” dedi.

İçinde bulunduğumuz süreçte tasarrufunun
ve yerli tedarikin çok önemli olduğunu ifade
eden Angı, “Başta Belediye Başkanlarımız
olmak üzere hepimiz azami tasarrufa riayet
etmek zorundayız. Çalıştırdığımız insandan
aldığımız malzemeye kadar… Bir toplu iğne

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Sami Şahin, Konya Büyükşehir
Belediyesi’nin yatırımları ile ilgili bir sunum
gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından 71. İl
Danışma Meclisi basına kapalı olarak devam
etti.

Ülkemizin geçmişte yaşadığı krizlere de atıfta
bulunan Angı, “Geçmişte bu ülkede pek çok
kriz yaşadık. Yaşı müsait olanlar bilir. 1980
yılında 24 Ocak kararları ile başlamış, daha
sonra 5 Nisan kararlarıyla bu ülkede nelerin
yaşandığını, son olarak da 2001 Şubat’ında
yaşanan krizin ülkeyi nasıl mahvettiğini hep
birlikte gördük. Bunların hepsi atlatıldı. Şu
anda ülkemizin başında işini bilen bir kaptan var. 2001 krizi döneminde Konya Sanayi
Odası Başkanı olarak gerçekleştirdiğimiz
toplantılarda, vergileri arttıralım bu geminin
yakıta ihtiyacı var denildiğinde, bu kaptanla
bu geminin sadece yakıt tanklarını değil tüm
gemiyi yakıtla doldursanız da bu fırtınadan
çıkmak mümkün değil demiştim. Nitekim
bunları yaşadık. Bugün hamdolsun kaptan
olaya hakim. Ülkenin ihtiyaçları belli, bize
düşen bu hassasiyetle bu yolda yürümektir”
ifadelerini kullandı.
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EKONOMİDE ASIL HEDEF TÜRKİYE
Türkiye’nin ekonomik bir darbe girişimi ile karşı karşıya olduğunu söyleyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Ülkemize yönelik son yıllarda artan saldırıların hedefi asla partiler, şahıslar, kurumlar değildir. Asıl mesele Türkiye’dir” dedi.

A

K Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı,
döviz kurundaki manipülasyon ve
akabinde yaşanan gelişmelerle ilgili
bir basın açıklaması yayınladı. Döviz kurunda
yaşananların ülkemize yapılan ekonomik bir
operasyonun açık bir göstergesi olduğunu
belirten Hasan Angı, “Türkiye her alanda olduğu gibi ekonomide de bir kuşatmayla karşı karşıyadır. Gezi olaylarıyla başlayan, 17-25
Aralıkla devam eden, 15 Temmuz hain darbe
girişimiyle bir üst aşamaya taşınan saldırılar
şimdi de ekonomik darbe girişimi ile devam
etmektedir. Döviz kurundaki gelişmelerin,
ekonomik hiçbir temeli olmadığı, tamamen
ülkemize bir saldırı mahiyeti taşıdığı aşikardır. Bugün yaşadığımız hadisenin ne 1994

kriziyle, ne 2001 kriziyle ne 2007 kriziyle
bir ilgisi yoktur. Ülkemize karşı yürütülen
büyük bir operasyondur. Bu saldırılara karşı
hükümetimiz gerekli adımları atmaktadır.
Türkiye’nin ekonomik dinamikleri sağlamdır
ve bu tür kirli operasyonlara pabuç bırakmayacaktır” dedi.

“BU OYUNU HEP BİRLİKTE
BOZACAĞIZ”
Ekonomik operasyonun hedefinin son yıllarda hızla büyüyüp gelişen Türkiye olduğunu
ifade eden Başkan Angı, “Ülkemize yönelik
son yıllarda artan saldırıların hedefi asla
partiler, şahıslar, kurumlar değildir. Asıl me-

sele Türkiye’dir. Maruz kaldığımız oyunların
gayesi ülkemizin büyüyüp gelişmesine engel
olmak, milletimizi boyunduruk altına sokarak sömürge haline getirmektir. Son yıllarda
yaşadığımız olayların ve son ekonomik operasyonun gerçek sebebi budur. Bu saldırılardan alnımızın akıyla çıkmak da millet olarak
topyekün karşı duruşumuzla mümkündür. Bu
noktada toplumumuzun her kesimine büyük
görevler düşmektedir. Bu günden sonra yerli
ve milli olmaya daha fazla gayret etmeliyiz.
Döviz kurunun ekonominin kuralları içindeki
makul seviyesi neyse, en kısa zamanda oraya
da oturacaktır. Bu konuda kimsenin en ufak
bir şüphesi olmasın. İnşallah bu oyunu hep
birlikte bozacağız” şeklinde konuştu

TBMM KOMİSYONLARI BELLİ OLDU

Tahir AKYÜREK
Abdullah AĞRALI
“Bayındırlık, İmar, Ulaştırma “Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosve Turizm Komisyonu”Başkanı yal İşler Komisyonu” Üyesi

