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VEFA PROGRAMINDA

BiR ARAYA GELDi

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Selçuklu Kongre Merkezi’nde vefa yemeği programı düzenlendi. Programa il teşkilatında
geçmişten günümüze kadar görev alan parti mensupları katıldı. İl
Başkanı Angı “Genel Başkanımızın 14 Ağustos 2001’de başlattığı
bu kutlu yürüyüşte ilk günden bugüne bu davaya omuz veren ve
bu kutlu yolculuğun yolcuları olan siz değerli kardeşlerime teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. S. 2’de
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iLÇE BELEDiYE BAŞKANI
ADAYLARIMIZ TANITILDI
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakının Konya’nın
ilçelerinde gösterilecek belediye başkan adayları AK Parti Konya İl
Başkanlığı tarafından Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunda
düzenlenen program ile tanıtıldı. Konya’nın 31 ilçe adayı AK Parti Grup
Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan tarafından açıklandı.

AK PARTİ KONYA’DA
SAHA ÇALIŞMALARI
BAŞLADI
AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri saha çalışmaları Mevlana
Meydanında başlatıldı. Kapu Camii’nde kılınan
Cuma namazının ardından Mevlana Türbesi ziyaret
edilerek dua edildi. Daha sonra Mevlana Meydanında basın açıklaması gerçekleştirildi. S. 29’da

“TÜM TEŞKİLAT MENSUPLARIMIZLA BÜYÜK BİR GAYRETLE ÇALIŞACAĞIZ”
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 31 Mart seçimlerinde tüm teşkilat kademleri olarak büyük bir gayretle çalışmalarını yürüteceklerini ifade ederek, “Bugün
yeni bir dönem... Cumhur İttifakı olarak Konya adaylarımızı açıklıyoruz. 26 ilçede AK Parti, 5 ilçede MHP

olarak sahada olacağız. Hedefimiz hem Büyükşehir
hem de bütün ilçelerde büyük başarıya imza atmak.
Çünkü biz bu şehri seviyoruz. Bu şehir her şeyin en
güzeline layık. İnşallah 31 Mart akşamı hepimizin yüzü
gülecek.” dedi.

“TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL”

“BELEDİYECİLİK AK PARTİ’NİN İŞİDİR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı
ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Milletiyle bütünleşmiş bir davanın fertleri olduklarına dikkati çekerek, “Türkiye, artık eski Türkiye değil. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’
anlayışıyla hizmet eden kadrolar sayesinde yeni bir Türkiye var. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 17 yılı geride bıraktık. Bu
süreçte demokrasi, özgürlükler ve kalkınmada dev adımlar attık. Çekilen her zorluğu, yaşanan her sıkıntıyı, dar boğaz gibi görülen her geçidi sabır ve azimle aştık. Tek yürek ve tek yumruk olarak bugüne dek çalıştık ve bundan
sonra da çalışmaya devam edeceğiz.” ifadeleri kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise 31 Mart
akşamı yeniden besmeleyi çekerek, “durmak yok,
yola devam” diyeceklerini söyledi. Belediyeciliğin AK
Parti kadrolarının işi olduğunu, yerel yönetimlerdeki
başarının inkar edilemediğini belirten Turan, “Kapı
kapı dolaşıp Cumhur İttifakı’nın son aldığı oydan daha
çok oy alma hedefine hep beraber koşacağız. Burada
31 ilçeyi almak bizi mutlu etmez. Cumhur İttifakı’yla
bambaşka denizlere yelken açıyoruz. O yüzden Büyükşehir ve 31 ilçede en çok oyu almak bize yakışır.”
diye konuştu. S. 4’de

AK PARTİ’DEN
MHP’YE ZİYARET
AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri saha çalışmaları Mevlana
Meydanında başlatıldı. Kapu Camii’nde kılınan
Cuma namazının ardından Mevlana Türbesi ziyaret
edilerek dua edildi. Daha sonra Mevlana Meydanında basın açıklaması gerçekleştirildi. S. 30’da
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AK PARTi KONYA’DAN

VEFA PROGRAMI

AK Parti Konya İl Başkanlığı vefa yemeği programı düzenledi. Düzenlenen programa teşkilat mensupları
yoğun ilgi gösterdi.

A

K Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Selçuklu
Kongre Merkezi’nde vefa yemeği programı
düzenlendi. Programa il teşkilatında geçmişten günümüze kadar görev alan parti mensupları katıldı. İl Başkanı Angı “Genel Başkanımızın 14 Ağustos
2001’de başlattığı bu kutlu yürüyüşte ilk günden bugüne bu davaya omuz veren ve bu kutlu yolculuğun
yolcuları olan siz değerli kardeşlerime teşriflerinizden
dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
AK PARTİ AŞKTIR
AK Parti aşktır, AK Parti sevdadır, AK Parti vefadır diyen
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili
Leyla Şahin Usta; “AK Partimizin kurulduğu günden
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bu güne kadar, bu teşkilatın içinde olan gönül dostlarından, gönüllere dokunduğumuz her kadememize
kadar gösterilen vefanın karşılığı hiç şüphesiz ki 2002
yılından beri girdiğimiz her seçimde çıkan zaferlerdir. AK Partimizin başarı öyküsünde bu vefa ve dava
sevdası vardır. Partimizin 17 yıldır iktidar olmasında,
bugün bu masaların etrafında ve tüm ülkemizde bu
sevdaya gönül vermiş her bir dava arkadaşımızın teker teker payı vardır. AK Parti bayrağımızın 17 yıldır
dalgalanmasının ardında kurulduğumuz günden beri
bu dava için ter akıtan büyüklerimizin, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın emeği yatmaktadır.
Hamdolsun, Konya’mızda AK Partimizin kurulduğu
günden bugüne, en büyük destekçilerinden biri olmuş ve Reis’ine vefasını her zaman; gerek seçimlerde
gerekse sahada göstermiştir. Biliyoruz ki biz büyük bir

