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AK Parti Akyazı İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresinde, İlçe Başkanı Mesut Ekrem
yeniden İlçe Başkanı seçildi.
Koronavirüs tedbirlerinin alındığı kongreye; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat
Demiröz, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü,
AK Parti Milletvekili Recep Uncuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
Yüce, 15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkanı Ali İnci, ilçe belediye başkanları
ve çok sayıda partili yer aldı. İl Başkanı Tever, yeniden AK Parti Akyazı İlçe Başkanı
olarak seçilen Mesut Ekrem ve yönetimine başarılar diledi.
Kongrede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bizim derdimiz millet,
düşüncemiz hizmettir. AK Parti siyasetinin mayasında milleti olduğu gibi merkezinde
de hizmetleri vardır. İlkelerini geride bırakan, bu ülke ve millet için hayalleri olmayan,
düşüncesi sadece yıkmak ve yok etmek üzerine kurulu anlayışın ne bu ülkeye ne de
milletimize bir faydası olmaz, olamaz. Allah’a hamdolsun işte AK Parti işte hizmet işte
Sakarya işte Akyazı.. Hep birlikte Akyazı için yapacak çok işimiz, yürüyecek çok
yolumuz var. Rabbim yardımcımız olsun. Çalışmalarınızda samimiyet, kalplerinizde
merhamet, yüzlerinizde tebessüm, düşüncelerinizde hasbilik hep var olsun. Birlik ve
beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun” dedi.
AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, “Bugün dünden yarında öbür günden daha çok
çalışacağız. İnşallah Akyazı üye hedefinde de birinci olacak. Hem coşkulu hem de

sosyal mesafeye uygun şekilde kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. İlçe Başkanlığına
tekrar seçilen Mesut Ekrem ve yönetimine tekrardan hayırlı olsun dileklerimi
iletiyorum. Akyazı kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, “Sakarya’nın ve Akyazı’nın birlik
beraberliğini gördükçe gerçekten çok mutlu oluyor, geleceğimizden büyük umut
duyuyorum. Güzel bir kongre hazırlanmış. Akyazı’nın sürekli birincilikte kalmasında
ilçe başkanlarımızın da büyük etkileri var. Türkiye’nin kaderi AK Parti ile özdeşleşmiş
durumda. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde daha da ilerleme kat edeceğiz. Bu ülke
milli savunmasını ve kendi sanayisini yapmaya yaraşır bir ülke. Bizler bizim yanımızda
olan her ülkeye sahip çıkarız. Birlik ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmayacağız.
Dünya liderimizle birlikte emin adımlarla yürüyeceğiz. Kongremizin hayırlara vesile
olmasını temenni ediyorum” dedi.