Orhan ERDEM
“Milli Eğitim, Kültür, Gençlik
ve Spor Komisyonu” Sözcüsü

Gülay SAMANCI
“Adalet Komisyonu”Sözcüsü

Halil ETYEMEZ
“Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu” Üyesi

Hacı Ahmet ÖZDEMİR
“Milli Eğitim, Kültür, Gençlik
ve Spor Komisyonu” Üyesi

Leyla ŞAHİN USTA
“İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu” Sözcüsü
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ANGI: “MİLLETİMİZİN KUTLU
YÜRÜYÜŞÜ DEVAM EDECEK”
göstermektedir. 81 milyon tek yumruk olduğu
sürece Allah’ın izniyle hiçbir güç Türkiye’nin
kutlu yürüyüşüne engel olamayacaktır. Teşekkür ziyaretleri dolayısıyla milletvekillerimiz
hem de teşkilatlarımız programlarına devam
etmekteler. Bir taraftan geleneksel köy şenlikleri ve ilçe programları düğün mevsimi olması
sebebiyle de tüm ilçelerimizde bir hareketlilik
yaşanıyor” dedi.

“YEREL SEÇİMLER İÇİN HAZIRLIK SÜRECİNDEYİZ”

A

K Parti 6. Olağan Büyük Kongresi
öncesinde basın açıklamasında bulunan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan
Angı, Türkiye’yi lider ülke yapma hedefine
kararlılıkla yürüyeceklerini ifade ederek “Aziz
milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için
yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun,
hangi mecrada yapılırsa yapılsın, Milletimizin
kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının
azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır” dedi.
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı 18
Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek
AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi öncesinde
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Yürütme Kurulu Üyeleri, İl Kadın
Kolları Başkanı Esra Doğan ve İl Gençlik Kolları
Başkanı Ahmet Murat Koru ile birlikte basın
açıklamasında bulundu. AK Parti 6. Olağan
Büyük Kongresini 18 Ağustos Cumartesi günü
Ankara Kapalı Spor Salonu’nda büyük bir coşku ile gerçekleştireceklerini söyleyen AK Parti
Konya İl Başkanı Hasan Angı, “16 Nisan 2017
Halk Oylaması sonrası milletimizin onayını, 24
Haziran seçimleri ile teyidini alan ve böylece
hayata geçen cumhurbaşkanlığı hükümet
sistemiyle birlikte Türkiye’de yeni bir dönem
başlamıştır. Liderimiz, Genel Başkanımız,
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan,
kurucusu olduğu, “yuvam, sevdam, aşkım”
dediği partisine geri dönmüştür.6. Olağan
büyük Kongre ile partimiz, içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacaktır. AK Parti, Türkiye’ye hizmet etmeye
ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle, bir demokrasi şöleni içerisinde
kongresini yapacaktır” dedi.

“SİYASETİ BİR BAYRAK YARIŞI OLARAK GÖRÜYORUZ”
16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK
Parti’nin ilerlemeyi, yenilenmeyle teminat
altına aldığına değinen Başkan Angı,“Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki
bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler

siyaseti bir makam ve statü değil, bir görev
ve sorumluluk addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına
gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında
bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye
taşıyan kadrolarımız, bugünden sonra da bu
hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya
devam edecektir” şeklinde konuştu.

“BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE, ÇOCUKLARIMIZA BORCUMUZDUR”
AK Parti kadrolarının büyük ve güçlü Türkiye
hedefiyle gece gündüz çalışmaya devam
ettiğini ifade eden Angı, “Bizler 18 Ağustos
Cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla birlikte Ankara Kapalı Spor Salonu’nda olacağız.
Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte
yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam
edeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve
gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye’yi lider ülke yapma hedefimize, kararlılıkla
yürüyeceğiz. Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı
her ne olursa olsun, hangi mecrada yapılırsa
yapılsın, Milletimizin kararlı ve dik duruşu,
AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa
çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye, çocuklarımıza borcumuzdur. Kongremizin tüm AK Parti
ailesine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni
ederiz” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN KUTLU YÜRÜYÜŞÜNE
ENGEL OLAMAYACAKLAR”
Türkiye’nin son aylarda büyük bir saldırı ile
karşı karşıya bulunduğuna değinen Angı,“Geçmişten bu yana pek çok saldırı olsa da bu
seferki ekonomi bahane edilerek Türkiye’nin
teknik verilerinin piyasa koşullarının kabul
etmediği bir kur savaşlarına itilmiştir. Şu ana
kadar ki gelişmelerde bir taraftan hükümetimiz tüm tedbirleri almakta, diğer taraftan
da milletimiz bunun bir operasyon olduğunun farkında olup elinden gelen tüm çabayı