aileyiz. Ve ben de bu büyük ailenin bir ferdi olmaktan
gurur duyuyorum. Rabbim bu güzel günlerin hürmetine muhabbetimizi daha da arttırsın inşallah” dedi.
LİDERİMİZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN
AHDE VEFADIR.
Bizler kurulduğumuz daha ilk gün bir söz verdik ifadelerini kullanan Usta; “Yardan geçeriz, serden geçeriz
ama bu sevdadan, bu davadan asla vazgeçmeyiz. Biz
Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın öğrettiklerini uygulayarak, AK Davamızı çizgimizi bozmadan gelecek nesillerimize,
kardeşlerimize aktaracağımıza söz verdik. Hepinizin
bildiği gibi bizim partimizin öne çıkan, en mühim
unsurlarından biri vefadır. Bizler en temel siyasi etik
kavramlardan biri olan vefayı, partimizin en genç kademesi olan gençlik teşkilatlarımızda öğrenir ve öğretiriz. Biliyor ve inanıyoruz ki gençliğimiz bu vefa erdemine ulaştığı an, davasına sadık, vatanına ve milletine
âşık, Rıza-i İlahi’yi gözeten bir nesil ortaya çıkacaktır.
İşte bu tecrübe ve gençliğin dinamizminin birleştiği
güç ile Türkiye, bugünden çok çok daha gelişmiş bir
yere gelecektir. Önümüzde çok önemli bir dönüm
noktası var. Bu hedeflerimize giden yolda bütün teşkilatlarımıza çok önemli rol düşüyor. Ana kademe,
kadın ve gençlik kolları olarak çok iyi bir şekilde yerel seçimlere hazırlanacağız. Konya’mızın AK Parti’ye
olan sevdasını, vefasını bir kez daha göstermek için,
Liderimizin dediği gibi durmadan, yorulmadan ev ev,
kapı kapı dolaşarak yerel seçimlerde de yine en yüksek oylarla, inşallah belediye seçimlerini kazanacağız.
Ben inanıyorum ki onun için her birimiz üzerine ne düşünüyorsa yapacaktır. Çok iyi biliyoruz ki asıl olan davadır ve büyük davalar büyük adamların omuzlarında
yürür. AK Partimizin davası ise tevazudur, her zaman
daha çok çalışmaktır. Bizim davamızda asla ve asla
pes etmek yoktur. Üstelik bugünümüz, dünümüzden
çok daha heyecanlı. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan
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ahde vefadır. Ve Partimizin milletine daha çok hizmet
edebilmesi için gecesini gündüzüne katan, kurulduğu günden bugüne kadar hizmet veren teşkilat ve
teşkilat mensuplarımız da bu vefada birleşmiş gönül
dostlarımızdır.”
AYRIŞTIRICI DEĞİL BİRLEŞTİRİCİ BİR
ANLAYIŞLA SİYASET YAPIYORUZ
Öncelikli olarak geçtiğimiz dönemlerin en iyi şekilde
değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Leyla Şahin
Usta, “Hasar tespitimizi yaptıktan sonra eksikliklerimizi tamamlayarak bu seçim dönemimizde koşar adımlarla yolumuza devam etmeliyiz. Milletimizle bağımızı
güçlü tutarak, her doğan günle beraber kendimizi de
tazeleyerek İnşallah bundan sonra da ülkemizde yeniliğin, reformun ve geleceğin partisi olmayı sürdüreceğiz. AK Parti ailesi kuruluşundan bu yana her zaman
oy oranını arttırarak yoluna devam etti. Hamdolsun
her zaman çıtayı daha yükseğe taşıyarak yolumuza
devam ediyoruz. Bu zaferlere ancak birlikte çalışarak ulaştığımızı asla unutmuyoruz. Biz birlikte olunca
güçlü bir aileyiz. Bireysel isimlerimizle değil, Partimiz,
milletimiz adına buradayız. Koltuk sevdasına düşmeden tüm samimiyetiyle bu ailenin bir ferdi olmayı sürdüreceğiz. Konya’mızda her zaman bir öncekinden
daha yüksek oy alarak alnımızın akıyla çıktığımız seçim
zaferlerimize bir yenisini 1 Nisan sabahı ekleyeceğiz
inşallah. Gerek Büyükşehir gerekse de tüm ilçelerimizde görülmemiş bir yüksek oy oranına ulaşarak
güçlü ailemizle birlikte bu yolculuğu sürdüreceğiz.
Hamdolsun, biz Recep Tayyip Erdoğan gibi son yüzyıla damgasını vurmuş, dünya lideri ile yol yürüyoruz.
Bizim siyasi anlayışımızda insanları ötekileştirmek,
bölgesel-ırksal milliyetçilik, inançsal milliyetçilik asla
ve asla yoktur. Ayrıştırıcı değil birleştirici bir anlayışla
siyaset yapıyoruz. Biz, yaratılmışların en şereflisi olan
insan üzerinde siyaset yaparken herkesi kucaklıyoruz.
Hiç kimseyi ötekileştirmedik, ötekileştirmeyeceğiz.

Hiç kimseyi siyasi görüşü, ırkı, kılık kıyafet ve inancından dolayı yadırgamadan, Tüm vatandaşlarımıza eğileceğiz” dedi.
BU DAVA BU YÜRÜYÜŞ BU MİLLETİN
ASİL YÜRÜYÜŞÜDÜR
Bu dava bu yürüyüş bu milletin asil yürüyüşüdür vurgusu yapan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı; “
Bulunduğumuz coğrafyanın umudu kurulduğumuz
günden bugüne kat ettiğimiz yol ortada ve yeni bir
bölüme doğruda durmadan yorulmadan yürüyoruz.
Bir taraftan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin
uygulamaları, diğer bir taraftan da önümüzde 31
Mart’ta gerçekleştireceğimiz yerel seçimler var. Türkiye yeni şahlanışla birlikte inşallah bu seçimlerle beraber yeni bir şahlanışa geçecek. İlk günden bugüne bu
şehir bu davaya sahip çıktı, sahip çıkmaya da devam
ediyor. İnşallah 31 Mart’ta da en yüksek desteğiyle de
sahip çıkmaya devam ederek ve yolumuza tüm yerel
hizmetlerle, hükümetimizin ortaya koyduğu politikalarla, milletvekillerimizin meclis çalışmaları ile teşkilat
kademeleri olarak da bizler bu yoğun temponun içinde hep birlikte koşacağız. Çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz. Önce millet önce memleket sevdalıları olarak bu
kutlu yolda yürüyüşümüz Sayın Cumhurbaşkanımızın
Genel Başkanımızın yürüttüğü bu gönül çalışmalarında hep birlikte olmalıyız” dedi.
BİZLER ASIL DÜŞMANA
BENZEDİĞİMİZ ZAMAN YENİLİRİZ
Bugünlerin çok hassas günler olduğunu belirten AK
Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun; “Çok daha fazla dikkat etmemiz gereken günler. Bütün aday adaylarımızın önemlidir. Bütün aday adaylarımızın hatırı
önemlidir ama davamızın, teşkilatımızın, şehrimizin
hatırı hepsinden daha önemlidir. Birbirinden değerli
aday adaylarımız var. Ancak bugünlerde yazdıklarımıza, yazdırdıklarımıza, çizdirdiklerimize çok dikkat

