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Eyüp Belediyesi tarafından “Eyüp Sultan'dan Sılaya Gönül Köprüsü” projesi
kapsamında binlerce Hafikli hep birlikte iftar yaptı. Sokak iftarına AK Parti Sivas İl
Başkanı Ziya Şahin, Hafik Belediye Başkanı Mitat İlhan, Doğanşar Belediye Başkanı
Necdet Oktay Karaman, ilçe protokolü ve çok sayıda Hafikli katıldı.
Başbakan Erdoğan'ın bir dünya lideri olduğunu söyleyen İl Başkanı Şahin,
“Başbakanımız sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok yerinde bulunan bütün
mazlum milletlere, mahsun insanlara liderdir, önderdir ve onların ümididir. Filistin,
Suriye, Arakan, Myanmar, Mısır, Cezayir, Bosna, Çeçenistan hepsi Türkiye'nin
yardımlarıyla, destekleriyle ayakta duruyor. Hiç bir dil, din ayrımı gözetmeden Recep
Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye her tarafa elini uzatıyor ve büyüklüğünü
gösteriyor ağabeylik yapıyor. Bu ağabeyliği yaparken Hafikliler, Sivaslılar, Türkiye
onun arkasında duruyor. Zira en son seçimde yüzde 45.5 oy vererek tüm Türk milleti
dedi ki; &#8216;Recep Tayyip Erdoğan, senin yanındayız. Hizmetlerinin arkasındayız.
Hizmetine devam et yolun açık olsun' dedi. Bu sebepten hem Sivas'a hem de Hafik'e bir
kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.
&#8216;Son günlerde İsrail Filistin'de kelimenin tam anlamıyla azdı' diyen Şahin
sözlerine şöyle devam etti:
“İsrail büyük bir zulüm yapıyor. Bu zulme bir tek Recep Tayyip Erdoğan &#8216;Dur
der' deniyor. Bir tek Türkiye'nin sesi gür çıkıyor İsrail'e karşı. Onun için Filistin'de
Gazze'de bir insanlık soykırımı yaşanırken artık Tayyip Erdoğan'ın günü geldiğini
sadece Türkiye değil bütün dünya bütün Müslümanlar ve bütün mazlum milletler dile
getiriyor. Artık Tayyip Erdoğan başa gelsin dünyanın lideri olsun ve bu zulme dur desin
isteniyor. Onun için 10 Ağustos'ta cumhurbaşkanlığı seçimi var. Cumhurbaşkanlığı
seçiminde hem Hafik'imiz, hem diğer ilçelerimiz hem Sivas'ımız için hem de özellikle
dünyada akan kanın durması için Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyerek
dünyadaki kötü gidişe hep beraber son vereceğiz.”

İl Başkanı Şahin daha sonra Hafik Gölü&#8216;ne geçerek burada Hafik Belediye
Başkanı Mitat İlhan, Doğanşar Belediye Başkanı Necdet Oktay Karaman ve teşkilat
mensupları ile bir araya gelerek cumhurbaşkanlığı seçimleri ve ilçelerde ki projeler
hakkında fikir alışverişinde bulundu.

