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C umhurbaşkanı’nın doğrudan milletin oyuyla belirlendiği 10 Ağustos 
2014 seçimleri, Cumhuriyet dönemi siyasi tarihimizin en önemli dö-
nüm noktalarından biridir. Özellikle de darbe dönemlerinin etkisiyle, 
ülkemizde Cumhurbaşkanlığı, Anayasa’da sahip olduğu geniş yetki-

nin tersine, adeta vesayet rejiminin bekçisi haline dönüştürülmüştür. 2007 yılın-
da Cumhurbaşkanı’nın doğrudan halk tarafından seçilmesini öngören Anayasa 
değişikliğinin ilk fiili uygulaması olan 10 Ağustos seçimleri, Cumhurbaşkanı’nı, 
gerçek anlamda Cumhur’un Başkan’ı haline getirmiştir.

Cumhurbaşkanlığı’nı ve onunla özdeşleşen Çankaya Köşkü’nü, milletin iradesi ye-
rine ikame ettikleri kendi seçkinci iktidarlarının en önemli müdafii olarak gören-
ler, 2014 yılında yaşanan değişimden fevkalade rahatsızlık duydular. Başbakan-
lığım döneminde Beştepe’de inşasına başlanan külliyenin Cumhurbaşkanlığı’na 
tahsisi, bu rahatsızlığı daha da artırdı. Özellikle Beştepe Külliyesi’ni üzerinden 
Cumhurbaşkanlığı makamını itibarsızlaştırmak için çok büyük iftira kampan-
yaları başlatıldı.

Diğer yandan, Cumhurbaşkanlığı görevine seçilirken, milletime verdiğim, “Farklı 
olacağım, çalışacağım, koşturacağım, mücadele edeceğim” sözünü de, ilk günden 
itibaren yerine getirmeye başladım. Milletimi ve ülkemi ilgilendiren her meselede, 
görüşlerimi kamuoyuna ifade ederek,  hükümete tavsiyelerimi ileterek, tüm dün-
yaya mesajlar vererek insiyatif aldım, öncülük ettim. 

Bu süreçte her fırsatta illerimize giderek, toplu açılış törenleri ve resmi ziyaretler-
le, milletimle aramdaki bağı daima sıkı tuttum. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil 
toplum örgütleri ile özel sektörümüz tarafından düzenlenen programlara katıl-
dım. Bunlarla yetinmedim; milletimizin her kesiminden insanları, çeşitli vesile-
lerle Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayarak, hem kendileriyle 
hasret giderdim, hem de ülke ve dünya meselelerini istişare etme imkânı buldum. 
Aynı şekilde yurt dışı gezileriyle ülkemin ve milletimin menfaatlerini uluslarara-
sı düzeyde savundum.

15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ ihanet çetesi mensubu teröristlerin 
en önemli hedeflerinin başında şahsımın ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin gel-
mesinin sebebi, Cumhurbaşkanlığı makamının ülkenin ve milletin hakiki temsil 
yeri haline gelmiş bulunmasıdır. Bunun için milletimiz, 29 gün süren demokrasi 
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nöbetleri boyunca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, adeta etrafında etten bir du-
var örerek korumaya almıştır.  

Türkiye’nin mevcut yönetim sistemi ile yoluna daha fazla devam edemeyeceği, 15 
Temmuz darbe girişimiyle, bir kez daha ve tüm açıklığıyla görülmüştür. Milleti-
mizin değişim talebine kulak veren siyaset kurumu, 16 Nisan Halkoylaması ile 
nihayet bulan bir süreci başlatmıştır. Milletimizin teveccühüyle yürürlüğe giren 
Anayasa değişikliğine göre Türkiye, 2019 yılı Kasım ayında yapılacak seçimlerle 
yeni yönetim sistemine geçecekti. Muhalefetin erken seçim çağlarına uygun şekil-
de erken seçim kararı alınmasıyla, yeni yönetim sistemi, 24 Haziran 2018 seçim-
leriyle birlikte devreye girmiştir. 

Bu kitap, 2014 yılı Ağustos ayından 2018 yılı Haziran ayı sonuna kadar, Cum-
hurbaşkanı sıfatıyla yaptığımız konuşmalardan oluşuyor. Adını “Yeni Türkiye 
Vizyonu” olarak belirlediğimiz eseri, 4 kitap halinde hazırladık. Birinci kitap, 
“Milletin Evi” başlığıyla, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki programla-
rımızda yaptığımız konuşmalardan teşekkül ediyor. İkinci kitap “2023’e Doğru” 
başlığıyla, yurt içinde katıldığımız programlardaki konuşmalarımızı kapsıyor. 
Üçüncü kitap “Dünya 5’ten Büyüktür” başlığıyla, yurt içinde ve dışında yaptı-
ğımız dış politikayla ilgili konuşmalarımızı içeriyor. “Yeniden Diriliş Yolunda” 
başlığını taşıyan dördüncü kitap ise, AK Parti Genel Başkanlığına seçilmemizin 
ardından, parti faaliyetlerinde yaptığımız konuşmalardan oluşuyor. 

Yeni Türkiye Vizyonu – Milletin Evi / 2023’e Doğru / Dünya 5’ten Büyüktür / 
Yeniden Diriliş Yolunda kitaplarımızı tarihe not düşmek olarak görüyoruz. 
Türkiye’nin gerçekten çok önemli bir döneminin, bizim gözümüzden analizi ma-
hiyetindeki bu kitapların, hem siyasetçiler, hem de bilim insanları için kalıcı bir 
kaynak olacağına inanıyorum. 

      Recep Tayyip ERDOĞAN   
               Cumhurbaşkanı
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. AK Parti Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısının, 
partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Meclis çalışmalarında 

başarılı ve verimli bir hafta geçirmenizi te-
menni ediyorum. 

Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta, Pazartesi 
günü başlayıp, Cumartesi sabah saatlerine 
doğru ülkemize dönmemizle biten uzun 
bir Afrika seyahatimiz oldu. Cezayir, Mo-

Cumhur İttifakı’nın Çok Sağlam 
Bir Zeminde Yürümesinin 

Adımlarını Beraber Atacağız

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 6 Mart 2018
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ritanya, Senegal ve Mali’de çok verimli 
görüşmeler gerçekleştirdik. Bu ülkelerin 
bir kısmında işadamlarımız da bize refa-
kat ederek, kendi alanlarıyla ilgili önemli 
görüşmeler gerçekleştirdiler. Ülkemizin 
çok eski ve tarihi ilişkilere sahip olduğu 
Cezayir’de, Cumhurbaşkanı Sayın Butefli-
ka, Başbakan Sayın Ahmet Uyahya, Meclis 
Başkanı Sayın Sait Buhaca ve Millet Kon-
seyi Başkanı Sayın Abdülkadir Binsalah ile 
samimi görüşmeler yaptık. Gelecek nesil-
lere daha iyi bir ortak miras bırakabilme-
miz için, Kuzey Afrika’nın parlayan yıldızı 
olarak gördüğüm, yaklaşık 3,5 milyar do-
larlık dengeli bir ticaret hacmimizin bu-
lunduğu Cezayir’le bu tür temasları sıklaş-
tırmamız gerekiyor. Cezayir’in milli enerji 
şirketi Sonatrak ile ülkemizin önde gelen 
firmalarından Rönesans ve Bayegan’ın 
ortaklığı vasıtasıyla Adana’da yapılmakta 
olan 1 milyar dolarlık petro-kimya yatırı-
mını, ticari ilişkilerimizdeki yeni dönemin 
habercisi olarak kabul ediyorum. 

Moritanya’ya vardığımız andan itibaren, 
adeta tüm şehrin sokaklara inerek bizi 
karşıladığını, yürekten gelen bir sevgiyle 
bağrına bastığını görmekten büyük mem-
nuniyet duyduk. Hafızlık geleneğinin en 
güçlü şekilde yaşatıldığı Moritanya’da şa-
hit olduğumuz manzara, bize sorumluluk-
larımızın ağırlığını bir kez daha hatırlattı. 
Ülkemizden Moritanya’ya Cumhurbaşkanı 
düzeyinde ilk olan bu seyahatin, insani ve 
ticari ilişkilerimizin geleceği açısından bir 
milat teşkil edeceğini düşünüyorum.

Batı Afrika’nın en önemli ülkelerinden bi-
ri olan Senegal, eskiden beri iyi ilişkilere 

sahip olduğumuz bir ülkedir. Ticaret hac-
mimizin 250 milyon doları bulduğu bu ül-
kenin sahip olduğu büyük potansiyelin ga-
yet iyi farkındayız. Cumhurbaşkanı Sayın 
Sal’in samimi ev sahipliğinde gerçekleşen 
Senegal ziyaretimizde, işadamlarımızın 
bu ülkede yaptıkları yatırımları da yerin-
de görme imkanı bulduk. Afrika’nın çoğu 
yeri gibi, gerçekten ciddi bir yokluğun, 
yoksulluğun hüküm sürdüğü bu ülkeyle 
her alanda yapabilecek çok işimizin oldu-
ğunu düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki 
dönemde ilişkilerimizi çok daha sıkılaştı-
rarak, Senegalli kardeşlerimizle ortak bir 
geleceğe yürüyeceğimize inanıyorum. 

Seyahatimizin son durağı olan Mali, tüm 
ülkeler içinde en sıkıntılı olanıydı. Bu ül-
keye de Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk 
ziyaretimizi gerçekleştirerek, Cumhurbaş-
kanı Sayın Keyta ile halklarımız arasında-
ki ilişkileri geliştirme irademizi teyit etmiş 
olduk. Mali’de bulunan Timbuktu şehri, 
Sahra Çölü’ndeki bir ilim, irfan yuvası ola-
rak bizim gönül coğrafyamızda özel bir ye-
re sahiptir. Bu ülkeyle de siyasi, insani ve 
ticari ilişkilerimizi hak ettiği düzeye getir-
mek için daha çok çalışmamız gerektiğini 
gördük. 

Afrika’da FETÖ Ülkemize 
Büyük Bir Zaman ve Birikim 
Kaybettirmiştir

Afrika seyahatimizde gittiğimiz ülkelerin 
ortak bir özelliği de, 15 Temmuz darbe 
girişiminde ülkemize verdikleri güçlü ve 
samimi destektir. Bu ülkeler, FETÖ okulla-
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rını kısa sürede Maarif Vakfımıza devrede-
rek, samimiyetlerini sözde bırakmayıp, fi-
iliyatta da göstermişlerdir. Kendilerine bu 
vesileyle bir kez daha teşekkürlerimi ifade 
ediyorum.

Yine bu gezilerimiz vesilesiyle gördüğümüz 
bir başka gerçek de, Afrika’da FETÖ’nün ül-
kemize ne kadar büyük bir zaman ve biri-
kim kaybettirdiğidir. Hem Türkiye ismi ve 
Türk bayrağı altında yıllarca uşaklığını yap-
tığı güçlere hizmet etmiş bir yapının tah-
ribatını silmek, hem de tüm ilişkileri yeni 
baştan kurmak için uğraşıyoruz. Kamu ku-
rumlarımızla, TİKA’mızla, iş dünyamızla, 
burslarımızla; eğitim, sağlık, tarım alanın-
daki desteklerimizle Afrikalı kardeşlerimi-
zin yanlarında olmayı sürdüreceğiz. 

Bu kıtada ülkelerimizle tüm ilişkilerimizi 
kazan-kazan ilkesine göre tesis ediyoruz. 
Örneğin, ihracatımızın çok fazla, ithalatı-
mızın çok düşük olduğu ülkelerde, hemen 
ticaret dengemizi nasıl kurabileceğimizin 
yollarına bakıyoruz. Sadece almak veya 
sadece vermek, bu ülkelere iyilik etmek 
değildir. O meşhur misalle ifade edecek 
olursak, acil durumlarda elbette balık da 
vereceğiz, ama asıl olarak balık tutmayı 
öğreteceğiz. Ancak bu şekilde Afrikalı kar-
deşlerimizin asırlardır içine hapsedildik-
leri fasit daireyi kırabilmelerine yardımcı 
olabiliriz. İnşallah, bu kıtayla ilişkilerimi-
zi, her alanda sürekli ileriye taşıyarak sür-
dürmekte kararlıyız. 

Bize yıllarca hep “kara” diye öğretilen 
Afrika’nın aslında ne kadar renkli, ne ka-
dar aydınlık, ne kadar bereketli bir yer ol-

duğunu gördükçe, bu kıtayı sömürenlerin 
insafsızlıklarını, vicdansızlıklarını, ahlak-
sızlıklarını çok daha iyi anlıyoruz. Bu al-
gının, Senegal’deki Gore adasında sembol-
leştiği şekilde, tıpkı bir eşya gibi alınıp-sa-
tılan, işe yaramayanları da denize atılarak 
köpek balıklarına yem edilen insanlara ya-
pılan zulmü örtme gayretinin ürünü oldu-
ğu açıktır. Afrika’nın kara değil dünyanın 
en renkli kıtası, orada yaşayanların da eşya 
değil insan olduğu gerçeğini hala gizleme-
ye çalışanlara inat, biz Afrikalı kardeşleri-
mizle birlikte ortak bir geleceğe yürümeye 
devam edeceğiz. Bu anlayışla, ilk fırsatta, 
bu defa Afrika’nın güneyindeki ülkeleri 
kapsayan bir seyahat daha planlıyoruz. Kı-
tada ayak basmadık yer bırakmayana ka-
dar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz. 

Değerli arkadaşlar, 

Türkiye, bir yandan uluslararası düzeyde-
ki ilişkilerini geliştirmek için çabalarken, 
diğer yandan ekonomisini güçlendirmeye, 
aynı zamanda da güvenlik politikalarını 
hayata geçirmeye gayret ediyor. Bir süredir 
güvenlik önceliklerimizin en başında Suri-
ye’deki gelişmeler yer alıyor. Bugün 46’ncı 
gününe giren Zeytin Dalı Harekâtında gö-
rev alan tüm güvenlik güçlerimize bir kez 
daha Rabbimden muvaffakiyetler diliyo-
rum. Şu ana kadar 700 kilometrekarenin 
üzerinde bir alan teröristlerden temiz-
lendi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 
2872 bine yaklaştı. Türk Silahlı Kuvvetle-
rimiz ve Jandarma personelimizden 41 as-
kerimiz ile Özgür Suriye Ordusu’ndan 159 
kardeşimiz şehit oldu. Tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milleti-
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mize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizi, 
Arif Nihat Asya’nın o güzel dizeleriyle ve 
ardından Fatihalarımızla bir kez daha yâd 
ediyoruz:

“Şehitler Tepesi boş değil

Toprağını kahramanlar bekliyor

Ve bir bayrak dalgalanmak için

Rüzgâr bekliyor

Destanı öksüz, sükûtu derin meçhul askerin

Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye

Yattığı toprak belli

Tuttuğu bayrak belli

Kim demiş meçhul asker diye…”

El Fatiha… 

Duamızın aminini de Mehmet Akif 
Ersoy’la yapalım:

“Millet için ordum etti mi sefer

Kükremiş arslan kesilir her nefer

Döktüğü kandan göğe vursun zafer

Toprağa bir damlası boşa akmasın

Amin! Desin hep birden yiğitler

Allah’u Ekber gökten şehitler

Amin! Amin! Allahu Ekber! Allahu Ekber!”

Evet… Döktüğü kanın tek damlası dahi 
boşa gitmeyen bizim askerimizin yattığı 
toprak da, tuttuğu bayrak da hamdolsun 
bellidir... Ruhunu ve bedenini kirli pazar-
lıkların aracı haline getirmiş, kime hizmet 
ettiği belli olmadan geberip giden terörist-

leri kimse hatırlamayacak, ama biz şehitle-
rimizin hatıralarını ilelebet kalbimizde ve 
destanlarımızda yaşatacağız. 

ÖSO, Afrin Harekâtının Çok 
Önemli Bir Parçasıdır

Zeytin Dalı Harekâtında gelinen nokta 
itibariyle, terör örgütünün sınırlarımızla 
olan irtibatı artık tamamen kesilmiş du-
rumdadır. Örgütün ciddi yığınak yaptığı ve 
direniş gösterdiği yerler arasında bulunan 
Raco ve Şeyh Hadid’ büyük çarpışmalar 
sonucu teröristlerden temizlendi. Son gün-
lerdeki önemli gelişmelerden biri de, hem 
bölgenin kontrolü, hem de örgütün hare-
ket kabiliyetinin sınırlanması bakımından 
kritik öneme sahip Meydanlı Barajı çevre-
sinin ele geçirilmesidir. 

Yine önemli direnç noktalarından olan 
Cinderesi’ne yönelik baskı ciddi bir şekil-
de arttı. Hem havadan, hem karadan Cin-
deresi’ndeki teröristler sürekli sıkıştırılı-
yor. Çok yakında burası da temizlenecek 
ve böylece Afrin şehir merkezinin kuşat-
ması önündeki en büyük engellerden biri 
daha aşılmış olacaktır. Bundan sonra sıra, 
Afrin şehir merkezinin kuşatılarak, orada 
yuvalanmış olan teröristlerin başlarının 
ezilmesine geliyor. Harekâtın bundan son-
raki kısmının çok daha hızlı bir şekilde yü-
rüyeceğine inanıyorum. 

Kahraman askerlerimizin teröristlerin bo-
yunduruğundan kurtardıkları her yerde 
bölge halkı tarafından nasıl sevinçle karşı-
landıklarını sizler de görüyorsunuz. Asker-
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lerimizin, kanları pahasına ele geçirdikleri 
yerlere diktikleri şanlı bayrağımızın dalga-
landığı her yer, adeta bir güven ve huzur 
yuvası haline dönüşüyor. Hani şair; 

“Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder 

Gölgende bana da, bana da yer ver” 

Diyor ya, işte Afrin’de de onun gölgesine 
sığınan korkudan ve kederden azat oluyor. 

Bu vesileyle harekâtı yürüten Genelkur-
may Başkanımıza, kuvvet komutanlarımı-
za,  bölgedeki tüm komutanlarımıza mil-
letim adına şükranlarımızı sunuyorum. 
Süphesiz ki Özgür Suriye Ordusu’nu bir 
yere koymak mümkün değil. Ana muhale-
fet temsilcilerinin, bu kardeşlerimize “te-
rörist” yakıştırması yapmasını bir kez da-
ha kınıyorum. ÖSO, Afrin Harekâtının çok 
önemli bir parçasıdır.

Afrin’de attığımız her adımda karşımıza 
çıkan manzara, yaptığımız operasyonun 
ne kadar doğru, ne kadar haklı ve zaman-
lamasının ne kadar isabetli olduğunu gös-
teriyor. Bugüne kadar bizim operasyonla-
rımızda kasti olarak tek bir sivilin zarar 
gördüğünü kimse iddia edemez, ispatla-
yamaz. Başka yerlerde, başka zamanlarda, 
başka güçler tarafından gerçekleştirilmiş 
zulümleri, sosyal medyada bize mal etme-
ye çalışanların maskesi anında düşüyor. 
Hakikatler ortaya çıktığında, yalanlar gü-
neşe maruz kalmış kardan adam misali 
hızla eriyip buharlaşmaya mahkûmdur. 
Bunun için, ülkemize yönelik ithamların, 
iftiraların, yalanların, saldırıların hiçbirini 
de karşılıksız bırakmamalı, derhal gerçek-

leri ortaya koyarak cevabını vermeliyiz. 
Dünyanın herhangi bir yerindeki tek bir 
kişinin bile bu yalanlara inanarak ülke-
mizle ve milletimizle ilgili yanlış kanaatle-
re sahip olmasına gönlümüz razı gelmez. 
Biz doğruları söyleyelim, buna rağmen ya-
lanların peşinden gitmek isteyenler varsa 
da kendileri bilir. 

Biz Yaşatmanın, Batı İse Sadece 
Konforlarını Korumanın 
Derdinde

Değerli arkadaşlar,

Türkiye’nin DEAŞ ve PKK-PYD terör ör-
gütlerine yönelik sınır ötesi operasyonları, 
içeride ve dışarıda pek çok kesimin gerçek 
yüzünü ortaya koydu. Amerika’da yaşayan 
bir kişi, devletinin Afganistan’da, Irak’ta, 
Suriye’de, Afrika’nın, Güney Amerika’nın 
nice yerlerinde, okyanusların derinlikle-
rinde; yani binlerce kilometre ileride yap-
tığı operasyonları kendi güvenliğinin bir 
gereği olarak görüyor. Benzer bir anlayış 
Avrupa’da da var. Türkiye, sınırlarının sı-
fır noktasında, hatta çoğu defa sınırlarını 
aşan terör tehditlerine karşı harekete geç-
tiğinde ise karşımıza bambaşka bir görün-
tü çıkıyor. Amerika’nın Afganistan’daki 
operasyonları 17’nci yılını geride bıraktı. 
Irak’taki operasyonları da 15’inci yılını 
geride bıraktı. Kimsenin Amerika’ya, “Bu 
kadar uzun süren operasyon mu olur? Bu-
lunduğunuz yerlerden hemen çekilip gi-
din” dediğini duydunuz mu? Ama her gün 
Türkiye’ye, “Afrin operasyonu uzun sürdü, 
hemen bitirip çekilin” çağrısı yapılıyor. 
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Türkiye’nin sınırlarının hemen yanıbaşın-
dan kendisine yönelen tehditler, acaba di-
ğer ülkelerin binlerce, onbinlerce kilomet-
re öteden hissettikleri tehditlerden daha 
mı önemsiz? Türkiye’nin topraklarına dü-
şen bine yakın füze, top ve havan mermisi-
nin etkisi, onların topraklarına asla ulaşa-
mayacak yerlerdeki mühimmatlardan da-
ha mı az? Terör örgütlerinin saldırılarında 
hayatlarını kaybeden, yaralanan vatandaş-
larımızın canı, onların insanlarının canın-
dan daha mı kıymetsiz? Suriye’de alçakça 
katledilen bir milyon çocuğun, kadının, 
yaşlının, sivilin topunun birden hayatının 
değeri onlar için ne ifade ediyor? Kapıları-
nı kapattıkları mültecilerin, niçin evlerini, 
yurtlarını terk etmek zorunda kaldıklarını 
hiç düşünüyorlar mı acaba? 

Türkiye 7 yıldır 4 milyon civarında sığın-
macıya, hiç yüksünmeden, elinde avucun-
da ne varsa onu paylaşarak ev sahipliği 
yaparken, onlar 3-5 mülteciyi alıp alma-
manın kavgasını veriyorlardı. Akdeniz’in 
karanlık sularında yitip giden sayısız insa-
nın vebalini omuzlarımızda hissetmemi-
zi, Ege’de son 6 yılda 168 bin sığınmacıyı 
denizden toplayıp güvenli bir yere ulaştır-
mış olmamız dahi engelleyemiyor. Avrupa 
ülkelerinin sahil güvenlik birimleri sığın-
macıların botlarını delip onları denizde 
ölüme terk ederken, biz hiçbir ön şart ara-
maksızın, her masumun canını kurtarma-
nın peşindeyiz. Zira biz şunu biliyoruz: Bir 
canı kurtarmak, tüm insanlığı kurtarmak 
gibidir. Bu bizim aynı zamanda itikadi bir 
yaklaşımımızdır. Aramızdaki fark işte bu-
dur. Biz ne olursa olsun yaşatmanın, onlar 
ise sadece kendi konforlarını korumanın 
derdindeler. 