etmemiz gerekiyor. Merhum Aliya İzzetbegoviç diyor
ki; ‘Bizler Öldüğümüz zaman yenilmeyiz. Bizler asıl
düşmana benzediğimiz zaman yeniliriz.’ Eğer bizlerde başkalarına benzersek esas bizler seçimi o zaman
kaybetmiş oluruz. Onun için bize düşen samimiyet
gayret ve tevazu ile çalışmaktır. Biz duruşumuzu bozmamalıyız. Asla başkalarına benzememeliyiz. Dava
şuurundan sapmadan bu bilinci kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz” dedi.
BÜYÜKŞEHİR ADAYIMIZ UĞUR
İBRAHİM ALTAY’DIR
Konuşmasına Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, ‘Bir başkent daima başkenttir. Ne kadar susturulursa susturulsun yine konuşur’ sözüyle başlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay; “İşte bu
kadim Selçuklu başkenti, Selçuklu’dan miras aldığı
yiğitliği, mertliği, hoşgörüyü, ilim ve irfanı hiçbir zaman terk etmedi. Şehrimiz, sultanları ve kumandanlarıyla olduğu kadar âlimleriyle de her zaman insanlık değerlerinin kutup yıldızı oldu. Geçmişte olduğu
gibi bugün de ülkemizde ve uluslararası düzeyde
kendini kabul ettiren önemli merkez olma özelliğini
sürdürüyor. Muhammed Hadimi Hazretleri’nin de
çok güzel bir beyiti var. Diyor ki; ‘Kişi odur ki arkasında bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinde gör
ki yeller eser…’ Elhamdülillah 2004’ten bu yana AK
Parti Belediyeciliği tüm dünyaya rol model olan hizmet anlayışıyla ülkemizi ve şehirlerimizi baştanbaşa
binlerce hizmetle, yatırımla süsledi, tüm dünyanın
gıptayla baktığı büyük yatırımları hayata geçirdi, geçirmeye de devam ediyor. Konyamız da 2004’ten
bu yana tarihimize, kültürümüze ve elbette çağa uygun hizmetler aldı. Özellikle 2014 yılında hizmete
giren Yeni Büyükşehir Yasası sonra 31 ilçemizin tamamında çok önemli yatırımlar hayata geçirilerek
şehrimizin ilçeleri ile birlikte topyekün kalkınmasına
katkı sağlandı” ifadelerine yer verdi.

AK BÜLTEN

ŞUBAT 2019 | 3 | SAYI 6

www.akpartikonya.com

iLÇE BELEDiYE BAŞKANI
ADAYLARIMIZ TANITILDI

3

1 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakının Konya’nın ilçelerinde gösterilecek belediye başkan adayları AK Parti Konya İl Başkanlığı
tarafından Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunda düzenlenen program ile tanıtıldı. Konya’nın 31
ilçe adayı AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan tarafından açıklandı.
Cumhur İttifakı’nın Konya Belediye Başkanı adayları
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunda düzenlenen program ile kamuoyuna tanıtıldı. AK Parti
Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent
Turan 31 ilçe adayını açıkladı. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Grup
Başkan Vekili Bülent Turan, AK Parti Konya İl Başkanı
Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, Konya Milletvekilleri, Belediye Başkanı adayları, AK Parti
ve MHP teşkilat mensupları katıldı.
TÜM TEŞKİLAT MENSUPLARIMIZLA
BÜYÜK BİR GAYRETLE ÇALIŞACAĞIZ
Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Konya
İl Başkanı Hasan Angı, 31 Mart seçimlerinde tüm teşkilat kademleri olarak büyük bir gayretle çalışmalarını
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yürüteceklerini ifade ederek, “Bu toprakları bize vatan
kılanların emanetine sahip çıkmak adına önümüzdeki
5 yılı ilçelerimizde yönetmeye talip olan değerli başkanlarımızın tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Geçmişten
bugüne kadar bu şehre hizmet etmiş herkese teşekkür ediyoruz. Belediye başkanlarımız ilçelerini ihya
etmek için gecelerini gündüzlerine kattılar ve şehrimiz insanına hizmet ettiler. Bugün yeni bir dönem...
Cumhur İttifakı olarak Konya adaylarımızı açıklıyoruz.
26 ilçede AK Parti, 5 ilçede MHP olarak sahada olacağız. Hedefimiz hem Büyükşehir hem de bütün ilçelerde büyük başarıya imza atmak. Çünkü biz bu şehri
seviyoruz. Bu şehir her şeyin en güzeline layık. Ecdat
yadigarı, Anadolu Selçuklu’nun başkenti, asırlar boyu
hep devletine hizmet etmiş bir şehir. Bu şehrin insanlarına hizmet etmek de hepimizin görevi. Teşkilatlar
olarak tüm kademelerimizle hep birlikte koşacağız.
İnşallah 31 Mart akşamı hepimizin yüzü gülecek. Pek
çok projenin devamlılığını sağlayacağız, tevazu, samimiyet ve gayretle gönüllere girip kutlu yürüyüşü
devam ettireceğiz.” dedi. MHP İl Başkanı Murat Çiçek de “Türkiye büyük bir dönüşümü başardı ancak
sistemin ayakları üzerinde durabilmesi için yerel se-

