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BÜLTEN

Mevlana Meydanı’nda ‘Dava-
mız Kudüs’ Büyük Konya buluş-
ması mitingi gerçekleştirildi. 
Konyalıların büyük ilgi gös-
terdiği mitinde ABD’nin aldığı 
Kudüs kararına tepki göste-
rildi, İsrail’in Kudüs’te yaptığı 
zulümler protesto edildi. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ise miting alanına bağla-
narak Konyalıları selamladı. 

Konya’da düzenlenen Kudüs 
mitingine video konferans 
yöntemi ile bağlanan Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
“Kudüs’teki kardeşlerimizin 
yalnız olmadığını gösterdik. 
Hiçbir ülke uluslararası huku-
kun üstünde değildir.” dedi.
 4. SAYFADA

AK Parti Konya İl Teşkilatı kurucu başkanı olan ve yeninden İl Başkanlığı görevine getiri-
len Hasan Angı, ülkemizin çok önemli bir dönemden geçtiğine vurgu yaparak Konya’nın 
problemlerini çözmek için şehrin tüm paydaşlarıyla ile el birliği ile çalışacaklarını söyledi.

“ÇO K  Ö N E M L İ  B İ R  D Ö N E M E 
G İ R İ YO R U Z ”
Ülkemiz çok önemli ve kritik bir dönem-
den geçtiğini ifade eden  AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, “16 yıllık AK PAR-
Tİ hükümetleri döneminde Türkiye çok 
büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. 
Bu noktada daha büyük hedeflere ula-
şabilmek için gayret etmemiz gereki-
yor. Önümüzde 2023, 2053 ve 2071 çok 
önemli hedefler bulunuyor. Bu hedef-
lere ulaşabilmek için de gece gündüz 
demeden çalışmamız gerektiğinin far-
kındayız.” dedi.

“ 3 1  İ LÇ E M İ Z İ N  KO N G R E L E R İ 
TA M A M L A N D I ”
Göreve gelir gelmez ilçe kongrelerini 
tamamladıklarını aktaran Angı, “16 yılın 
getirdiği tecrübe ve ilk günkü heyecan-
la yeni ekibimizle birlikte öncelikli ola-
rak gecikmiş kongre sürecini yürütmeye 
başladık ve 30 Aralık itibariyle 31 ilçemi-
zin kongreleri tamamlandı. 6. Olağan 
İlçe Kongrelerimizde bazı arkadaşımız 
nöbeti yeni arkadaşlarımıza devrettiler. 
Bu vesileyle partimizin kuruluşundan 
bugüne kadar emek vermiş, tüm kade-
melerde çalışmış değerli yol arkadaş-
larıma teşekkür ediyorum.” ifadelerini 
kullandı

Şehrimiz için hep 
birlikte çalışacağız

AK Parti Konya Milletvekille-
rinden Ziya Altunyaldız bir kez 
daha TBMM Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Başkanlığı-
na seçilirken, Ak Parti Karaman 
Milletvekili Recep Konuk, Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyon 
Başkanlığı görevini AK Parti Kon-
ya Milletvekili Mehmet Babaoğ-
lu’na devretti. 
6. SAYFADA

AK Parti Konya’da 6. Olağan Kong-
re süreci tamamlandı. Kongreler 
kapsamında AK PARTİ Konya’nın 
18 ilçesinde mevcut başkan ile yola 
devam edilirken, 13 ilçede ise deği-

şim yaşandı. Merkez ilçelerde ise sa-
dece Meram ‘da değişiklik olurken 
mevcut başkan Abdülkadir Özöğür 
görevini Mustafa Dolular’a devretti. 
8. SAYFADA

“KONYA 
T E Ş K İ L AT I M I Z  H E P 
Ö R N E K  O L M U Ş T U R ”
62. 63. ve 64. Türkiye Cumhuri-
yeti Hükümetleri Başbakanı ve 
AK Parti Konya Milletvekili Ah-
met Davutoğlu Ak Parti Konya İl 
Başkanlığında düzenlediği basın 
toplantısında AK Parti’nin gücü-
nü il teşkilatlarının sağlam yapı-
sından aldığını söyledi. 
4. SAYFADA

“KUDÜS YALNIZ 
DEĞİLDİR”

 İLÇE KONGRELERİMİZ TAMAMLANDI

VEKİLLERİMİZE  YENİ GÖREV 

Konya’da dev Kudüs mitingi!
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‘Fitne tohumları asla boy vermeyecek’
744. Vuslat Yıldönümü etkinlikle-
rine katılan Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, “Zalimin yap-
tıkları hiçbir zaman yanına kar 
kalmaz. Aramıza ekilmek istenen 
fitne tohumları asla boy vermeye-
cektir” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. 
Mevlana’nın 744. Vuslat Yıl Dönümü 
Şeb-i Arus programında yaptığı ko-
nuşmada “Sıkıntılar karşısında sab-
reden, Rabbine ram olan, birbirine 
kenetlenen bir milleti evelallah ne 

içeriden ne dışarıdan kimse yıkamaz. 
Biz, bir ve beraber olursak, Allah’ın iz-
niyle coğrafyamızda ekilmeye çalışı-
lan fitne tohumları asla boy vermeye-
cektir.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
“Kardeşliğimize halel getirmediğimiz, 
mazlum ve mağdura soframızı açtığı-
mız müddetçe hiç kimse bize diz çök-

türemez. Mezhep fitnesi, etnik tahrik-
ler, kadim müştereklerimizi yok etme 
niyeti üzerinden yayılmaya çalışılan 
ayrılık rüzgarları, şayet biz kararlı du-
rursak asla etkili olamayacaktır.” diye 
konuştu.

“BU TOPRAKLARI BİZE YURT KI-
LAN GÖNÜL MİMARLARIMIZIN 
MUHABBET SEFERLERİDİR”

İçinde bulunulan sancılı ve kasvetli 
günlerde kadim İslam medeniyetinin 
hasletlerinin ve Hazreti Mevlana’nın 
mesajlarının çok daha iyi idrak edil-

mesi gerektiğini vurgulayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bugün ülkemizde ve böl-
gemizde birileri kanla, kinle, şiddetle 
hedeflerini gerçekleştirmeye çalışıyor 
olabilir. Bazıları otobüste bekleyen 
sivilleri, evine ekmek götüren es-
nafı, sabah namazına giden imamı, 

kundaktaki yavruları katlederek güç 
devşirebileceklerini düşünüyor ola-
bilir. Kimi rejimler varil bombalarıyla, 
balistik füzelerle, yıkım ve katliamla 
iktidarını koruyabileceğini zannedi-
yor olabilir. Kimi güçler Müslüman-
ların hassasiyetlerini yok sayarak ve 
hatta özellikle çiğneyerek sabrımızı 
sınıyor da olabilir. Ama Mevlana Haz-
retlerinin mesajları bize baskıyla ikbal 
peşinde koşanların, şiddet ve fitney-
le iktidar hayali kuranların, ne kadar 
büyük bir gaflet içinde olduklarını 
çok net biçimde anlatmaktadır. Unut-
mayınız ki aş tuz ile tuz da karar ile... 
Asla mücadeleden vazgeçmeyece-
ğiz, kararlı olacağız ve elbette kararını 
bileceğiz ki hedefimize ulaşabilelim.” 
İfadelerini kullandı.
Zulüm ile abat olanın sonunun ber-
bat olduğunun ve zalimin yaptıkla-
rının hiçbir zaman yanına kâr kalma-
dığının altını çizen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Hem bu dünyada, hem de 

ahirette katliamların, zulümlerin, dö-
külen masum kanların hesabı mu-
hakkak sorulur, sorulacaktır.