Türkiye’nin Afrin’de, El Bab’ta ne yaptığı-
nı, Münbiç’te, Aynel Arab’tan Kamışlı’ya 
kadar Suriye sınırları boyunca her yerde 
ne yapmak istediğini milletimiz de, dost-
larımız da gayet iyi biliyor. Aslında ülke-
mizin amacının terör örgütleri ve onların 
arkalarındaki güçler de farkındalar. Bizim 
bölgeyi asli sahibi olan Suriyeli kardeşle-
rimizin yaşayabileceği güvenli, huzurlu, 
altyapıdan konuta kadar her bakımdan in-
sani şartlara sahip bir yer haline getirmek 
istediğimizi herkes biliyor. Tabii terör ör-
gütlerinin ve arkalarındaki güçlerin derdi, 
Suriye halkının esenliği ve geleceği olma-
dığı için, bu çaba onların işine gelmiyor. 

Doğu Guta’daki son gelişmeler insanlı-
ğa sığar mı? Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinde karar alıyorlar, batsın sizin 
bu kararınız. İşleme konulmayan kararın 
insanlık için ne anlamı var? Siz insanlığı 
kandırıyorsunuz. Biz boşu boşuna “Dünya 
Beşten Büyüktür” demiyoruz. BM, 2.Dün-
ya Savaşı şartlarında kurulan köhneleş-
miş bir sistemle dünyayı yönetmek istiyor. 
Dünyanın kaderi, Güvenlik Konseyi’nin 5 
daimi üyesinin iki dudağı arasına hapse-
dilmiş vaziyettedir. Bu nedenle biz, BM’nin 
yapısının değiştirilmesi gerektiğini söylü-
yoruz. Dünyadaki tüm devletler, BM’deki 
karar mekanizmasında söz sahibi olabil-
melidirler. Bu da dönerli bir sistemle olur. 

Bu fikirlerimizi, ikili görüşmelerde lider-
lere anlattığımız da “haklısınız” diyorlar. 
“Hadi sesinizi çıkartın” dediğimiz zaman 
kimseden çıt çıkmıyor. Dünyada adeta bir 
korkular hegemonyası var. Fakat nasıl ol-
duysa Kudüs meselesinde 128 ülke sesini 
yükseltti.  
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Afrin’deki Teröristlerin 
Silahlarının Namluları  
Ülkemize Dönüktür

Kardeşlerim, 

Ülkemizin sınırları boyunca kurulmaya 
çalışılan terör koridorunun, rejimle de 
büyük ölçüde anlaşma sağlandığına gö-
re, tek bir hedefi olabilir, o da Türkiye’dir.  
Nitekim, Afrin’de ele geçirdiğimiz yerler-
deki tüm tahkimatlar, tüm tuzaklar, tüm 
silahların namluları ülkemize dönüktür. 
Rakka tarafındaki petrol sahası kavgasını 
saymazsanız, Fırat’ın doğusunda da aynı 
durum geçerlidir. 

Şimdi gelin hep birlikte oturup düşünelim: 
Avrupa Birliği’yle olan köklü ilişkileri sebe-
biyle Batı bloğunda yer alan, NATO üyesi 
olan ülkemize yönelik böyle bir hazırlığın 
yapılmasını, biz nasıl DEAŞ’la, Suriye’nin 
istikrarıyla, güvenlik kaygılarıyla izah 
edebiliriz? Buradaki hedef, çok açıktır ki 
Türkiye’dir, Türkiye’nin toprak bütünlü-
ğüdür, Türkiye’nin birliği, beraberliği, be-
kasıdır. İstedikleri kadar yalan söylesinler, 
istedikleri oyalama taktiğini kullansınlar, 
istedikleri diplomasi oyunlarını oynasın-
lar, biz bu gerçeği görüyoruz ve her fırsatta 
yüzlerine vuruyoruz. Sahadaki politikala-
rımızı da buna göre belirliyoruz. Artık bi-
zi kimin ne dediği değil, kimin ne yaptığı 
ilgilendiriyor. Gözümüzün içine baka ba-
ka söylenen yalanlardan artık gına geldi. 
Onun için de, somut uygulamasını görme-
diğimiz hiçbir sözün, hiçbir görüşmenin, 
hiçbir mutabakatın bizim nezdimizde bir 
kıymeti harbiyesi yoktur. 

Yıllardır topraklarımızda başaramadıkla-
rını, şimdi sınırlarımız ötesinden gerçek-
leştirmeye çalışanlara meydanı bırakma-
yacağız. Nasıl yıllardır içimizdeki fitnelere 
geçit vermediysek, 81 milyon tek yürek, 
tek ses olarak ezanımıza, bayrağımıza, is-
tiklalimize, istikbalimize sahip çıktıysak, 
dışarıdan gelen tehditleri de aynı şekilde 
karşılamakta kararlıyız. 

Bu konuda 15 Temmuz bir milattır. Tür-
kiye, 15 Temmuz’dan önceki Türkiye 
değildir. Çelikten bir kütle gibi üzerine 
gelen darbeyi çıplak elleriyle durdurup 
püskürten, şehadeti şeref sayarak ölümün 
üzerine giden bu milleti yolundan döndü-
recek hiçbir güç tanımıyoruz. Nitekim, 15 
Temmuz’un hemen ardından, önce Fırat 
Kalkanı Harekatı, şimdi Zeytin Dalı Hare-
katı konusunda ülke ve millet olarak gös-
terdiğimiz sağlam duruş, bunun en büyük 
ispatıdır. Özgürlük mücadelesi silah değil 
yürek işidir, iman işidir. Elhamdülillah bi-
zim hem silahımız var, hem de kor bir ateş 
gibi yanan yüreğimiz, tunç gibi sağlam 
imanımız var. 

Türkiye’yi ve Türk Milletini, hiçbir köklü 
devlet geleneği bulunmayan, kendi arala-
rındaki didişmeler hariç ciddi bir müca-
dele birikimi olmayan topluluklarla ka-
rıştıranlara verecek cevabımız mevcuttur. 
Eğer, böyle bir devlete, böyle bir millete 
karşı üç-beş teröristi tercih edenler varsa, 
hiç şüpheleri olmasın ki, bu cevabı onların 
da yüzlerine ve yüreklerine çok yakında 
çarparız. 
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Peygamber Efendimizin, hicret sırasında 
kaldıkları mağarada Hazreti Ebubekir’i 
teskin etmek için ifade ettiği, yüce kitabı-
mız Kur’an-ı Kerim’de de zikredilen “Kork-
ma” lafzının İstiklal Marşımızın başına 
yerleştirilmiş olmasının bir sebebi vardır. 
Bu ifade, öyle birilerinin sandığı gibi kor-
kunun reddinin tezahürü değil, tam tersi-
ne Rabbimize olan teslimiyetimizin sem-
bolüdür. Rabbine teslim olanı korkutacak 
hiçbir güç yoktur. 

Biz, işte böyle bir millet olduğumuzu, tarih 
boyunca sayısız defa ispatlamış bir halkız. 
Onun için, yurdumuzun üzerinde tüten en 
son ocak sönmeden, milletimizin değerle-
rine ve vatanımızın her karışı şehit kanla-
rıyla sulanmış mübarek topraklarına kim-
senin el uzatamayacağına yürekten ina-
nıyoruz. Milletimizin bağrından çıkan as-
kerimizin her başarısı bu gerçeğin altının 
bir kez daha çizilmesi anlamına geliyor. 
Rabbim milletimize, ülkemize, askerimize 
güç ve kuvvet versin, her türlü kazadan, 
beladan, fitneden korusun diyoruz. 

Cumhur İttifakı’nda Olmak 
İstemeyenlere, “Güle Güle” 
Demekten Başka Elimizden  
Bir Şey Gelmez

Kardeşlerim,

Biz Afrika’dan Afrin’e kadar ülkemizin 
geleceği için her yerde ve her konuda yo-
ğun bir mücadele yürütürken, maalesef, 
ülkemizde giderek çapı ve seviyesi düşen 
bir ana muhalefet gerçeğiyle karşı karşıya 

olduğumuzu görüyoruz. Her defasında, “A-
caba bu sefer farklı olabilir mi” diye ümit 
ediyoruz, ama ülkemizin ve milletimizin 
bekasını ilgilendiren her kritik konuda, bu 
partinin yanlış tarafta bulunduğu görmek-
ten üzüntü duyuyoruz. 

Siyasi partilerin seçimlere ittifakla girebil-
melerini temin için, ilgili kanunlarda deği-
şiklik yapılması konusundaki düzenleme 
sırasında da benzer bir manzarayla karşı-
laştık. Seçimlere ittifakla girilebilmesi hu-
susu, ne AK Parti’ye, ne de başka bir parti-
ye münhasır değildir. Arzu eden tüm parti-
ler, aralarında böyle bir ittifak kurabilirler. 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde zaten doğal 
olarak gerçekleşecek bu ittifakın, millet-
vekilliği seçimlerine teşmili, yürütme er-
kinde sağladığımız istikrarı yasama orga-
nında da mümkün kılacak bir imkândır. 
Bu işin bir başka faydası da, geçmişte kimi 
seçimlerde zaten yapılan ama adeta hülle 
yöntemi kullanılan seçim ittifaklarının, 
hukuki zemine kavuşturulmasıdır. 

Eskiler “Önce refik, sonra tarik” derler. 
Biz gittiğimiz yol kadar, bu yola kimler-
le gittiğimize de bakıyoruz. Seçim ittifakı 
konusunda MHP’nin desteğiyle Meclis’te 
yol alıyoruz. Ayrıca Büyük Birlik Partisi 
de, CUMHUR İTTİFAKI’NI desteklediğini 
açıkça ilan etti. Bu çatının altında olması-
nı arzu ettiğimiz partiler, eğer kendilerine 
başka bir yol seçiyorlarsa, onlara da “güle 
güle” demekten başka elimizden bir şey 
gelmez. Biz iyi niyetimizi, samimiyetimizi, 
hatta ısrarımızı ortaya koyduk. Geldiğimiz 
noktada aldığımız ret cevabı bizim için 
yeterlidir. Artık herkes kendi yoluna gide-
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cektir. AK Parti bakımından bu mesele ka-
panmıştır. Önümüzdeki dönemde, sadece 
seçimlerden başarıyla çıkmanın yollarını 
arayacak, onunla birlikte ülkemizi hedefle-
rine ulaştıracak reformların hazırlıklarını 
da yürüteceğiz. 

Biz, her şeyden önce azami müşterekle-
rimizin olduğu siyasi hareketlerle, siyasi 
partilerle beraber ittifak kuruyoruz. Asgari 
müşterekler değil, onlarla beraber olama-
yız. Biz azami müştereklerimizin olduğu 
siyasi hareketlerle beraber olma kararını 
verdik, adımı da bunun için böyle attık. 
Biz ümmetin birliğini, beraberliğini sağla-
manın, milletin birliğini, beraberliğini sağ-
lamanın adımını atıyoruz. Bu ittifakın da 
buna hizmet ettiğine inanıyoruz.

Avrupa Birliği, şayet kendisi oyunbozanlık 
etmemiş olsaydı, Türkiye bugün bir Avru-
pa Birliği ülkesi olarak küresel siyasetteki 
yerini alacaktı. Aynı şekilde, Amerika ter-
cihlerini yanlış kullanmamış olsaydı, hem 
kendimiz, hem dostlarımız için bölgede iş-
ler çok başka türlü gelişebilirdi. 

Rusya ve İran’la, anlaştığımız ve birlikte 
olduğumuz hususlar var, anlaşamadığımız 
ve dolayısıyla karşı karşıya geldiğimiz ko-
nular var. Türkiye’nin hiçbir ülkeye, hiç-
bir uluslararası kuruma karşı önyargısı 
yoktur. Biz, herkesle konuşmaya, herkesle 
işbirliğine, herkesle ortak projelere varız. 
Yeter ki, bizim hassasiyetlerimize saygı 
gösterilsin, asgari müştereklerin zemini 
geniş tutulsun… Gerisine halledilebilecek 
meseleler olarak bakıyoruz. 

Türkiye’yi, terör örgütleriyle mücadelesi, 
S-400 hava savunma sistemlerini alma-
sı dolayısıyla eleştirenler, dönüp kendi 
yaptıklarına bir baksalar, eminim hak-
lılığımızı kabul edecekler. Sen, S300’ler 
Yunanistan’a geldiğinde hiç sesini çıkar-
mayacaksın. Türkiye S400’leri alacağı za-
man da bağıracaksın. NATO’nun Genel 
Sekreteri ne diyecek? “Hayır, Türkiye bu 
konuda özgürdür, istediği gibi hareket 
eder” diyecek. Öbürü de, “Bak yaptırım 
uygulayabiliriz’ diyecek. Böyle ittifak, böy-
le bir dayanışma söz konusu olabilir mi? 
Bunlar yanlış alışkanlıklardır. Bu yanlış 
alışkanlıklar bizi etkilemez. Biz bu süreçte 
sağlam duracak, taviz vermeden kendi he-
deflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. 

Kucaklayıcı Olacağız,  
Ürkütücü Olmayacağız

Yine ekonomiden büyük projelere kadar 
her konuda, reform gündemimize sıkı sıkı-
ya sahip çıkıyoruz. Ana muhalefetin milli 
politikalarımızı gölgeleme, ülkemize sal-
dıranlara malzeme sağlama misyonu, ca-
nımızı sıkıyor olsa da, zerre kadar öneme 
sahip değildir. Bu partinin yöneticilerinin, 
daha bugünden seçim sonuçlarını gölge-
lemeye yönelik çabalar içine girmeleri, 
2019’la ilgili ipuçları vermeye yetiyor. 

AK Parti, milletimizin teveccühüyle kurul-
muş, bugüne kadar da sadece ve sadece 
milletimizin desteğiyle gelmiş bir partidir. 
2019’da, yeni yönetim sisteminin gereği 
olarak, bu desteği çok daha ileri seviyele-
re çıkartmak zorundayız. Bunun için tüm 
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teşkilatlarımıza, milletvekillerimize, bele-
diye başkanlarımıza, partimize gönül ver-
miş herkese çok önemli görevler düşüyor. 
Kucaklayıcı olacağız, ürkütücü olmaya-
cağız. Cumhur İttifakı’nın çok sağlam bir 
zeminde yürümesinin adımlarını beraber 
atacağız. 

En geç yılbaşında belediye başkanlıkları 
için seçim iklimine girmiş oluruz. Hemen 
ardından da Cumhurbaşkanlığı ve millet-
vekilliği seçimi geliyor. Dolayısıyla kaybe-
decek tek bir saatimiz, günümüz yoktur. 
Şahsım bir yandan, Sayın Başbakanımız 
ve diğer arkadaşlarımız bir yandan il ana 
kademe ile kadın kolları ve gençlik kolla-
rı kongrelerimize iştirak ediyor, bu süreci 
yürütüyoruz. Geçtiğimiz hafta grup top-
lantımızı gerçekleştiren Sayın Başbaka-
nımız, KOBİ ve Girişimcilik Ödüllerinden 
Milli Savunma Üniversitesi Karargah Su-
baylığı Mezuniyet Törenine kadar pek çok 
toplantıya da katıldı. Bu hafta bizim de ol-
dukça yoğun bir programımız var. Grup 
toplantımızdan hemen sonra Yargıtay’ın 
kuruluşunun 150’nci yıldönümü dolayı-
sıyla düzenlenen sempozyuma katılacak, 
ardından da yeni hizmet binasının temel 
atma törenini icra edeceğiz. 

Çarşamba ve Perşembe günleri, kadınlar gü-
nü vesilesiyle düzenlenen programlara katı-
lacağız. Şimdiden tüm hanım kardeşlerimi-
zin Kadınlar Günü’ünü tebrik ediyorum. 

Bizim için kadın, her şeyden önce insandır. 
Kadının gasp edilen her hakkı, tüm insan-
lığa yönetilmiş bir tehdittir.  Kadının ma-
ruz kaldığı her zulüm, her adaletsizlik tüm 

insanlığın onuruna vurulmuş bir darbedir. 
Üstelik kadın, diğer özelliklerinin yanısıra, 
anne ve eş sıfatlarıyla, toplumda ayrı ve 
çok daha ulvi bir konuma sahiptir. Dün-
yada kadınlarla ilgili sorunların bu derece 
tartışılmasının, bu konuda ifrat ve tefrit 
noktasında çok farklı uçlara savrulmaların 
yaşanmasının sebebi, işte bu temel bakış 
açısındaki eksikliktir.  Erkekle kadını, tıpkı 
bir bedenin iki yarısı gibi düşündüğünüz-
de, fonksiyonlarında farklılıklar olmakla 
birlikte, aslında ikisinin aynı olduğunu 
görürüz. Hatta daha da ötesi, biri olmadan 
diğerinin bir anlamı yoktur. 

Bizim inancımızda insana dair mükellefi-
yetler ve mükafatlar sayılırken, daima ka-
dın ve erkek birlikte zikredilir. Kadınlarla 
ilgili, zaman içinde ve tamamen farklı kay-
nakların etkisiyle ortaya çıkan yanlış anla-
yışları, yanlış uygulamaları hakikatin ken-
disi olarak asla kabul etmiyoruz. Bizim için 
tek hakikat, insanlar arasında derisinin 
rengine, kökenine, diline, boyuna-posuna 
göre ayrım yapılamayacağı gibi, cinsiye-
tine göre de ayrımcılığın olamayacağıdır. 
Bunun tersini düşünen, iddia eden, böyle 
davranan, kim olursa olsun inancımıza da, 
medeniyetimizin özüne de, kadim kültürü-
müzün ruhuna da ters düşmüş olur.  İnşal-
lah, kadınlarla ilgili tüm ayrımcı anlayışla-
rı ve uygulamaları ortadan kaldırarak, bu 
konudaki yanlışların kökünü kurutacağız.  
Buradan bir kez daha tüm kadınlara se-
lamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. 

Cuma günü ise, Genel Merkezimizde dü-
zenlenen Siyaset Akademisinin açılış töre-
ninde olacağız. Hafta sonu da Mersin, An-
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talya, Bolu ve Sakarya il kongrelerimizde, 
inşallah milletimizle ve teşkilatlarımızla 
kucaklaşacağız. 

Bu duygularla bir kez daha sizlere Meclis 
çalışmalarında başarılar diliyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 
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Siyaset Akademimizin kıymetli katılımcı-
ları, değerli arkadaşlarım, sevgili dostlar, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Reha Denemeç kardeşimizce temelleri 
atılan AK Parti 18’inci Dönem Siyaset Aka-
demisi Programının, ülkemiz, partimiz ve 
katılımcılarımız için hayırlara vesile olma-
sını diliyorum. İlk olarak 2008 yılı Ocak 
ayında başlayan Siyaset Akademimizin fa-
aliyetlerine iştirak eden 60 bin ve bunlar-

dan süreci başarıyla tamamlayıp sertifika 
almaya hak kazanan 25 bin kardeşimize te-
şekkür ediyorum. Ülkemizde, halkın siya-
sete ilgisini artırmayı, her alanın uzmanla-
rı tarafından verilen bilgilerle daha bilinçli 
siyaset yapılmasını amaçlayan bu faaliyet, 
diğer partilere de örnek olmuştur. 

Hayatın her alanı gibi Siyaset Akademimiz 
de, zaman içinde gelişerek sürekli ileriye 
gitmiştir. Milletimizin tamamını kucakla-
yan bir parti olarak, Siyaset Akademimiz-

Dinde Reform Aramıyoruz

AK Parti 18. Dönem Siyaset Akademisi Açılış Töreni 
Ankara | 9 Mart 2018
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de de görüş ve meşrep ayrımı yapmak-
sızın herkese kapımız açıktır. Akademi 
programlarına katılanların yaş ortalama-
sının 36 olması, katılımcıların üçte biri-
nin kadınlardan oluşması, programın her 
eğitim düzeyinden ilgi görmesi, yürütülen 
çalışmanın ne derece isabetli ve kapsayıcı 
olduğunu gösteriyor. Bugün de, yaklaşık 
6 bin 500 katılımcıyla, 30 ilimizde akade-
mimizin yeni dönemini başlatıyoruz. Tüm 
katılımcılara başarılar temenni ediyorum. 
Geçtiğimiz 10 yılda Siyaset Akademisi 
programlarımızın gerçekleşmesinde eme-
ği olan herkese teşekkürlerimi sunuyo-
rum. 2019 gibi önemli bir dönemecin he-
men öncesinde başlattığımız bu faaliyetin, 
parti ve ülke olarak hedeflerimize ulaşma-
mız konusunda çok önemli katkıları olaca-
ğına inanıyorum. 

Kardeşlerim,

Bizim tarihimiz de tıpkı adımız gibi 
AK’tır. Bu kadro sicili ak, alnı ak, başı dik 
bir kadrodur. Hamdolsun iktidara gelişi-
mizin üzerinden 15 yıldan fazla süre geç-
mesine rağmen halen milletimize ilk gün-
kü aşkla hizmet ediyoruz. Hayata geçirdi-
ğimiz her proje, çözdüğümüz her sorun, 
ekonomiye kattığımız her artı değer bizi 
ilk günkü gibi heyecanlandırıyor. Büyük 
bir gururla ifade etmek isterim ki; bugün 
AK Parti halen zihniyet, söylem, siyaset 
yapış tarzı itibariyle Türkiye’nin en genç 
partisidir. AK Parti 10,5 milyona yaklaşan 
üye sayısıyla bu ülkenin en dinamik, en 
yenilikçi partisidir. Partimizin asıl gücü 
işte bu özellikleridir. 

Zaman zaman bize 15 yıllık iktidarımızın 
sırrını soruyorlar? Gittiğimiz ülkelerde 
muhataplarımız bize onca saldırıya, onca 
sınamaya rağmen nasıl ayakta durduğu-
muzu soruyorlar? Bizim bu kadar enerjiyi 
nereden bulduğumuzu, yorulup yorulma-
dığımızı merak ediyorlar? Biz de onlara 
hep aynı cevabı veriyoruz. “Milletiyle bera-
ber yürüyeni alaşaği edebilecek hiçbir fani 
güç yoktur” diyoruz. “Hakkin ve halkin ira-
desinden başka irade tanımayız”  diyoruz. 
“Aşkınan çalışan yorulmaz” diyoruz.  “Ne 
zaman ölürsek, işte o zaman yoruluruz” 
diyoruz. 

Evet, AK Partiyi anlamak isteyenler başka 
yerlere değil, öncelikle bizi biz yapan bu il-
kelere bakmalıdır. Bizim 15 yıldır devam e-
den, hamdolsun her gün daha da güçlenen 
hizmet yolculuğumuzun sırrını çözmek is-
teyenler, cevabı bu hasletlerde aramalıdır.