çimlerden de başarılı çıkması gerekir. Konya’da da
Cumhur İttifakı 31 ilçemizin alayında başarılı olacak ve
tüm ilçelere damgasını vuracak ”dedi.
KONYA’YA HİZMET İÇİN GECE
GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Konya’nın bir payitaht şehri ve Selçuklu’nun kadim
başkenti olduğuna dikkat çeken Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya, kurulduğu günden bu güne AK Parti’ye en büyük desteği
veren şehirlerden birisidir. Sandık ne zaman milletimizin önüne geldi, milletimiz Konya’da Partimize ve
Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği verdi. Hükümetimiz ve bizler de milletimize hizmet etmek için
gece gündüz demeden çalıştık, gayret ettik. Aramızda ilçelerimizden gelen arkadaşlarımız var. Duble yollarla Konya’yı diğer ilçelere bağladık. 2011 itibarıyla
hızlı trenle tanıştı Konya. Birçok önemli yatırım gerçekleşti. Son olarak Cumhurbaşkanımız 17 Aralık’ta
Konya’ya geldiğinde şehrimize iki önemli müjde verdi. Hepimizin uzun yıllardır beklediği metro hafif raylı
sistemin müjdesini verdi. İnşallah bu yıl içerisinde
temeli atılacak ve Konyamız çok önemli bir hizme-
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te daha kavuşacak. Konya hizmetin en iyisine layık.
Bizler de hem Büyükşehir Belediyemizle hem de
İlçe belediyelerimizle Konya’yı daha da güzelleştirmek için daha çok çalışacağız.” diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKININ RAKİBİ YOK
CHP’nin seçimden seçime Konya’yı hatırladığını

ler. Konya’da CHP’den 2 vekil vardı, biri Saadet
Partisi’ne gitti diğeri de zaten AK Parti’ye ihanet
eden eski bir adam. Tek bir CHP’li bulamayan bir
ana muhalefet, hangi umutla vizyonla Türkiye’den
oy isteyecek. Cumhur İttifakı olarak rakibimiz yok.”

TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları
Başkanı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Milletiyle bütünleşmiş bir davanın fertleri olduklarına
dikkati çekerek, “Türkiye, artık eski Türkiye değil.
‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla hizmet
eden kadrolar sayesinde yeni bir Türkiye var. Dini,
dili, mezhebi, inancı ve yaşam tarzı ne olursa olsun
kimseyi ayırt etmeden herkesi kucaklayan, kuşatan
ve el uzatan, herkesin gönlüne girmeyi hedefleyen
hizmet için koşan ve çalışan bir partiyiz. Kapımız,
gönlümüz herkese açık. Ayrımız gayrımız yok. Bu
toprakların, Hazreti Adem’in çocuklarıyız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın liderliğinde, 17 yılı geride bıraktık. Bu
süreçte demokrasi, özgürlükler ve kalkınmada dev
adımlar attık. Çekilen her zorluğu, yaşanan her
sıkıntıyı, dar boğaz gibi görülen her geçidi sabır
ve azimle aştık. Tek yürek ve tek yumruk olarak bugüne dek çalıştık ve bundan sonra da çalışmaya
devam edeceğiz. Birliğimizi, dirliğimizi taptaze ve
capcanlı tutacağız. Hedeflerimize samimiyetle, tevazuyla gayret ile ilerleyeceğiz. 20023, 2053 ve
2071 hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz.”
BELEDİYECİLİK AK PARTİ’NİN İŞİDİR
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise 31
Mart akşamı yeniden besmeleyi çekerek, “durmak
yok, yola devam” diyeceklerini söyledi. Belediyeceliğin AK Parti kadrolarının işi olduğunu, yerel
yönetimlerdeki başarının inkar edilemediğini belirten Turan, “Kapı kapı dolaşıp Cumhur İttifakı’nın
son aldığı oydan daha çok oy alma hedefine hep
beraber koşacağız. Burada 31 ilçeyi almak bizi
mutlu etmez. Cumhur İttifakı’yla bambaşka denizlere yelken açıyoruz. O yüzden Büyükşehir ve 31
ilçede en çok oyu almak bize yakışır. Seçim akşamı, ‘biz ne yaparsak yapalım, bugün milletin arkasında olduğu yürüyüşü durdurma imkanı olmadı’
diyecekler.” ifadelerini kullandı. Turan, seçimle
yenilmediklerini görenlerin farklı bir süreç başlattığını, bunları dik duruşlarıyla ve milletin güveniyle
bozduklarını aktardı.

vurgulayan Turan, “Bu adamlar muhafazakar insanlara kan kusturdurdu. Mevlana anlayışına hep yan
baktılar. Ama seçim geldi, cumhurbaşkanlığı adayı söz konusu oldu, ‘ben her gün cuma kılıyorum’
densizliğinde bulundular. Seçim bitti, cumalar da
bitti. İstanbul’a bakın, CHP bir aday çıkardı, adayın
soyadı ‘imam’ diye. Sözüm ona muhafazakarlardan
oy alacağını düşünecek kadar zayıf hale geldiler.
Oysa ufak bir ilçenin başkanıydı. O ilçenin belediye başkanı eski yıllarda AK Partili’ydi. (İmamoğlu)
AK Partinin yaptığı çalışmalarla bugüne gelmeyi
başarabildi. Fakat daha ötesi adam, ‘ben CHP’liyim demeye utanıyor. CHP bayrağı göstermiyor,
rozet takmıyor. Çünkü biliyor, CHP’nin 90 yıllık
milletin zihnindeki hatıralarını. O yüzden millet,
yüzde 20’den fazla oy aldırmadı, aldırmayacak.
En istikrarlı parti CHP, hep aynı oy oranı. İktidarlar değişse de aldığı oylar 20-23 oranında, daha
yukarı olmayacak. Ankara’da 40 yıldan beri ülkücü olduğunu iddia eden birini aday yaptılar. İstanbul’a ‘imam’, Ankara’ya ülkücü... Nerede CHP’li-