Bir basın mensubunun yerel seçimleri ile ilgili
sorduğu soru üzerine açıklamalarda bulunan
Angı, “31 Mart’ta yapılacak Yerel seçimler
öncesinde ilk önceliğimizi Büyük Kongre
sürecimizin tamamlanması oluşturuyor. Genel
Merkezimizin yerel seçim sürecine dair planlamasına paralel olarak biz de yerelde teşkilatlar olarak çalışmalarımızı başlatacağız. Eylül
ayından itibaren Genel Merkezimiz tarafından yapılan çalışmaların nihai sonucu ortaya
konacaktır. Mevcut İl ve İlçelerimizdeki başarı
grafikleri gözden geçirilecek, adaylık süreçleri de muhtemelen Aralık ayına doğru başlayacaktır. Bildiğiniz üzere resmi seçim takvimi
1 Ocak 2019’da başlayacak. Bu tarihten sonra
da seçime kadar önümüzde 3 aylık bir süreç
olacak. Bu döneme kadar bir hazırlık süreci
olacaktır” şeklinde konuştu.
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AK PARTİ 6. OLAĞAN BÜYÜK
KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi Ankara Arena Kapalı Spor Salonunda büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada AK Parti’nin asıl kurucusu ve sahibinin milletin bizatihi kendisi olduğunu kaydederek, AK
Parti’nin ne olduğunu anlayabilmek için, medeniyete ve tarihe vakıf olunması gerektiğini söyledi.

C

umhurbaşkanı ve AK Parti Genel
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK
Parti 6. Olağan Büyük Kongresi’ne
katıldı. Ankara Arena Kapalı Spor Salonunda
gerçekleştirilen kongrede Cumhurbaşkanı
Erdoğan, açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
“AK Parti, Anadolu’daki tüm izlerimizdir”
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını
şöyle sürdürdü: “İznik’te, Söğüt’te, Bursa’da,
Edirne’de, Konya’da, Sivas’ta, Kayseri’de,
Erzurum’da, Alanya’da, Kastamonu’da Malatya’da, Balıkesir’de, Manisa’da, Antalya’da
devletler kuran atalarımızın varisidir. AK Parti
Selçukludur, Osmanlıdır… Coğrafyamıza
diktikleri çınarları üç kıta yedi iklime yayan
ecdadımızı takip edendir. AK Parti fetihtir…
İstanbul’u alarak çağ açıp çağ kapatan Fatih
Sultan Mehmet Han’ın mirasçısıdır. AK Parti
hadimdir… Hicazı topraklarına katarak kutsal
emanetlere sahip çıkan, kutsal beldelerin
hizmetkârlığına talip olan Yavuz Sultan Selim
Han’ın yoldaşıdır. AK Parti müdafidir” dedi.
Dünyanın çalkantılı bir döneminde devleti onlarca yıl boyunca hem koruyup, hem
geliştiren Sultan Abdülhamit-i Sani’nin de
hakkının-hukukunun savunucusu olduklarını
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin Çanakkale olduğunu ve Kut’ül Amare
olduğunu kaydetti.
“AK PARTİ İSTİKLAL HARBİMİZDİR,
CUMHURİYETİMİZDİR”
AK Parti’nin; yedi düvelin en modern silahlarla, en büyük ordularla üzerine geldiği anlarda
bile imanı ve cesaretiyle zincirleri kıran, oyunları bozan ecdadın torunu olduğunu belirten

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: “AK
Parti İstiklal Harbimizdir, Cumhuriyetimizdir…
Artık yıkıldı, yok oldu denilen bir milleti, Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde küllerinden yeniden doğarcasına ayağa kaldıran
millî mücadele ruhunun temsilcisidir. AK Parti
çok partili hayattır… Rahmetli Menderes’in
bedelini canıyla ödediği demokrasi mücadelesinin bugünkü sancaktarıdır. AK Parti kalkınmadır… Rahmetli Özal’ın bin bir meşakkatle
açtığı kalkınma yolunun günümüzdeki takipçisidir. AK Parti bugündür…
Geçtiğimiz 16 yılda Türkiye’yi demokraside
ve ekonomide geliştirerek, 2023 hedefleriyle
buluşturarak milletimizin, hayalini gerçekleştirendir. AK Parti gelecektir… Gençlerimize
2053 ve 2071 vizyonlarını emanet ederek,
ülkemizin önümüzdeki yarım asrını, bir asrını
aydınlatandır. Velhasıl AK Parti Türkiye’dir…”
“HAKSIZLIK, ADALETSİZLİK, ZULÜM,
RİYAKÂRLIK KARŞISINDA SESİMİZİ YÜKSELTMEKTEN GERİ DURMAYACAĞIZ”
Milletle birlikte, 16 yıldır karşılarına çıkan onca
sıkıntıya, onca engele, kurulan onca sinsi tuzağa, yapılan onca saldırıya inançla karşı koyduklarını ve zafere ulaştıklarına dikkat çeken
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz destanını işte bu hissiyatla verdiğimiz mücadele
sayesinde kazandık. Bugün de birileri bizi güya
ekonomiyle, yaptırımla, kurla, dövizle, faizle,
enflasyonla tehdit ediyor. Biz de onlara diyoruz
ki, oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz.
Biliyoruz ki, iman varsa imkân da vardır” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamın-