Müslümanlar, Kendilerini Sürekli 
Geliştirmek Durumundadır

Değerli kardeşlerim, 

Tabii bu değişim meselesi, asırlara ve her 
konuya sari bir husustur. Değişimi inkar 
etmek, kafasını kuma gömen devekuşu mi-
sali, kendi kendini kandırmak demektir.  
Elbette asla değişmeyen ve değişmeyecek 
olan şeyler de vardır.  Mesela, İslam’ın son 
din olduğu, asla değişmeyecek bir hakikat-
tir. Mesela, Allah’ın yüce kitabımız Kur’an-ı 
Kerim’de bize açıkça ifade ettiği hükümler, 
yani NAS, asla değişmemiştir, değişmeye-
cektir. Dinimiz İslam ve kitabımız Kur’an-ı 
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Kerim, Rabbimizin emri gereği kıyamete 
kadar caridir. Bu da, dinimizin ve kitabı-
mızın, bugüne kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da kıyamete kadar gelecek olan tüm 
toplumlar, yaşanacak tüm hadiseler, orta-
ya çıkacak tüm yeni durumlar karşısında 
söyleyecek sözü olduğu anlamına gelir. 
NAS değişmeyecektir ama bunlardan ha-
reketle yapılan içtihatlar, geliştirilen kural-
lar ve bunların uygulamadaki karşılıkları 
elbette, zamana, şartlara, imkânlara göre 
değişecektir. Mecelle kaidesidir: Ezmanın 
tagayyürü ile âhkâmın tagayyürü inkâr 
olunamaz. Yani, zamanın değişmesi ile 
ahkâmın de değişeceği inkar edilemez.

Eğer biz içtihatları değiştirmezsek, yani 
uygulamaya ilişkin kuralları içinde bulun-
duğumuz şartlara göre, sabit olan NAS’a 
uygun şekilde yenilemezsek, sadece kendi 
kendimizi kandırmış oluruz. Müslüman-
lar, eskiden olduğu gibi şimdi de kendi-
lerini sürekli geliştirmek durumundadır. 
Müctehitlerimizin de tarihin seyri içinde 
yaptıkları bu değil midir? İnsanlığın bugün 
ulaştığı noktada sahip olduğu imkânları, 
teknolojiyi, iletişimi, şehirleşmenin ge-
tirdiği insan ilişkilerini nasıl yok sayabi-
liriz? Bu tutum, biraz önce ifade ettiğim 
Mecelle kaidesine de aykırıdır. Peygamber 
Efendimiz, “Kolaylaştırınız zorlaştırma-
yınız; müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz” 
buyuruyor. Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim 
vasıtasıyla bize bildirdiği kati emirler ve 
Peygamber Efendimizin Sünneti Seniyyesi 
ortadayken, birilerinin çıkıp, hayatın ger-
çekleriyle ilgisi, alakası ve bağı olmayan 
sözler edip kafaları karıştırması yanlıştır. 

Kimse bizim dinimize fatura kesme hakkı-
na sahip değildir. 

Bu tartışmanın, en çarpıcı örnekleri de ka-
dınlar konusunda yaşanıyor. Sadece ilmi 
bir zeminde teorik bir tartışmanın konusu 
olacak hususların, toplum önünde alelade 
bir meseleymiş gibi konuşulmasını, içe-
riğinin ötesinde, yöntem olarak da doğru 
bulmuyoruz. Ülkemizde pek çok örneğini 
gördüğümüz bir ifrat-tefrit ortamında in-
sanlar, kime kulak vereceğini, neye itimat 
edeceğini elbette şaşırıyorlar.  

Bu konularda konuşma yetkim yok, Diya-
net İşleri Başkanı değilim. Ama Cumhur-
başkanı olarak, bir Müslüman olarak, üze-
rinde sorumluluğu olan bir insan olarak, 
dinimize yönelik bu zafiyete de tahammü-
lümüz yok. Bu noktada bildiğimizi, inandı-
ğımızı da söylemek zorundayız. Temenni 
ediyorum ki, bu konuyla ilgili Din İşleri 
Yüksek Kurulumuz, Diyanet İşleri Başka-
nımız alanı boş bırakmaz. 

Bu konularda asıl ön alması, tavır koyması 
gereken hocalarımızın, ilahiyatçılarımı-
zın, muteber âlimlerimizin ise ya sesleri 
çıkmıyor, ya da söyledikleri duyulmuyor. 
Niye korkuyorsun kardeşim? İslam ilmiyle 
mücehhez olan bir ilim erbabı korkar mı? 
Çıkacaksın, gerçek neyse bunu söyleyecek-
sin. Hiç kimsenin Türkiye’ye böyle bir kafa 
karışıklığı yaşatmaya, dinimizi böylesine 
karikatürize etmeye hakkı yoktur. Bizim 
itirazımız ve hatta isyanımız işte bu had-
sizlikleredir. 
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Kitabımız Kur’an ve İslam’ın 
Hükümlerini Sağa-Sola Evirip 
Çevirmeye Hakkınız Yok

Kardeşlerim, 

İslam’ı değişime kapalı bir din olarak gös-
termeye çalışan zihniyet ile İslam’la uzak-
tan yakından ilgisi olmayan çarpıklıkları di-
nimize mal etmeye çalışan zihniyet, aslında 
aynı gayeye hizmet etmektedir. Her iki yan-
lışın da önüne geçebilmek için, Türkiye’de 
din eğitiminin sağlıklı bir temel üzerinde 
yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardır. Ülke ve 
millet olarak ağır bir bedel ödediğimiz FE-
TÖ tecrübesi, bu bakımdan çok önemlidir. 
Biz dinde reform aramıyoruz. Böyle bir der-
dimiz yok. Haddimize mi? Asla. Ama önüne 
gelen herkesin, kadınlarla ve toplumların 
geri kalan kesimleriyle ilgili ileri-geri ko-
nuşmasının İslam’a getirdiği lekeyi, gölgeyi 
de görmemezlikten gelemeyiz. 

El Kaide, DEAŞ, Boko Haram gibi terör ör-
gütleri, sahih İslam’ın öğretilmesi konu-
sundaki eksikliği kullanarak ortaya çıkmış 
ve palazlanmışlardır. “Bu örgütlerin arka-
sında falanca var, filanca var” yaklaşımı 
doğru bile olsa, bizim derdimize derman 
olmaya yetmiyor. Şayet, arkasında kim 
olursa olsun, kullanılan kişiler bizim in-
sanlarımız ise, ortada çözmemiz gereken 
ciddi bir mesele var demektir. Rabbimizin 
Kur’an-ı Kerim’de biz kullarına defalarca 
yönelttiği “düşünmez misiniz?”, “akletmez 
misiniz?” sorusu, herhalde boşuna değil-
dir. Ömrünü İslam’a, İslam’ı anlamaya, 
anlatmaya adamış ilim adamlarımızın da 

yardımıyla, bu meselenin üstesinden ge-
leceğimize inanıyorum. Bu konuda ilgili 
kurumlarımızın ve muteber ilim adamla-
rımızın daha cesur davranmasını, daha ak-
tif olmasını özellikle rica ediyorum. Aksi 
takdirde hep birlikte çok büyük bir vebal 
altında kalacağımız açıktır. 

Birileri, dün yaptığım konuşmayı çarptıra-
rak sosyal medyada yaymaya başladı. Siz 
bu fakiri korkutamayacaksınız, hak neyse 
onu söylemeye devam edeceğim. Kitabı-
mız Kur’an ve İslam’ın hükümlerini sağa-
sola evirip çevirmeye hakkınız yok. 

Kardeşlerim, 

Türkiye’nin önünde, bu tür tartışmaların 
dışında, çözmesi gereken çok önemli sıkın-
tılar bulunuyor. Ülkemizin güvenlik kay-
gılarının vehimden kaynaklanmadığı, çok 
haklı sebepleri olduğu, attığımız her adım-
da biraz daha doğrulanıyor. Güya DEAŞ’la 
mücadele ettiğini söyleyen ve ülkemizin 
sınır ötesi operasyonlarını “dikkatleri da-
ğıtıyor” diyerek engellemeye çalışanların 
asıl gayesi, gün gibi ortaya çıkmıştır. 

Az önce de hadisi şerifi söyledim, kucakla-
yıcı olacağız. Dinimize gölge, leke düşür-
mek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. 
Sosyal medyada, şurada-burada şahsımıza 
saldıranlar olacaktır. Eğer haksızlık karşı-
sında susarsanız, dilsiz şeytan olursunuz. 

Şimdi de kitabımız Kitabü’l-Furkan’dan 
aldığımız heyecanla, aşkla Afrin’e yürü-
yoruz. Dün Cerablus’ta, Rai’de, El Bab’da 
hedef nasıl Türkiye ise, bugün de Afrin’de 
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tüm hazırlıkların ülkemizi hedef almaya 
yönelik olduğunu gördük, görüyoruz. Sos-
yal medyada konuşanların dedikleri gibi 
olsaydık, yan gelip yatacaktık. Zulme rıza 
zulümdür. Sınırlarımızda bizi taciz eden-
lere karşı hareketsiz duramazdık. Afrin’de 
elhamdülillah iyi bir noktaya geldik. 3171 
terörist etkisiz hale getirildi. Afrin merke-
ze inşallah yakında gireceğiz. 

İşte Bunun için dün DEAŞ’ı yönlendi-
renler, bugün PKK’nın Suriye kolu o-
lan PYD’yi, YPG’yi üzerimize salıyorlar. 
PYD ve YPG’liler maaşı nereden alıyor? 
Amerika’dan. Biliyorsunuz, Amerika’nın 
bütçesi açıklandı. Bu terör örgütlerine ak-
tardıkları paraya bütçeye koymuşlar. Ayrı-
ca her türlü silah desteği de devam ediyor. 
Şimdi biz nasıl müttefik oluyoruz? Bunu 
nasıl izah edeceksiniz. 

Güvenlik Altına Aldığımız Her 
Yerde Halk Askerlerimizin 
Boynuna Sarılıyorlar

Konu Türkiye olduğu zaman, bir anda düş-
manlar dost oluyor, kapalı kapılar ardına 
kadar açılıyor, silah ve para oluk oluk akı-
tılıyor. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi, bir 
süredir ülkemizi harita üzerinde yeniden 
tanzime niyetlenenler bulunduğunu bili-
yoruz. Meselenin Arap, Kürt, Türkmen me-
selesi veya sünni-şii meselesi değil, asırlık 
planların yeniden icrası meselesi olduğu 
açıktır. Hamdolsun bu gerçeği, sadece biz 
değil, bölge halklarının artık tamamı da 
görüyor. Yönetimlerin tercihleri ne olursa 
olsun, coğrafyamızda yaşayan tüm kardeş-

lerimizle bu konuda tam bir mutabakat i-
çindeyiz. Onun için, güvenlik altına aldığı-
mız her yerde insanlar askerlerimizin boy-
nuna sarılıyor, bayrağımızın dalgalanışını 
gözyaşlarıyla takip ediyor. “Türkler geldi, 
bizi teröristlerden kurtardılar” diyorlar. 
Bize bu sözler, dualar yeter.  

Afrin’deki teröristlerin sivillere yapmadığı 
zulüm ve katliam kalmadı. Tuzakladıkları 
bombalarla sivilleri katlediyorlar. Aynı şe-
kilde Batı, Cezayir’de, Ruanda’da, Libya’da 
katliamlar yaptı. Bunların gözü elmas gö-
rür, bunların gözü altın görür, bunların 
gözü petrol görür. Bunların gözü insanı 
görmez. Afrika ziyaretimizde bir hanım 
bize şunu anlattı: Biz oturuyoruz, ismini 
vermeyeceğim bir ülkenin askerleri heli-
kopterle geldiler, elmasları, pırlantaları, 
altınları toplayıp götürdüler. 

Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Biz, 
hiçbir yere, orayı işgal için gitmiyoruz. 
Tam tersine, bölgemizi terör örgütlerin-
den temizleyerek, kendimiz ve tüm dostla-
rımız için güvenli bir gelecek inşa etmek 
için mücadele ediyoruz. Hem kendi güven-
liğimizi sağlamak, hem de komşularımı-
zın, dostlarımızın dertlerine derman bul-
mak, öyle oturduğumuz yerden mümkün 
olmuyor. Bunun için her alanda mücadele 
etmek gerekiyor. 

Son 7 yılda yaşadıklarımız bize, sahada 
yoksak, bu mücadelelerden istediğimiz ne-
ticeyi elde edemeyeceğimizi gösterdi.  Biz, 
yıllar boyunca sabırla güney sınırlarımız-
da güvenliğe, onların ötesinde yaşayan kar-
deşlerimizin de huzura kavuşacağı günleri 
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bekledik. Uluslararası platformlarda ge-
reken tüm girişimlerde bulunduk. Irak ve 
Suriye’den ülkemize gelen 4 milyona yakın 
sığınmacıya, dünyadan doğru dürüst bir 
destek olmadan ev sahipliği yaptık. Ama o 
beklediğimiz günler bir türlü gelmedi. Sa-
hadaki bir terör örgütünün yerine bir baş-
kası ikame edilerek, zulüm ve kan üzerine 
kurulu düzen hep devam ettirildi. 

İlk olarak Bunun üzerine, ilk olarak Fırat 
Kalkanı Harekâtıyla sahaya girdik. Benzer 
şekilde Irak’ta oynanmaya çalışılan oyun-
ları, kararlı duruşumuzla bozduk. arşımız-
da kurulan terör ittifaklarına, kendimizin 
ihtiyaçlarına ve bölgenin gerçeklerine uy-
gun yeni işbirlikleriyle cevap verdik. 

Şu anda Suriye’nin Afrin bölgesini terö-
ristlerden temizlemeye yönelik olarak 
bugün 49’uncu gününe giren Zeytin Dalı 
Harekâtını yürütüyoruz. Şu ana kadar, 3 
bin 171 civarında teröristi imha ederek, 
800 kilometrenin üzerinde bir bölgeyi 
güvenli hale getirdik. Terör örgütünün sı-
nırlarımızla olan irtibatını tamamen kes-
miş durumdayız. Afrin şehir merkezinin 
kuşatılmasının önündeki son engelleri de 
kaldırıyoruz. İşte dün Güvenlik Birimleri-
miz ve Özgür Suriye Ordusu Cinderes’e de 
girdi.

Terör örgütünün sivil halkı nasıl canlı kal-
kan olarak kullandığını hep beraber bir 
kez daha gördük. Bölge halkı teröristler-
den kaçmak istiyor, ancak bölücü örgüt 
yola tuzakladığı patlayıcılarla o insanları 
kalleşçe katlediyor. Bölücü terör örgütü 
çocukları, kızları, daha bıyıkları dahi terle-

memiş körpe delikanlıları anne-balarının 
gözleri önünde vahşice öldürüyor. Bu gö-
rüntüler gün gibi ortadayken kimi kuru-
luşlar bizi sivillere zarar vermekle itham 
edebiliyor. Ülkemizden birileri de hala 
çıkıp “Bizim Afrin’de ne işimiz var” diye-
biliyor. Eğer biz teröristleri Afrin’de imha 
etmezsek, onların gelip eylem yapacağı tek 
yer Türkiye’dir. Bu açık gerçeği hala anla-
mayan kimse ya gafildir ya da bilerek böy-
le davrandığı için haindir. Kimse kendini 
kandırmasın, başkalarını kandırmaya da 
çalışmasın. 

Bölgemizin Bağrına, Asırlar 
Boyunca Oynanacak Bir Hançer 
Saplamak İstiyorlar

Suriye’deki mesele herhangi bir kesimin 
kendi hakkını, hukukunu koruma, kendi-
ne bir gelecek inşa etme çabası değildir. 
Eğer niyet öyle olsaydı, ele geçirilen yer-
lerde ilk iş bölgenin demografisini değiş-
tirmek, insanların asırlardır oturdukları 
evlerine, yurtlarına, hatta çocuklarına el 
koymak veya gözleri önünde onları ya-
kıp yıkmak olmazdı. Amaç, bölgemizin 
bağrına, asırlar boyunca istenildiği gibi 
kanatılacak, istenildiği gibi oynanacak 
bir hançer saplamaktır. Bu hançeri tutan 
el de, ondan fayda sağlayacak olanlar da 
bellidir. Kimse bizden göz göre göre, hem 
kendi bağrımıza, hem de kardeşlerimizin 
sinesine böyle bir hançerin saplanması-
na rıza göstermemizi, tepkisiz kalmamızı 
beklemesin. Biz istiklalimiz ve istikba-
limiz için her şeyi göze aldık. Bugün Af-
rin’deyiz, yarın Münbiç’te olacağız, ertesi 
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gün Fırat’ın doğusunu Irak sınırına kadar 
teröristlerden temizleyeceğiz. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin, başka hiçbir ülkede göreme-
yeceğiniz çok önemli özelliklerinden biri 
de, farklı alanlarda yürüttüğü mücadele-
leri, birbirinden etkilenmeden sürdüre-
bilme kabiliyetidir. Sınırlarımız ötesinde 
bu operasyonları yürütürken, 81 vilaye-
tiyle Türkiye’nin tamamını kalkındırma-
nın, 81 milyonun tamamının refahını 
yükseltmenin de mücadelesini veriyoruz. 
Hamdolsun bugün, geçmişle mukaye-
se edilemeyecek kadar güçlü, müreffeh 
ve özgür bir ülke var. Bugün, geleceğine 
umutla bakan, vatandaşlarına özgüven 
aşılayan, mazlum ve mağdurlara sığınak 
olan güçlü bir Türkiye var. Bugün, bağım-
sız dış politikasıyla, itibarlı pasaportuy-
la, yükselen ekonomisiyle bölgesinde ve 
dünyada söz sahibi bir Türkiye var. Gece-
lik faizlerin yüzde 7 bin 500’leri bulduğu, 
dövizin bir gecede fırladığı, birkaç milyar 
dolar ile ülke ekonomisinin çökertildiği o 
ülke hamdolsun geride kaldı. 

Siz bakmayın kimi kredi derecelendirme 
kuruluşlarının Ali-Cengiz oyunlarına… 
Onların tek derdi Türkiye’yi köşeye sıkış-
tırarak, bundan nemalanacak olanlara yol 
açmaktır. Artık bu kredi notu oyunlarına 
ne kendi piyasalarımız, ne de uluslararası 
piyasalar itibar etmiyor. Daha düne kadar 
Türkiye Cumhuriyeti Devletine efelenen-
ler, bugün askerimizin karşısında gizle-
necek delik arıyor. Kredi derecelendirme 
kuruluşlarının notları bizim nezdimizde 

karne notu değildir. Bizim karne notumu-
zu halkımız verir. 

Bugün savunma sanayinde, ihracatta, üre-
timde kendisiyle yarışan, büyüme oranla-
rında dünyada rekor kıran bir Türkiye var. 
Batılılarda ölçü siyasettir. Türkiye’nin siya-
seti emir alma siyaseti midir, yoksa emir 
verme siyaseti midir? Evet, biz artık bun-
lardan emir almıyoruz. 

Şunu unutmayınız: Güvenlik güçlerimizin 
ayakları altında ezilenler, uçaklarımızın 
bombalarıyla imha edilenler sadece terör 
hedefleri değildir. Onlarla birlikte aynı 
zamanda ülkemize ve bölgemize giydiril-
meye çalışılan deli gömleğini de param-
parça ediyoruz. Terör örgütlerinden temiz-
lediğimiz her toprak parçasıyla beraber, 
Suriye’nin de Irak’ın da geleceğini kurta-
rıyoruz. Türkiye’nin sahaya güçlü bir şe-
kilde girmiş olması, emperyalist hevesleri 
kursaklarda bırakıyor. Suriye’de 7 senedir 
1 milyon masumun alçakça, vahşice öldü-
rülmesi karşısında gıkı dahi çıkmayanla-
rın, ardı ardına endişe beyan etmelerinin 
sebebi budur. 

Doğu Guta’daki vahşeti görmezden gelen-
lerin,  birden Afrin konusunda hassasiyet 
sahibi olmalarının tek nedeni budur. DEAŞ 
kılıfı altında Suriye’yi parçalama hayalleri 
akamete uğrayanlar, bölücü örgütü kaybet-
mekten endişe ediyorlar. Onları kaygılan-
dıran yitip giden milyonlarca hayat değil, 
bozulan hesaplarıdır.
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Sevgili dostlar,

Hep söylediğim gibi, biz kimin ne dedi-
ğine değil, ülkemizin, milletimizin ve 
bölgedeki kardeşlerimizin geleceklerinin 
neyi gerektirdiğine bakıyoruz. Zeytin Dalı 
Harekâtını başlatmak için nasıl kimseden 
icazet almadıysak, sonlandırmak için de 
hiç kimsenin baskısına boyun eğmeyiz. 
Buradan bir kez daha ilan ediyorum: Ope-
rasyonlarımız, Afrin’deki terör bataklığı 
kurutulana kadar devam edecektir. Türki-
ye, güney sınırı boyunca bir terör korido-
runun oluşturulmasına asla rıza göster-
meyecektir. Rabbim kahraman ordumuzu 
muzaffer kılsın diyorum.

Cumhur İttifakı, 7 Ağustos 
Ruhunun Bügüne Yansımadır

Cumhur İtifakı birilerini rahatsız ediyor. 
Demek ki iyi yoldayız. Cumhur İttifakı, 7 
Ağustos’taki birlik, beraberlik ve dayanış-
ma ruhunun bugüne yansımasıdır. 7 A-
ğustos dayanışma ruhunun dayandığı yer 
neresi? 15 Temmuz… İşte 15 Temmuz’a 
inananlar, şimdi Cumhur İttifakını kur-
muşlardır. Cumhur İttifakıyla tabanımız, 
MHP tabanıyla muhabbetini bir ittifak an-
layışı içerisinde, en ufak bir yanlışa fırsat 
vermeden götürmelidir. 

İşte CHP, TBMM Grubumuzu ziyaret etti. 
Grubumuz, tabii böyle bir tezgâha prim 
vermedi, geldikleri gibi gittiler. Çünkü 
bunları tanıyoruz. Bunlar güvenilir değil-
dir. El-ele yürüdükleri kişiler ve partilerle 
ittifak kursunlar. 

Bizim farkımız nedir? Milli ve yerli olanla 
yol yürüyoruz. İnşallah bu dayanışmamı-
zı gerek Mart-2019, gerek Kasım 2019 se-
çimlerinde taçlandırmak suretiyle en ideal 
noktaya kavuşturacağız. 

Allah’ın izniyle Türkiye, yapılan hesapla-
rın tamamını darmadağın edecek güç, im-
kan ve stratejiye sahiptir. Rabbim yar ve 
yardımcımız olsun.

Bu düşüncelerle bir kez daha Siyaset Aka-
demimizin 18’inci döneminin hayırlı ol-
masını diliyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. 
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Sevgili Mersinliler, kıymetli yol ve dava ar-
kadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. Buradan, Mersin’in 
tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki vatan-
daşlarıma selamlarımı iletiyorum. 

Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti 
Mersin teşkilatlarımızda vazife yapmış 
tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı 

sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanla-
ra Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum. 
Kongremizin şehrimiz için, Mersin’le bir-
likte ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Mersin, 16 Nisan halkoylamasında, maa-
lesef, yüzde 36’lık EVET oranıyla, beklen-
tilerimizin çok altında kaldı. İnşallah bu 
kongremiz, Mersin’de yepyeni bir döne-

Ey NATO, Suriye’ye  
Neden Gelmiyorsun?

AK Parti Mersin İl Kongresi | Mersin | 10 Mart 2018
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min müjdecisi olacaktır. 2019 yılındaki se-
çimlerde Mersin’in Türkiye ortalamasının 
üzerine çıkacağına yürekten inanıyorum. 
Tarihiyle, kültürüyle, ekonomisiyle, tarı-
mıyla, geniş bir yelpazedeki zengin insan 
varlığıyla Mersin’i, her bakımdan çok daha 
ileri düzeylere taşımak için elbirliğiyle çok 
çalışmamız gerekiyor. Onun için bugün 
burada, Mersin’den söz istiyorum. 

