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Değerli hemşerilerimiz,
10 Ağustos Pazar günü yapılacak ve ilk defa halk tarafından Cumhurbaşkanının
seçileceği Başbakanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
Cumhurbaşkanı adayımız olduğu seçimlerde, AK Parti teşkilatları olarak gerek ev
ziyaretleri gerekse kahve toplantılarımızla seçim çalışmalarımızı, rakiplerimizi
aşağılamadan, karalamadan, rencide etmeden politik ahlakın gerektirdiği gibi
sürdürmekteyiz.
Ancak Çanakkale ve Kepez’de Başbakanımızın afişlerine yapılan çirkin saldırılar
barışın kenti diye lanse ettikleri şehrimize yakışmamıştır. Aslında daha önceden de
görmeye alışık olduğumuz, muhalefetin karalayıcı, iftiracı, zarar verebilen siyaset
üslubuna denk düşen, neredeyse her seçim döneminde karşılaştığımız bu tablo bizleri
pek de şaşırtmamıştır. Siyasi görüşleriniz farklı olabilir. Ancak tepkileriniz
billboardlardaki afişleri yırtarak, boya atarak değil sandıkta gösterilmelidir.
Demokraside tepkimizi göstereceğiniz en doğru yer de sandıktır.
Bu olayların üzerine 01.08.2014 tarihinde Evreşe Beldemizde CHP Belde Başkanlığına
yapılan silahlı saldırı sonucu CHP heyeti Evreşe’ye gitmiş, partimiz ve Belediye
başkanımız hakkında asılsız iddialarda bulunmuşlardır. Özellikle CHP Çanakkale
milletvekili Sayın Serdar Soydan, Belediye Başkanımızın olayları körüklediğini ifade
ederek yapılan saldırıyı AK Parti’yle ilişkilendirerek eşkıya yakıştırmasında
bulunmuştur.
Bununla da kalmayıp Belediye Başkanımız Ali Kamil Soyuak’ın kendisine oy
vermeyenlere adeta kan kusturduğunu öne sürerek ötekileştirme politikasının
uygulandığını da iddia etmiştir. Bizim belediyecilik anlayışımızda ne belde ne ilçe ne il
belediyelerimizde böyle bir uygulama söz konusu değildir ve asla söz konusu olamaz.
Evreşe belediyemiz belde olmasına rağmen tekstil fabrikalarıyla 70 kişisi Gelibolu’da
yaşayan vatandaşlarımızdan olmak üzere, siyasi ayrım gözetmeden 500 kişiye sağladığı
istihdamla örnek teşkil edecek bir belediye konumundadır.
Yapılan saldırının da partimizle ve teşkilatlarımızla hiçbir alakası yoktur. Gerçekler
soruşturma sonucunda da ortaya çıkacaktır. Soydan, kamuoyu önünde aslı astarı
olmayan iddialarla Belediye Başkanımız ve Evreşe karakol komutanını töhmet altında
bırakmıştır. Esas eşkıya bu söylemlerin iddiaları ile kendileridir. Çanakkale’de,
Kepez’de, Küçükkuyu’da partimize ve afişlerimize yapılan saldırılar bu söylemin
somut göstergesidir.

Bu anlamda AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı olarak Sayın Başbakanımızın
billboardlarda ki afişlerine yapılan çirkin saldırıları ve bizlere atılan iftiraları esefle
kınadığımızı ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu belirtiyor, takdiri değerli
kamuoyuna bırakıyoruz. Saygılarımla.
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