“HİÇ KİMSE BU MİLLETE DİZ ÇÖK-
TÜREMEYECEK”
Sıkıntılar karşısında sabreden, Rab-
bine ram olan, birbirine kenetlenen 
bir millet evvel Allah ne içeriden, ne 
dışarıdan kimse yıkamaz. Biz bir ve 
beraber olursak Allah’ın izniyle coğ-
rafyamızda ekilmeye çalışılan fitne to-
humları asla boy vermeyecektir” dedi. 
Bu milletin, kardeşliğine halel getir-
mediği, mazlum ve mağdura sofrası-
nı açtığı müddetçe hiç kimsenin bu 
millete bize diz çöktüremeyeceğini 
dile getiren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Mezhep fitnesi üzerinden, etnik 
tahrikler üzerinden, kadim müşterek-
lerimizi yok etme niyeti üzerinden 
yayılmaya çalışılan ayrılık rüzgârları, 
şayet biz kararlı durursak asla etkili 
olamayacaktır” şeklinde konuştu.
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Ülkemiz çok önemli ve kritik bir dönem-
den geçiyor. 16 yıllık AK Parti hükümet-
leri döneminde Türkiye çok büyük bir 
değişim ve dönüşüm yaşadı. Bu noktada 
daha büyük hedeflere ulaşabilmek için 
gayret etmemiz gerekiyor. Önümüzde 
2023, 2053 ve 2071 gibi çok önemli he-
defler bulunuyor. Bu hedeflere ulaşabil-
mek için de gece gündüz demeden ça-
lışmamız gerektiğinin farkındayız.
23 Ekim 2017 Konya adına yeni bir sü-
recin başlangıcı oldu. 8 Eylül 2001’de al-
dığımız İl Başkanlığı görevini iki dönem 
milletvekili olarak ülkemize ve şehrimi-
ze hizmet ederek nöbetimizi tamamla-
dığımız bir noktada Konya’da yeniden İl 
Başkanlığı ile görevlendirildik.
16 yılın getirdiği tecrübe ve ilk günkü 
heyecanla yeni ekibimizle birlikte önce-
likli olarak gecikmiş kongre sürecini yü-
rütmeye başladık ve 30 Aralık itibariyle 
31 ilçemizin kongreleri tamamlandı. 
Süratle teşkilatlarımızdaki yenilenme 
dönemini tamamlanıp 2019 sürecine 
ana kademe, gençlik ve kadın kollarımız 
ile birlikte yürümek durumundayız. 
Bu görev bize tevdi edildikten hemen 
sonra yeni il yönetimimizi oluşturarak 
ilk danışma meclisinde Cumhurbaşka-
nımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a ekimizi arz etmiş ol-
duk. Akabinde süratle saha ve teşkilat 

çalışmalarımıza başladık. Bu noktada 
bütün arkadaşlarıma emeklerinden do-
layı teşekkür ediyorum. Yoğun bir tem-
poda çalıştık. 
6. Olağan İlçe Kongrelerimizde bazı ar-
kadaşımız nöbeti yeni arkadaşlarımıza 
devrettiler. Bu vesileyle partimizin kuru-
luşundan bugüne kadar emek vermiş, 
tüm kademelerde çalışmış değerli yol 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gö-
revine devam eden veya nöbetine yeni 
gelen tüm arkadaşlarımıza da ekipleriy-
le beraber yeni dönemde başarılar dili-
yorum.
Bu 16 yılda aramızdan ayrılan, ahirete 
irtihal eden değerli kardeşlerimiz, abi-
lerimiz de oldu. Rabbimden onlara da 
cennet diliyorum. Hizmetlerinin karşılığı 
inşallah ecrinin yüksekliği olarak defter-
lerine yazılır. 
Yeni bir başlangıç ile birlikte yeni bir yıla 
girmiş bulunuyoruz. 2018 yılı ile yeni bir 
besmele daha çekmiş olduk. İlk günkü 
heyecan ve aşkla çıkılan bu yolda edin-
diğimiz tecrübelerimizle birlikte yeni bir 
Bismillah demiş olduk. Arkası gelecek 
inşallah. 
Bu şehirde yaşayan 2 milyon 200 bin 
hemşerimizle, tüm sivil toplum ör-
gütlerimizle, medyamızla hep birlikte 
yürütmek durumundayız. Şehir bizim. 
Şehrimizin problemlerini çözmek için el 

birliği içinde olacağız. Var olan değerle-
rimizi ortaya çıkarmada ve yeni değerler 
kazandırmada hep birlikte çalışacağız. 
Yeni dönemde yeni kızıl elmalar ortaya 
koymak adına şehrimizin her kesimine 
büyük görevler düşüyor. Düşünme, he-
yecan duyma, yeni şeyler ortaya koyma 
adına yeni dönemi önemsiyoruz. AK 
Parti döneminde Konya’nın 100 yıllık ha-
yalleri nasıl gerçekleşmişse yeni 100 yıl-
lık hayallerin de hem dillendirildiği hem 
de projelendirilerek adım adım hayata 
geçirildiği bir dönemi hedefliyoruz. 
İl Teşkilatımız, tüm ilçe teşkilatlarımız, 
kadın ve gençlik kollarımız, mahalle 
yönetimlerimiz, sandık kurullarımız ile 
birlikte yeni bir heyecanı sahaya aktara-
cağız. Önümüzde çok önemli seçimler 
var. Bir taraftan yerel seçimlere hazırla-
nacağız. Arkasından Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemi ile ilgili yapılacak yeni 
süreçte hem Cumhurbaşkanımızı seçe-
ceğiz hem de Meclisimizi oluşturacak 
milletvekillerimizi seçeceğiz. İnşallah 
Konya bu süreçte yeni rekorlar kıracak-
tır. Teşkilatlar olarak bizim üzerimize 
düşen görev budur. Bunun bilinciyle 
“durmak yok yola devam” diyerek işi-
mize koyulduk. Cenab-ı Hak, rızasından 
ayırmadan güzel hizmetlere vesile kılar 
inşallah. Rabbim yolumuzu açık eylesin.

HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Gençlik enerjisi ile göz dolduruyor
AK Parti Konya İl Gençlik Kolları gö-
reve gelir gelmez hızlı bir şekilde teş-
kilatlanma çalışmalarına başladı. 
Ahmet Murat Koru Başkanlığında Ak 
Parti Konya İl Gençlik Kolları,  9-10 
Aralık tarihlerinde 28 İlçe ziyaret edi-
lerek 3,835,40 km yol ve  16 günde 
27 ilçe kongresi 3,565,40 kilometre 
yol katedildi.  4 Üniversite Teşkila-
tının; Başkan atamaları, tanışma 
toplantıları, Fakülte başkanlarının 
atanması, Fakülte sekreterlerinin 
atanması, Fahreddin Paşa konulu 
basın açıklaması, yılbaşında görevi 
başında olan polis memurlarını ziya-
ret ve çay ikramı yapıldı. 

GENÇLİK  TEŞKİLATI
ENERJİSİ İLE GÖZ 
DOLDURUYOR
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Mevlana Meydanı’nda ‘Davamız Kudüs’ Büyük Konya buluşması mitingi gerçekleştirildi. Konyalıların büyük ilgi gösterdiği mitinde ABD’nin aldığı 
Kudüs kararına tepki gösterildi, İsrail’in Kudüs’te yaptığı zulümler protesto edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise miting alanına bağ-
lanarak Konyalıları selamladı. 
Konya’da cuma namazı sonrası 
Mevlana Meydanı’nda toplanan 
sivil toplum kuruluşları üyeleri ve 
vatandaşlar, ABD Başkanı Donald 
Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti 
olarak tanıma ve Tel Aviv’deki bü-
yükelçiliklerini Kudüs’e taşıma ka-
rarına tepki gösterdi.  Konya STK 
Başkanı Muhsin Görgülügil, alanı 
selamlayarak başladığı konuşma-

sında Kudüs’ün İslam beldesi ol-
duğunu aktararak, “Kudüs’e atılan 
ateş, ABD ve İsrail’i yakacak” dedi. 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Sorgun, yaptığı konuşmada, 
Konya’dan yükselen sesin Kudüs’ün 
sesi olduğunu belirterek, Konya’nın 
kardeşi Kudüs için ayağa kalkarak 
zalimlere meydan okuduğunu ifa-
de etti. Sorgun, “Konya Kudüs’tür, 

Kudüs de Konya’dır. Konya var ol-
dukça Kudüs asla yalnız değildir. “ 
diye konuştu. Eski Başbakan ve Ak 
Parti Konya Milletvekili Ahmet Da-
vutoğlu ise Kudüs’ün İslam belde-
si olduğunu Konya’nın her zaman 
mazlumların yanında yer aldığını 
aktardı. Daha sonra kürsüye gelen 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Tahir Akyürek, Konya’nın her za-

man hakkında ve adaletin yanında 
olduğunu aktardı. AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, Konya’nın 
meydanları hak için doldurduğunu 
aktararak “Kudüs özgür oluncaya 
kadar hep ayaktayız” dedi. Konuş-
maların ardından, Kudüs’ün özgür-
lüğüne kavuşması ve dünya gene-
linde zulüm gören Müslümanların 
kurtuluşu için dua edildi.

Konya’da düzenlenen Kudüs mi-
tingine video konferans yöntemi 
ile bağlanan Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan  , “Kudüs’teki 
kardeşlerimizin yalnız olmadığını 
gösterdik. Hiçbir ülke uluslararası 
hukukun üstünde değildir.” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan Konyalılara seslendiği konuş-
masında  “Dünyada hiçbir ülke ulus-
lararası hukukun üstünde değildir. 
Hem demokrasinin hamiliğini yapma 

iddiasında olacaksınız hem de keyfi-
niz istediği zaman hukuk, demokra-
si ve hak namına ne varsa üzerinde 
tepineceksiniz. Bu rezillik asla kabul 
edilemez. Müslümanlar bu çifte stan-
darda, bu adaletsizliğe, bu hak gas-
bına kesinlikle boyun eğmeyecektir. 
Türkiye olarak bu konuda üzerimize 
düşenleri sonuna kadar yapmakta 
kararlıyız. Tüm mekanizmaları kulla-
narak, hukuku çiğneyenlerin ipliğini 
pazara çıkaracağız.

“BM GENEL KURULU’NDA KARARIN İPTALİ 
İÇİN...”
Önce Güvenlik Konseyi’nde, orada 
veto olursa BM Genel Kurulu’nda bu 
haksız ve hukuksuz kararın iptali için 
çalışacağız. Ayrıca Filistin devletinin 
daha fazla ülke tarafından tanınması 
için girişimlere başlıyoruz. Şu an dün-
yanın 137 ülkesi Filistin devletini ta-
nıyor. İnşallah bu sayı gayretlerimizle 
daha da artacaktır.

DEV KUDÜS MİTİNGİ

‘Kudüs Yalnız Değildir’

Ahmet Davutoğlu Konya İl Baş-
kanlığı’nda AK Parti Konya İl Baş-
kanı Hasan Angı, Yürütme ve Yö-
netim Kurulu Üyeleri ile birlikte 
bir basın toplantısı düzenledi.  
Konya’nın il teşkilatlanması açı-
sından örnek teşkil ettiğini dile 
getiren Davutoğlu, şunları kay-
detti: “Geçtiğimiz günlerde bir 
görev değişimi oldu. İl başkanı 
olan Hasan Angı’ya görevinde ba-
şarılar diliyorum. Kendisi aynı za-
manda kurucu il başkanımızdı. Bu 
dava omuz omuza giden, zor ve 
kritik eşiklerde her zaman önde 
gidenin arkadan gelenlere bay-
rağı en iyi şekilde teslim etmesi 
gereken bir hayır yolculuğudur. 
Bu bağlamda Konya teşkilatları-
mız hep örnek olmuştur ve örnek 
olmaya da devam edecektir. 2019 
seçimlerine giderken Konya’yı en 
iyi şekilde temsil edeceklerine de 
inancımız sonsuzdur.” ifadelerini 
kullandı.  Ahmet Davutoğlu basın 
açıklamasının ardından AK Parti 
Konya İl Yönetimi ile toplantıya 
katıldı.