Evet… 

Ana Kademe!

2019’a kadar kapı kapı dolaşmaya, kucak-
lamadık Mersinli bırakmamaya hazır mı-
yız?

Kadın Kolları!

2019’a kadar her eve girmeye, her gönüle 
dokunmaya hazır mıyız?

Gençlik Kolları!

2019’a kadar ayak basmadık yer bırakma-
yacak şekilde Mersin’i ayağa kaldırmaya 
hazır mıyız?

Maşallah… Türkiye’nin 30 büyükşehrin-
den biri olan Mersin’i, 2019 seçimlerinde 
AK Parti’nin başarı sıralamasında ilk 10’da 
görmek istiyorum. Mersin bu sözü veriyor 
mu? Bu güzel coşkunuz, sevginiz, muhab-
betiniz için her birinize ayrı ayrı bir kez 
daha teşekkür ediyorum. 

Mersin’i Hızlı Tren Hattıyla 
Buluşturuyoruz

Kardeşlerim,

Geçtiğimiz 15 yılda, ülkemizin diğer 80 
vilayetiyle birlikte, Mersin’i de geliştir-
mek, kalkındırmak, geleceğe hazırlamak 
için çok büyük yatırımlar yaptık. Bu dö-
nemde sadece kamu kuruluşlarımız eliy-
le Mersin’e yaptığımız yatırım tutarı 27 
milyar liradır.  Eğitimde, 4 bin 500’e yakın 
yeni derslik, 5 bin 500’ün üzerinde yatak 
kapasitesine sahip yükseköğretim yurtları 
kazandırdık. Sporda şehrimizi, 25 bin kişi-
lik stadyumumuzun da aralarında olduğu 
27 tesisle donattık. 

Sağlıkta, 13’ü hastane olmak üzere, şehir 
genelinde 35 tesisi hizmete açtık. Geçti-
ğimiz yıl açılışını yaptığım 1.300 yatak-
lı Mersin Şehir Hastanesi, ülkemizin en 
modern sağlık tesislerinden biridir. Nasıl, 
Şehir Hastanemizden memnun musunuz? 
Bunlarla kalmıyoruz, tüm ilçelerimize ye-
ni sağlık tesisleri kazandırmanın hazırlık-
ları içindeyiz. 

Mersin’in 279 kilometre bölünmüş yolu 
vardı, biz bunun üzerine bir o kadar da-
ha bölünmüş yol ekledik. Halen, 18 ayrı 
yol projesinin inşası da sürüyor. Erdem-
li-Silifke-Taşucu-Antalya bölünmüş yolu, 
içindeki 7 köprü, 11 tünel ve 2 viyadükle, 
5 milyar liranın üzerinde bütçesi olan dev 
bir projedir. Tamamlanan kısımlarını etap 
etap hizmete alıyoruz. Tamamı, 2021 yılın-
da hizmete girmiş olacak. 
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Antalya bölgesiyle Mersin arasında hızlı 
ve güvenli bir ulaşım sağlayacak bu proje-
nin, hem turizm, hem ticaret bakımından 
şehrimize ayrı bir bereket getireceğine ina-
nıyorum. Mersin’deki mevcut demiryolla-
rını yenilemenin yanında, hızlı tren hattıy-
la da şehrimizi buluşturuyoruz. Mersin’i, 
kuzeyden Ankara ve İstanbul’a, doğudan 
Adana, Osmaniye, Gaziantep istikametine 
bağlayacak hızlı tren hattı, etap etap inşa 
ediliyor. Konya’ya kadar olan bölümünün 
3,5 milyar lira, Gaziantep’e kadar olan bö-
lümünün de 3,8 milyar lira maliyeti olan 
bu projenin tamamlanmasıyla, Mersin’in 
önünde yepyeni bir dönem açılacaktır. 
Ayrıca, Niğde-Kayseri istikametine giden 
tren yolunun elektrik ve sinyalizasyon sis-
temini yenileyerek, burasını da özellikle 
ticari taşımacılıkta önemli bir hat haline 
dönüştürüyoruz. 

Yenice Lojistik Merkezi, kısmen hizmet 
vermeye başladı. Çukurova Bölgesel Ha-
valimanını yap-işlet-devret modeliyle inşa 
etmek istemiştik ama olmadı, şimdi kamu 
eliyle yapıyoruz. Altyapı inşaatı birkaç aya 
bitiyor, hemen ardından üstyapı işlerinin 
ihalesi gerçekleştirilecek. İnşallah, kısa sü-
rede bu havalimanını Mersin’e ve Adana’ya 
kazandıracağız. 

Alaköprü Barajı, Kıbrıs’a su sağlamanın 
yanında, burada 84 bin hektara yakın ara-
zimizi de sulayacak. Şu ana kadar bunun 
12 bin dekarı sulamaya açıldı, kalanıyla il-
gili çalışmalar sürüyor. 

Mersin’e geçtiğimiz dönemde 6 baraj, 7 gö-
let inşa etmiştik, şimdi önümüzde 10 baraj 

ve 8 göletten oluşan bir hedef daha var. 
Tarsus için özellikle önemli olan Pamukluk 
Barajını, inşallah önümüzdeki yıl hizmete 
açıyoruz. Anamur Demirören Barajının 
ihalesi yapıldı. Erdemli Kargıç Barajının 
ihalesi de Haziran ayında tamamlanıyor. 
Amacımız, Mersin’in verimli topraklarının 
tamamını suyla buluşturarak, bereketini 
artırmaktır. Bu noktada kararlılığımız var. 

Çiftçilerimize 15 yılda 1,4 milyar lira ta-
rımsal destek ödemesi yaptık. Tabii Bay 
Kemal’in bundan haberi yok.  “Çiftçileri aç 
bıraktınız” diyor. Hesap ve rakamlar orta-
da. Bu topraklar neyle sulanıyor? Çiftçiye 
bu paralar nereden ödeniyor? Ah Bay Ke-
mal, sen hesap uzmanı olarak kalmışsın, 
daha ileri gidememişsin. 

Tüm bu hizmetleri, önümüzdeki dönemde 
geliştirerek, genişleterek, yaygınlaştırarak 
sürdürmekte kararlıyız. Biz milletimizin 
lafa değil icraata baktığını çok iyi biliyo-
ruz.  Mersin’de yıllarca laftan başka bir şey 
üretmeyenlerin aksine, biz sizlerin karşı-
sına hep icraatlarımızla çıkmaya devam 
edeceğiz. 

Afrin’de 900 Kilometrelik Alan 
Teröristlerden Temizlendi

Kardeşlerim,

Mersin, Birinci Dünya Savaşında işgale 
uğramış bir şehrimiz olarak, özgürlüğün 
kıymetini çok iyi bilir. 1918 yılının son 
günlerinde, Mersin iskelesine yanaşan 
düşman filikasının oradaki görevlileri-
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mize uzattığı zarfın içindeki notta, “Şehre 
asker çıkartılacağı ama idareye karışılma-
yacağı, işgalin geçici olduğu” yazıyordu. 
Kısa bir süre sonra, ilk gelen işgalciler 
yerlerini başka işgalcilere bırakarak çe-
kilirken, Mersin halkı da istiklal mücade-
lesi için çoktan örgütlenmeye başlamıştı. 
Mersin’in hemen tüm ilçelerinde kurulan 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri vasıtasıyla 
düşmana yönelik mukavemet hızlandı-
rıldı. 1921 anlaşmasına kadar şehrin her 
yerinde çok önemli mücadeleler verildi. 
3 Ocak 1922’de bir Türk alayı şehre girdi-
ğinde, Mersinliler çoktan işi bitirmişlerdi. 
Bu vesileyle bir kez daha 97’nci kurtuluş 
yıldönümünüzü tebrik ediyorum. 

Dün bu toprakları düşmana dar eden Mer-
sinliler, bugün de ülkemizin istiklali ve is-
tikbali için yine en ön safta mücadele edi-
yorlar. Terörle mücadele için sınırlarımız 
içinde ve dışında görev yapan kahramanla-
rımız arasında yer alan Mersinli kardeşle-
rimizin cesaretini takdirle takip ediyoruz. 
Mersin’in anaları evlatlarını sadece balla 
değil, aynı zamanda vatan sevgisiyle, ezan 
sevgisiyle, bayrak sevgisiyle de yoğuruyor. 
Mersin’in anneleri sadece evlat değil, aynı 
zamanda birer aslan parçası da doğuruyor.
Bu vesileyle cennetin ayakları altına seril-
diği tüm annelere selamlarımı, saygıları-
mı, hürmetlerimi iletiyorum. 

Kahraman güvenlik güçlerimizin, Meh-
metçiklerimizin, jandarmalarımızın, po-
lislerimizin, güvenlik korucularımızın, Öz-
gür Suriye Ordusu mensubu kardeşlerimi-
zin her biri, gösterdikleri cesaretle, adeta 
analarından emdikleri sütü helal ettirmek 

için yarışıyorlar. Şu an itibarıyle etkisiz ha-
le getirilen terörist sayısı 3213 oldu. Meh-
metçiğimiz Afrin’e girdi-girecek. Bu kahra-
manlarımız, daha önce bölücü terör örgü-
tü mensuplarına gizlendikleri dağları dar 
etmişlerdi. Bu kahramanlarımız, hendek 
eylemlerinde teröristleri kazdıkları çukur-
lara gömmüşlerdi. Bu kahramanlarımız, 
Fırat Kalkanı Harekatında Cerablus’tan El 
Bab ve Rai’ye kadar olan bölgeyi DEAŞ’a 
mezar etmişti. Milletimiz 15 Temmuz ge-
cesi, 7’sinden 70’ine genciyle yaşlısıyla, 
erkeğiyle kadınıyla, fakiriyle zenginiyle 
yüreğinde kor gibi yanan bir imana sahip 
olduğunu, çıplak elleriyle dünyanın en ge-
lişmiş savaş araçlarını durdurabileceğini 
göstermişti. Kahraman evlatlarımız, şimdi 
de Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Hareka-
tında yine destan yazıyorlar. Şu ana kadar 
900 kilometreye yakın alanı teröristlerden 
temizlediler, 3 bin 250’ye yakın teröristi de 
etkisiz hale getirdiler. Güvenlik güçlerimiz 
Afrin’de, arkasında kim olursa olsun, hangi 
eğitimle, hangi silahla teçhiz edilirse edil-
sin, bayrağı ve ezanı söz konusu olduğun-
da, karşısına çıkanı ezip geçeceğini dünya 
âleme ilan etmiştir. Rabbim, tüm güvenlik 
güçlerimizi, tüm evlatlarımızı korusun, 
esirgesin, yardımcısı olsun. Rabbim, mille-
timize ve devletimize zeval vermesin. 

Kardeşlerim,

Bizim, Suriye’de tek bir amacımız vardır. 
O da, sınırlarımız boyunca terör örgütü-
nü Suriye topraklarından söküp atmaktır. 
Böylece, kendi güvenliğimizi temin etme-
nin yanında, yıllardır mağdur ve mazlum 
durumda olan Suriyeli kardeşlerimizin de 
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huzur içinde yurtlarına dönebilmelerini 
sağlayabileceğiz. Türkiye, tarihinde sömür-
ge ayıbı olmayan, işgal lekesi bulunmayan 
bir ülkedir. Biz sadece, hem kendimiz hem 
de dostlarımız için güvenli ve müreffeh bir 
gelecek istiyoruz. 

Biz Dinimiz ve Kültürümüzün 
Gereği, Asla Yıkmanın Peşine 
Düşemeyiz

Terör örgütünün ve onu destekleyenlerin 
Suriye’de neyi amaçladıklarını, adım attı-
ğımız her yerde tüm çıplaklığıyla görüyo-
ruz. Biz, tek bir masum bile maddi-manevi 
zarar görmesin diye kendi askerlerimizin 
hayatını riske atarken, teröristler gözlerini 
kırpmadan çocukları, kadınları, sivilleri 
katletmekten çekinmiyor. Hep söylüyo-
rum, burada bir kez daha tekrarlıyorum. E-
ğer biz, teröristler ve Suriye’de yaptıklarını 
gördüğümüz kimi ülkeler gibi vicdanımı-
zı, ahlakımızı, hassasiyetlerimizi rafa kal-
dırmış olsak, Afrin’i ele geçirmek 3 günlük 
iştir. Suriye’de Humus’un, Halep’in, Şam’ın 
kenar mahallelerinin, Dera’nın, Rakka’nın, 
Hama’nın, Deyruz-Zor’un, İdlib’in nasıl 
yerle yeksan edildiğini gayet iyi biliyoruz. 
Irak’ta Musul’un, Bağdat’ın, Felluce’nin 
ve daha nice şehirlerin nasıl hoyratça en-
kaza çevrildiğini çok iyi biliyoruz. Daha 
da ötesi, bu şehirlerdeki yıkımın ve can 
kayıplarının öyle sadece çatışmayla açık-
lanamayacağını, bunun ötesinde kasıtlar 
olduğunun da çok iyi farkındayız. Ama biz 
onlar gibi olmadık, olmayacağız. Biz hem 
dinimiz, hem kültürümüz gereği, asla yık-
manın, yok etmenin peşine düşemeyiz. 

Gençler, 

Biz millet olarak tarihimiz boyunca hep 
kuruluşun, dirilişin, yaşatmanın peşin-
de koştuk. Bugün de aynısını yapıyoruz. 
Cerablus’u, Rai’yi, Azez’i, El Bab’ı nasıl 
teröristlerden temizledikten sonra, elekt-
riğinden suyuna, eğitiminden sağlığına 
tüm altyapı ve üstyapı hizmetleriyle aya-
ğa kaldırmışsak, Afrin’i de öyle yapacağız. 
Ardından, teröristlerden arındırdıktan 
sonra Mümbüç’i, Aynel Arab’ı, Tel Abyad’ı, 
Resulayn’ı, Kamışlı’yı da ayağa kaldıraca-
ğız. Çünkü biz işgale değil, kardeşlerimizi 
terör örgütlerinden kurtarmaya ve kendi-
lerine aydınlık bir gelecek kurma mücade-
lelerine destek vermeye gidiyoruz. Amacı-
mıza ulaştığımızda da, asla oralarda kal-
mayacak, sınırlarımızın güvenliğini sağla-
ma alarak kendi topraklarımıza döneceğiz. 

Kardeşlerim,

Eğer dünyada gerçekten insan hakları 
peşinde olan, gerçekten terörizme karşı 
samimi duruş sergileyen kim varsa, han-
gi kuruluş varsa, yürüttüğü mücadelede 
Türkiye’nin yanında olmak zorundadır. 
Şimdi buradan sesleniyorum: Ey NATO, 
neredesin? Teröre karşı bu kadar mücade-
lenin içindeyiz, hiç sesiniz çıkmıyor. Türki-
ye, NATO ülkesi değil mi? Afganistan için 
tüm NATO ülkelerini bölgeye davet etti-
niz.  Peki, Suriye’de yaşananları görmüyor 
musunuz? Şu an Suriye’de bulunan bazı 
NATO ülkeleri kudretleri yetse karşımıza 
dikilecekler. Fakat Türkiye’nin dik dur-
duğunu görünce buna cüret edemiyorlar. 
Ama bizim isteğimiz şuydu: Afganistan’da 
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çağırdın geldik, Somali’ye çağırdın geldik, 
Balkanlar’a çağırdın geldik. Şimdi de ben 
çağırıyorum; hadi bakalım Suriye’ye gel. 
Suriye’yle 911 kilometre sınırları olan Tür-
kiye şu anda tehdit altında. Niye gelmiyor-
sun, neden? 

Maalesef, bu konuda çok dertliyiz. Lafa 
geldiğinde insan hakları konusunda man-
galda kül bırakmayanlar, bölücü örgütün 
insan hakları ihlalleri karşısında dut ye-
miş bülbüle dönüyorlar. Lafa geldiğinde 
çatışma bölgelerindeki çocukların, ka-
dınların, sivillerin hakları diye ortalığı 
inletenler; Suriye’de, Irak’ta adeta gözleri 
görmez, kulakları duymaz hale geliyorlar. 
Lafa gelince insanlığın ortak mirası diye-
rek denizlerdeki balinalardan dünyanın 
ücra köşelerindeki taşlara kadar her şeye 
sahip çıkanlar, bölgemizdeki medeniyet 
katliamına dönüp bakmıyorlar bile. Çün-
kü bunların hiçbirinin derdi, ağızlarından 
dökülen kelimeler, kavramlar, değerler de-
ğildir. Bunların tek derdi, parıltılı ambalaj-
lar içinde kendi çıkarlarını korumak, her 
şeyi bu uğurda kullanmaktır. Bunların tek 
amacı coğrafyamızın petrolüdür, gazıdır, 
yeraltı ve yerüstü kaynaklarıdır. Bunun 
için teröristleri dahi kullanmaktan çekin-
memişlerdir.

Suriye’den Giden Tabutların 
Üzerindeki Bayraklar, 
Riyakârlığın Canlı Birer İspatıdır

Türkiye’yi, yıllarca DEAŞ’a karşı yeterince 
iyi mücadele etmemekle suçlayanlar, tüm 
çabamıza rağmen, kendi ülkelerinden bu 

örgüte katılmaya giden onbinlerce kişi-
ye hiçbir engel çıkarmamışlardır. Kendi 
ülkelerinin pasaportuyla ülkemize gelip, 
buradan başka yerlere gidenlerin hesabını 
bizden sormaya kalkanlar, şimdi PYD ve 
YPG’ye katılmak için gelenler konusun-
da da aynısını yapıyor. Suriye’den giden 
tabutların üzerindeki bayraklar, terörle 
mücadele konusundaki riyakârlığın canlı 
birer ispatıdır. Daha da ötesi, her ne ka-
dar en tepelerindeki yöneticiler bizimle 
konuştuklarında aksini söylüyor olsa da, 
diğer her seviyede alenen ve resmen terör 
örgütünün yanında yer alan devletler var. 

Bu vahim durum dünyamızı, hiçbir ülke-
nin terör örgütleriyle olan ilişkilerinden 
dolayı sorgulanamayacağı, yaptırıma tabi 
tutulamayacağı tehlikeli bir yere doğru 
sürüklüyor. Kimsenin şüphesi olmasın ki, 
bu felaketten en büyük zararı, şu anda te-
rör örgütleriyle al takke-ver külah ilişkisi 
içinde olanlar görecektir. Çünkü, bölge-
mizdeki devletler başta olmak üzere, siyasi 
ve ekonomik olarak güçsüz ülkelerin zaten 
başları yeteri kadar sıkıntıdadır. Diğerleri 
ise, bu konularda hem talimsiz, hem de da-
yanıksızdır. En küçük bir hadisenin dahi 
çok büyük kaosa, çok büyük korkuya yol 
açtığı bu ülkelerin, terörün gerçek yüzüyle 
muhatap olduklarında düşecekleri duru-
mu düşünmek dahi istemiyoruz. Biz, hem 
terör örgütleriyle yürüttüğümüz amansız 
mücadeleyi, hem de ikaz görevimizi sonu-
na kadar yerine getireceğiz. 
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Kardeşlerim,

Her krizin içinde yeni fırsatlar da vardır. 
Daha önce söylediğim gibi; Her imtihan 
aynı zamanda bir imkândır. Biz, bölgemiz-
de yaşanan ve şer gibi gözüken hadiselerin 
kendimiz ve dostlarımız için hayra tebdil 
olacağına yürekten inanıyoruz.  Ümit Müs-
lümanın kılavuzudur. Ümidimizi kaybet-
tiğimizde, Allah muhafaza, istikametimizi 
de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalı-
rız. Üstelik bizim ümitli olmamız için sebe-
bimiz de çoktur.  

Hamdolsun ülkemiz, siyasi, sosyal, ekono-
mik her bakımdan sürekli ileriye doğru 
gidiyor.  Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz bü-
yüme rekoruyla, bizden daha iyi durumda 
olan ülkelere bile parmak ısırttık. Bakınız, 
şu anda dünyanın en büyük 10 yatırımın-
dan 5-6 tanesi Türkiye’dedir. Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü 1 numara, Osman Gazi 
Köprüsü 1 numara, Marmaray 1 numara… 
Mersin’e yapılan yatırımları biliyorsunuz. 
Akdeniz Olimpiyatlarını başka ülkeler ya-
pamadı, biz yaptık. Bu oyunlar için 27 kat-
rilyon yatırım yaptık. 

Mersin’e, bu kutlu yürüyüşte en önlerde 
yer almak yakışır. Onun için de sizlerden 
2019’a iyi hazırlanmanızı istiyorum. 

Mersin!..

Ellerini ovuşturarak Türkiye’nin tökezle-
mesini bekleyenlere hak ettikleri dersi ver-
meye var mıyız?

Mersin!...

2019’da sandıkları patlatmaya hazır mı-
yız?

Rabbim hepinizden razı olsun. 
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Sevgili Antalyalılar, AK Parti Antalya İl Teş-
kilatımızın değerli mensupları, çok kıymet-
li yol arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefen-
diler, beyefendiler, sevgili genç kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. Buradan, tüm Antalya’ya, 

Antalya’nın ilçelerindeki, mahallelerindeki, 
yaylalarındaki tüm kardeşlerime selamları-
mı, sevgilerimi yolluyorum.

Antalya İl Kongremizin teşkilatımız için, 
şehrimiz için, ülkemiz, milletimiz ve de-

“Türkleri İslamsızlaştırma” 
Projeleri, İnsanımızın Basireti, 

Âlimlerimizin Gayretleriyle 
Akamete Uğratılmıştır

AK Parti Antalya İl Kongresi | Antalya | 10 Mart 2018 
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mokrasimiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Antalya İl Teşkilatımızın tüm 
mensuplarına, kurulduğu günden bugü-
ne kadar partimizin çatısı altında hizmet 
etmiş, ter dökmüş bütün kardeşlerime 
fedakârlıklarından ötürü şükranlarımı su-
nuyorum. Şüphesiz, AK Parti’nin bugünlere 
gelmesinde onların çok büyük katkısı, eme-
ği bulunuyor. Ayrıca bu kutlu çatı altında 
birlikte mücadele ettiğimiz ancak daha son-
ra ahirete irtihal eden tüm dava kardeşleri-
mize de Allah’tan rahmet diliyorum. Bu ve-
sileyle bir kez daha vatanımız için, bağım-
sızlığımız için, milletimizin geleceği için 
canlarını feda eden tüm Antalyalı şehitlere 
Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Şehit-
lerimizin ailelerine sabr-ı cemil; gazilerimi-
ze de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. On-
ları Antalyalı Osman Yüksel Serdengeçti’nin 
şu ifadeleriyle yâd ediyorum:

“Dedem kayıp olmuş Yemen çölünde 

Amcam şehit oldu urum elinde

Babamın ruhu Çanakkale’de

Beşikte bırakmış beni pederim

Elimde süngüm cenge giderim

Mübarek kaza, cenk, düğüş, sefer

Böyle buyurmuş Ulu Peygamber

Demiş ki: “Yurt için can veren erler, mahşerde 
benimle beraber”

Tanrının buyruğu buna ne derim

Elimde süngüm cenge giderim.

Canlandı gözümde yeniden mazi

Ölürsem şehidim kalırsam gazi..”