da şöyle konuştu: “Biz, hiçbir zaman mücadeleden kaçan, davasının ve ülkesinin yıpranması
pahasına kendi alanını korumaya çalışan bir
parti olmadık, olmayacağız. Kurulduğumuz
günden beri, ülkemizde, bölgemizde ve dünyada gördüğümüz her haksızlık, adaletsizlik,
zulüm, riyakârlık karşısında sesimizi yükseltmekten geri durmadık, durmayacağız.”
“KUDÜS’TE KUTSALLARIMIZ ÇİĞNENİRKEN KAFASINI BAŞKA TARAFA ÇEVİRENLERİN SAFINA KATILMADIK”
Dünyayı sömürerek kendilerine refah düzeni
kuranlara boyun eğmediklerini, eğmeyeceklerini de kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Hayatlarını ve geleceklerini kurtarmak için
yollara dökülen masum insanlar denizlerin,
okyanusların, ırmakların karanlık sularında, tel
örgülerin, yüksek duvarların önünde ağlarken
gülenlerden, onlara çelme takanlardan olmadık, olmayacağız. Filistinlilere zulmedilirken,
ilk kıblemiz Kudüs’teki kutsallarımız çiğnenirken kafasını başka tarafa çevirenlerin safına
katılmadık, katılmayacağız. Sınırlarımızın
dibinde oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna rıza göstermedik, göstermeyeceğiz”
ifadesini kullandı.“Son 5-6 yılda yaşadığımız
her hadiseyle gördük ki, bir olduğumuzda,
iri olduğumuzda, diri olduğumuzda, kardeş
olduğumuzda, hep birlikte Türkiye olduğumuzda, hiç kimsenin bize gücü yetmez” diyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün her türlü
tehdidin karşısında dimdik ayakta kalan bir
Türkiye’yi, bu kararlı duruşa borçlu olduklarını
vurguladı.
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LEYLA ŞAHİN USTA

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLDU
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni MYK üyelerini belirledi.
Yeni MKYK’da Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı oldu.

K

onya milletvekili Leyla Şahin Usta Genel
Başkan Yardımcısı oldu. İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı
görevini ise Ravza Kavakcı Kan’ın yerine Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta üstlendi. Yeni
MKYK’da Genel Başkanvekilliğine Numan
Kurtulmuş ve Parti Sözcülüğüne Ömer Çelik
getirilirken, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan
Kandemir, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve
Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Mahir Ünal, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimlerden
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet
Özhaseki, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Sivil Toplum
ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat
Demiröz, Ar-Ge’den Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Hamza Dağ, İnsan Haklarından
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin
Usta, Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK
Parti Genel Sekreteri ise Fatih Şahin oldu.

MYK’DE 9 YENİ İSİM

6 ESKİ BAKAN MYK’DE

AK Parti’de 9 yeni isim, MYK’de görev alırken,
6 isim koltuğunu korudu. Önceki dönemde
bakan olarak görev yapan 6 isim MYK’de
yer bulurken, bir genel başkan yardımcısının
görev alanı değişti. Partide Binali Yıldırım’ın
yerine Numan Kurtulmuş Genel Başkanvekilliğine, Mahir Ünal’ın yerine ise Ömer Çelik
Parti Sözcülüğüne getirildi. Parti Sözcülüğü
makamı, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcılığından ayrıldı. Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
olan Mustafa Ataş’ın yerine Erkan Kandemir
atanırken, Ali İhsan Yavuz, Seçim İşleri Başkanlığı görevini Ahmet Sorgun’dan devraldı.
Öznur Çalık’tan boşalan Sosyal Politikalardan
Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Fatma
Betül Sayan Kaya, Erol Kaya’nın başkanlığını
yürüttüğü Yerel Yönetim Başkanlığına Mehmet Özhaseki getirildi. Sivil Toplum ve Halkla
İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Harun Karacan’ın yerine Jülide
Sarıeroğlu üstlendi. Daha önce Ekonomi
İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Cevdet Yılmaz, görevini
Lütfi Elvan’a devrederken, kendisi de Mehdi
Eker’in yerine Dış İlişkilerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcılığına atandı.

Geçen dönem Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olan Ömer Çelik, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı olan Fatma Betül Sayan
Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan
Jülide Sarıeroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı
olan Mehmet Özhaseki, Kalkınma Bakanı
olan Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı olan
Numan Kurtulmuş, MYK’de yer aldı.

