Yazgan, Türkülerle
Gönlünü Fethetti

Halkın

Seçim çalışmaları kapsamında Turgutreis ve Akyarlar’ı ziyaret
eden Ak Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Ali Server Yazgan,
türküler ile karşılandı. Yazgan, belde halkına projelerini
anlattı, türküler söyledi, söyletti.
Söylediği “Sarı Gelin” türküsü ile halkın gönlünü bir kez daha
kazanan Yazgan, “Tek dileğim seçim sonrası Bodrum’un
kazanmasıdır” dedi.
Akyarlar’da diğer beldelerde olduğu üzere yol, okul, içme
suyu, arıtma ve kanalizasyon gibi sorunların başı çektiğini
kaydeden Yazgan, çözüm önerilerini sıraladı:
“Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır”
“Akyarlar, benim başkanlığım dönemimde mevcut belediye
yasasınca mücavir alanda uygulanan statü gereği Valilik ve
Özel İdare’ydi. O nedenle hizmet alamamış olabilirsiniz ama
biz Turgutreis’e 1.5 milyon dolar yatırım yaptık.
Yaptıklarımız ortada bunu kimse inkar etmiyor. Şunu iyi bilin
ki biz hizmet adamıyız, projelerimi açıkladım açıklamaya da
devam ediyorum. Mevlana ve Yunus Emre gibi hiçbir köken,
millet ve ırka dayanmadan yaratılan tüm canlıları sevdik ve
sevmeye devam ediyoruz. Hepimiz insanız ve yaratılanı
yaratandan dolayı seviyoruz. Biz huzur ve mutluluk için
çalışıyoruz. Sorunlarınız bizim için çok kolay işler,
yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.
Yapılan
hizmetlere oy verilecek ise tüm adayların yaptıklarını bir
kefeye beni de bir kefeye koyun; o zaman milletin oyunu bana
vermesi lazım. Çünkü
Hizmetten mahrum kaldığını iddia eden bazı, Turgutreis ve
Akyarlar esnafı Yazgan’ın başkanlık dönemini aradıklarını
belirttiler.

“Dile Benden Ne Dilersen”
Esnafın konuşmasının ardından Yazgan, haftasonu Muğla’ya gelen
Başbakan Erdoğan’ın kendisine söylediği “Bodrum’u al, dile
benden ne dilersen” sözünü hatırlattı.
Bir ülkenin Başbakanının Bodrum için söylediği bu sözlerin göz
ardı edilemeyeceğini vurgulayan Yazgan, şunları söyledi:
“Hem Ekonomi Bakanı hem de genel başkan yardımcısı Süleyman
Soylu da orada idi. Bu ne demek oluyor açıkladığımız ve
açıklayacağımız projelerimiz hayata geçecek ve yarımada
yıllardır görmediği hizmeti alacak, insanımızın refah ve
mutluluğu için ne gerekiyorsa yapılacak. Bir ülkenin başbakanı
söz vermiş ise bu bizim için bir gurudur. Ben yapamayacağım
şeylerin sözünü vermem hem proje açıklıyorum hem kaynak hem de
süre veriyorum. Bunu hangi adaydan duydunuz, onlar için ancak
Atatürk, laiklik ve milliyetçilik var. Biz de Atatürkçüyüz,
milliyetçiyiz ve laiğiz bunu her şekilde de ispatlarız. Böyle
kuru sözler ile proje üretmeyen adaylardan ne beklenebilir.