Evet, onlar terörle mücadeleden 15 
Temmuz’a, El Bab’tan Afrin’e kadar sınır-
larımızın içinde ve dışında kahramanlıkla-
rıyla tarih yazdılar. Onlar tıpkı Çanakkale’yi 
7 düvele dar eden ecdatları gibi, devletimi-
zin bekasına kast eden alçakları yurdumu-
za asla uğratmadılar. Şayet bugün minare-
lerimizden yükselen Allah-ü Ekber nida-
ları gök kubbeyi süslüyorsa, bayrağımız 
yurdumuzun dört bir yanında gururla dal-
galanıyorsa, bunda en büyük pay şehitleri-
mizindir. Bu topraklar 1071’den beri onca 
saldırıya, ihanete ve pusuya rağmen halen 
İslam’ın Kalesiyse, bunu gözlerini kırpma-
dan şehit olan o cengâverlere borçluyuz. 
780 bin kilometrekarenin her bir karışın-
da huzur ve emniyet içerisinde hayatımızı 
devam ettirebiliyorsak, bunu önce Allah’a, 
sonra şehitlerimizin fedakârlığına borçlu-
yuz. Rabbim hepsinden razı olsun. Yüce 
Mevla şehitlerimizi Peygamber Efendimi-
ze komşu eylesin.

Antalyalı Asla Milli ve Manevi 
Değerlerinden Taviz Vermemiştir

Değerli kardeşlerim,

Antalya’yı, 5 Mart Pazartesi günü idrak et-
tiği fethinin 811’inci yılı hasebiyle ayrıca 
tebrik ediyorum. 8 asır önce bu toprakları 
İslam’la müşerref kılan Selçuklu Sultanı 
Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev’i ve onun 
kahraman askerlerini de minnetle, şük-
ranla anıyorum. Antalya; asırlardır yetiş-
tirdiği âlimler, kadılar, hocalar ve devlet 
adamları ile medeniyetimizin en önemli 
karargâhlarından olmuştur. Elmalılı Ham-
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di Yazır, Ahmet Hamdi Akseki, Seyyid Ce-
maleddin Hazretleri, Ahi Yusuf, Şeyh Si-
nan, Şengül Dede gibi birçok ilim ve gönül 
erbabı bu toprakları ilim, hikmet ve aşkla 
yoğurmuştur. Ben hepsine Allah’tan rah-
met niyaz ediyorum. Antalya’nın aynı gele-
neği bugün de sürdürdüğünü görmekten 
büyük memnuniyet duyuyorum.

Nasıl kökleriyle bağı kopan bir ağacın 
ayakta kalması mümkün değilse, medeni-
yet değerleriyle bağı zayıflayan bir mille-
tin de varlığını sürdürmesi imkânsızdır. 
Din, ilim, ahlak ve adalet bizi millet olarak 
ayakta tutan taşıyıcı sütunlardır. Bu millet 
asırlar boyunca İlayı Kelimetullah’ın san-
caktarlığını yapmış bir millettir. Bu millet, 
Efendimize hürmeten ordusuna Mehmet-
çik ismini verecek kadar Peygamber aşığı 
bir millettir.

Biz, 3 kıta 7 iklimde cenk meydanlarını 
Allah–Allah nidalarıyla inletmiş bir ecda-
dın torunlarıyız. Biz, Kudüs’e, Mekke’ye, 
Medine’ye hizmetkârlık yapmayı en büyük 
paye gören, en büyük şeref kabul eden bir 
milletin mensuplarıyız. Bu karakterimizle 
de daima iftihar ediyoruz. Bizi biz yapan, 
Türk Milletini yüzyıllardır dimdik ayakta 
tutan asıl hasletlerin bunlar olduğunu çok 
iyi biliyoruz. Nasıl biz bu gücümüzün far-
kındaysak, elbette hasımlarımız da farkın-
da… Biz nasıl hayat pınarlarımızı koruma-
nın mücadelesini veriyorsak, onlar da bu 
pınarları kurutmanın çabası içindedir. 

Son iki asırdır Türk Milletinin can damar-
larını kesmek için içerden ve dışarıdan na-
sıl bir kampanya yürütüldüğünü sizler de 

biliyorsunuz. “Türkleri savaş meydanında 
değil, asıl tarihte yenmek gerektiğini”  söy-
leyenler, doğrudan milletimizin değerle-
rine saldırmışlardır. Senelerce ülkemizde 
belli kesimlerin ağızlarını her açışlarında 
“Din terakkiye, yani ilerlemeye manidir” 
demeleri boşuna değildir. Osmanlı’nın ge-
rilemesinin nedeni olarak başka unsurlar 
değil, sadece ve sadece milletimizin inan-
cının, itikadının, mensubu olduğu mede-
niyetin gösterilmesi de sebepsiz değildir. 
Tek Parti döneminde camilerimizin mih-
raplarının öksüz, minarelerinin ezansız 
bırakılmasının nedeni de budur. 

Ne diyorlardı:

“Ne mucize ne efsun,

Ne örümcek, ne yosun

Çankaya yeter bize

Kâbe Arab’ın olsun” 

İşte bu mısralarla sembolleşen o karanlık 
zihniyet, tüm çabalarına rağmen, milleti-
mizin dirayeti sayesinde başarılı olama-
mıştır. Bunların haşa bir sürü abuk sabuk 
ifadeyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi 
Mustafa Kemal’i istismar etme gayretleri 
de başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

“Hak dini Kur’an dili” tarzı abidevi eserler 
ortaya koyarak, her düzeyde sorumluluk 
üstlenerek, bu din ve millet düşmanlarının 
heveslerini kursaklarında bırakan Elmalılı 
Hamdi Yazır ve Ahmet Hamdi Akseki gibi 
âlimlerimizden Allah razı olsun. Ecdadı-
mızın mirasını yaşatmanın mücadelesini 
veren dava adamları çile çekmişler, bedel 
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ödemişler, baskı görmüşler; ancak mille-
timizin hayat pınarlarının kurutulmasına 
müsaade etmemişlerdir. Milletimiz de, 
hamdolsun hiçbir zaman, özüne, ruhuna 
ve karakterine yabancı ideolojilerin peşine 
düşmemiştir. Bir dönem Antalya’da yapıl-
maya çalışıldığı gibi “Bira Festivallerine, 
Ölüleri Yakma Projelerine, Başörtüsü Düş-
manlığına” rağmen, insanımız asla milli ve 
manevi değerlerinden taviz vermemiştir. 
FETÖ gibi ihanet çetelerini de devreye sok-
salar, Müslüman mahallesinde salyangoz 
satma girişimleri bugüne kadar hep başa-
rısız olmuştur, bundan sonra da başarısız 
olacaktır. “Türkleri islamsızlaştırma” pro-
jeleri, hamdolsun insanımızın basireti, 
âlimlerimizin gayretleriyle her seferinde 
akamete uğratılmıştır.

Arif Nihat Asya’nın şu duası, Allah’a şükür, 
karşılıksız kalmamıştır:

Biz, kısık sesleriz… Minareleri,

Sen, ezansız bırakma Allah’ım!

Ya çağır şurda bal yapanlarını,

Ya kovansız bırakma Allah’ım!

Mahyasızdır minareler… Göğü de,

Kehkeşansız bırakma Allah’ım! 

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,

Müslümansız bırakma Allahım!

Bize güç ver… cihad meydanını

Pehlivansız bırakma Allah’ım!

Evet… Bize düşen bu duaya milyon kere 
âmin demektir. 

El Kaide, DEAŞ Gibi Eli Kanlı 
Çeteler Küresel Projenin 
Ürünleridir

Kardeşlerim,

Dün olduğu bugün de, ülkemizi ve milleti-
mizi hedef alan oyunlar, senaryolar vardır, 
olacaktır.  İşte onun için şimdi Afrin’deyiz 
değil mi? Şimdi ordumuz muzaffer olarak, 
Yahya Kemal’in diliyle yürüyor. Ne diyor 
Yahya Kemal; 

“Şu kopan fırtına Türk Ordusudur yâ Rabbi

Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi

Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın

Galib et; çünkü bu son ordusudur İslâm’ın.”

Evet, şu anda Mehmetçiğimiz Afrin’e girdi 
girecek. Mehmetçiğimiz Afrin’i teröristler-
den temizliyor. Teröristleri sonuna kadar 
kovalayacağız. 

Er meydanında bileğimizi bükemeyenler, 
bizi madden ve manen esir alamayanlar, 
köklerimize saldırmaya devam ediyor. 40 
yıl boyunca sinsi bir yılan gibi milletimi-
zin koynunda beslenen; din, hayır, hizmet, 
himmet gibi kavramları kullanarak devle-
timize ve toplum bünyemize sızan FETÖ,  
bu saldırının en son örneğidir. El Kaide, 
DEAŞ gibi eli kanlı çeteler de aynı şekilde 
bu küresel projenin ürünleridir, araçları-
dır. Dikkat ederseniz, bu örgütlerin hedefi 
sadece Müslümanlardır. Bu terör örgüt-
lerinin saflarında savaşanlar neredeyse 
sadece Müslüman kanı dökmüşlerdir.  Üs-
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telik bir taraftan masum insanların kanını 
su gibi akıtırlarken, diğer taraftan da İslam 
düşmanlarına istismar edebilecekleri bol-
ca malzeme vermişlerdir.

Bu örgütlerin bir başka gayesi de, sahih 
İslam anlayışıyla Müslümanlar arasında-
ki muhkem bağı kopartmaktır. Dinimizi 
tahkir edenler ile dinimizin kavramlarını 
bu amaçla kullananlar aslında aynı plana 
hizmet ediyorlar. Biri timsahın alt çenesi, 
diğeri de üst çenesidir. Ancak her ikisinin 
de hedefi Müslümanlardır, asırlardır bizi 
ayakta tutan kadim değerlerimizdir. Biz 
bunların çalışma usullerini, niyetlerini, 
perdelemeye çalıştıkları emellerini çok iyi 
tanıyoruz. Çünkü biz bunların sadece cibil-
liyetini değil, adeta ciğerini biliyoruz. 

Bu millet dinine, imamına, itikadına çelik 
halatlarla bağlı bir millettir. Hiç kimsenin, 
hiçbir sinsi planın bu bağı kesmeye gücü 
yetmez. Bizler 40 yıllık siyasi hayatımız bo-
yunca olduğu gibi bundan sonra da, inan-
cımızı ve değerlerimizi hedef alan bu sal-
dırılarla ve onların gerisindeki çevrelerle 
mücadeleye devam edeceğiz. 28 Şubat dö-
neminde olduğu gibi birkaç yanlış örneğin 
büyütülerek, köpürtülerek milletimizin 
inancına saldırı vesilesi haline getirilme-
sine de göz yummayacağız. Bu mücadele-
yi yürütürken aynı zamanda, milletimizin 
gönül dünyasını mamur eden ehli tarikin, 
ehli ilmin, hikmet erlerinin zarar görme-
sine de kesinlikle izin vermeyeceğiz. Altı-
nı çizerek söylüyorum: Türkiye’de artık 
insanların inancından, itikadından, meş-
rebinden dolayı horlandığı günler geride 
kalmıştır. Bu ülkede vatandaşlarımızın 

kılık kıyafeti veya dış görünüşü sebebiyle 
baskı gördüğü dönemler de son bulmuş-
tur. Rabbim bize imkân verdiği sürece hiç 
kimsenin o kötü dönemleri hortlatmasına 
da, buna zemin hazırlamasına da müsaade 
etmeyeceğiz. Çünkü bizim sorumluluğu-
muz 81 milyon vatandaşımızın tamamına 
karşıdır. Attığımız her adımda, bu sorum-
lulukla hareket ediyoruz. 

Sevgili Antalyalılar,

Çok değerli kardeşlerim,

Tıpkı iman gibi millete hizmet etmek de 
nasip işidir. Biz vatanımızı da, milletimizi 
de büyük bir tutkuyla seviyoruz. Biz, ma-
kam, mevki, rütbe, paye düşkünü değiliz. 
Biz insanımıza sevdalıyız. Biz milletimize, 
ülkemize aşığız. Biz vatanımızın her bir 
karış toprağına, onun üzerinde kurulmuş 
olan şehirlerimize tutkuyla bağlıyız. Biz 
81 vilayetimizin tamamına hizmet etmek, 
onları büyütmek, huzura, güvenliğe, refa-
ha kavuşturmak, imar ve inşa etmek için 
yollardayız. Nasıl aşkınan çalışan yorul-
mazsa, biz de sizlere ve Antalya’ya hizmet 
etmekten yorulmuyor, yüksünmüyoruz.

15 Yılda Antalya’ya 30,5 Milyar 
Liralık Yatırım Yaptık

İşte bu anlayışla geçtiğimiz 15 yılda 
Antalya’ya 30,5 milyar liralık yatırım yap-
tık. Eğitimde, 9 bin yeni derslik inşa ettik, 
10 bin 207 yatak kapasiteli yükseköğrenim 
yurtları yaptık. Bu yıl Gazipaşa’da 500 kişi-
lik, önümüzdeki 3 yıl içinde de il genelin-
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de toplamda 4 bin kişilik yükseköğrenim 
yurdunu daha Antalya’ya kazandıracağız.  

Sporda, 33 bin seyirci kapasiteli Antal-
ya Stadyumunu ile 10 bin seyircili spor 
salonunu, gençlerimizin ve sporseverle-
rin hizmetine sunduk. Daha önce burada 
CHP’nin belediyesi yok muydu? Niye böy-
le bir salon yapmadı? 

Sağlıkta, 19’u hastane olmak üzere toplam 
54 adet sağlık tesisini tamamladık. Finike 
Devlet Hastanesiyle beraber 4 adet sağlık 
tesisimizin inşası devam ediyor. 1.000 ya-
taklı Şehir Hastanesi dâhil toplam 39 sağlık 
kuruluşumuzla ilgili çalışmalar da sürüyor. 

TOKİ aracılığıyla 3 bin 849 konutu hak sa-
hiplerine teslim ettik.

2002 yılına kadar Antalya’ya 195 kilomet-
re bölünmüş yol yapılmıştı… Biz buna 15 
yılda tam 409 kilometre daha ekleyerek, 
Antalya’nın bölünmüş yol uzunluğunu 640 
kilometreye çıkardık. İnşa ettiğimiz Aydın-
Denizli Otoyolunu Afyon ve Antalya’ya ka-
dar uzatacak projenin ihalesini bu yıl için-
de yapıyoruz. Denizli-Burdur ve Burdur-
Antalya Otoyollarının da proje çalışmaları 
devam ediyor. 

Geliyorum Antalya-Alanya Otoyoluna… 
Uzunluğu 155 kilometre olan bu projenin 
ön çalışmaları tamamlandı. İnşallah en kı-
sa sürede ihalesine ve inşasına başlanacak. 

19 kilometre uzunluğunda ve 15 istasyona 
sahip olan Antalya Şehir Meydanı-Havali-
manı-Expo Tramvay hattını tamamlayıp, 

hizmete aldık. Antalya’yı yüksek hızlı tren 
ve hızlı tren hatlarıyla İstanbul’a, İzmir’e, 
Ankara’ya ve ülkemizin dört bir yanına 
bağlıyoruz. Bununla ilgili projelerimiz de 
son aşamasına geldi.

Antalya Havalimanı’nı, iç ve dış hatlar ter-
minal binasını büyüterek yıllık 35 milyon 
yolcu kapasitesine ulaştırdık. İkinci bir 
havalimanı olarak Gazipaşa Havalimanı’nı 
Antalya’ya kazandırdık.  Üçüncü havali-
manı için de kolları sıvadık. 4 milyon yol-
cu kapasitesi ve 850 milyon lira yatırım be-
deli olan Batı Antalya Havalimanını, 2022 
yılına kadar tamamlayıp hizmetinize sun-
mayı hedefliyoruz.

Kaş ve Alanya yat limanlarını hizmete aç-
tık, Demre ve Gazipaşa yat limanlarının 
yapımı da sürüyor. Turizmimizin başkenti 
olan Antalya için ayrıca Demre’de bir Kru-
vaziyer Limanı yapmayı planlıyoruz.

2016 yılı Antalya turizmi için 15 Temmuz 
darbe girişimi, bölgede yaşanan sıkıntılar 
gibi nedenlerle beklentilerin altında geç-
ti. Hamdolsun 2017 yılında turist sayısı, 
2016’ya oranla yüzde 57’lik artışla yeniden 
10,5 milyona çıktı. İnşallah Antalya için bu 
yılki turist hedefimiz 14 milyon…

Demre Çağman Barajı ile Manavgat Çardak 
Barajı’nın ihalelerini yaptık, inşallah ya-
kında inşaatlarına başlıyoruz.  Antalya’nın 
2045 yılına kadar içmesuyu ihtiyacını kar-
şılamak için de isale hattı inşa ediyoruz.  
Dim Barajından aldığımız suyu Alanya’ya 
ileterek, oraya da menba kalitesinde içme-
suyu sağlayacağız.
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EXPO Alanının Antalya’mıza 
Farklı Hizmetler Vermesini 
Temin Edeceğiz

Değerli kardeşlerim,

Şüphesiz, eser yapmak kadar bunların 
değerini, kıymetini bilmek de önemlidir. 
Antalya’ya kazandırdığımız prestij proje-
mizden önde gelenlerinden biri de, 112 
hektarlık arazi üzerine kurulan Uluslara-
rası EXPO 2016 Fuar alanıydı. Yaklaşık 3 
milyar lira harcanarak tamamlanan bu 
projeyi, şehrimizin tanıtımı ve ülkemizin 
uluslararası konumu açısından son dere-
ce önemli gördük. EXPO’ya aynı zamanda, 
Antalya’nın turizm potansiyelini “deniz-
kum-güneş” kısır döngüsünden de kur-
taracak bir eser nazarıyla baktık. Her ne 
kadar hedeflerin çok gerisinde kalınmış 
olsa da 4,7 milyon kişinin ziyaret ettiği bu 
alanın Antalya’ya kazandırılmasını dahi 
bir kazanım olarak gördüm.  Fuar bittikten 
sonra da, ilgili tüm kurum ve kuruluşları-
mızın, bu projenin ürünlerinin yaşatılması 
hususunda gayret göstermeleri gerekiyor-
du. Bunun için gereken formüller üretil-
meli ve fuarın bitmesini müteakip devreye 
alınmalıydı. Şimdi yeni bir çalışmanın içe-
risindeyiz. Bakanlık ve Büyükşehir Bele-
diyemiz müşterek bir çalışma yapacaklar. 
EXPO alanının Antalya’mıza ve ülkemize 
daha nice farklı hizmetler vermesini temin 
edeceğiz.

Şimdi buradan AK Kadroya soruyorum.

Ana Kademe! 

2019 için kapı kapı dolaşmaya hazır mı-
yız?

Hanımlar!

2019 için kapı kapı dolaşmaya hazır mı-
yız?

Gençler!

2019 için kapı kapı dolaşmaya hazır mı-
yız?

Maşallah, Barekallah…

Günümüz kutlu olsun. Kongremiz hayırla-
ra vesile olsun inşallah. 

Sağ olun, var olun. 
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Sevgili Bolulular, kıymetli yol ve dava arka-
daşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, siz-
leri en kalbi duygularımla, muhabbetle, has-
retle selamlıyorum. Buradan, Bolu’nun tüm 
ilçelerindeki, mahallelerindeki, köylerinde-
ki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. 

Kuruluşundan bugüne kadar AK Par-
ti Bolu teşkilatlarımızda vazife yapmış 
tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanla-
ra Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum. 
Kongremizin Bolu’yla birlikte ülkemiz, 

Yerli Silahları Yapan 
Mühendislerimiz Cephede 

Askerlerimizle Birlikte Vatan 
Savunması Yapıyorlar

AK Parti Bolu İl Kongresi | Bolu | 11 Mart 2018
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milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.

Bolu, 16 Nisan halkoylamasında, yüzde 
62’lik EVET oranıyla, Türkiye ortalaması-
nın üzerinde bir sonuç elde etti. Cumhur-
başkanlığı seçiminde de yüzde 66’lık bir 
destekle yanımızda yer almıştınız. Bize 
olan güvenleri, teveccühleri, destekleri i-
çin Bolulu tüm kardeşlerime teşekkür edi-
yorum. Tabii bizim Bolu’dan beklentimiz 
daha büyük… İnşallah 2019’da Bolu’yu 
çok daha üst sıralarda görmek istiyoruz. 
Köroğlu’nun ahfadına, Tokad-i Hayrani’nin, 
Akşemseddin’in, Ümmi Kemal’in yoldaşla-
rına böylesi yakışır değil mi?

Evet… Şimdi öyle bir ses verin ki, Bolu da-
ğının zirvesinde direksiyon sallayan kam-
yoncu kardeşim de, Bolu tünelinden geçen 
otobüs şoförü kardeşim de duysun. Öyle 
bir ses verin ki, yuvaları Bolu’da olan ama 
şu anda Afrin’de operasyon yürüten ko-
mandolarımız dahi duysun. 

Ana Kademe!

2019’a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır 
mıyız?

Kadın Kolları!

2019’a kadar her eve girmeye, her gönüle 
dokunmaya hazır mıyız?

Gençlik Kolları!

2019’a kadar liselerden üniversitelere, öğ-
rencisinden çalışanına kadar tüm gençleri-
mize ulaşmaya hazır mıyız?

İşte özlediğimiz, görmek istediğimiz Bolu 
budur. Maşallah… Sizlerin desteği, Allah’ın 
yardımıyla, 2019’da ülkemizi hem yeni yö-
netim sistemine geçirecek, hem de 2023 
hedeflerine bir adım daha yaklaştıracağız. 

AK Parti, milletimize ve bu vatana aşıktır. 
Onun için yorulmadık, gece-gündüz deme-
den memleket yollarında yürüdük. Uzun 
ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz-gece… 
AK Parti, Ferhat gibi dağları delerek Şirin’e 
ulaştı. Biliyorsunuz, Bolu Dağını kimse de-
lemiyordu, biz deldik. Bolu Tünelini pata-
tes deposu yapmanın derdine düşmüşler-
di. Bolu dağlarındaki kazaları unutmadık 
değil mi? 15 yıllık iktidarımız döneminde 
açmadığımız tünel kalmadı.  Denizin üze-
rinde köprüler yaptık. Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Marmaray 
ve Avrasya Tüneli bizim eserimizdir.

Tüm Şer Odaklarının  
Hedefi AK Parti Olmuştur

Kardeşlerim,

AK Parti, milletimizin kurduğu ve bugü-
ne kadar da milletimizle birlikte yol yürü-
müş bir partidir. İşte bunun için, vesayet-
çilerden darbecilere, terör örgütlerinden 
dış güçlere kadar ülkemizi ve milletimizi 
hedef alan ne kadar şer odağı varsa, hep-
sinin hedefi AK Parti olmuştur. Türkiye’yi 
yolundan, rotasından, rayından çıkarmak 
isteyen, hedeflerinden uzaklaştırmaya 
niyetlenen herkes, önce bizim üzerimize 
yürümüştür. Partimizi kapatmaya gayret 
etmediler mi? Ettiler. Ama hesap tutmadı. 
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Çünkü hesapların üstünde bir hesap vardı. 
Kaderin üstünde bir kader vardı. Allah bu 
hesapları da bozdu. Karşılaştığımız onca 
kumpasın, maruz kaldığımız onca provo-
kasyonun, uğradığımız onca haksızlığın ve 
hatta yer yer hukuksuzluğun üstesinden, 
milletimizin desteği sayesinde geldik. Ül-
kemize ve milletimize borcumuzu da, ça-
lışarak, hizmet ederek, proje üreterek, ya-
tırım yaparak, eser inşa ederek ödemenin 
gayreti içinde olduk. 