CHP HİÇBİR MİLLİ MESELEDE
MİLLETİN YANINDA YER ALMADI
Turan, CHP’nin hiçbir milli meselede yanlarında
yer almadığını ifade ederek, “FETÖ’ye darbe vurduk, hep karşımızda durdular. Suriye’de askerimize destek olmalarını beklerken ‘orada ne işiniz var’
dediler. Kim ne derse desin son terörist yok olana
kadar mücadelemiz sürecek. Hiç kimse mız mız
yapmasın. Çalışın kazanın, millete gidin desteğini
alın. Her partinin sandık başında temsilcisi var. Hiç
kimse YSK’ya seçim sistemine laf atma densizliğinde bulunmasın.” değerlendirmesinde bulundu.
Konuşmaların ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan Cumhur İttifakı’nın 31 İlçe adayını tek tek açıklayarak sahneye davet etti. Program
toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
Cumhur İttifakı’nın Belediye Başkan adayları şu şekilde;
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•

AHIRLI : İsa AKGÜL

•

DOĞANHİSAR : İhsan ÖZTOKLU (Cumhur İttifakı)

•

KULU : Murat ÜNVER

•

AKÖREN : İsmail ARSLAN (Cumhur İttifakı)

•

EMİRGAZİ : Nurişen KOÇAK (Cumhur İttifakı)

•

MERAM : Mustafa KAVUŞ

•

AKŞEHİR : Salih AKKAYA

•

EREĞLİ : Adem ERDAL

•

SARAYÖNÜ : Nafiz SOLAK

•

ALTINEKİN : Muharrem DERE

•

GÜNEYSINIR : Ahmet DEMİR

•

SELÇUKLU : Ahmet PEKYATIRMACI

•

BEYŞEHİR : Üzeyir YAŞAR

•

HADİM : Ahmet HADİMİOĞLU

•

SEYDİŞEHİR : Mehmet TUTAL

•

BOZKIR : Sadettin SAYGI

•

HALKAPINAR : Mehmet BAKKAL (Cumhur İttifakı)

•

TAŞKENT: Osman ARI

•

ÇELTİK : Ali MEŞE

•

HÜYÜK : Mehmet ÇİĞDEM

•

TUZLUKÇU : İsmail BUDAK (Cumhur İttifakı)

•

CİHANBEYLİ : Mehmet KALE

•

ILGIN : Yalçın ERTAŞ

•

YALIHÜYÜK : Hasan KOÇER

•

ÇUMRA : Halit OFLAZ

•

KADINHANI : Mehmet BADEM

•

YUNAK : Abdullah Emre DEMİRHAN

•

DERBENT : Hüseyin AYTEN

•

KARAPINAR : Mehmet YAKA

•

DEREBUCAK : Ahmet KISA

•

KARATAY : Hasan KILCA
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AK PARTi KONYA’DAN

BiRLiK PROGRAMI

Yerel seçimler öncesi AK Parti teşkilatları, Belediye Başkan adayları ve aday adayları Atiker Delüx Karatay’da
düzenlenen programda bir araya geldi.

A

K Parti Konya İl Başkanlığı tarafından aday tanıtım toplantısının ardından teşkilat, aday ve
aday adayı Buluşma Programı düzenlendi.
Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla
Şahin Usta, AK Parti Genel Başkan Vekili Bülent Turan, Milletvekilleri, Belediye Başkan adayları ve aday
adayları ile teşkilat mensupları katıldı. Programda
ilk sözü alan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı,
sözlerine 31 Mart’ta gerçekleştirilecek seçimlerin
hayırlı olması temennisiyle başlayarak, “Her seçimin
kendi öncelikleri ve zorlukları varken, bu seçim artık
yeni bir hükümet modeliyle yeni bir dönemi önümüze getiriyor. Çok kıymetli Cumhurbaşkanımız ve
Genel Başkanımızın artık perspektifi dünya ölçeğine
taşıdığı gerek bölge coğrafyamızdaki gelişmelere
karşı güçlü olmak gerekse adalete susamış dünyaya
nizam vermek adına çok büyük önem taşımaktadır.
Cumhurbaşkanımız dünyanın aradığı ve beklediği
liderlerin başında geliyor” dedi.
DÜNYA TÜRKİYE’DEN MEDET UMUYOR
Dünyanın hiç olmadığı kadar huzur ve adalete ihtiyaç duyduğuna değinen Başkan Angı, “Dünya huzura ve adalete susamış durumda bulunuyor. Bunca
kan ve gözyaşı artık dayanılmaz bir noktaya geldi.
Pek çok coğrafyada mazlumlar ah çekiyor. Son olarak İl Gençlik Kolları Başkanımız Ahmet Murat Koru
Moro’dan geldi. O bölgedeki referandum çalışmaları ile ilgili bir takım gayretleri oldu. Oradaki insanlar Türkiye’den medet umuyor, Doğu Türkistan da
Türkiye’den medet umuyor, komşumuz Suriye’de
Türkiye’den medet umuyor. Dünyanın ve bölgemizin
huzura ihtiyacı var. Bunun da yolu güçlü bir yönetimden geçiyor. Yeni hükümet modelimize güç verecek
yerel yönetimler de inşallah 31 Mart seçimleri ile yeni
bir safhaya geçmiş olacak” şeklinde konuştu.
GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ ANLAYIŞINA
GEÇİYORUZ
Hizmet Belediyeciliğinin yanında yeni dönemde gönül belediyeciliği anlayışına geçildiğini belirten AK
Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, “AK Parti
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye’ye hizmet belediyeciliğini tanıttı ve

