ELLİBEŞ, HDP KONGRESİNDE TERÖRİSTLERE SAYGI DURUŞU
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AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP temsilcilerinin de bulunduğu HDP
kongresinde teröristler için saygı duruşunda bulunulmasına tepki gösterdi,
“Şehitlerimizin kemiklerini sızlattınız” dedi.
GEBZE’DE BAŞLADI İZMİT’TE TAMAMLANDIAK Parti Kocaeli İl Başkanı
Mehmet Ellibeş, İzmit İlçe Başkanlığı 66.Danışma Meclisi’nde önemli açıklamalar
yaptı. CHP-HDP ortaklığının Kocaeli’de gün yüzüne çıktığını belirten Ellibeş, şunları
söyledi: “AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı olarak Gebze’de başladığımız Daraltılmış
Danışma Meclislerimizi tam bir ay sonra İzmit’te tamamladık. Bundan yaklaşık üç ay
önce de Yerel Yönetimler Danışma Meclislerimizi yapmıştık. Kocaeli’de saat gibi
işleyen ve her programı bir öncekinden daha heyecanlı geçen teşkilatımız var. Bu
teşkilat öyle inanıyorum ki, Cumhurbaşkanımıza 2023’te en güçlü desteği verecek.”
“Karşımızda her gün yalanlarına yeni bir seviye ekleyen, karalama ve iftira denildiğinde
sınır tanımayan bir anlayış var. Şimdi CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu
denilen şahıs sahte haber sitesi kurmuş. SİHA’ların üretimi durduruldu, Selçuk
Bayraktar sürgün edildi gibi saçma sapan haberleri sosyal medyada paylaşarak
milletimizin aklını bulandırmaya çalışıyor. Aklınca korku vereceğini sanıyor. Ey,

Sezgin Tanrıkulu, bu millet 15 Temmuz gecesi tankların arasından geçip, evine gitmedi.
Direndi, vatanı için mücadele etti. Şimdi vatanını bırakır mı sanıyorsun?”
HDP VE CHP’DEN TERÖRİSTLERE SAYGI DURUŞU“Bunlar bir yandan
helalleşeceğiz diyorlar, bir yandan nasıl hesaplaşacaklarının planlarını yapıyorlar.
Yıllardır yönettikleri İzmir’de yapamadıkları herşeyi, gittikleri doğu illerinde vaat diye
anlatıyorlar. Bunların gizli ortaklarını da biliyoruz. Hoş, artık gizliliği de kalmadı.
Ankara’da masanın altına gizledikleri ortaklık, Kocaeli’de ortaya çıktı. Burada HDP’nin
kongresine temsilci gönderiyorlar. Bu kongrede ne şehitlerimize saygı duruşu var, ne de
İstiklal Marşı okunuyor. Bunun yerine teröristlere saygı duruşu yapılırken, CHP
temsilcileri de onlarla birlikte ayağa kalkıyorlar. Bunu kabul etmek mümkün değil.
Şehitlerimizin kemiklerini sızlattınız”.
ATATÜRK POSTERİ DE ASAMADILAR“Bunlardan ne beklenir ki? Maltepe’de
düzenledikleri toplantıda Genel Başkanları konuşma yaptığı sahneye bir tane Atatürk
posteri koyabildi mi? Meydanda atılan sloganlara engel olabildiler mi? Lafa gelince atış
serbest. Ama ne yaptıklarına baktığınızda durum ortada. Teröristler için saygı duruşu
yapılırken CHP’liler gurula, gülerek poz veriyorlar. Şimdi yeniden soruyorum. Nerde
kaldı sizin Atatürkçülüğünüz, nerde kaldı sizin vatanseverliğiniz. Siz mi bu ülkeyi
aydınlık yarınlara, refaha kavuşturacaksınız?”
SADECE AK PARTİ’NİN DEĞİL, TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ SÖZ
KONUSU“Bunlar HDP ile sadece ortak değil. Bunlar talimatları da açıkça artık
HDP’den alıyorlar. Bu yüzden SİHA’lar teröristleri vurunca CHP’den ses geliyor.
Mehmetçiğimiz Kuzey Irak’a girince bunlardan avazı çıktığı kadar bağırıyor.
Cumhurbaşkanımızın son İl Başkanları toplantısında teşkilatımıza mesajı çok açık. Çok
çalışacağız. Çünkü 2023 seçimleri yalnızca AK Parti’nin değil, Türkiye’nin geleceği
için de çok önemli. Türkiye’de herşeye rağmen üretim ve yatırımları devam ettiren,
doğal kaynaklarını kimsenin ne dediğine aldırış etmeden arayıp, bulan ve kullanmak
için hazırlayan bir Türkiye var. Bizim Liderimize inancımız tam. Yüz yıllık işleri 20
yıla sığdırdık, bugünkü zorlukları da aşacağız.”