“KONYA TEŞKİLATIMIZ 
HEP ÖRNEK OLMUŞTUR”
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İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü 
Liderler Zirvesi’nde konuşan Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
ABD’nin Kudüs kararı hakkında, “Filis-
tin meselesine adil ve sürdürülebilir 

bir çözüm bulunmadan, bölgesel ve 
küresel ölçekte kalıcı barış ve istikrar-
dan söz edilemez. Hukuku çiğneyen, 
vicdanları yaralayan bu tür adımlar, 
uluslararası sisteme ve Birleşmiş Mil-
letlere yönelik güveni de dinamitli-
yor. Hepimizin geleceğini ilgilendiren 
bu duruma seyirci kalamayız” dedi.
ABD’nin aldığı hukuksuz karara, sa-
dece Kudüs’ü işgal altında tutan İs-
rail’in destek verdiğine dikkat çeken 
ve gayri meşru olan bu kararı kabul 
etmeyen tüm ülkelere teşekkür eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Papa 
dâhil olmak üzere, şu ana kadar yaptı-
ğım tüm görüşmelerde, Kudüs’le ilgili 
bu kararlı duruş teyit edilmiştir. İslam 
ülkeleri de, ilk andan itibaren ve en 
açık şekilde, Amerika Birleşik Devlet-
leri’nin Kudüs’le ilgili kararını külliyen 

reddetmiştir” diye konuştu. İslam İş-
birliği Teşkilatı Zirve dönem başkanı 
olarak, ABD’nin söz konusu kararını 
açıkladığı gün dünya kamuoyuna bir 
çağrıda bulunduğunu ve bu kararın; 

vicdan, hukuk, ahlak ve tarih önünde 
hükümsüz olduğunu ilan ettiklerini 
hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bu karar, her şeyden önce, şiddet 
yerine barıştan yana tavır koyan, ba-
rışı isteyen taraf olduğunu defalarca 
ispatlayan Filistinlilerin cezalandırıl-
maları anlamına geliyor” değerlendir-
mesinde bulundu.

“ECDADIMIZ BU MUKADDES BEL-
DEYE ÖZENLE HİZMET ETMİŞTİR”
ABD’nin Kudüs kararının, uluslararası 
hukuku çiğnemenin yanında İslam 
medeniyetine indirilmiş ağır bir dar-
be olduğunun altını çizen Cumhur-
başkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Ecdadımız tüm ihtiyaçlarını 
gidermek için bu mukaddes beldeye 
özenle hizmet etmiş, hiçbir ayrım gö-

zetmeden tüm şehir halkının refahını, 
emniyetini ve ibadet özgürlüğünü 
garanti altına almıştır. Ecdadımız Ka-
nuni Sultan Süleyman döneminde 
Osmanlı’nın Kudüs surlarında inşa 
ettirdiği El Halil Kapısına ‘Lâ ilâhe illal-
lah, İbrahim halîlullah’ lafzının kazın-
mış olması, medeniyetimizin Kudüs’e 
bakışının en güzel ifadesidir. Hristi-
yan âlemi için büyük önem taşıyan 
Kudüs’teki kilisenin balkonunda 162 
yıldır hassas mezhebi dengeler sebe-
biyle öylece duran ahşap merdiven 
bize şehirle ilgili aslında çok şey anla-
tıyor. Bugün Kudüs’ün mahremiyetini 
hiçe sayan kararlara imza atanların 
Hazreti Ömer’in büyük bir tevazuuyla 
girerek mukaddes bir emanet olarak 
teslim aldığı Kudüs’ten alacakları çok 
dersler vardır. Kudüs’ün tüm inanç-
lar için taşıdığı öneme saygı duyan 
Sayın Papa’ya, adil bir barış için gay-
ret eden aklıselim sahibi Musevilere, 
Kıptilere, tahkir edilseler de muhkem 
duruşlarından taviz vermeyen herke-
se şahsım ve milletim adına teşekkür 
ediyorum. 
“MÜSLÜMANLARA DÜŞEN GÖREV 
KUDÜS’E SAHİP ÇIKMAKTIR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haf-
ta Kudüs’te İslam idaresinin sona eri-
şinin 100. yıl dönümü olduğunu hatır-
lattı ve “Müslümanlara düşen görev, 

her hâl ve şart altında Kudüs’e sahip 
çıkmaktır. Ülkemizdeki ve dünyanın 
her yerindeki tüm kardeşlerimizden 
imkân ve fırsat buldukça Kudüs’e git-
melerini, Harem-i Şerif’i ziyaret etme-
lerini özellikle istiyoruz. Çünkü orada 
varılacak secdede selametle birlikte 
barış için çağrı vardır, merhamet için 
yakarış vardır, insanlık için kurtuluş 
vardır” dedi. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan konuşmasında, “Buradan bir kez 
daha ifade ediyorum ki, Kudüs bizim 
kırmızı çizgimizdir. Mescid-i Aksa ve 
Kubbet-üs Sahra’nın içinde bulun-
duğu Harem-i Şerif 144 dönüm ala-
nıyla ebediyete kadar Müslümanlara 
ait kalacaktır” vurgusunda bulundu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harem-i 
Şerif’i hedef alan ve giderek ırkçı bir 
kampanyaya dönüşen yerleşimci 
saldırılarına karşı buranın hamiliğini 
üstlenen Ürdün Kralı II. Abdullah ile 
iş birliği içinde dik duruşu sürdüre-
ceklerini dile getirdi. Filistinlilerin de 
kendi aralarındaki sorunlarını çözerek 
bu imtihanlar karşısında birlik içinde 
hareket etmelerinin artık zorunlu ol-
duğunu kaydeden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Kudüs fatihi Selahaddin Ey-
yubi’nin “Dostlarıyla uğraşanlar, ha-
sımlarını yenemez” tavsiyesinin, tüm 
Müslümanlara rehber olması gerekti-
ğini söyledi.
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Konya’da yıllardır bitirilmesi bek-
lenen, bu sebeple filmlere konu 
olan Konya-Beyşehir yolunda artık 
sona gelindi. AK Parti Konya İl Baş-
kanı Hasan Angı, AK Parti Konya 
Milletvekilli Mehmet Babaoğlu ile 
Konya –Beyşehir yolunun son du-
rumunu inceleyerek bilgi aldı.
Yapımı tamamlanan ve açılışı bü-
yük bir merakla beklenen Konya- 
Beyşehir yolunun önümüzdeki 
günlerde açılarak hizmete girmesi 
bekleniyor.

AK Parti Konya Milletvekillerin-
den Ziya Altunyaldız bir kez daha 
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Ko-
misyonu Başkanlığına seçilirken, 
AK Parti Karaman Milletvekili Re-
cep Konuk, Tarım, Orman ve Kö-
yişleri Komisyon Başkanlığı göre-
vini  AK PARTİ Konya Milletvekili 
Mehmet Babaoğlu’na devretti. 
AK Parti Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız TBMM Sanayi, Tica-
ret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Başkan-
lığına yeniden seçildi. Komisyon-
da görev dağılımı ise şu şekilde 
gerçekleşti: Başkan Vekili: Adalet 
ve Kalkınma Partisi İzmir Millet-
vekili Necip Kalkan,  Katip: Adalet 
ve Kalkınma Partisi Denizli Millet-
vekili Şahin Tin,  Sözcü: Adalet ve 
Kalkınma Partisi Diyarbakır Mil-
letvekili Galip Ensarioğlu. 