17 yıldır ülkemizin önceleri hayal dahi edemeyeceği büyük hizmetleri gerçekleştirdi. Bundan sonra da
hizmet belediyeciliğinin yanında gönül belediyeciliğine geçiyoruz. Hizmetlerimizi arttırarak devam ettirirken gönülleri de alacağız. 31 Mart seçimleri için
belediye başkanı adayı olan tüm adaylarımızı tebrik
ediyorum. Cenab-ı Hak çıktıkları yolda hayır, güzellik ve gönül alabilmeyi iyi hizmetlerde bulunabilmeyi
nasip etsin” ifadelerini kullandı.
TEŞKİLATLARIMIZLA EL ELE GÖNÜL
GÖNÜLE ÇALIŞACAĞIZ

derinin arkasında duran AK Partililer ve milletimizin
desteğiyle 100 yıllık sistem değiştirildi. Eğer şu an
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemin hızlı karar alma
imkanı olmasa son yaşanan bazı sıkıntıları çözmekte
zorlanırdık. Yerel seçimler bizim işimiz. Bizden daha
iyi belediyecilik yapan var mı? AK Parti’de Sayın Erdoğan’dan başka hiç kimse vazgeçilmez değildir. O
yüzden o aday oldu, bu olmadı tartışmalarına gerek
yok. Aday adaylarımızın da adaylarımız kadar sahada
olmaları gerekiyor. Makamlar mevkiler gelip geçicidir. Makamlara nasıl geldiğiniz değil nasıl gittiğiniz
çok kıymetlidir” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin önemine dikkat çekerek,
“Seçim dönemleri iç çekişmelerin değil dayanışmanın daha da artması gereken dönemlerdir. Yaşanan
tatlı sert çekişmeler birer hatıra olarak hafızalarımızda, gönlümüzde kalmalı. Bundan sonra yola devam
diyerek yorulmadan bıkmadan çalışmanın vaktidir.
31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanımız tek bir teşkilat mensubumuzun, tek bir başkan adayımızın bir
dakikasını boş geçirmemesi istiyor. Bu teşkilatların
başındaki Cumhurbaşkanımız kendisi de bir dakikasını boşa geçirmeyecek şekilde hassasiyetle, sadece
bu ülke için değil tüm mazlum coğrafyalar için çalışıyor. Biz de bugüne kadar hizmet etmiş tüm belediye
başkanlarımızla, yeni görev alacak başkanlarımızla
ve teşkilatlarımızla el ele gönül gönüle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
BELEDİYECİLİK BİZİM İŞİMİZ
Programda son olarak söz alan AK Parti Grup Başkan
Vekili Bülent Turan, Türkiye’nin kaderi AK Parti’nin
kaderinin aynı doğrultuda olduğunu söyleyerek “Ne
kadar güçlü teşkilat o kadar güçlü AK Parti, ne kadar
güçlü AK Parti, o kadar güçlü Türkiye. 7 Haziran’da
küçük bir kaza geçirdik, birinci parti olduğumuz halde iktidar olacak kadar vekil çıkaramadık ne kanun
geçti, ne motivasyon sağlandı. AK Parti’den gayrı
Türkiye’yi ayağa kaldıracak, Erdoğan’dan başka Türkiye’ye liderlik yapacak hiç kimse yok. Sistem değişikliğini hiçbir sorun yaşamadan gerçekleştirdik.
Dünyada bunun başka bir örneği yok. Türkiye’de li-
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GÜNEYSINIR BELEDiYE BAŞKAN ADAYIMIZA

TAZiYELERiMIZi iLETTiK
G

üneysınır Belediye Başkan Adayımız Ahmet
Demir’in babası Halil Demir’in vefatı sebebiyle taziye ziyaretinde bulunduk. Merhuma
bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına
başsağlığı dileriz.

SARAYÖNÜ iLÇEMiZi

ZiYARET ETTiK

MiLLETVEKiLi

AĞRALIYA
YENi GÖREV

İ

l Başkanımız Hasan Angı ve Başkan Yardımcılarımız
Sarayönü ilçesini ziyaret ederek ana kademe, kadın
ve gençlik kolları ile meclis üyesi adayları ile bir araya geldi.
İl Başkanımız Hasan Angı ve Başkan Yardımcılarımız,
Sarayönü ziyareti kapsamında; Sarayönü İlçe Teşkilatı
Belediye Meclis Üye adayları, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile tanışma programında bir araya gelip,
Sarayönü Belediyesi’ni ziyaret etti.
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K Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı’ya
AK Parti Genel Merkez tarafından yeni görev
verildi. Buna göre Konya Milletvekili Ağralı, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı oldu.
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AK PARTi KONYA’DA

SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
3
1 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin saha çalışmaları, Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları
Başkanı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Milletvekilleri, İlçe
Belediye Başkanı adayları, Kadın ve Gençlik Kolları
Başkanlarının katılımlarıyla Mevlana Meydanı’nda
başladı. Kapu Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından Mevlana Türbesi ziyaret edilerek dua edildi.
Daha sonra Mevlana Meydanında basın açıklaması
gerçekleştirildi.
YEREL SEÇİMLERDEN ALIMIZIN AKI İLE
ÇIKACAĞIZ
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, yerel seçim
süreci devam ettiğini, önümüzdeki Perşembe günü
Ankara’da büyük aday tanıtımı ve manifestodan sonra sahada çok daha yüksek tempoda çalışmalara
devam edeceklerini söyledi. Belediye başkan adaylarının bir haftadır teşkilatların yaptığı programlar
çerçevesinde ziyaretler yaptığını kaydeden Angı,
“Bu mübarek Cuma gününde de değerli Genel
Başkan Yardımcımız ve kıymetli milletvekillerimizle
birlikte duamızı ettik. Şehrimiz adına taleplerimiz,
ülkemiz adına beklentilerimiz hep hayır noktasında.
Cenab-ı Hak bu aziz milleti her türlü şerden korusun.
Bu güzel şehre hizmet etmişleri hayırla anıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah yüz akıyla 31 Mart
akşamında bu yarıştan da başarıyla çıkmış olacağız”
dedi.
AMACIMIZ KONYA’YA HİZMET
ETMEK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay, seçim sürecinin hayırlar getirmesini temenni ederek, “Şehrimiz çok önemli hizmetler gördü,
inşallah bundan sonra da görecek. Bugüne kadar
hizmet edenlere teşekkür ediyorum. Bizim de hedefimiz çıtayı biraz daha yukarıya taşımak. Şu anda
bütün belediye başkan adaylarımızla birlikteyiz. 13
adayımız devam ediyor. Tecrübeyle yeniliği birleştirmiş olduk. Bu meydanda Sayın Cumhurbaşkanımız
bizim şahsımızda tüm belediye başkanlarımıza şehri
emanet etmişti. Bu emanete sahip çıkmak için gece
gündüz demeden çalışacağız. 31 ilçede Cumhur İttifakının adaylarını çıkarmak için yoğun bir çaba sarf
edeceğiz. Amacımız Konya’ya hizmet etmek. Gönül
belediyeciliği ekseninde Konya’ya hizmet etmek
için bütün arkadaşlarımızla birlikte gayret edeceğiz.
Bu konuda en büyük yardımcımız teşkilatlarımız.
İnşallah bu çıktığımız yolda Rabbim hayırlar versin.
Sefer bizden zafer Allah’tandır” ifadelerini kullandı.

