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Kasım 2013’de Ak Parti İlçe Başkanlığına gelen Fazlı Eren kurduğu ekip ile bugüne kadar, 2
genel, 2 yerel, 1 referandum ve 2 Cumhurbaşkanlığı seçiminden de zaferle çıktı.Eren’in ilk
başarısı, 2014’teki yerel seçimlerle geldi. Gezi olayları ve FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe
girişimlerinin gölgesinde gidilen seçimlerde halk, yine AK Parti’nin arkasında durdu. AK Parti
Aybastı’da yerel seçimlerde yüzde 61’i bulan bir oy aldı. Ordu Büyükşehir Belediyesine yüzde
61, İlçe Belediyesine yüzde 57 ve Belediye Meclisinde yüzde 60 gibi bir oy alarak yerelde AK
Parti zaferi yaşadı. Fazlı Eren’in ikinci sandık yarışı 10 Ağustos 2014’teki Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde gerçekleşti. Muhalefetin çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ve HDP’nin adayı
Selahattin Demirtaş’a karşı Recep Tayyip Erdoğan Aybastı’da tarihin en yüksek oyu olan yüzde
79’u gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke genelinde yüzde 51.79’luk oranla ilk turda
Cumhurbaşkanı seçildi. Böylece Türkiye’de ilk defa halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı göreve
geldi. AK Parti Fazlı Eren ile, üçüncü sandık yarışına, Ahmet Davutoğlu’nun Genel Başkanlığı
ve Başbakanlığı döneminde gitti. 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi çözüm sürecine yönelik
sabotajlar, 6-7-8 Ekim olayları ve çok sayıda tartışma gündemdeydi. Aybastı halkının yüzde 62
oy verdiği seçimlerde AK Parti ülke genelinde halkın yüzde 40,9’unun oyunu aldı. AK Parti, tek
başına iktidara gelemese de onuncu defa sandıktan ilk sırada çıkmayı başardı. Bir sonraki
galibiyet Eren ve Yönetiminin daha organize ve disiplinli çalışmasıyla 1 Kasım seçimleriyle
geldi. Cumhurbaşkanı Erdo-ğan’ın, koalisyon hükûmeti kurulamaması ve Meclisten de bir seçim
kararı alınamaması sonrasında ‘seçimlerin yenilenmesi’ kararını vermesiyle aynı yıl ikinci kez
sandık kuruldu. Haziran ayında AK Partiye yüzde 62 oy veren Aybastı halkı güvenin adresi
olarak gördüğü AK Partiye bu sefer oylarını 12 puan artırarak yüzde 74 oy verdi. AK Parti, ülke
genelinde bu seçimde de yüzde 49,5 oy alarak sandıktan 11. defa ilk sırada çıkmayı başardı.
AK Parti zaferlerine yenilerini eklemeye devam etti. 16 Nisan 2017 Cumhurbaşkanlığı Hükü-met
Sistemi’ne geçiş için yapılan seçimlerden de zaferle çıkmayı başardı. Aybastılı seçmenin yüzde
75’i yeni sistemin ülkemiz için faydalı olacağı yönünde karar belirtti. Türkiye genelinde ise
Yüzde 51.41 ile Evet denilerek onaylandı. Türkiye ilk defa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
ile seçimlere girerken aynı zamanda da ilklere şahitlik etti. Bu seçim sisteminde ittifaklar çok
konuşuldu. Yerel ölçeğine bakacak olursak AK Partide Fazlı Eren ve ekibinin geçmişe dayalı
tecrübesi bu seferde yüzünü gösterdi. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin AK
Parti adayı Recep Tayyip Erdoğan’a Aybastılı seçmen bir kez daha yüksek bir oranda güvenini
belirtti. Aybastı seçmeninin yüzde 75 oyunu alan Erdoğan   Türkiye genelinde aldığı yüzde
52.54 ile yeni sistemin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı oldu. AK Parti Aybastı İlçe Başkanı Fazlı
Eren ve ekibi son zaferini 31 Mart Yerel seçimlerinde kazandı. Yerel seçimler sürecini başından
itibaren nihayete erdirene kadar başarılı bir şekilde götüren Başkan Eren ve ekibi istikrarın
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meyvesini almayı başardı. Yerel seçimlerde Belediye başkanlarından Meclis üyelerine kadar
tamamen yenilenmiş bir kadro ile halkın karşısına çıkan AK Parti Aybastı teşkilatı buradan da
zaferle ayrılmasını bildi. AK Parti Aybastı’da yüzde 65 gibi bir oy oranı ile güven tazeledi. Her
seçimde ülke genelinin üzerine çıkmayı başaran AK Parti Aybastı ilçe teşkilatındaki bu sırrın
nedenini sorduğumuz İlçe Başkanı Fazlı Eren, “Bizler buralarda gönüllü çalışan birer dava
insanlarıyız. Bu bayrağı bizden önceki Başkanlarımız nasıl başarılı bir şekilde taşıdılarsa bizde
üzerimize düşeni yapmak için canla başla çalışıyoruz. Bir davada gönül yoksa orada başarıda
yoktur. Aybastı’da sadece gönül almakla kalmadık tabi, yaptığımız hizmetler ilçe halkımızın
gözünde olumlu görülüyor ki bizlere her dönem yüksek oranda desteklerini sunuyorlar. En son
31 Mart seçimleri bunu tesciller nitelikteydi. Onlara hizmet etmekten dertleri ile dertlenip onlarla
birlikte olmaktan her zaman büyük keyf aldık. Biz tüm Aybastılı kardeşlerimizle bir ve beraberiz.
Onların istek ve talepleri başımız gözümüz üstündedir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra
da böyle olacaktır. Bu başarıyı tek başıma Fazlı Eren olarak değil kardeşlik bağı ile kurulmuş
olan ilçe teşkilatımızla birlikte başardık. 31 Mart seçimlerinde verdikleri bu güzel destekleri için
tüm hemşerilerime saygılarımı sunuyorum.” Dedi
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