İşte bu anlayışla, geçtiğimiz 15 yılda 
Bolu’ya da 10,5 milyar liralık, eski paray-
la 10,5 katrilyon liralık yatırım yaptık. E-
ğitimde 800’e yakın yeni dersliği, 6 binin 
üzerinde yatak kapasitesine sahip yükse-
köğretim yurtlarını hizmete soktuk. Bu yıl 
merkezde 2 bin 800 kişilik, önümüzdeki 
yıl da Gerede’de 300 kişilik yeni yurtları 
hizmete alacağız. İnşa ettiğimiz 13 spor 
tesisi ile gençlerimizin rahat ve düzenli şe-
kilde spor yapabilmesini sağladık. 

Sağlıkta, 5’i hastane olmak üzere 16 tesisi 
tamamladık, halen Gerede Devlet Hastane-
siyle birlikte 13 tesisin daha inşası sürüyor. 
Toplu konutta 5 bin 441 konutla şehrin çeh-
resini değiştirdik. Bolu’nun bölünmüş yol 
uzunluğunu 300 kilometreye yaklaştırdık. 

Yapılan 3 baraj ve 1 gölete ilave olarak, 
155 bin dekar alanı sulayacak Tekke 
Barajı’yla birlikte 3 barajın inşası da sü-
rüyor. Dedeler ve Hasanlar Barajlarının 
inşasına yakında başlanıyor. Şehir merke-
zimizin içmesuyu ihtiyacını karşılamak 
için Gölköy Barajından buraya terfi hattı 
inşa ettik ve hizmete açtık. 

Bolu, gerçekten hayranlık verici tabiat 
güzelliklerine, ormanlara, milli parklara 
sahip bir şehrimiz. Yedigöller Milli Parkı, 
Abant Gölü Tabiat Parkı, Gölcük Tabiat 
Parkı başta olmak üzere Bolu’nun sahip 
olduğu güzellikleri tüm ülkemizin hiz-
metine sunmayı hedefliyoruz. Bunun için 
hem bu alanları koruyacak, hem de tu-
rizm açısından cazip hale getirecek çalış-
malar yürütüyoruz.  Hem İstanbul’a, hem 
Ankara’ya olan yakınlığı, Bolu’nun imkan-
larının değerlendirilebilmesini de kolay-
laştırıyor. Artık bu güzellikleri, günübirlik 
turizmin ötesine taşımamız gerekiyor. Yı-
lın 365 ve haftanın 7 gününe yayılmış bir 
turizm hareketliliği için hep birlikte üzeri-
mize düşenleri yapmalıyız. Halen haftada 
sadece 2 günlük konaklama ortalamasıyla 
dahi bir milyona yaklaşan turisti ağırlayan 
Bolu’nun, gerçek potansiyelini harekete 
geçirmek için atılacak her adımın yanında 
olduğumuzu belirtmek istiyorum. 

Kardeşlerim,

Biz bir yandan ülkemizin 81 vilayetini işte 
bu şekilde eserlerle, hizmetlerle, yatırım-
larla donatırken, diğer yandan da istikla-
limize ve istikbalimize yönelen tehditlerle 
mücadele ettik. Bolulu Âşık Dertli ne diyor:

Şahinim var bazlarım var

Ördeğim var kazlarım var

Yare tenha sözlerim var 

Diyemem ağyara karşı

Evet… Biz de, kimini söyleyebildiğimiz, ki-
mini söyleyemediğimiz pek çok şey yaşa-
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dık. Önümüze hangi engellerin çıkartıldığı-
nı, ayağımıza hangi çelmelerin takıldığını, 
çevremize hangi tuzakların kurulduğunu 
teker teker anlatmaya kalksak, derdimiz 
Bolu dağını aşar. Milletimiz, arka planda 
yaşananları görse de, görmese de, o engin 
sezgisiyle, ferasetiyle, dirayetiyle hep hak-
kın yanında, haklının yanında yer almıştır. 
15 yıllık iktidarımızı başka şeylere değil; 
milletimizle birlikte hakkın ve haklının ya-
nında saf tutmamıza borçluyuz. 

Terörle Mücadelede Bedel Ödedik

Bununla birlikte, özellikle son 4-5 yıl, he-
pimiz için gerçekten çok zor, çok yoğun 
geçti. Terör örgütleri, kimi zaman nöbetle-
şe, kimi zaman topyekün saldırıya geçtiler. 
Yurt dışından ülkemize yönelik tacizler de 
zirveye çıktı. Sokakların terörize edilme-
sinden mahallelerin çukurlarla kesilip iş-
galine kadar, emsali görülmemiş yöntem-
lerle karşılaştık. Devletimizin tüm kritik 
kurumlarına yerleştirilmiş FETÖ ihanet 
çetesi mensuplarının ardı ardına giriş-
tikleri darbe teşebbüsleri, bizi gerçekten 
havsalamızı aşan durumlarla karşı karşıya 
bıraktı. Hiç kimsenin, bir yandan ibadetle, 
eğitimle, hayırla, hizmetle meşgul olur gö-
rünürken, diğer yandan böylesine bir iha-
netin içine düşebileceğine asla ihtimal ver-
medik. Rabbimizin “Sizin hayır bildikleri-
nizde şer, şer bildiklerinizde hayır olabilir” 
emri mucizesi, burada da kendini gösterdi. 
Türkiye 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sü-
reçlerinde, tarihinin en büyük tehdidini, 
daha fazla büyümeden, daha tehlikeli hale 
gelmeden bertaraf etmeyi başardı. 

Kardeşlerim, 

Ülkemizi ve milletimizi esir etmek, eza-
nımızı susturmak, bayrağımızı indirmek 
için başlatılan bu saldırıları boşa çıkartır 
çıkarmaz, hemen bir başka tehdit daha 
başımıza musallat edildi. Suriye ve Irak 
sınırlarımız boyunca bir terör koridoru 
oluşturmak isteyenler, yüzlerindeki mas-
keyi indirip, gerçek niyetlerini ifşa ettiler. 
Bunun üzerine hemen kararlı bir şekilde 
harekete geçtik ve kimsenin beklemediği, 
ummadığı, ihtimal vermediği operasyon-
ları başlattık. Ülkemizin de içinde bulun-
duğu bölgede uygulanmaya çalışılan plan 
bizi, işbirliği yaptığımız güçleri gözden 
geçirmeye mecbur bıraktı. Müttefikimiz, 
hatta dostumuz dediğimiz güçlere bakışı-
mızı, bize söylenen sözlere değil, sahadaki 
eylemlere göre yeniden belirledik. 

Aynı şekilde, diğer bir takım hususlarda 
çıkarlarımızın çatıştığı kimi başka güçler-
le de, bölgedeki fiili durum çerçevesinde, 
ortak hareket etmenin yollarını aradık. El-
bette bu çabalarımız sırasında çok ciddi sı-
kıntılarla, çok ciddi engellerle karşılaştık. 
Ama milletimizin 15 Temmuz’da ortaya 
koyduğu irade öylesine güçlüydü ki, kim-
senin bu kıyam karşısında direnme şansı 
kalmadı. Önce Fırat Kalkanı Harekâtıyla, 
terör koridorunun bağrına adeta bir han-
çer sapladık. Ardından, Kuzey Irak’taki 
gelişmeler hususunda çok net ve tavizsiz 
bir tutum izleyerek, oradaki oyunu da boz-
duk. Şimdi de Afrin bölgesinde Zeytin Dalı 
Harekâtını yürütüyoruz. Bölgede terörist-
lerden arındırdığımız alanın büyüklüğü 
bin kilometrekareye, etkisiz hale getirdiği-
miz terörist sayısı 3 bin 300’e yaklaştı. 
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Tabii ki bu mücadele bedelsiz olmu-
yor. Terörle mücadelede bedel ödedik, 
15 Temmuz’da bedel ödedik, sınır ötesi 
harekâtlarımızda bedel ödedik. Çünkü biz 
bin yıldır bu toprakları kanlarımızla sula-
yarak vatanımız haline getirdik, şimdi de 
yine aynı şekilde koruyabiliriz. Bu vesiley-
le, tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan 
rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağ-
lığı, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyo-
rum. Şairin diliyle söyleyecek olursak: 

“Fitneye fesada uğratma bizi

Arşa kadar yücelt dirliğimizi

Bozdurma haine birliğimizi

Bu cennet vatanı böldürme ya Rab

Yüzümüz ak olsun kara düşürme

Vatanımı koru zora düşürme

Ana yüreğini kora düşürme

Gülleri dalında soldurma ya Rab”

Evet… Bugünkü özgürlüğümüzü, ec-
dadın dün Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, 
Dumlupınar’da yaptığı fedakârlıklara 
boçluyuz. Bugün de biz bu fedakarlıkları 
yapacağız ki, bizden sonrakilere güvenli, 
güçlü, huzurlu, müreffeh bir gelecek bıra-
kabilelim. Rabbim, istiklali ve istikbali için 
gerektiğinde canını ortaya koyan milleti-
mizin her bir ferdinden razı olsun. Böyle 
bir milletin evladı olmakla ne kadar iftihar 
etsek azdır. 

Birliğimizi, Vatanımızı, 
Bayrağımızı Savunmak, Bizim 
Namus Borcumuzdur

Kardeşlerim,

Türkiye’nin gerek sınırları içinde, gerekse 
sınırları ötesinde yaptığı operasyonların a-
macı, gün gibi ortadadır. Bizim yaptığımız 
sadece, haklıya hakkını, haine de cezasını 
vermekten ibarettir. Soruyorum size: Bu 
ülkenin ve bu milletin canından aziz bildi-
ği değerlerine yapılan saldırılar karşısında 
susup oturmak bize yakışır mı? Birliğimi-
zi, beraberliğimizi, vatanımızı, bayrağımızı 
savunmak, bizim namus borcumuzdur. A-
sıl bunu yapmazsak, milletimizden aldığı-
mız emanete sahip çıkmamış oluruz. İşte o 
zaman, ne burada olduğu gibi milletimizin 
karşısına başımız dik, yüreğimiz ferah bir 
şekilde çıkabiliriz, ne de yarın öte dünyada 
bunun hesabını verebiliriz. 

Türkiye yıllarca, “Aman ne ben kimseye 
dokunayım, ne de kimse bana dokunsun” 
diyen idare-i maslahatçılardan çok çekti. 
Ülkesine aşık, milletini seven birileri çıktı 
fabrika kurdu, proje geliştirdi, uçak yaptı, 
silah yaptı, motor yaptı… Yine birileri çıktı 
mazisiyle atisi arasında köprü kuracak fi-
kirler geliştirdi, eserler verdi, gayret ortaya 
koydu.  Sonra başka birileri çıktı, bunların 
hepsini de adeta silindirle ezercesine yok 
etti… Kimi menfaat için bunu yaptı, kimi 
taammüden ihanet içinde olduğu için ay-
nı yola başvurdu, kimi gafletinin kurbanı 
oldu… Bu haksızlığa, bu adaletsizliğe, bu 
ihanete karşı çıkması gereken siyasetçi-



51

Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-2

lerimiz, yöneticilerimiz de, sırf kendi ik-
malleri ve beklentileri için hepsine seyirci 
kaldı…

Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda, İkin-
ci Dünya Savaşı sonrasında neredeyse ben-
zer şartlarda yola çıktığımız nice ülkenin 
bugün fersah fersah önümüzde olmasının 
sebebinin bu olduğunu görüyoruz. Bizim 
şu anda topraklarımız 780 bin kilometre-
karedir. Peki, biz buraya nereden geldik? 
18 milyon kilometrekareden geldik. Düşü-
nebiliyor musunuz, devamlı kaybettik, de-
vamlı verdik. Ama kimse, o kaybedenlere 
hesap sordu mu? 

Biz iktidara geldiğimizde de, attığımız her 
adımda bize “olmaz” dediler, “yapamaz-
sınız” dediler, “başaramazsınız” dediler. 
Hatta daha ileriye gidip “Haddinizi aşma-
yın” imasında bulundular.  Planı, hazırlı-
ğı, bütçesi olmayan hiçbir işi, kendimizi 
ve milletimizi kandırmak için proje diye 
ortaya çıkarmadık. İnşası için düğmesi-
ne bastığımız işin ne zaman bitip hizme-
te gireceğinin taahhüdünü de en başında 
milletimize verdik.  İşte bu anlayış ve ka-
rarlılıkla Marmaray’ı da bitirdik, adeta ku-
cağımızda bulduğumuz Bolu Tünelini de 
hizmete açtık. Bunların yanında Avrasya 
Tünelini, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü, 
Osman Gazi Köprüsünü ve daha nice dev 
projeyi tamamlayıp hizmete açtık. Şimdi 
dünyanın en büyük havalimanının inşası-
nı tamamlamak üzereyiz. Bununla da kal-
mıyoruz, Kanal İstanbul’a da başlıyoruz. 
Kanal İstanbul’un da ihalesi yapılıyor. 

Dün bize dudak bükerek bakan birileri, 
bugün Türkiye’nin bu işleri nasıl başar-
dığına şaşırıyorlarmış. Daha çok şaşıra-
caklar. Kendilerini dev aynasında görüp 
Türkiye’yi hiçe sayanların, 2023 hedefle-
rimize ulaştığımızda herhalde dudakları 
uçuklayacaktır. 

Eğer Bölgenizde Söz Sahibi Olmak 
İstiyorsanız, Kimseye Muhtaç 
Olmayacaksınız

Kardeşlerim,

Bilhassa son dönemde yaşadığımız her 
hadise, bir gerçeği adeta şamar gibi yüzü-
müze çarpıyor. Eğer bölgenizde ve dün-
yada söz sahibi olmak istiyorsanız, hiçbir 
konuda kimseye muhtaç olmayacaksınız. 
“Nasıl olsa filanca yerde bunun hazırı var, 
öyleyse bizim uğraşmamıza gerek yok” an-
layışı bizi hürriyetimizden mahrum etme-
ye götürecek kadar tehlikeli bir yaklaşım-
dır. Çünkü, her şeyden önce elin oğlu sana, 
1’e yaptığını zaten 10’a satar. Bununla da 
kalmaz en kritik anda musluğu keser, orta-
da öylece kalıverirsin.  Hele hele savunma 
sanayi gibi kritik alanlarda bu durumun 
maliyeti çok ağırdır. İnsansız hava araçları 
konusunda yaşadığımız tecrübeler, bunun 
en çarpıcı örneğidir. Türkiye olarak, bu 
araçların en iyisini yapan ülkelere gittik, 
ürünlerine talip olduk. “Yok” dediler, ver-
mediler. En sonunda bir tanesini razı ettik, 
avuç dolusu para ödeyerek, 10 tane satın 
aldık. Bunların her biri için 30 milyon do-
lar verdik. Şimdi biz, onun çok çok altında 
bir maliyete bu silahları kendiniz üretiyo-
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ruz. Bunları yapan mühendislerimiz cep-
hede askerlerimizle birlikte vatan savun-
ması yapıyorlar. Eğer bu silahları İsrail’den 
alsak, onların mühendisleri askerlerimizle 
cephede yan yana olurlar mıydı?  

Aynı yöntemi, diğer savunma sanayi ürün-
lerinde de kullanıyoruz. Tabii yüksek tek-
nolojiye dayalı üretimler, öyle akşamdan 
sabaha mümkün olmuyor. Bunları ancak 
uzun zaman, büyük emek ve ciddi kaynak 
harcayarak yapabiliyorsunuz. Biz sabırlı-
yız. Her konuda, tasarımından AR-GE’sine, 
yazılımından donanımına, testinden fiilen 
kullanımına kadar, işin alfabesinden baş-
layarak tüm aşamalarını çalışıyoruz, çalış-
mayı sürdüreceğiz. 

Elde ettiğimiz her başarı, bizimle birlikte 
dostlarımızın da yüzünü güldürüyor. Çün-
kü tür bu ürünlere sahip olan ülkeler öyle-
sine bir tekel kurmuş ki, hem maddi ola-
rak, hem siyasi olarak adeta herkese kök 
söktürüyorlar. Biz ise, kullanım aşamasına 
getirdiğimiz her ürünümüzü dostlarımızla 
paylaşıyor, onların da hizmetine sunuyo-
ruz. Böylece, küresel sistemin adaletsizlik-
leri karşısındaki tavrımızı sözde bırakmı-
yor, fiilen de hayata geçiriyoruz. 

Bugün geldiğimiz yer, her şeyden önce, mil-
letimizin başarısının ifadesidir. İnşallah, 
2019 seçimleriyle birlikte, hem yeni yöne-
tim sistemimizle, hem de tazeleyeceğimiz 
mücadele azmimizle, ülkemizin önünde 
bambaşka bir dönem açacağız. Bunun için 
ülkemizin 80 vilayetiyle birlikte Bolu’ya da 
çok büyük görev düşüyor. AK Parti olarak, 
AK kadrolar olarak, yeni dönemde de ülke-

mizi yönetme sorumluluğumuzu hakkıyla 
yerine getirmek için gece gündüz çalışmak 
zorundayız. Sizlere güveniyorum. 

Günümüz kutlu, geleceğimiz aydınlık ol-
sun inşallah. Kongremiz hayırlara vesile 
olsun. 

Kalın sağlıcakla. 
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Sevgili Sakaryalılar, AK Parti Teşkilatları-
mızın kıymetli mensupları, değerli dava 
arkadaşlarım, geleceğimizin teminatı sev-
gili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. Sakarya’nın tüm ilçelerin-
deki, tüm mahallelerindeki kardeşlerime 
selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. 

Buradan, bu muhteşem salondan, Bos-
na Hersek’teki, Kosova’daki Arnavut-
luk’taki kardeşlerimi selamlıyorum. 
Makedonya’ya, Sırbistan’a, Karadağ’a, Ba-
tı Trakya’ya, Kırım’a; Bulgaristan’daki, Ro-
manya’daki kardeşlerime buradan en kalbi 
hürmetlerimi gönderiyorum. Sakarya’nın 
kardeşi Saraybosna’ya, Üsküp’e, İskeçe’ye, 

Anadolu’yu Yurt  
Edinmenin Bedelini Bin  
Yıldır Fazlasıyla Ödedik

AK Parti Sakarya İl Kongresi | Sakarya | 11 Mart 2018



Recep Tayyip ERDOĞAN

54

Gümülcine’ye, Kırcaali’ye, Travnik’e, 
Prizren’e, Priştine’ye, Mostar’a muhabbet-
lerimizi iletiyoruz. Gönlünü ve gözünü 
ülkemize kilitlemiş yurt dışındaki tüm 
kardeşlerimize,  bizim için, Türkiye’nin 
başarısı için dua eden tüm mazlum ve 
mağdurlara sizlerin aracılığıyla selam 
gönderiyoruz.

Her zaman söylüyorum: Bizim fiziki sı-
nırlarımız başkadır, gönül dünyamızın 
sınırları başkadır. Türkiye’nin anlamı 780 
bin kilometrekarenin katbekat fevkinde-
dir. Kalbimizin bir yarısı İstanbul, Diyar-
bakır, Trabzon, Antalya, İzmir ise; diğer 
yarısı Halep’tir, Kerkük’tür, Kudüs’tür, 
Sancak’tır, Buhara’dır, Urumçi’dir. Biz 
Edirne’nin, Yozgat’ın, Erzurum’un mesele-
siyle hemhal olduğumuz kadar; Kırım’da-
ki, Kafkasya’daki, Türkistan’daki, Afri-
ka’daki, Güney Asya’daki kardeşlerimizin 
sıkıntılarıyla da dertleniyoruz. Ülkemiz 
ve milletimiz için çalıştığımız kadar, dün-
yanın dört bir yanındaki ezilenler için de 
mücadele veriyoruz.

Merhum Erdem Beyazıt ne güzel söylemiş:

“Yüreğim usul usul vuruyor Kafkasyalım

Namludan yeni çıkmış sıcacık kurşun gibi

Dağlılar dağlar gibi 

Ormanlar ordu gibi 

Ağaçlar asker gibi

Bir şimal rüzgârı değil bir Şamil fırtınası

Tutsaklık haritası değil bir zafer coğrafyası

Can pazarında Azerbeycan’da

Bir türkü işliyor nakışını kalbimin üstüne

“Kurban olayım ayına ayına yıldızına”

Bir ucundan dünyanın öbür ucuna

Kan olup dolaşan damarlarımda

Arabistan’da Pakistan’da Türkistan’da”

Evet, biz gönül coğrafyamızın her köşesini 
kucaklayan cihanşümul bir aşkın tutkun-
larıyız.

Biz, milletimizle beraber tüm insanlığın 
huzuru ve esenliği için mücadele eden bir 
davanın neferleriyiz. Biz, birileri gibi sırf 
çıkarları için dünyayı ayağa kaldıranlar-
dan olmadık. Biz, petrol, altın, elmas için 
coğrafyamızı kan gölüne çevirenlerden 
de asla olmadık. Biz, binlerce kilometre 
öteden gelip, insan hakları adına insana 
kıyanlardan; terörle mücadele adına terö-
ristlere destek verenlerden de değiliz. 

Bizim Kavgamız, Çıkar Değil, 
Hak ve Adalet Kavgasıdır

Biz “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” diyen bir 
medeniyetin temsilcileriyiz. Biz herkes için 
adalet istiyoruz, hürriyet istiyoruz. Biz her-
kes için emniyet, istikrar, güven istiyoruz. 
Biz sömürünün olmadığı, bebek cesetleri-
nin sahile vurmadığı, Akdeniz’in karanlık 
sularının on binlerce masum için kabristana 
dönüşmediği daha merhametli bir dünyanın 
mücadelesini veriyoruz. Biz, Gazze’de, Doğu 
Guta’da top oynayan çocukların savaş uçak-
ları tarafından vahşice katledilmediği bir 
bölgenin hayalini kuruyoruz. Biz, hiç kimse-
nin ötekileştirilmediği, hiç kimsenin baskı, 
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zulüm, işkence görmediği dünyaya kavuş-
manın kavgasını veriyoruz.

Bizim mücadelemiz, ikbal değil istikbal 
mücadelesidir. Bizim kavgamız, çıkar de-
ğil, hak ve adalet kavgasıdır. AK Partiye 
gönül veren, bu kutlu çatı altında hizmet 
eden her bir yol arkadaşımın hedefi, gaye-
si, kızıleması budur. İnşallah son nefesimi-
ze kadar yılmadan, yorulmadan, zorluklar 
karşısında asla pes etmeden bu mücadele-
yi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Sevgili Sakaryalılar,

Değerli kardeşlerim,

Sakarya bugün çok farklı… Bugün Sakar-
ya bir başka güzel… Allah sizlerden razı 
olsun. Bu vesileyle başta Sakarya’nın yiğit 
evladı Şehit Kaymakam Muhammet Fatih 
Safitürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi 
rahmetle yâd ediyorum. “Ölürsek şehit, 
kalırsak gaziyiz” diyerek üzerlerine atıl-
dıkları katil sürülerini darmadağın eden 
kahramanlarımıza, terörle mücadele şe-
hitlerimize Allah’tan mağfiret niyaz ediyo-
rum. Şehitlerimizin vakur ailelerine sabır 
ve metanet diliyorum. Gazilerimize sıhhat 
ve afiyet temenni ediyorum.