İttifakının verdiği güçle çok daha güçlü ve başarılı
olarak Konya’yı temsil edeceğimize inanıyoruz. Hedefimiz dünyanın en değerli şehirlerinden biri olan
Konyamızı daha güzel yapabilmek ve daha iyi noktalara getirebilmek. Bugüne kadar hizmet eden tüm
başkanlarımıza teşekkür ederken onların bıraktığı
yüksek çıtadan daha üst seviyeye Konya’mızı taşımak
istiyoruz. Biz sevgili Konyalı hemşerilerimize güveniyor ve inanıyoruz. Bizim bu zamana kadar yaptığımız
hizmetlerin üzerine daha da iyisini ekleyebilmemiz
için Cumhur İttifakına gereken tüm desteği vereceğinden eminiz. Çünkü bugüne kadar Türkiye’nin her
noktasında her şehrinde bu ülkeye hizmet eden AK
Parti’nin gücünü ve iktidarını hisseden vatandaşlarımızın bize olan güveninin bir kez daha perçinleneceğinden eminiz.” şeklinde konuştu.

KONYA 31 MART’TA TARİHİ BİR
ZAFERE İMZA ATACAK

Önemli olanın sadece yol, baraj, köprü, asfalt, kanalizasyon yapmak değil; gönüllere girmek olduğunu
vurgulayan Leyla Şahin Usta, “Aslolan mahallemizdeki, sokağımızdaki aç ve açıkta olan, huzursuzluğu
olan, hastası olan, evde bakıma ihtiyacı olan her kim
varsa hepsine dokunarak gönüllere girmek. 1994’te
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
İstanbul’da başlattığı bu gönül belediyeciliğini şimdi
bütün Türkiye’de Cumhur İttifakı’nın vesilesiyle yaygınlaştırmak ve her gönüle girmek istiyoruz. Önümüzdeki iki ay boyunca inşallah vatandaşlarımızla,
gönüldaşlarımızla hep beraber olacağız. Teşkilatımıza bugüne kadar yapılmış olan bütün çalışmalarda
göstermiş oldukları emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise, “Adaylarımızın açıklanmasından sonraki ilk Cuma’mızda duamızı ederek çıktığımız bu yolda Rabbimizin yolumuzu açık eylemesini,
ayaklarımızı sabit kılmasını, bize yardımcı olmasını
temenni ederek Konyalılarla bu duamızı, bu heyecanımızı, bu samimiyetimizi paylaşmak istedik. Burada
bulunan tüm ilçe belediye başkan adaylarımıza ve
Konyalı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye
konuştu. Konya’nın 31 Mart akşamında yine tarihi
bir zafere imza atacağına emin olduklarını kaydeden
Usta, şöyle devam etti: “Çünkü bu sefer Cumhur
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KARAMAN iL BAŞKANLIĞI’NI VE
KARAMAN BELEDiYE BAŞKANIMIZI ZiYARET ETTİK
İl Başkanımız Hasan Angı, İl Başkan Yardımcılarımız ve yönetim
kurulu üyelerimiz Karaman’da bir takım ziyaretlerde bulundu.

1

İl Başkanımız Hasan Angı ve beraberindeki heyet
AK Parti Karaman İl Başkanlığını ziyaret ederek,
Karaman Belediye Başkan adayı Mahmut Sami
Şahin’e başarılar diledi. Ziyarette31 Mart Seçimleri
ile ilgili istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu.
Başkan Angı’ya İl Başkan Yardımcıları, Mehmet Yavuz, Seyit Mehmet Sümer, Ali Dığrak, Mehmet Munlafalıoğlu, Eski AK Parti Konya İl Başkanı Ali Sürücü

ve İl yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ay eşlik etti.mutanvekili Ali Osman Yüca, Karatay Belediye Başkanı
Mehmet Hançerli, Selçuklu Belediyle Başkanı Ahmet
Pekyatırmacı, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal
Duran, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa
Avcıoğlu, Konya Karatay ve Tüm İlçeleri Muhtarlar
Derneği Başkanı Mustafa Çetin, Meram muhtarlar
Derneği Başkanı Ali Ermiş ile muhtarlar katıldı

ANGI VE ALTAY’DAN

MHP’YE ZiYARET
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay ile birlikte MHP Konya İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl
Başkanı Murat Çiçek ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