KONUK,   GÖREVİ 
BABAOĞLU’NA DEVRETTİ 
AK Parti Konya Milletvekili Prof. 
Dr. Mehmet Babaoğlu; Tarım, Or-
man ve Köyişleri Komisyon Baş-
kanlığına seçildi. AK Parti Konya 
Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Ba-
baoğlu;  Tarım, Orman ve Köyişle-

ri Komisyon Başkanlığına seçildi. 
Bu görevi daha önce AK Parti 
Karaman Milletvekili ve Panko-
birlik Genel Başkanı Recep Konuk 
yürütmüştü. Babaoğlu’nu ilk kut-
layanlar arasında Konuk’un yanı 
sıra Konya milletvekilleri, AK Parti 
İl Başkanı Hasan Angı ve Konya 
Valisi Yakup Canbolat da yer aldı. 

AK Parti Konya İl Gençlik Kolları’na 
Ahmet Murat Koru’nun atanma-
sının ardından gençlik kollarında 
yeni yürütme ve yönetim kurulu 
belli oldu. 
AK PARTİ Konya İl Gençlik Kolla-
rında yeni yürütme ve yönetim 
kurulu belirlendi. Ahmet Murat 
Koru Başkanlığı’ndaki yeni AK Par-
ti Konya Gençlik Kolları Yürütme 
Kurulu’nda  Siyasi ve Hukuki İşler-
den Sorumlu Başkan Yardımcılığı-
na Abdürrrahim Sönmezler, Teş-
kilatlanmadan Sorumlu Başkan 
Yardımcılığına Abdulkerim Nükte, 
Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan 
Yardımcılığına Mustafa Serdar 
Önel, Tanıtım-Medyadan Sorumlu 
Başkan Yardımcılığına Salih Da-
mar, Dış İlişkilerden Sorumlu Baş-
kan Yardımcılığına Osman Şahin, 
Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan 
Yardımcılığına Şerife Atiker, Yerel 
Yönetimlerden Sorumlu Başkan 
Yardımcılığına İbrahim Okur, Eko-
nomi ve Mali İşlerden Sorumlu 
Başkan Yardımcılığına İsmail Kü-
çüktoka, Sivil Toplum ve Halkla 
İlişkilerden Sorumlu Başkan Yar-
dımcılığına Abdullah Said Kıyak, 
Üniversitelerden Sorumlu Başkan 
Yardımcılığına İsmail Yılmaz Kan, 

AR-Ge ve Eğitimden Sorumlu Baş-
kan Yardımcılığına Rumeysa De-
rin, İnsan Haklarından Sorumlu 
Başkan Yardımcılığına Niyazi Celil 
Aras, Çevre, Şehir ve Kültürden 
Sorumlu Başkan Yardımcılığına 
Serpil Gökçil, İl Sekreterliğine Halit 
Dündar, Yeni Seçmen Birimi Baş-
kanı Mesut Uğurlu, Genç Bayan-
lar Komisyonu Başlığına Zeynep 
Tulukçu getirildi.  AK PARTİ Konya 
İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet 
Murat Koru’nun yönetim Kurulun-
da ise şu isimler yer aldı; Ahmet 
Can Üzümcüoğlu, Ahmet Dişli, Ali 
Cahit Tekin, Ali Raşit Yerebasmaz, 
Ali Rıza Yavuz, Ali Ulukara, Beyza 
Üzümcü, Cemal Sayıcı, Durmuş Ta-
mer Öz, Esat Necati Özgüven, Ey-
men Yumak, Eyyüp Azman, Faruk 
Altunkaynak, Fatma Nur Tinel, Fat-
manur Yaldız, Hasan Hüseyin Bal, 
Haydar Koyuncu, Hilal Büşra Bilge 
Öksüz, İbrahim Ünver, Mahmut 
Esat Başman, Melih Kazım Elden, 
Muhammet Güven, Muhammed 
İsmail Eryılmaz, Muhammed Fatih 
Okutan, Orhan Gül, Ömer Abdul-
lah Yücel, Ömer Faruk Başbuğ, Saf-
fet Öğe, Serhat Eymen Nuray, Sü-
leyman Fatih Turhan, Ümmühan 
Rumeysa Kök, Zeynel Tabak.

VEKİLLERİMİZE YENİ GÖREV

BEYŞEHiR YOLUNDA 
SONA GELiNDi

GENÇLİK KOLLARI 
YÖNETİMİ BELLİ OLDU
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Konya tam kadro 
Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip 
Erdoğan’ı ziyaret 

etti.

Konya Sanayi 
Odası Başkanı 

Memiş Kütükcü ve 
beraberindeki heyet 
İl Başkanımızı ziyaret 

ettiler.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Konya İl 

Başkanı Murat Çiçek ve 
yönetimi İl Başkanımız 

Hasan Angı Bey’e 
nezaket ziyaretinde 

bulundular.

22 ve 23. Dönem 
Kahramanmaraş Milletvekili, 

Türk Parlamenterler Birliği 
Başkanı Nevzat Pakdil, İl 

Başkanımız Hasan Angı Bey’e 
hayırlı olsun ziyaretinde 

bulundular.

Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 

Faruk Özlü İl 
Başkanlığımıza 
ziyaret ederek 

başkanımız Hasan 
Angı’ya hayırlı 

olsun dileklerinde 
bulundu.

Kültür ve Turizm 
Bakanı Numan 

Kurtulmuş İl 
Başkanlığımızı 

ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı 
Mustafa Akış İl 

Başkanımız Hasan 
Angı Bey’e hayırlı 
olsun ziyaretinde 

bulundular.

Konyaspor taraftar 
gruplarından 
Nalçacılılar İl 

Başkanımız Hasan 
Angı Bey’i ziyaret 

ettiler.

Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Ayşe 

Türkmenoğlu İl 
Başkanımız Hasan 
Angı Bey’e hayırlı 
olsun ziyaretinde 

bulundular.

KTO Başkanı Selçuk 
Öztürk ve KTO 

Karatay Üniversitesi 
Rektörü Bayram Sade 
İl Başkanımız Hasan 
Angı’yı ziyaret etti.

AK ZİYARETLER
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Konya basını bizlerle...

AK BÜLTEN
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Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) 
Konya Eski ve Yeni İl Yönetim Kuru-
lu Üyeleri, Bayır Diamond Otel’de 
yemekte bir araya geldi. Programda 
konuşan AK Parti Konya İl Başka-
nı Hasan Angı; “Hepimiz, bu büyük 
davanın birer ferdiyiz. Teşkilatlarda 
bugün için görevimiz sona erdi diye 
kenara çekilmek yok. Şehrimizi, par-
timizi ve davamızı yine hep beraber 
daha ilerilere taşıyacağız” dedi. 