6 İSMİN YERİ DEĞİŞMEDİ
Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Genel Sekreter
Fatih Şahin, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Mali ve
İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Çevre, Şehir ve Kültürden
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile Ar-Ge’den Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Hamza Dağ MYK’deki koltuğunu
korudu. Öte yandan partinin Disiplin Kurulu
Başkanlığına Ahmet Aydın’ın, Demokrasi
ve Hakem Kurulu Başkanlığına Yalçın Akdoğan’ın, Etik Kurulu Başkanlığına ise Mehmet
Ali Şahin’in getirildiği öğrenildi.

LEYLA ŞAHİN USTA GÖREVİNİ DEVRALDI

A

K Parti İnsan Hakları Başkanlığına
getirilen Leyla Şahin Usta görevini Ravza Kavakcı’dan devraldı. Devir teslim
törenine AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı,
AK Parti Konya Milletvekilleri Halil Etyemez,
Abdullah Ağralı ve Cihanbeyli Belediye Başkanı
Mehmet Kale de katıldı.
AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi sonrasında
AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel
Başkan Yardımcılığı görevini Ravza Kavakçı,
AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta’ya
devretti. Görevi devralan Leyla Şahin Usta, “Bu

ülke, vatan, millet için, mazlum coğrafyanın
umudu olan Türkiye için en iyi hizmeti yapmaya
çalışacağız. ‘İnsan hakları’ denilince geniş bir
kavramdan bahsettiğimizi hepimiz biliyoruz.
Ama partimizin adı, ‘Adalet ve Kalkınma Partisi’.
Adalet ve hakkın üzerine kurulmuş her çalışmanın toplumda bir değerinin ve karşılığının
olduğunu görerek çalışıyoruz” diye konuştu.

vi en güzel şekilde yapacağına inandığı Leyla
Şahin Usta’ya görevi devretmenin mutluluğunu
yaşadığını belirterek, “Partinin Genel Başkan
Yardımcısı olmak ile sandık sorumlusu olmak
arasında hiç fark yok. Genel Başkanımız bize ne
vazife verirse onu yaparız” dedi. Kavakcı ve Usta
konuşmalarının ardından, birbirlerine çiçek
takdim etti.

Görevini Usta’ya devreden Kavakcı, ekip olarak
gece gündüz Başkan Erdoğan’ın hızına yetişmek
için uğraştıklarını ve bu şekilde de çalışmaya
devam edeceklerini anlattı. Kavakcı, Bu göre-

Devir teslim törenin ardından Ravza Kavakcı,
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekilleri Halil Etyemez, Abdullah
Ağralı ve Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet
Kale Leyla Şahin Usta’yı makamında ziyaret etti.
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KONYA’YI EN İYİ ŞEKİLDE
TEMSİL EDECEĞİZ

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresinde Merkez Yürütme Kurulu’na İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
olarak seçilen Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ilk ziyaretini AK Parti Konya İl Başkanlığı’na yaptı. Büyük bir sorumluluğun altına girdiklerini söyleyen Usta, birlik ve beraberlik içinde Konya’yı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

A

K Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
ilk ziyaretini AK Parti Konya İl Başkanlığı’na yaptı. Ziyarette AK Parti MKYK üyesi
Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekilleri
Gülay Samancı, Hacı Ahmet Özdemir, Abdullah Ağralı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı
Ahmet Pekyatırmacı ve teşkilat mensupları
hazır bulundu. Ziyarette ilk olarak söz olan AK
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, yeni dönemin önemine dikkat çekerek, “AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı olarak ilk ziyaretlerini İl
Başkanlığımıza yaptılar. Kendilerine teşekkür
ediyor ve yeni dönemde kolaylıklar diliyorum.
Türkiye’nin çok daha ileriye gideceği pek çok
alanın başında da insan hakları geliyor. Türkiye’nin geçmişinden bugüne kadar yaşanan
pek çok sıkıntı son 15 yılda aşılıp beklenenin
de üzerinde gelişmeler kaydedildi. İnşallah
yeni dönemde çok daha önemli gelişmeler
yaşanacaktır” dedi.
“AK PARTİ BİR İDEAL PARTİSİDİR”
Sözlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Leyla Şahin Usta’yı tebrik ederek başlayan
MKYK üyesi, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun
“Bilindiği üzere Cumartesi günü 6. Olağan
Büyük Kongremizi gerçekleştirdik. Yeni dönemin ruhuna uygun bir kongre oldu. Kongremizin ardından MKYK toplandı, bir saat arayla
MYK toplandı. Aynı gün bazı arkadaşlar da
görevi devralırken ben de görevimi teslim
etmiş oldum. Nasıl ki yedinci Seçim İşleri Başkanından görevi devralmışsam, dokuzuncu
Seçim İşleri Başkanına da görevi devrettim.
AK Parti bir ideal partisidir. Görevin ne olduğunun hiçbir önemi yoktur. Nöbetin nerede
tutulduğu değil, nasıl tutulduğu önemlidir. Bu
süreçte katkı veren, desteğini esirgemeyen
başta Genel Başkanımız olmak üzere, millet-