Merhum Abdürrahim Karakoç ne güzel 
anlatıyor:

“Gökten yağmur, yağmur yağacak renkler 

Daha hoş kokacak, otlar, çiçekler 

Ardından bitmeyen mutlu gerçekler 

Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

Vurulup ömrünün ilkbaharında 

Kanından çiçekler açar yanında 

Cümle şehitlerin omuzlarında 

Bir sabah gelecek kardan aydınlık”.

Evet… Millet olarak ne yaparsak yapalım 
şehit ve gazilerimize olan minnet borcu-
muzu, çok daha da ötesi can borcumuzu la-
yıkıyla ödemeyeceğimizin farkındayız. Fa-
kat onların kanlarını yerde bırakmamakta 
da kararlıyız. Nasıl şehit kaymakamımızın 
kanını yerde koymadıysak, yurt içinde ve 
dışında bekamıza kast eden soysuzlardan 
da işledikleri cinayetlerin hesabını muhak-
kak soracağız, soruyoruz. Nasıl Gabar’ı, 
Cudi’yi, Tendürek’i bölücülerin başları-
na yıkıyorsak; Afrin’i, Münbiç’i, Kandil’i, 
Sincar’ı da canilere mezar edeceğiz. 

Türkiye, tüm imkânsızlıklara rağmen nasıl 
bir asır önce bekasına yönelik senaryoları 
Çanakkale’de, Sakarya Meydan Savaşında 
paçavraya çevirmişse,  bugün de aynısını 
yapacak güç ve kudrete sahip bir ülkedir. 
Biz bu ülkeyi ihsanla, lütufla, birilerinin 
kolları ve kanatları altında kurmadık. Biz 
bu toprakları 1071’den beri şehitlerimizin 
kanlarıyla yoğurarak kendimize vatan kıl-
dık. Anadolu’yu yurt edinmenin bedelini 
bin yıldır fazlasıyla ödedik, ödüyoruz. 

Hafıza tazelemek isteyenler, gitsinler önce 
yakın tarihlerine baksınlar. Boylarından 
büyük laflar edenler, gitsinler masal yeri-
ne önce iyi bir tarih kitabı okusunlar. Sa-
karya Meydan Muharebesinde “salamura” 
olmaktan nasıl kurtulduklarını, denize dö-
külerek buraları nasıl terk ettiklerini çok 
iyi öğrensinler.
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Her zaman söylüyorum, ancak burada bir 
kez daha tekrarlamakta fayda görüyorum. 
Bizim hiç kimsenin toprağında, egemen-
liğinde gözümüz yoktur. Ne komşuları-
mıza ne de diğer ülkelere hiçbir zaman 
husumetle yaklaşmadık, yaklaşmıyoruz. 
Hiçbir ülkeyle de ilişkilerimizi zedelemek 
istemiyoruz. Türkiye’nin dostluğunun kıy-
meti ancak kaybedilince anlaşılır. Biz her 
zaman komşularımızın, kardeşlerimizin 
kendinden emin olduğu, sırtını dayadığı, 
itimat ettiği bir ülke olduk. Vatandaşları-
mızın hak ve hukukunu koruma noktasın-
da nasıl tavizsiz olmuşsak, diğer ülkelerle 
işbirliğimizi geliştirmekte de titiz davran-
dık. Önümüzdeki dönemde de aynısını 
yapacağız. Kendimizle beraber bölgemizin 
de güvenliği için çalışmayı sürdüreceğiz.

2019 Seçimlerinde Sakarya’dan 
Rekor Çıkarmamız Gerekiyor

Kardeşlerim, 

Sakarya daima şanına yakışanı yaptı ve 
bize sahip çıktı. Sakarya, son 16 yıldır de-
mokrasinin, mili iradenin, AK Parti’nin 
adalet ve kalkınma mücadelesinin en güç-
lü destekçilerinden biri oldu. Geçen sene 
toplu açılış töreni vesilesiyle Sakarya’ya 
geldiğimizde Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi için sizlerin desteğini talep 
etmiştik. Sakarya’dan sandıkları patlat-
masını istemiştik. Sizler de bize Sakarya 
Demokrasi Meydanında söz vermiştiniz. 
Maşallah Sakarya, sözünün eri olduğunu 
16 Nisan’da bir kez daha gösterdi. Yüzde 
68 gibi Türkiye ortalamasının çok üstünde 

bir oy oranıyla Sakarya, Cumhurbaşkanlı-
ğı Hükümet Sistemine “EVET” dedi. Ahde 
vefa gösteren, demokrasiye, milli iradeye, 
geleceğine sahip çıkan tüm Sakaryalı kar-
deşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah 
hepinizden razı olsun. Rabbim, muhabbe-
timizi, uhuvvetimizi daha da artırsın. İn-
şallah 2019 seçimlerinde de Sakarya’dan 
benzer bir tablo bekliyoruz.

Önce mahalli idareler seçimlerinde, ar-
dından da Cumhurbaşkanlığı ve millet-
vekilliği seçimlerinde Sakarya’dan rekor 
çıkarmamız gerekiyor. İnşallah AK Par-
ti Sakarya İl Kongresiyle bu yönde çok 
önemli bir adım atıyoruz. Bir taraftan 
şehrimizi 2019’a taşıyacak kadroları be-
lirlerken, diğer taraftan da sizlerle sevda-
mızı yeniliyor, yüreklerimizi bir birine 
kenetliyor, dava ve yol arkadaşlığımızı 
daha da güçlendiriyoruz.

İl kongremizin sonuna yaklaşıyoruz. 
Allah’a binlerce kez hamdolsun her kong-
remizi, işte bugün Sakarya’da olduğu gibi 
ayrı bir coşkuyla icra ettik. Gittiğimiz tüm 
şehirlerimizde çok farklı bir heyecana şa-
hit olduk. Hem dava arkadaşlarımızla bir 
araya geldik, hem vatandaşlarımızla soh-
bet ettik, hem de kardeşliğimizi ve muhab-
betimizi perçinledik. Âşık Yunus’un söyle-
diği gibi;

“Biz sevdik âşık olduk,

Sevildik maşuk olduk

Her dem yeniden doğarız,

Bizden kim usanası”
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Evet, hamdolsun biz de yenilendik, güç-
lendik, hep beraber tazelendik. Sakarya 
İl Kongresinin de şehrimiz için, ülkemiz, 
milletimiz ve geleceğimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Kuruluşundan 
bugüne kadar AK Parti Sakarya teşkilat-
larımızda vazife üstlenmiş tüm arkadaş-
larıma en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 
Ahirete irtihal etmiş olanlara Rabbim’den 
rahmet ve mağfiret diliyorum. Bugün gö-
revi devreden dava arkadaşlarıma ülkem 
ve partim adına minnettarlığımızı ifade 
ediyor, yeni sorumluluk üstlenen kardeşle-
rime de Mevla’dan muvaffakiyetler temen-
ni ediyorum. 

Salondakiler başta olmak üzere AK Parti 
teşkilatımızın tempolarını artırarak şimdi-
den 2019 seçimlerine hazırlanacağına ina-
nıyorum. Şimdi sizden öyle güçlü bir ses 
bekliyorum ki, duymadık kimse kalmasın:

Ana Kademe! 

2019 için kapı kapı dolaşmaya hazır mı-
yız?

Hanımlar!

2019 için kapı kapı dolaşmaya hazır mı-
yız?

Gençler!

2019 için kapı kapı dolaşmaya hazır mı-
yız?

Maşallah, Barekallah…

Şüphesiz çaba, gayret, çalışma bizden, ne-
tice Allah’tandır. Bizim görevimiz; ulaşıl-
madık tek bir seçmen, kapısı çalınmadık 
tek bir hane bırakmadan koşmak, koştur-
maktır. Bizim görevimiz Türkiye’ye dair 
hayallerimizi ve hedeflerimizi Sakarya’da-
ki tüm kardeşlerimizle paylaşarak onların 
gönlünü kazanmaktır. Bu süreçte sizlerden 
şu ilkeleri özellikle gözetmenizi istirham 
ediyorum.

“Tevazu yüceltir.

Kibir düşürür. 

Gurur aldatır. 

Haset bitirir.’’

AK Parti, tıpkı Fatih Sultan Mehmet gibi 
zaferlerini artırdıkça tevazuunu da büyüt-
müş bir harekettir. İşte bu anlayışla bir ola-
cak, iri olacak, diri olacak, kardeş olacak, 
hep birlikte Türkiye olacak ve mücadele-
mizi zaferle taçlandıracağız.

Sakarya’ya 211 Kilometre 
Bölünmüş Yol Yaptık

Değerli kardeşlerim,

2019’a giden süreçte en büyük referans 
kaynağımız hizmetlerimizdir. Sakarya’ya 
son 15 yılda 18,5 milyar liralık kamu yatı-
rımı yaptık.

Eğitimde, 2 bin 900 yeni derslik inşa ettik, 
9 bin 400 yatak kapasiteli yükseköğrenim 
yurtlarını şehrimize kazandırdık. Önü-
müzdeki yıl Pamukova’da 250 kişilik bir 
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yurt daha açıyoruz. Sporda, 28 bin seyirci 
kapasiteli bir stadyumu Sakaryalı sporse-
verlere armağan ettik.

Sağlıkta, 15 yılda 43 adet tesisi sizlerin hiz-
metine sunduk. İçinde 200 yataklı Sakarya 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hasta-
nesinin de olduğu 7 sağlık tesisimizin inşa-
sı da sürüyor. Bunların dışında Sakarya’ya 
1.000 yataklı bir şehir hastanesi inşa etme-
yi planlıyoruz.

Toplu konutta, Sakarya’da 7 bin 400 konut 
projesini hayata geçirdik.  

Sakarya’ya 2002 yılına kadar 133 kilomet-
re bölünmüş yol yapılmıştı, biz 15 yılda 
buna 211 kilometre daha ekledik. Ayrıca, 
7 adet projemizin ise inşası sürüyor. Kuzey 
Marmara Otoyolunun Kurtköy-Akyazı ke-
simi de bunlar arasındadır. Yap-işlet-devret 
modeliyle ülkemize kazandırılan bu otoyo-
lu inşallah 2020 yılında tamamlıyoruz.

Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren projesi 
sadece Ankara ve İstanbul’un değil, aynı 
zamanda Sakarya’nın da en önemli pro-
jelerinden biri. Sadece hızlı treni değil, 
Sakarya’ya Hızlı Tren Fabrikasını kurmak 
da bize nasip oldu. Bu fabrika, hızlı tren 
setlerini ve metro araçlarını üretiyor. Şu 
ana kadar 166 adet tren setinin üretimi 
tamamlandı. Gebze-Sabiha Gökçen-Ya-
vuz Sultan Selim Köprüsü-Yeni Havali-
manı-Halkalı hızlı tren projemizin yapım 
ihalesine bu yıl çıkıyoruz. Uzunluğu 124 
kilometre olan bu hat, İpek Demiryolu 
güzergâhının ülkemizden geçen bölümü-
nün Avrupa bağlantısını oluşturan kısım-

larından biridir. Maliyeti 8,5 milyar lira 
olan bu hızlı tren hattını 2023 yılında hiz-
mete açmayı hedefliyoruz. 

Sakarya sanayii için çok kritik bir proje 
olan Karasu Limanının biten kesimlerini 
hizmete aldık. Tamamını birkaç aya kadar 
işletmeye açıyoruz. Adapazarı’nı, Karasu 
Limanına ve sanayi tesislerine bağlayacak 
demiryolu projemizin yapımı da devam 
ediyor.   Bu projenin alt ve üst yapı ima-
latları dâhil tamamı 2021 yılı içerisinde 
tamamlanacak.  BMC, Karasu’ya dev bir 
savunma sanayi yatırımı yapıyor. 

Ayrıca, son 15 yılda Sakarya’ya toplam 1,2 
milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. 

Değerli kardeşlerim,

Biz ana muhalefet gibi istismar siyaseti 
değil, hizmet, proje ve eser siyaseti yapı-
yoruz. Ana muhalefet, FETÖ’ye destek ver-
mekten, bölücü terör örgütüne payanda 
olmaktan arta kalan vaktini heykel açılış-
larında geçiriyor. Hep söylüyorum, bunla-
rın Türkiye’de dikili bir ağaçları dahi yok. 
Çünkü bunların millete hizmet gibi bir 
dertleri bulunmuyor. Her fırsatta gerilimi 
artırarak, milletimizi bir birine düşürerek 
bugüne kadar gelmeyi başardılar. Ancak 
denizin bittiğini, yalan ve iftiralarla bir ye-
re varamayacaklarını elbette anlayacaklar. 

Atalar “Huylu huyundan vaz geçmez” di-
yor. Bunlar da alışkanlıklarını bir türlü 
bırakamıyorlar. FETÖ’cülerin kulaklarına 
fısıldadığı bühtanlar üzerinden milletimi-
zi oyalamaya, ülkeyi kendi kısır çekişme-
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lerine hapsetmeye çalışıyorlar. Biz elbette 
bunlara prim vermeyeceğiz. Kendi günde-
mimize yoğunlaşacak, Sakarya’ya son 15 
senede yaptığımız hizmetleri daha da kat-
lamanın mücadelesini vereceğiz.

Şunu unutmayın… Millet, en büyük ha-
kemdir. Kendine hizmet edenle, sabah-ak-
şam Türkiye düşmanlarına yancılık yapan-
ları bu millet görüyor. Kimin ne yaptığını, 
hangi partinin kendisi için çalıştığını insa-
nımız çok iyi biliyor. Herkesin notunu da 
seçim sandığı önüne gelince veriyor. İnşal-
lah 2019 seçimlerinde de milletimiz yine 
basiret ve ferasetle hareket edecek, kendisi 
ve ülkesi için en doğru tercihi yapacaktır. 
Bizim görevimiz o zamana kadar çalışmak, 
gayret sarf etmektir. Ben bu konuda sizlere 
güveniyorum. Her birinizden 2019’a ka-
dar azami gayret bekliyorum.

Günümüz kutlu, geleceğimiz hayırlı olsun. 
Allah yar ve yardımcımız olsun. Kalın sağ-
lıcakla. 
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Dadaşlar! Sevgili Erzurumlular, kıymetli 
yol ve dava arkadaşlarım, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, hasretle selamlıyorum. Bura-
dan, Erzurum’un tüm ilçelerindeki, mahal-
lelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı 
iletiyorum. 

Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti 
Erzurum teşkilatlarımızda vazife yapmış 
tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı 

sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanla-
ra Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum. 
Kongremizin Erzurum’la birlikte ülkemiz, 
milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. 16 Nisan hal-
koylamasında, yüzde 75’lik EVET oranıy-
la, Türkiye genelinde 5’nci sırada yer ala-
rak, bize olan desteğini, ahde vefasını gös-
teren Erzurum’a bir kez daha şükranlarımı 
sunuyorum. İlçeler arasında öne çıkan; 
yüzde 91’lik EVET oyuyla Pazaryolu’na, 

Dadaşlar, FETÖ’yü Erzurum’a  
Bir Daha Sokmaz

AK Parti Erzurum İl Kongresi | Erzurum | 16 Mart 2018
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yüzde 90’lık EVET oranlarıyla Tortum ve 
Köprüköy’e, yüzde 85’lik EVET oranlarıy-
la Uzundere ve İspir’e, yüzde 83’lik EVET 
oranlarıyla Aşkale ve Narman’a, yüzde 
82’lik EVET oranlarıyla Aziziye, Oltu ve Pa-
sinler ilçelerimize özellikle teşekkür ediyo-
rum. Rahmetli İbrahim Erkal kardeşimizin 
o güzel türküsünde dediği gibi:

“Palandöken yastığım

Evleri yığın yığın

Dadaşların el ele

Alem senin aşığın

Hadi gel Erzurum’a gel

Erzurum yahşi güzel

Palandöken bembeyaz 

Çoğu kıştır azı yaz

Yaylalar serin sulu

Damda donan buzu yaz

Hadi gel Erzurum’a gel

Erzurum yahşi güzel”

Evet, havası sert, insanı mert yahşi güzel 
Erzurum’a herkes gelsin, herkes bu güzel-
liklerden istifade etsin diye 15 yılda 22 
milyar liralık yatırım yaptık. 

FETÖ, Erzurum’un bir köyünden çık-
mıştı değil mi? 99’da nereye kaçtı? 
Pensilvanya’ya. Onu orada George’lar kar-
şıladı. Şimdi hala orada mı? Orada. Niye 
dönemiyor? Hadi dön gel… Ya dönse bile, 
Dadaşlar onu Erzurum’a bir daha sokmaz.  

Niye? Ya sen bu ümmeti ve milleti parça-
ladın. Dadaşlar, böyle bir haini Erzurum’a 
sokar mı?

Erzurum’un Ulaşım  
Sorununu Kökten Çözdük

Erzurum, bünyesindeki iki üniversitesi 
ve 140 bin üniversite öğrencisiyle, sadece 
bölgesinin değil, ülkemizin de en büyük e-
ğitim üslerinden biridir. Üniversite öğren-
cilerimiz için 11 bin 800 yatak kapasiteli 
yeni yurtlar inşa ettik. Bu yıl içinde 1.930 
yatak, birkaç yıl içinde de toplam 3 bin 180 
yatak kapasiteli yurtları daha hizmete su-
nuyoruz. Şehir genelinde yaptığımız 3 bin 
yeni derslikle, evlatlarımızın daha modern 
şartlarda eğitim görmesini sağladık. 

Erzurum’a, kış sporları için çok ciddi yatı-
rımlar yaptık, çok önemli tesisler kurduk. 
Şimdi bu altyapıdan aldığımız cesaretle, 
Erzurum’u 2026 Kış Olimpiyatlarına aday 
gösteriyoruz. Ay sonuna kadar müracaatı-
mızı yapıyoruz. 

Gerçi oldukça zorlu rakiplerimiz var. Ama 
bu olimpiyatları ülkemize ve Erzurum’a 
kazandırmak için elimizden geleni yapa-
cağız. Sağlıkta, 23’ü hastane olmak üzere 
85 yeni tesisi Erzurum’a kazandırdık. 700 
yataklı Erzurum Devlet Hastanesinin de 
aralarında bulunduğu 15 sağlık tesisinin 
inşası da sürüyor. Ayrıca, hastanemizi 250 
yataklı adli psikiyatri ve fizik tedavi reha-
bilitasyon bloklarıyla büyütüyoruz. 
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Bugüne kadar 10 bin yeni konut yaparak, 
Erzurum’un çehresini değiştirdik. Bölün-
müş yol uzunluğunu 49 kilometreden 
600 kilometreye çıkartarak, Erzurum’un 
ulaşım sorununu kökten çözdük. Bayburt 
yolu üzerindeki Kop Tüneli ile Aşkale-İs-
pir yolu üzerindeki Kırık Tüneli hizmete 
girdiğinde Trabzon’la Erzurum arasındaki 
ulaşım sıkıntısı da ortadan kalkıyor. Işığı 
bu yıl göreceğimiz Kop Tünelini inşallah 
2021 yılında, Kırık Tünelini de 2020 yılın-
da, Dalkavak Tünelini de önümüzdeki yıl 
hizmete alıyoruz. Erzurum-Bingöl yolun-
daki Çiriş Tüneli’ni de yine 2021’e kadar 
tamamlıyoruz. 

Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren proje-
siyle ilgili hazırlıklar sürüyor. Amacımız 
Edirne’den Kars’a, oradan da Tiflis ve Bakü 
üzerinden Çin’e kadar kesintisiz bir raylı 
sistem ulaşımı tesis etmektir. 

Erzurum Havalimanını, şehrimizin geliş-
mesine paralel şekilde büyüterek, yıllık 1 
milyon 400 bine yakın yolcu trafiğine ulaş-
tırdık. Şimdi de, hem pistin elden geçiril-
mesi, hem de kötü havalarda uçakların iniş-
kalkışını kolaylaştıracak sistemin kurulma-
sıyla ilgili ihalenin hazırlıkları yapılıyor. 

Erzurum’un Şehiriçi Raylı Sistem Proje-
si, yatırım programına alındı. İnşallah, en 
kısa sürede Erzurum’un ulaşımını 19 kilo-
metrelik bu raylı sistemle kolaylaştıracak, 
rahatlatacağız. 

Palandöken Barajıyla, şehrimizin içmesu-
yu sorununu çözdük. Hınıs’taki Başköy, 
Narman’daki Şehitler, Pasinler’deki Söyle-

mez ve Alvar Barajları başta olmak üzere 
yeni yatırımlarla, Erzurum’un toprakları-
nın verimini artırıyoruz. 

Erzurum’a 15 yılda verdiğimiz tarım-
sal destek rakamı da 1,2 milyar liradır. 
Erzurum’u, ülkemizin et ihtiyacının kar-
şılandığı önemli merkezlerden biri haline 
getirmek için her türlü desteği veriyoruz, 
vereceğiz. Önümüzdeki dönemde de, yeni 
yatırımlar, yeni hizmetler, yeni projelerle 
Erzurum’u desteklemeye devam edeceğiz. 
Elektrikli otomobillerin şarj aksamlarının 
geliştirilmesi ve üretilmesiyle ilgili yatırım 
için şehrimizin tercih edilmiş bulunması, 
Erzurum’un geleceğine olan güvenin bir 
işaretidir. 

Erzurum, Kurucu Şehir Olma 
Vasfını Hiç Terk Etmemiştir

Kardeşlerim, 

Ülkemizin diğer 80 vilayetiyle Erzurum’u 
da kalkındırmanın, geliştirmenin gayre-
ti içindeyken, hürriyetimize ve geleceği-
mize yönelik saldırılara karşı da tarihi 
bir mücadele veriyoruz. Erzurum, istiklal 
mücadelesinin ne olduğunu çok iyi bilir. 
Bu şehir Hazreti Ömer döneminden be-
ri İslam’ın bayraktarlığını yapıyor. Daha 
sonraki dönemlerde bu şehir her ne kadar 
çeşitli devletler arasında el değiştirdiyse 
de, İslami karakterini hiçbir zaman terk 
etmemiş, hep bir gaza üssü olmuştur. Er-
zurum, Türklerin Anadolu’ya gelişlerinde 
de bir giriş kapısı olarak vazife yapmıştır. 
Horasan Erenleri dediğimiz gazi derviş-
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ler, Erzurum’da soluklanmışlar, buradan 
aldıkları feyzle de toprakları ve gönülleri 
fethederek Balkanlara kadar gitmişlerdir. 
Malazgirt Zaferinden sonra, Bizans’ın varı-
lan anlaşmaya uymayacağının anlaşılması 
üzerine, Sultan Alparslan emrindeki beyle-
re, “Bundan böyle aslan yavruları olunuz, 
yeryüzünden gece gündüz kartal gibi uçu-
nuz” diyerek hepsine de Anadolu yollarını 
açmıştır. Böylece Erzurum, camilerle, ker-
vansaraylarla, Anadolu’ya vurduğumuz 
mühürleri temsil eden nice eserle donatıl-
maya başlandı. Moğol saldırılarından ka-
çan Türkmen boyları Erzurum üzerinden 
Anadolu içlerine yöneldiler. 

Erzurum’dan geçip batıya doğru giden 
boylardan biri de Ertuğrul Gazi liderli-
ğindeki Kayılardır. Yaklaşık 2 asırlık is-
tikrarsızlık döneminin ardından Osmanlı 
hâkimiyetine geçen Erzurum, zamanla 
yeniden bölgenin en önemli şehri haline 
geldi. Tanzimat döneminde yeni yönetim 
yapısının ilk ve en kapsamlı şekilde uy-
gulandığı yerlerin başında yine Erzurum 
geliyordu. 