ANGI; “ÖNEMLİ OLAN GERİDE HOŞ 
BİR SEDA BIRAKMAK”

Eski ve yeni İl Yönetim Kurulu Üye-
lerinin tanıştığı ve fikir alışverişinde 
bulunduğu programda bir konuş-
ma yapan AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, davete icabet eden tüm 

teşkilat mensuplarına teşekkür ede-
rek konuşmasına başladı. 
Angı; “Önemli olan geride hoş bir 
seda bırakmak”
Teşkilatlardaki tüm görevlerin gelip 
geçici olduğunun altını çizen İl Baş-
kanı Hasan Angı, önemli olanın görev 
süresi boyunca yaptıkları hizmetler 
olduğunu söyledi. Angı, konuşma-
sının devamında ise şu ifadelere yer 
verdi; “Öncelikle, hafta sonunda Sa-
yın Cumhurbaşkanımız, Başbakanı-
mız, Bakanlarımız ve birçok önemli 
ismi ağırladığımız programlarının 
organizasyonunun yanı sıra program 
boyunca büyük emek sarf eden il 
yürütme ve yönetim kurulu üyeleri-
mize, kadın ve gençlik kolları başkan 
ve yönetimlerine can–ı gönülden 
teşekkürlerimi sunuyorum. Yine bu-

güne kadarki hizmet ve gayretleri-
niz için de ayrıca teşekkür ediyorum. 
Bu büyük davanın bayrağını sizler-
den teslim aldık. Bizler de buralarda 
emanetçiyiz günü geldiğinde biz-
den sonraki arkadaşlarımıza emaneti 
devredeceğiz. Yani görevler gelip ge-
çicidir. Önemli olan, hizmet süremiz 
boyunca yaptıklarımızın hoş bir seda 
olarak kalabilmesidir. Yani emaneti 
yüzümüzün akıyla devredebilmektir 
bizleri mutlu edecek olan. Büyük bir 
sorumluluk aldık. Rabbimden yardı-
mını esirgememesi duasını dilimiz-
den düşürmüyoruz. İnşallah bizlere 
güvenenlere mahcup olmayacağız.” 
Angı;“Bizler aynı ailenin birer fertle-
riyiz” diyen AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı; “Bugün bu görev bizlere 
verildi ama sizlerin tecrübe ve bilgi-

lerinizden her zaman faydalanmayı 
sürdüreceğiz. Hep beraber bu güzel 
şehrin daha başarılı, güçlü ve ileride 
olabilmesi için çalışacağız. Yani görev 
süreniz şu an için bitti diye kenara 
çekilmek yok. Partimizi, davamızı ve 
şehrimizi birlikte yapacağımız çalış-
malarla güzel işlere imza atmak isti-
yoruz inşallah” şeklinde konuştu. 
Yemeğin ardından tanışan eski ve 
yeni il yönetim kurulu üyeleri, teşki-
lattaki görevleri ve çalışmalar hakkın-
da karşılıklı fikir alışverişi ile istişare-
lerde bulundu. 

AYNI AİLENİN FERTLERİYİZ
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Milletvekilleri, İlçe Be-
lediye Başkanları, İlçe Başkanları “İstişare ve Değerlendirme” toplantısında bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ah-
met Sorgun, AK Parti Konya İl Baş-
kanlığınca düzenlenen İstişare ve 
Değerlendirme Toplantısı’nda yap-
tığı konuşmada, geride kalan 2017 
yılını ülke, dünya ve Konya açısından 
değerlendirmek amacıyla bir araya 
geldiklerini söyledi. 2017 yılının kü-
resel olarak, özellikle Ortadoğu böl-
gesi için zorlu bir yıl olduğunu belir-
ten Sorgun, yıl içinde Myanmar’da, 
Arakan’da, Kudüs’te, Suriye’de zulüm 
ve çatışmaların yaşandığını anım-
sattı. Sorgun, ABD’nin Kudüs’ü İsra-
il’in başkenti olarak tanıma kararına 
ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın öncülüğünde neredeyse 
tüm dünyanın ABD ve İsrail’e karşı 
çıktığını vurgulayarak, “Genel Ku-
rul’da 128 ülke bu karara karşı çıktı, 
35 ülke çekimser kaldı. Aslında bir 
çoğu okyanusun ortasında birer ada-
cık olan 9 ülke de bu kararın yanında 
yer aldı. Biz çekimser kalan 35 ülkeyi 
de bu karara karşı çıkan ülkeler sını-

fında görüyoruz.” diye konuştu. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun bir 
çalışma temposuyla hem ülke içinde 
hem de ülke dışında oldukça aktif 
olduğunu ifade eden Sorgun, Erdo-
ğan’ın 2017 yılında, yaptığı yurt dışı 
seyahatlerinin 144 bin kilometreye 
ulaştığına, bunun dünyanın çevre-
sinde 4 kez tur atmak anlamına gel-
diğine dikkat çekti.

TAŞERON PROBLEMİ KHK İLE ÇÖ-
ZÜLMÜŞ OLDU
Yıl içinde ülke içinde önemli proje-
lere imza attıklarının altını çizen Sor-
gun, “Yaklaşık 1 milyon kardeşimizi 
ilgilendiren taşeron problemi, KHK 
ile güzel bir şekilde çözülmüş oldu. 
Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” 
dedi. Sorgun, muhalefetin asga-
ri ücret düzenlemesine ilişkin bazı 
eleştirilerde bulunduğuna dikkati 
çekerek, şunları kaydetti: “Sırtında 
yumurta küfesi olmayan, 2 bin lira da 
der, 3 bin lira da der, 5 bin lira da der. 

Ancak kendilerinin iktidarda olduğu 
2000’lerin başına gittiğimizde, bir 
asgari ücret 97 dolar ediyordu. Şim-
di bin 603 lira asgari ücret 421 dolar 
ediyor. En çok eleştirilen konulardan 
biri de akaryakıt fiyatlarının artması. 
2001 yılında asgari ücretle kaç litre 
benzin alınabiliyorduysa, bugün en 
az 3,5 katı kadar benzin alınabiliyor. 
1990’lı yıllarda bir buzdolabı almak 
için belki bir yıl çalışmanız gerekiyor-
du. Bugün bir asgari ücretle rahatlık-
la iyi bir buzdolabı alınabiliyor.”

“MUHALEFET SUNİ GÜNDEM 
OLUŞTURMAK İSTİYOR”
Kanun Hükmünde Kararname ile ge-
tirilen “tek tip kıyafet düzenlemesi”ni 
de değerlendiren Sorgun, şöyle de-
vam etti: “Bunun üzerinden kıyamet 
kopardılar. CHP Muğla Milletvekili, 
haddini aşarak, edepsizce, asrın iha-
netine karşı dimdik, memleketinin, 
hükümetinin yanında duranlara ağı-
za alınmayacak kelimeler kullandı. 