vekillerimize, teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Konya’yı bundan sonra Genel Başkan
Yardımcısı olarak Leyla Şahin Usta Başkanımız
temsil edecek. Kendisine görevinde başarılar
diliyor yeni dönemin Konyamıza, teşkilatımıza ve davamıza hayırlı olmasını diliyorum”
şeklinde konuştu.
Yeni dönemle ilgili olarak istişarelerde bulunmak için ilk ziyaretlerini AK Parti Konya İl
Başkanlığı’na gerçekleştirdiklerini söyleyen
AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “Bugün
hem Kurban Bayramının ilk günü hem de
bizim görevi almamızın arkasından teşkilatı
ilk ziyaretimiz. İlk olarak başta İl Başkanımız
ve teşkilatımızı ziyaret ederek yeni dönem ile
ilgili istişarelerde bulunmak istedik. 6. Olağan
Kongremiz, MKYK ve peşinde MYK ile birlikte
büyük bir görevin aynı zamanda büyük bir
sorumluluğun altındayız. Bu büyük sorumluluk ve yükün bizler bir ve beraber olduğumuz
sürece bize ağır gelmeyeceğini düşünüyorum. Birlik ve beraberlik içinde Konya’yı en iyi
şekilde temsil edeceğiz. Konya için ülkemiz
için her platformda elimizden gelenin en iyisi
yapacağımızdan eminim “ifadelerini kullandı.
“YEREL SEÇİMLERİN STARTINI VERDİK”
Yeni dönemin aynı zamanda yeni bir başlangıç olduğuna değinen Usta, “Yeni sistem ile
birlikte çok daha hızlı kararlar alıp hareket
etmemiz gerekiyor. Önümüzde de çok önemli
bir yerel seçim bulunuyor. Yerel seçimlerle
ile startı Cumhurbaşkanımız ilk MYK toplantımızda verdi. Biz seçimlere alışığız ancak çok
çalışmamız gereken bir süreç bizi bekliyor.
Türkiye’yi hem ekonomik açıdan hem de
insan hakları ve demokrasi açısından kendi
değerlerince eleştirmeye çalışan ve kendilerince bir darbe sürecine sokmaya çalışan

ciddi bir güç ile karşı karşıyayız. Bu güçlere
karşı her zaman dik duracağımızı her fırsatta
ilan ediyoruz. Bu noktada milletimizin de aynı
15 Temmuz ruhunda olduğu gibi ekonomik
darbe girişimine karşı dimdik ayakta durmaya
devam ediyor. Böyle bir milletin ferdi olmak
AK Parti gibi bir siyasi hareketin çatısı altında
bulunmak büyük bir onur ve gurur. Biz de aziz
milletimize layık olmaya çalışacağız” dedi.
Sözlerine kurban bayramını tebrik ederek
sonlandıran Usta, Kurban sevgiyi muhabbeti,
hoşgörüyü paylaşmak demektir. Verdiğimiz
sadece kestiğimiz kurbanlardan bir hisse
değil, aslında sevgimizin muhabbetimizin bir
parçasıdır. Kurban Bayramı tüm İslam alemi
için bir kaynaşmaya kurtuluşa vesile olmasını
niyaz ediyorum” diye konuştu.
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AK PARTİ KONYA
BAYRAMLAŞMA TÖRENİNDE BULUŞTU

A

K Parti Konya İl Başkanlığı tarafından
düzenlenen bayramlaşma programı
Ramada Otel’de gerçekleştirildi.

AK Parti Bayramlaşma programı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya
Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Gülay Samancı, Ziya Altunyaldız, Abdullah Ağralı, Hacı
Ahmet Özdemir, Halil Etyemez, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,
teşkilat mensupları ve çok sayıda davetlinin
katılımı ile Ramada Otel’de gerçekleştirildi.
Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti
Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Kurban yakınlaşmadır, paylaşabilmektir. Hamdolsun
Türkiye bu bayramı tüm dünya ile paylaşıyor.
Dünyanın en ücra yerlerinde bile şu anda
Türkiye’den giden STK’larımız hayır organizasyonları ile ülkemizi temsil etmektedirler.
Türkiye’den topladıkları kurbanları dünyanın