A

K Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek’i ziyaret etti. Ziyaretten dolayı
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ve
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı’ya teşekkür eden
MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, Cumhur İttifakı’nın
Konya’da oy patlaması yapacağına ve Türkiye genelinde en fazla oyu alacağına inandığını dile getirdi. Çiçek,
“Başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak
üzere 31 ilçenin tamamında Cumhur İttifakı kazanacaktır. Bu noktada biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.
HEM BÜYÜKŞEHİR’DE HEM 31 İLÇEDE
EN YÜKSEK OYU ALMAK İSTİYORUZ
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AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da hedeflerinin
hem Büyükşehir’de hem 31 ilçede en yüksek oyları almak olduğunu ifade ederek, “Tüm adaylarımızın seçimi
kazanarak önümüzdeki beş yılda çok daha güzel işlerin
başarıldığı ve uyum içinde birlikteliğin getirdiği bereketin yaşanan bir dönem olmasını istiyoruz. Biz MHP’nin
millet ve memleket meselesindeki üstün duyarlılığına
teşekkür ediyoruz. Meseleyi ülkenin geleceği adına
istikbal ve istiklal mücadelesi olarak görüp bu mücadelenin birlikte yürütülmesinin zeminini oluşturdukları için
de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
KONYA İÇİN GECE GÜNDÜZ
ÇALIŞMAYA HAZIRIZ
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,
Cumhur İttifakı’nın arkasında böyle büyük bir destekle

yola çıkmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek,
“Bu bir taraftan da aslında büyük bir sorumluluk ama
belediyede edindiğimiz tecrübe, gençliğimizin verdiği enerjiyle Konya’mızı daha ileriye götürmek için gece
gündüz demeden çalışmaya hazırız. İnşallah seçim
çalışması boyunca da hep birlikte sahada 31 ilçemizde Cumhur İttifakı’nın adaylarının kazanması için çaba
sarf edeceğiz. İnşallah 31 ilçemizde de hem AK Partili
belediye başkanlarımız hem MHP’li belediye başkanlarımızla birlikte Konya’yı geleceğe taşıyacak projeleri
birlikte üreteceğiz” dedi.
Ziyarette; AK Parti Konya İl Başkan Yardımcıları Osman
Nail Kavruk ve Ali Dığrak ile birlikte MHP MYK üyesi
Hüseyin Korkmaz, MHP Kadın Kolları Başkanı Nurhayat
Yapıcı, Konya Ülkü Ocakları İl Başkanı Mustafa Taha Çini
ve teşkilat mensupları da bulundu.
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SORGUN VE ÖZDEMiR

GÜNDEMi DEĞERLENDiRDi

AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun ve Hacı Ahmet Özdemir AK Parti Konya İl Başkanlığı’nda düzenledikleri
basın toplantılarında ülke ve Konya gündemini değerlendirdiler

D

emokrasinin vazgeçilmesi bir seçime daha çok
kısa bir süre kaldığının altını çizen AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, “31 Martta yapacağımız Mahalli İdareler seçiminin iki teme özelliği
var. Birincisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin
hayata geçtikten sonraki ilk mahalli seçimdir. İkinci
özelliği ise ilk defa ittifakla girilen mahalli seçimidir.
Bu seçimde de bildiğiniz gibi Türkiye’de olduğu gibi
Konya’da da Cumhur İttifakıyla birlikte seçime katılıyoruz. Hem Cumhurbaşkanımız hem Sayın Devlet
Bahçeli Cumhur İttifakını sıradan olarak görmüyorlar.
Ben merkezli değil biz merkezli, benim partim değil
benim ülkem benim memleketim, benim bekam var.
Hem Cumhurbaşkanımız hem Sayın Devlet Bahçeli
partimiz mi, devletimizin bekası mı diye sorulduğu
zaman bin defa de milletimizin devletimizin bekası
deriz. Bu bizim ortak paydamızdır. Konya’da iki yüzün
üzerinde aday adaylığı başvurusu yapıldı. 31 ilçe belediye başkan adayları açıklandıktan sonra aday olamayan arkadaşlarımızdan beni arayanlar adaylarımızın
arkasındayız dediler. Bu gerek belediye başkanlarımızdan olsun, gerek hiç belediye başkanlığı yapmamış aday adayı olmuş arkadaşlarımız bu bilinçteler.
Bütün amacımız ülkemize insanımıza hizmet etmektir.

Buna birçok arkadaşımız niyet eder ama bir tek arkadaşımıza vesile olur.
PUSULADA SEKİZİNCİYİZ
SEÇİMLERDE BİRİNCİ OLACAĞIZ
AK Parti’nin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde
sekizinci sırada yer alacağını söyleyen AK Parti Konya
Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, “Yüksek Seçim Kurulu Siyasi Partilerinin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. AK Parti oy pusulasında sekizinci sırada yer alacak. Bizim inancımızda bir
şeyi uğursuzluğa yormak yoktur. Bir şeyi hayra yormak
vardır. 8 rakamı bana Ashab-ı Kehf’i hatırlattı. Oy pusulasındaki sekizinciliğin seçim sonuçlarında birincilik
olarak tahakkuk etmesini diliyorum.
FIRSATÇILIK HALKIMIZA YAKIŞMAZ
Son günlerdeki gıda ve ihtiyaç maddelerindeki fiyat
artışından duyduğu rahatsızlığı ifade eden Özdemir,
“Dolat arttı fiyatlar arttı. Marketlerdeki gıda, ihtiyaç
maddelerinin fiyatlarında artış yaşandığını hep birlik-

te gördük. Dolar iniyor, nerdeyse 5 liraya kadar düştü
ancak doların artışını bahane ederek zam yapanlar doların düşmesi ile indirim yapmaları gerekirken indirim
yapmayım yine zam yaptıklarını görüyoruz. Fırsatçılık
bizim halkımıza, milletimize yakışmaz. Karaborsacılık
hiç yakışmaz.
CUMHUR İTTİFAKININ 31 İLÇENİN
TAMAMINI KAZANACAĞINA
İNANIYORUM
Son olarak Cumhur İttifakı ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine değinen Özdemir, “Yerel seçimlere Cumhur İttifakı adaylarımızla giriyoruz Cumhur İttifakı kapsamında
Konya’da MHP’ye Halkapınar, Emirgazi, Akören, Tuzlukçu ve Doğanhisar verildi. Bizler de onlar destekleyeceğiz. Kalan ilçelerde de MHP’li seçmen AK Partili belediye başkanlarını destekleyecektir. 31 ilçenin tamamında
Cumhur İttifakının seçimleri kazanacağını ümit ediyoruz.
Bu bizim için hiç de sürpriz olmayacaktır. Çünkü biz Konya’nın sağduyusuna güveniyoruz. Konyalının bugüne
kadarki verdiği siyasi reflekslere saygı duyuyoruz. Konya’nın da bizimle birlikte hareket etmesinden büyük bir
onur ve kıvanç duyuyoruz.” şeklinde konuştu.
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