Ne yazık ki bu arkadaşların bu tür za-
manlarda şirazeleri kaçıyor. Nereden 
çıktı tek tip elbise? Hainin üzerindeki 
kıyafette Türkçe karşılığı ‘kahraman’ 
anlamına gelen ‘hero’ kelimesi ya-
zıyor. Bütün milletimizin, 15 Tem-
muz’da şehit olan, gazi olan kardeş-
lerimizin gözünün içine baka baka 
kendini kahraman ilan ediyor. Bunun 
üzerine tek tip elbise düzenleme-
si yapıldı. Muhalefet suni gündem 
oluşturmak istiyor. Milletin gündemi 
bu değil. Milletin gündemi, yerli oto-
mobil, kendi silahını kendi üretme-
si. Milletin gündemi taşeron yasası, 
milletin gündemi ekonomi. İhracat-
ta çok şükür hedeflenen rakamların 
üzerine çıktık. Turizm, dünyadaki, 
bölgedeki olumsuz şartlara rağmen 
bazı ülkelerin aksine çağrı yapmaları-
na rağmen şu anda yıl sonu itibarıyla 
33 milyonu buldu. Çok büyük bir iler-
leme var. İnşallah 2018’de çok daha 
iyi olacak.”

İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTIMIZI 
GERÇEKLEŞTİRDİK
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“EKONOMİNİZ GÜÇLÜYSE
SOSYAL YAPINIZ DA GÜÇLÜ OLUR”

AK Parti Genel Merkez Ekonomi İş-
leri tarafından düzenlenen “Şehir-
lerin Ekonomik Beklentileri Foru-
mu” MÜSİAD Konya Şubesi’nde AK 
PARTİ Ekonomi İşleri’nde Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Cevdet 
Yılmaz’ın katılımları ile gerçekleş-
tirildi.
Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Fo-
rumu AK Parti Ekonomi İşleri’nde So-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı Cev-
det Yılmaz’ın katılımları ile MÜSİAD 
Konya Şubesi’nde gerçekleştirildi. İki 
oturum halinde yapılan programın 
ilk bölümüne AK Parti İlçe Başkanla-
rı ve Belediye Başkanları katılırken, 
ikinci oturuma iş adamları, STK tem-
silcileri ve basın mensupları katıldı. 
Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Fo-
rumun şehirlerin istek ve talepleri-
nin en doğru şekilde tespit edilmesi 
ve çözüme kavuşturulması adına 
çok önemli bir proje olduğunu ifade 
eden  AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, “Şehrimizin ekonomisi ile ilgili 
Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan-
lığımızın 14 ilde yaptığı Şehirlerin 
Ekonomik Beklentileri Forumu’nun 
15.’si Konya’da gerçekleştirildi. İki
oturum halinde düzenlenen foru-
mun sabahki oturumda İlçe Beledi-
ye Başkanlarımız, İlçe Başkanlarımız 
ile birlikte teşkilatlarımızın geçmiş, 
bugün ve geleceğe dair kanaatleri 
alındı. İkinci oturumda da İş âlemi, 
STK’larımız ve basın mensuplarının 
ekonomi adına görüşleri dinlendi. 
Son 15 yılda ülkemizde olduğu gibi 
Konya’da da çok önemli değişiklikler 
oldu. AK Parti Kaynakların nerdeyse 
yüzde 90’ının borç faizlerine ödendi-
ği dönemlerden hamd olsun AK Parti 
hükümetleri döneminde hayallerin 
ötesinde pek çok proje gerçekleştiril-
di. İstikrar olmadan ekonominin ge-
lişmesi ve yatırımların yapılabilmesi 
mümkün değildi. 2017 yılını geride 
bırakarak yeni bir yıla girdik. 2017 
yılı gerek ekonomik büyüme gerekse 
ihracat rakamları anlamında yüzleri-
mizi güldürdü. 2018 yılının da bir ön-
ceki yıldan daha başarılı geçmesini 
temenni ediyorum. Bu ülke, bu şehir 
hepimizin. İster üniversitede hoca 
olalım, ister sanayide iş adamı ola-
lım, ister siyasetçi olalım ülkemiz ne 
kadar kalkınıp gelişiyorsa bizde bun-
dan faydalanıyoruz.  Tarihten aldığı-
mız emaneti gelecek nesillere çok 
daha sağlıklı taşımak adına 15 yıllık 
AK Parti iktidarı Konya’dan aldığı des-
tekle her geçen gün gücünü artırdı 
ve yeni bir döneme doğru da yürüyo-
ruz.  Şehrimizi geleceğe hazırlamak 
adına Genel Merkez Ekonomi İşleri 
Başkanlığımızın Şehirlerin Ekonomik 
Beklentileri Forumuna katılarak des-
tek veren herkese çok teşekkür edi-
yorum.  Değerli Bakanım, Genel Baş-
kan Yardımcıma ve Ekonomik İşler 
Başkan Yardımcılarıma da müteşek-
kirim. Toplantımız ülkemiz ve şehrimiz 
adına hayırlara vesile olsun.

“ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE AVRUPA’NIN 
5 MİSLİ BÜYÜDÜK”
AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorum-
lu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet 
Yılmaz, “Üçüncü çeyrekte Avrupa’nın 
5 misli büyüdük. Çok şükür Türki-
ye ekonomisi bunu başardı. Yine 
G-20’de de bu büyüme oranımız Çin 
ve Hindistan’ı da geçerek birinci sıra-
ya yükseldi.” dedi. Yılmaz, “Şehirlerin 
Ekonomik Beklentileri Forumu”nun 
açılışında yaptığı konuşmada, etkin-
liğin 81 ilde düzenleneceğini söyledi. 
AK Parti’nin kuruluşundan itibaren 
ekonomiyi gündeminde birinci sıra-
da tuttuğunu ifade eden Yılmaz, in-
san odaklı siyasi anlayışa sahip siyasi 
düşünceyle hareket ettiklerini dile 
getirdi.Yılmaz, insanlığın refahının 
ekonomiyle doğrudan ilgili olduğu-
na işaret ederek, “Ekonominiz güç-
lüyse sosyal yapınız da güçlü olur. Dış 
dünyada güçlü ülke haline geliyorsu-
nuz. Bağımsız politikalar icra edersi-
niz. Ekonomi diğer alanlarla da çok 
ilgilidir. Bu nedenlerle ekonomiye 
çok önem veriyoruz.” diye konuştu. 
Ekonomide istikrarı sağlamaya özen 

gösterildiğini vurgulayan Yılmaz, 
makro ekonomik politikalarda istik-
rarın olmaması durumunda ülkenin 
hedeflerine ulaşamayacağını söyledi.