diğer ucundaki kardeşlerimizle paylaşıyorlar.
Bu Türkiye’nin büyüklüğünün bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu şahlanış hamlesi adım adım devam etmektedir.
Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü 6. Olağan
Kongremizi gerçekleştirdik. Kongremiz
neticesinde şehrimiz MKYK ve MYK’da temsil
edilmektedir. Bu görevlendirmeler bir takım
nöbet değişimlerini de beraberinde getirdi.
Değerli Ahmet Sorgun Başkanımıza bugüne
kadarki emekleri için teşekkür ediyoruz. İnsan
Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini devralan Konya Milletvekilimiz
Leyla Şahin Usta hanımefendiye de Rabbimden kolaylıklar diliyorum. Bu ekipte yer almak
önemli. Bazen sandık kurullarında bu görevi
yerine getiriyoruz, bazen milletvekili olarak
hizmetlere devam ediyoruz. Önemli olan AK
Parti ailesinin bir ferdi olabilmektir. Türkiye
son 16 yılda beklenenin üstünde bir gelişim
performansı gösterdi. Tüm mazlum coğrafyalar da Türkiye’nin daha da güçlenmesi için
umutla dua etmektedirler. Zor günümüzde
dostlarımız o elini uzatıyor. Tıpkı son dönemde Katar’ın Türkiye’deki ekonomik gelişmelere olumlu katkı sağlamak adına yaptığı destek
gibi… Bu destek önemli. Onların zor gününde de Türkiye tereddüt etmeden yardım
göndermişti. Kardeşlik budur. Cenab-ı Hak
kardeşliğimizi pekiştirsin, büyütsün ve güçlendirsin. Yolumuza da hayırla devam etmeyi
nasip etsin” dedi.

“TÜRKİYE YARDIM FAALİYETLERİNDE
ÖNCÜ ÜLKE”
Türkiye’nin dünyanın en önemli ülkeleri
arasında yer aldığını ve bunu gerçekleştirdiği
yardım faaliyetleri ile herkese gösterdiğini
belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, “Türkiye’nin her yerinde
ve dünyanın 15’den fazla ülkesinde ülkemizden giden insanlar kurban faaliyetleri yürütü-

yorlar. Ne mutlu ki her zaman veren el olduk.
İnşallah bundan sonra da bu süreci daha
güzel bir şekilde yürütmeye devam ederiz.
Geçtiğimiz günlerde dünyada insani yardım
faaliyetleri rakamları açıklandı. Türkiye rakamsal olarak da 8 milyar doların üstünde bir yardımla dünya birincisi oldu. Ayrıca milli gelire
orana bakıldığında Türkiye’nin yardım oranı
binde 8 olurken ABD’nin on binde 4 oldu. İki
ülkeyi mukayese ettiğimizde milli gelirimize
oranlar 20 kat daha fazla insani yardım faaliyeti yürütüyoruz. Bazı ülkelerde de herkes
ümidini Türkiye’ye bağlamış ve dua ediyor.
Bizler bunları yaparken müttefik bildiklerimiz
bir yandan terör örgütleriyle işbirliği yaparken
bir taraftan da ekonomik ambargoyla ülkemizi
sıkıştırmaya çalışıyorlar. Farkında olmadıkları
bir şey var ki o da Türkiye eski Türkiye değil.
Türkiye artık dünyanın en önemli ülkeleri
arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’da sadece ülkemizin lideri
değil, kongrede de gördüğümüz üzere tüm
dünyanın lideridir. İnşallah Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu süreci de atlatacağız”
şeklinde konuştu.

“AK PARTİ BİR DAVA PARTİSİDİR”
AK Parti’de makamların bir öneminin olmadığını önemli olanın dava anlayışının olduğunu ifade eden AK Parti MKYK Üyesi, Konya
Milletvekili Ahmet Sorgun, “18 Ağustos’ta
6. Büyük Kongremizi gerçekleştirdik. Yeni
kongremizin sırrı da asında burada yatıyor.
Aynı gün büyük kongremizi yapıp, MKYK ve
MYK toplandı ve aynı gün ben de dahil olmak
üzere birçok arkadaşımız görevlerimizi yeni
arkadaşlara teslim ettik. Allah’ın lütfu, Cumhurbaşkanımızın da tensipleri ile iki buçuk yıla
yakın Genel Başkan Yardımcılığı, Seçim İşleri
Başkanlığı görevini yürüttüm. Şimdi de Genel Merkezimizde, Genel Başkan Yardımcısı
olarak MYK’da partimizi yürütme kurulunda

BÜLTEN

Haber 23

Konya Milletvekilimiz Leyla Şahin Usta hanımefendi yer alacaklar. MKYK’da da Konya’yı
Leyla Şahin Usta Hanımefendi ile birlikte
temsil etmeye gayret edeceğiz. Önemli olan
bu ailenin içinde nöbete devam etmektir. Nerede nöbete devam ettiğimizin hiçbir kıymeti
yoktur” diye konuştu.

“KONYA’YI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL
EDECEĞİZ”
Programda son olarak söz olan AK Parti İnsan
Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Genel Başkan Yardımcılığı
görevi süresince Konya’yı en iyi şekilde temsil
etmeye çalışacaklarını belirterek, “Makamlar
mevkiler bizleri değerli kılmaz. Bizleri değerli
kılan yaptığımız işlerimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çok
önem verdiği ve bizim asla kaybetmememiz
gereken samimiyetimizdir. Eğer bugün AK

Parti olarak güçlü ve değerliysek, sadece Türkiye’nin değil, Türkiye dışındaki mazlumların
da ümidiysek burada en önemli olan Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu samimiyettir.
Biz de bu samimiyeti örnek alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Genel Merkezde, Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız görevle
Konya’yı temsil ederken, bu makamın Konya’nın tüm teşkilat mensuplarına açık olduğunu belirtmek isterim. Özellikle Meclisimize
güç katan değerli Konya Milletvekillerimiz ile
birlikte yeni süreçte çok daha başarılı bir şekilde ilerleyeceğimize inanıyorum” dedi.

“YEREL SEÇİMLERDE HEDEF YÜZDE
YÜZ”
Yerel seçimlerin önemine dikkat çeken Usta,
“Önümüzde çok önemli bir süreç bulunuyor.
Gevşemeyeceğiz, asla vaktimiz var demeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız MYK toplantımızda

yerel seçimlerin startını verdi. Hepimiz bu
süreçte elimizden gelenin fazlasını yapmakla
yükümlüyüz. Tek bir ilçemizi, beldemizi dahi
es geçmeden çok ciddi bir çalışmayla 24
Haziran’daki oylarımızı arttırarak yerel seçimlerde tekrar AK Parti’nin gücünü göstermeliyiz. Konya bu davanın, bu hareketin temelidir. Konya teşkilatları, örnek teşkilatlardır.
Bu kapsamda yolumuza çok daha güçlü bir
şekilde devam etmeliyiz. Eğer çalışırsak, arzu
edersek, bir ve beraber olup istişare ile hareket edersek Konya’da yerel seçimlerde tek
bir ilçemizi dahi başka bir partiye vermeyiz.
Bunu yapmaktan başka şansımız yok, bunu da
başaracağız” diye konuştu.
Programda Konya Milletvekilleri, Gülay
Samancı, Hacı Ahmet Özdemir, Ziya Altunyaldız, Abdullah Ağralı ve Halil Etyemez de birer
selamlama konuşması yaptılar.
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KONYALI ŞEHİT

SON YOLCULUĞUNA
UĞURLANDI

G

iresun’un Güce ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede
yaşam mücadelesini kaybederek şehit olan
Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci, memle-

keti Konya’nın Ilgın ilçesinde son yolculuğuna
uğurlandı. Cenaze törenine, şehidin ailesi,
yakınları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, İl Emniyet
Müdürü Şükrü Yaman, AK Parti Konya İl Baş-

kanı Hasan Angı, protokol mensupları, askeri
erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehit Jandarma
Uzman Çavuş Ali Cevizci’nin cenazesi kılınan
namazının ardından dualarla mahalle mezarlığına defnedildi.
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AKKİSE’DE BAHAR

ŞENLİKLERİ COŞKUSU
18.’si düzenlenen Geleneksel Akisse Bahar
Şenlikleri AK Parti Konya İl Başkanı Hasan
Angı’nın da katılımlarıyla büyük bir coşkuyla
gerçekleştirildi.
Geleneksel Akisse Bahar Şenlikleri’nin 18.’si
gerçekleştirildi. Şenlikler ile ilgili açıklamalarda bulunan Akkise Kültür ve Yardımlaşma
Derneği Başkanı Nedim Selek, “Sıla-i rahim ziyaretlerini artırmak için Akkise’de ve Konya’da
yıl içerisinde çeşitli programlar düzenleyerek
hemşerilerimiz arasında muhabbeti, kay-

naşmayı ve yardımlaşmayı artırmaya çalıştık.
2000 yılından bu yana geleneksel hale gelen,
her yıl yaklaşık 20 bin kişinin katılım sağladığı
Akkise Bahar şenliklerimizin 18. sini düzenliyoruz” dedi.
“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ İÇİN ÇOK
ÖNEMLİ”
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı’da
“Akisse Bahar Şenlikleri’nin 18.’sinin düzenleniyor olmasının çok önemli olduğuna dikkat

çekerek, “Bu tür organizasyonlar birliğimizi
beraberliğimizi artırması bakımından çok
önemli bir yer tutmaktadır. Davetlerinden
ötürü derneğimize teşekkür eder, emeği geçen herkesi tebrik ederim” şeklinde konuştu.
Duymayan Kalmasın-Gelmeyen kalmasın sloganı ile 18. Geleneksel Akisse Şenlikleri hatim
duasıyla başlayıp, Türk Sanat Müziği ve Türk
Halk Müziği sanatçılarının konserleri, şenlik
ağası seçimi, Konya usulü yemek ikramı, ve
sürpriz etkinliklerle sona erdi.