“MASA BAŞINDA ÜRETİLEN POLİ-
TİKALARIN BAŞARILI OLACAĞINA 
İNANMIYORUZ”
Yılmaz, AK Parti’nin doğru politika-
larla makro ekonomide çok önem-
li mesafeler kat ettiğini belirterek, 
şöyle konuştu:”Bu da yetmez diye 
düşünüyorum. Makro ekonomiyi 
mikro ölçekte müdahalelerle bütün-
leştirdiğiniz zaman gerçek anlamda 
sonuç elde ediyorsunuz. İşte bu foru-
mu bundan dolayı düzenliyoruz. Bir 
taraftan Türkiye’nin genel ekonomik 
meselelerini ele alıyoruz, politikalar 
üretiyoruz. Diğer yandan Türkiye’nin 
büyük ülke olduğunu, her yörenin 
kendine göre şartları, üstünlük ve 
potansiyelleri olduğunu bilerek, eko-
nomik analizleri yapıyoruz. Buralar-
da makro düzeyde ve bölgesel po-
litikalarla ilgili fikirler alıyoruz. Masa 
başında üretilen politikaların başarılı 
olacağına inanmıyoruz. Sahaya in-
meden, ilgililerle ve muhataplarla 

konuları ele almadan, tartışmadan 
sağlıklı politika üretmeniz de uygula-
manız da mümkün değil.”

“2017 REEL EKONOMİ BAKIMIN-
DAN TÜRKİYE İÇİN ÇOK PARLAK 
BİR YIL OLDU”
Türkiye’nin kalkınma sürecini çok 
daha üst seviyelere çıkaracağını dile 
getiren Yılmaz, şunları kaydetti:”Ü-
çüncü çeyrekte Avrupa’nın 5 misli bü-
yüdük. Çok şükür Türkiye ekonomisi 
bunu başardı. Yine G-20’de de bu bü-
yüme oranımız Çin ve Hindistan’ı da 
geçerek birinci sıraya yükseldi. G-20 
dediğiniz dünya ekonomisinin yüzde 
85’i. Dünyanın en iyi büyüme perfor-
mansını gösteren ülkeler sıralama-
sında Türkiye yerini aldı. Dolayısıyla 
2017 reel ekonomi bakımından Tür-
kiye için çok parlak bir yıl oldu. Sade-
ce büyüme açısından değil ihracatta 
da bunu görüyoruz. Geçen yıl 157,1 
milyar dolar ihracat yaptık. Turizm 
gelirlerimiz ve hizmet ihracatımız da 
arttı. İnşallah 170 milyar doları aşan 
bir performansla tarihi rekorumuzu 
çok daha yüksek bir seviyeye çıkara-
cağız.”
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AK Parti Konya’da 6. Olağan Kongre 
süreci tamamlandı. Kongreler kap-
samında AK PARTİ Konya’nın 18 ilçe-
sinde mevcut başkan ile yola devam 
edilirken, 13 ilçede ise değişim yaşan-
dı. Merkez ilçelerde ise sadece Meram 
‘da değişiklik olurken mevcut başkan 
Abdülkadir Özöğür görevini Mustafa 
Dolular’a devretti.
AK Parti Konya’da 6. Olağan İlçe Kong-
releri tamamlandı. Şölen havasından 
geçen kongre sürecinde bazı ilçeler-
de mevcut başkanlar ile yola devam 
edilirken bazılarında değişim yaşandı. 
Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, 
Çeltik, Çumra, Derebucak, Doğanhi-
sar, Güneysınır, Hadim, Ilgın, Karapınar, 
Karatay, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, 

Tuzlukçu ve Yunak’ta 6. Olağan İlçe 
Kongreleri sonucunda mevcut baş-
kanlar ile yola devam edilirken; Ahırlı, 
Akören, Akşehir, Derbent, Emirgazi, 
Ereğli, Halkapınar, Hüyük, Kadınhanı, 
Kulu, Meram, Sarayönü ve Yalıhüyük’te 
ilçe başkanları değişti. 31 İlçe içinde tek 
kadın İlçe başkanı ise Akören’den çıktı. 
AK Parti Akören İlçe Başkanı Müzeyyen 
Çetinkaya görevi bir önceki ilçe başka-
nı Hakkı Ertuğ’dan devraldı. 

YENİ BAŞKANLAR BELLİ OLDU
AK Parti Konya’da İlçe Başkanlıklarına 
şu isimler getirildi;  Ahırlı Mustafa Öncü, 
Akören Müzeyyen Çetinkaya, Akşehir 
Abdurrahman Çardakoğlu, Altınekin 
Mustafa Hançerli, Beyşehir Mustafa 

Şenol, Bozkır Memduh Çelmeli, Ci-
hanbeyli Serdar Karaburun, Çeltik Ali 
Meşe, Çumra Ufuk Yağcılar, Derbent 
Musa Akgün, Derebucak Adem Sütcü,  
Doğanhisar Ali Öztoklu, Emirgazi Uğur 
Çanakçı, Ereğli Abdülkadir Düzen, Gü-
neysınır Ali Yılmaz, Hadim Saffet Du-
ran, Halkapınar Mehmet Kurun, Hüyük 
Mahmut Büyükgündüz, Ilgın Ali Erten, 
Kadınhanı İrfan Karaca, Karapınar Nadi 
Tartan, Karatay Mehmet Genç, Kulu İsa 
Ölçer, Meram Mustafa Dolular, Sarayö-
nü Adnan Tayyipoğlu, Selçuklu Mus-
tafa Hakan Özer, Seydişehir Mustafa 
Koruer, Taşkent Abdülbaki Acet, tuz-
lukçu Nevzat Kolaş, Yalıhüyük Seyfettin 
Pişkin, Yunak Tahir Kuru.

İLK GÜNKÜ AŞKLA HİZMETE DEVAM
30 Aralık itibariyle 6. Olağan İlçe Kong-
relerini tamamladıklarını ifade eden 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
“Göreve gelir gelmez ilk iş olarak teş-
kilatlanma çalışmalarımızı başlattık. 
Hamdolsun 2017 yılının sonu itibariyle 
31 ilçe kongremizi tamamlamış olduk. 
2018 yılına İlçelerimiz yeni yönetimle-
riyle giriyorlar. İnşallah en kısa zaman-
da da İl Kongremizi gerçekleştirerek 
2019 yılının çalışmalarına başlayacağız. 
Önümüzde çok önemli bir süreç bulu-
nuyor. Bu noktada “Birlikte Konya’yız” 
anlayışından hareketle her kesimden 
desteklerini bekliyoruz. İlk günkü aşk-
la yeniden devraldığımız görevimizde 
Rabbim güzel hizmetlere vesile kılar 
inşallah.” ifadelerini kullandı.  

İLÇE KONGRELERİMİZİ 

TAMAMLADIK