1828 yılındaki Osmanlı-Rus Savaşı’nda 
uğradığı kısa işgal, şehrin gelişimine bü-
yük darbe vurdu. Ardından yeniden to-
parlanan şehir, meşhur 93 harbiyle bir kez 
daha işgale maruz kaldı. Erzurum’un son 
işgali ise, Sarıkamış faciasının akabinde, 
1916 yılında yaşandı. Rusya’daki Bolşevik 
ihtilalinin ardından bu işgal de sona erdi 
ama Erzurum’un çilesi bitmedi. Bu defa da 
şehrin başına Ermeni çeteleri musallat ol-
du. Kazım Karabekir Paşa’nın şehri kurtar-
masıyla, bu sorun da çözüldü. Geçtiğimiz 

Pazartesi günü, yani 12 Mart, Erzurum’un 
kurtuluşunun 100’üncü yıldönümüydü. 
Bir kez daha kurtuluş gününüzü tebrik 
ediyorum. 

Erzurum’un çevresinde bu kadar çok sa-
vunma hattı, tabyalar olmasının sebebi, 
işte bu işgaller ve konumu sebebiyle ba-
şından hiç eksik olmayan tehditlerdir. Ta-
bii Erzurum, bu arada kurucu şehir olma 
vasfını da hiç terk etmemiştir. 23 Temmuz 
1919 yılında toplanan Erzurum Kongresi, 
İstiklal Harbimizin müjdecisi olmuştur. 
Ankara’daki Millet Meclis’i faaliyete geçe-
ne kadar, mücadeleyi Erzurum’daki Tem-
sil Heyeti yürütmüştür. 

Kardeşlerim,

Erzurum, dün Anadolu’nun bizim vatanı-
mız haline gelmesinin öncülüğünü yap-
mıştı. Daha sonra Erzurum, bu toprakla-
rın bizim vatanımız olarak kalmasının 
mücadelesini verdi. Şimdi de Erzurum, 
Türkiye’nin ve Türk Milletinin istiklaline 
ve istikbaline yönelik saldırılarda, yine 
safların en önünde yürüyor. Erzurum’a da 
böylesi yakışır.  Allah’ınıza kurban sizin 
Dadaşlar!

Mazlumlara Her Seferinde  
Biz Ensar Olduk

Afrin’i teröristlere dar eden kahramanla-
rımızı görüyorsunuz değil mi? Irak sınır-
larımızı, kar demeden, kış demeden, dağ 
demeden, taş demeden hallaç pamuğu 
gibi atan, teröristleri inlerinde bulup im-
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ha eden aslan parçalarını görüyorsunuz 
değil mi? Türkiye artık, kendi güvenliği, 
kendi geleceği için, bin yıllık kardeşleri 
yardıma ihtiyaç duyduğunda, kimseden 
icazet beklemeden harekete geçebilecek 
güce, imkâna, dirayete sahip bir ülkedir. 
Ülkemizin yanıbaşında 1990’lardan beri 
önce Irak’ta, ardından Suriye’de ve onun-
la birlikte yine Irak’ta, güya buraları kur-
tarmak için gelenlerin yol açtığı büyük bir 
yıkım var. Her seferinde, yaşanan zulüm-
den kaçanlara biz kucak açtık. Mazlumla-
ra her seferinde biz ensar olduk. Yaşanan 
hadiselerin asıl müsebbipleri ise, sanki 
hiçbir şey olmamış gibi, güç kavgasıyla, 
petrol paylaşımıyla, adam devşirmeyle 
siyaset satrancı oynamaya devam ettiler. 
Sadece son 7 yıldaki hadiseler sırasında 4 
milyonu aşkın Iraklı ve Suriyeli ülkemize 
sığındı. Ne Avrupa’dan, ne Amerika’dan, 
ne de güya bunların kardeşi olan ülkeler-
den kayda değer bir destek aldık. Kendi 
gücümüzle, kendi imkânlarımızla, mille-
timizin alicenaplığıyla bu yükü omuzla-
dık. Hala da 4 milyona yakın sığınmacıya 
ev sahipliği yapıyoruz. 

Avrupa Birliği, önce 3 milyar + 3 milyar 
Avro destekte bulunma sözü verdi.  Son-
ra da, ”Biz bu parayı doğrudan size aktar-
mayız, proje karşılığı veririz, sivil toplum 
kuruluşları üzerinden veririz, Birleşmiş 
Milletler vasıtasıyla aktarırız” diye tuttur-
du.  Halbuki yaptıklarımız ortada… Kur-
duğumuz kamplar ortada… Tabii üstlen-
diğimiz riskler de ortada. Bunlar terörün 
her çeşidine milyarca dolar akıtırken, bize 
paramızla silah satmadılar. Biz de kendi 
silahımızı kendimiz ürettik. Tüm bunlar 

ortadayken, “Biz terörün yanında değiliz” 
diyorlar. Nasıl terörün yanında değilsi-
niz ya? Teröristlere gönderilen silahları 
ve paraları neyle izah edeceksiniz? Biz de 
“Allah’a dayan sa’ye sarıl hikmete râm ol. 
Yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar 
yol” dedik ve yola ram olduk elhamdülil-
lah. Yürüdük, Rabbim bereketini veriyor. 

Hala 50-100 mülteciyi almaya cesaret ede-
meyen Avrupa ülkeleri varken, biz 4 mil-
yona yakın mazluma kucak açmışız, bağ-
rımıza başmışız. Siz daha neyin projesini 
istiyorsunuz, neyi aracı yapmaya çalışıyor-
sunuz? Avrupa Birliği Komisyonu, ikinci 3 
milyar Euro için de teklif vermiş.  İyi etmiş.  
Ama önce şu ilk dilimi dahi doğru dürüst 
kullandırsalar iyi olur. Avrupa Birliği’nin 
de, bağcı dövmeye çalışmak yerine üzüm 
yemeye yönelmesi halinde, bu konuda kı-
sa sürede önemli mesafe kat edeceğimize 
inanıyorum. 

Kardeşlerim,

Türkiye, Afrin meselesini büyük ölçüde 
çözmüş durumda. Şu ana kadar Afrin böl-
gesinin dörtte üçünde kontrolü sağladık. 
Cerablus, El Rai, Bab’da 2 bin kilometre-
kare alanı kontrol ediyoruz. Yaklaşık 140 
bin Suriyeli topraklarına döndü, evlerine 
yerleşti.  Afrin’de de 1500 kilometrekareye 
yakın bölgeyi kontrolümüze aldık. Hedef, 
Afrin’in tamamını kontrolümüz altına al-
maktır. Bizim o topraklarda gözümüz yok. 

Şimdi bir yandan İdlib tarafındaki gözlem 
noktalarımızı genişletip tahkim edecek, di-
ğer yandan da Münbiç’e yöneleceğiz. Mün-



Recep Tayyip ERDOĞAN

66

biç konusunda Amerika yeni bir yöntem 
önermişti. Tabii orada yönetimde sürekli 
değişiklikler olduğu için, yeni gelen kadro-
nun nasıl bir yol izleyeceğini bilemiyoruz. 
Bizim bu konudaki yaklaşımımız şudur. 
Amerika Münbiç’te niye vardı? DEAŞ’ı 
oradan kovmak için değil mi? Peki, şu 
anda Münbiç’te DEAŞ var mı? Sayın Baş-
kan bana dedi ki; Yok. Peki, kim var Sayın 
Başkan? PYD-YPG. Onları çıkarıyor musu-
nuz? Üç ayda çıkarırız. Çıktı mı? Hayır, on-
lar da çıkmadı. Kendilerine dedik ki; bun-
ları Fırat’ın doğusuna sürün. Tabii Sayın 
Obama’ya da aynı şeyi söylemiştim. Fakat 
Fırat’ın doğusuna bunları sürmediler. Ama 
biz oyalanmaya gelemeyiz. 

Biz, O Teröristleri İşgal Ettikleri 
Yerlerden Mutlaka Çıkartacağız

Biz gerek Cerablus, El Bab, Azez tarafında 
olsun, gerekse güvenliğin sağlanmasıyla 
birlikte Afrin’de olsun, sadece teröristleri 
oradan kovmakla kalmıyoruz. Aynı zaman-
da bu bölgeleri, asli sahipleri olan Suriyeli 
kardeşlerimiz için yaşanabilir hale geti-
riyoruz. Elektriğinden suyuna, yolundan 
hastanesine, okulundan konutlarına kadar 
tüm yerleşim yerlerini baştan aşağı onarı-
yor ve sahiplerine teslim ediyoruz. Bunun 
yanında güvenlikten belediye hizmetleri-
ne kadar, bölgeyi yönetecek kurumsal ya-
pıları oluşturuyoruz. 

Biz oralara işgal için değil, Suriyeli kardeş-
lerimizi zulümden kurtarmak ve kendile-
rine güvenli bir gelecek inşa etmelerine 
yardımcı olmak için gittik. Diğerlerinden 

farkımız bu… Münbiç’te de aynısını yapa-
cağız. Şayet Amerika, terör örgütü men-
suplarıyla birlikte Münbiç bölgesini tü-
müyle boşaltırsa, bu işi çok daha hızlı ve 
kolay bir şekilde gerçekleştiririz. Bunların 
zaten bize, bizim bu faaliyetlerimize en kü-
çük bir yardımları, en küçük bir destekleri 
olmayacak, yükümüzü paylaşmayacaklar. 
Hep söylüyorum, onlardan ihsan istemiyo-
ruz, gölge etmesinler yeter. 

Amerika, eğer teröre karşı bizimle gerçek-
ten birlikte çalışmak istiyorsa, işe Fırat’ın 
doğusundaki teröristleri oradan çıkarta-
rak başlamalıdır. Biz o teröristleri işgal et-
tikleri yerlerden mutlaka çıkartacağız. Bu 
konuda her türlü işbirliği teklifine açığız. 
DEAŞ’ın zaten bulunmadığı bir yerde, di-
ğer teröristler de tahliye edilirse, bizim tek 
muhatabımız bölgede yaşayan insanlar 
olur. Zaten bu kardeşlerimiz de hasretle 
bizim yanlarına gelmemizi ve elbirliğiyle 
bölgeyi ayağa kaldırmamızı bekliyorlar. 
İnşallah, Münbiç’teki kardeşlerimizi daha 
fazla bekletmeyeceğiz. Aynı şekilde, Aynel 
Arab’taki, Telabyad’daki, Resulayn’daki, 
Kamışlı’daki ve diğer yerlerdeki kardeşle-
rimizin de en kısa sürede yanlarında olaca-
ğız. Bu arada Afrin’de etkisiz hale getirilen 
terörist sayısı 3530’a ulaştı. 

Sevgili Dadaşlar!

Sınırlarımız boyunca terör koridoru oluş-
turmaya çalışanlar, biz sahaya girince bir-
den bire başımıza barışsever kesildiler, hü-
manist kesildiler. Irak’ta, son çeyrek asırda 
2 milyon, Suriye’de son 7 yılda 1 milyon 
masum insanın ölümüne yol açan bunlar 
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değil miydi? Sanki öyle değilmiş gibi, bi-
ze her gün “Afrin’de zarar gören siviller” 
diskuru çekiyorlar.  Bunların her birinin 
geçmişinde çok kanlı ve karanlık sömürge 
lekesi var. Hal böyleyken, gittiği her yere 
merhametten, ihsandan, sevgiden başka 
bir şey götürmeyen Türkiye’nin hedef alın-
ması ne kadar acıdır. Eğer Afrin’de zarar 
gören sivil görmek istiyorlarsa, terör örgü-
tünün silah zoruyla şehirden çıkmalarına 
izin vermediği, karşı çıkanları infaz ettiği 
insanlara baksınlar.

Terör örgütünün, sırf bölgeden çıkışları 
engellemek için yollara kurduğu tuzaklı 
bombalarla hayatlarını kaybeden çocukla-
rın görüntülerine bakıp da, hala Türkiye’yi 
suçlayanların vicdanları nasır tutmuş de-
mektir. Artık bunların ne dediği bizi çok 
da ilgilendirmiyor. Yıllarca, “Acaba bun-
larla birlikte bir şeyler yapabilir miyiz, so-
runları beraber çözebilir miyiz” diye çok 
sabrettik, çok bekledik, çok uğraştık. Ama 
baktık ki, bunların her şeyleri lafta… İş uy-
gulamaya gelince, sadece ve sadece kendi 
çıkarlarına bakıyorlar. Masum insanların 
hayatıymış, müttefiklerinin hassasiyetiy-
miş, yapılan fedakârlıklara vefa göster-
mekmiş; hiçbiri umurlarında değil. Bunlar 
için insan hakları, sadece kendi vatandaş-
ları söz konusuysa anlamlıdır. Ülkemizde, 
üstelik de işledikleri suçlar sebebiyle göz 
altına alınan, tutuklanan, mahkum edilen 
3-5 Batılı için kopartılan yaygaranın binde 
birinin, katledilen milyonlarca masum için 
de yapıldığını görmedik. Biz denizlerden 
6 yılda 170 bin kişiyi toplayıp hayatlarını 
kurtarırken, onlar bu insanları, bindikleri 
botları delerek ölüme terk ediyor, sınırları-
na tel örgüler çekiyorlardı. 

Batı’nın Sömürü Üzerine Kurulan 
Sahte Düzeni Çatırdıyor

Son yıllarda yaşadığımız her hadise, bun-
ların yüzlerindeki makyajı biraz daha dök-
müştür. Demokrasiyi sadece kendisi için 
isteyen, insan haklarına sadece kendi insa-
nıysa saygı duyan, ekonominin kurallarını 
sadece kendi çıkarlarına göre belirleyen, 
ırkçılığa bir adım mesafede duran bu an-
layışın devri sona ermek üzeredir. Önce 
zincirli kölelerin,  sonra modern kölelerin 
sömürülmesi üzerinden kurulan sahte dü-
zenin her yeri çatırdıyor. İnşallah gelecek, 
insanı eşrefi mahlukat, yani yaradılmış-
ların en şereflisi olarak kabul eden bizim 
medeniyetimizin ışığıyla aydınlanacaktır. 

Kardeşlerim, 

Bu büyük yükselişte, doğumuzun lokomo-
tifi Erzurum’a yine çok önemli görevler dü-
şecek. Rahmetli Cemil Meriç’in dediği gibi, 
“Işık doğudan yükselir”. Erzurum’dan yük-
selecek ışık, huzme huzme, dalga dalga tüm 
Anadolu’yu kat edip, Balkanlara, Avrupa’ya 
kadar ulaşacaktır. Aynı şekilde Orta 
Asya’dan Afrika’ya kadar tüm coğrafyamız, 
bu büyük yükselişte yerlerini alacaklardır. 
Bunun için, önce bizim güçlü olmamız la-
zım. Bunun için önce bizim bir olmamız, 
iri olmamız, diri olmamız, kardeş olmamız, 
hep birlikte Türkiye olmamız lazım. 

Ülkemizin hedeflerine ulaşması bakımın-
dan 2019 seçimleri hayati öneme sahiptir. 
Bunun için şimdiden Erzurum’dan söz isti-
yorum:
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Dadaşlar!

Önce Ana Kademe’yi bir göreyim…

2019’a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır 
mıyız?

Kadın Kolları!

2019’a kadar her eve girmeye, her gönüle 
dokunmaya hazır mıyız?

Gençlik Kolları!

2019’a kadar liselerden üniversitelere kadar 
tüm gençlerimize ulaşmaya hazır mıyız?

Maşallah…

Tarihimizin her döneminde olduğu gi-
bi, 2019’da da Erzurum sağlam durursa, 
Allah’ın izniyle, Türkiye de sağlam durur. 
Erzurum gevşerse, Allah göstermesin, 
Türkiye’de halimiz nice olur bilmiyorum. 

Şair ne güzel söylemiş: 

Erzurum kilidi mülk-i İslam’ın

Mevla’ya emanet olsun Erzurum

Erzurum derbend-i ehl-i İslam’ın

Mevla’ya emanet olsun Erzurum

Göl yerinde elbet sular bulunur

Yine vardır diye ümid olunur

Bugün yine bin bahaya alınır

Mevla’ya emanet olsun Erzurum

Ramazan’da al-i şan ederler

O şehr-i siyami zişan ederler

Fukara gönlümü gülşan ederler

Mevla’ya emanet olsun Erzurum

Evet… Sizleri Mevla’ya emanet ediyor, bu 
vesileyle de Pazartesi günü başlayacak 
olan mübarek 3 aylarınızı şimdiden kutlu-
yorum. 

Ve şehidimiz Muhammet kardeşimize, o-
nun şahsında tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum.

Kongremizde yeni görev alacak arkadaşla-
rımıza başarılar diliyorum. 
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Sevgili Mardinliler, AK Parti Teşkilat-

larımızın kıymetli mensupları, değerli 

dava arkadaşlarım, sevgili gençler, hanı-

mefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 

duygularımla, muhabbetle, hürmetle se-

lamlıyorum.

1 yıl sonra tekrar Mardin’de olmanın, 
sizlerle hasret gidermenin bahtiyarlığı-
nı yaşıyorum. Buradan, kabına sığmayan 
bu muhteşem salondan, tüm Mardin’e, 
Mardin’in ilçelerindeki, mahallerindeki 
bütün kardeşlerime selamlarımı yolluyo-
rum. Bugün bizi büyük bir heyecanla, mu-

Mardin Kürt’ü, Türk’ü,  
Arap’ı, Süryani’siyle  

Partisine Sahip Çıkıyor

AK Parti Mardin İl Kongresi | Mardin | 17 Mart 2018
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habbetle karşılayan Mardinli vatandaşları-
ma en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Mardin, Türkiye’nin özü, özeti, adeta ay-
nası olan bir şehirdir. Binlerce yıllık mazi-
siyle Mardin, muhabbetin ve hoşgörünün 
şehridir. Mardin, Sevr heveslisi işgalcilerin 
bayraklarını Belediye meydanında param-
parça eden milli mücadele kahramanları-
nın şehridir. Herkese ibret olması için o 
günkü bir manzarayı sizlere kısaca aktar-
mak istiyorum.

Özellikle Mardinli gençlerin burayı çok 
iyi dinlemelerini istiyorum. Birinci Dünya 
Savaşı sonucunda güney illerimiz Fransız-
lara bırakılır. Fransızların ünlü komutanı 
Norman, maiyetinde 3-5 subayla beraber 
Mondros Mütarekesini uygulamak ve 
Mardin’i teslim almak için 21 Kasım 1919 
tarihinde şehre gelir. Belediye Meydanın-
da toplanan ahaliye ve Mardin’in önde ge-
lenlerine geliş maksadını açıklar. Urfa’da 
yaptıkları zulümleri anlatır, Mardinlilerin 
Suriyeliler gibi davranarak işgale diren-
mezlerse “Fransız Hükümetinin Mardin’i 
bir Avrupa şehri haline getireceğinden” 
bahseder. Bunun üzerine Milli Teşkilat 
Reisi Eyüp Önen ayağa kalkarak işgalci 
Norman’ın yüzüne şu şekilde haykırır: 
“Tercüman! Hepimiz namına, bütün Mar-
din ve Mardinliler namına Norman’a şunu 
söyle: Burası zannettiği gibi Suriye’den bir 
parça değil, on binlerce senelik Anadolu 
şehridir. Bu kimliğini muhafaza ve müda-
faa yolunda bu güne kadar nasıl çalışmış 
ve istilaları nasıl kahramanca karşılamış-
sa gene öyle yapacaktır. General Mardin’i 
işgale kalkışırsa, iyi bilsin ki karşısında 

kadın erkek onbinlerce müdafi bulacaktır. 
Hayatına acısın ve mardin, Diyarbakır sevda-
sından vazgeçerek, geldiği yere dönüp gitsin!”

Evet, işte Mardin böyle bir duruşun, böy-
le bir yiğitliğin şehridir. Mardin’e yakışan 
tablo işte budur. 

Gençler, 

Afrin’de’deki o tünelleri görüyorsunuz de-
ğil mi? İçinden kamyonların geçebileceği 
tüneller yapmışlar. Silah mühimmat depo-
ları yapmışlar. Bu tünelleri kiminle yaptı-
lar? Biz, bu tünel yapımına destek veren-
leri hep uyardık, ama dinlemediler.  Şimdi 
teröristler kaçıyor, biz topluyoruz. 

Biz terör yerine kardeşlikle, anılan bir 
Mardin görmek istiyoruz. Biz, çatışma ve 
gerilim yerine kardeşliği yücelten; birlik 
ve beraberlik içinde geleceğe yürüyen bir 
Mardin görmeyi arzu ediyoruz. Karşım-
daki şu manzara hamdolsun bize yeni bir 
Mardin’i müjdeliyor. Bugün yollara, sokak-
lara, balkonlara taşan coşkusuyla Mardin, 
bir kez daha dayanışmanın şehri olduğunu 
gösteriyor. Kürt’ü, Türk’ü, Arap’ı, Sürya-
ni’siyle Mardin, bugün bir kez daha ülkesi-
ne, devletine, partisine sahip çıkıyor. Böyle 
bir milletin evladı olduğum için her zaman 
Rabbime şükrediyorum.

Tek Milletiz, Bizi Asla 
Bölemeyecekler

20 yıl önce gördüğüm Mardin’i şimdi yeni-
den görüyorum. O zaman Mardin’de terör 
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yoktu, kardeşlik vardı. Bizim bir Rabia’mız 
var. Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 
Devlet... Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla, 
Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Roman’ıyla, 81 mil-
yon tek milletiz. Bizi bölemeyecekler, bizi 
parçalayamayacaklar. 

Atalar, “Önce refik, sonra tarik” demişler… 
Bana sizler gibi “refik”, bu ülkeye ve mille-
te hizmet gibi bir “tarik” veren Allah’a son-
suz hamd-ü senalar ediyorum. Kongremi-
zin teşkilatımız için, Mardin için, ülkemiz, 
milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Bu güzel birlik-
teliğimizin, dayanışmasıyla, çok kültürlü 
kimliğiyle, binlerce yıllık tarih ve medeni-
yetiyle ülkemizin gurur kaynağı olan Mar-
din için yeni bir dönemin kapılarını arala-
masını ümit ediyorum.

Mardin İl Teşkilatımızın tüm mensupla-
rına, kurulduğu günden bugüne kadar 
partimizin çatısı altında hizmet etmiş AK 
Parti emektarlarına buradan teşekkür 
ediyorum. Bu hareket, Hakk’ın ve Halkın 
rızasını gözeterek gecesini gündüzüne ka-
tan, her biri fedakârlık örneği olan siz da-
va arkadaşlarımızın gayreti ve çabasıyla 
bugünlere gelmiştir. Bu çatı altında omuz 
omuza mücadele verdiğimiz, ancak daha 
sonra ahirete irtihal eden kardeşlerimize 
de Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Rabbim onlardan razı olsun; ülkeye, mil-
lete ve ümmete hizmetlerini dergâhında 
kabul eylesin. Bugün görevi devreden da-
va arkadaşlarıma ülkem ve partim adına 
şükranlarımı sunuyor, yeni sorumluluk 
üstlenen kardeşlerime de Yüce Mevla’dan 

muvaffakiyetler temenni ediyorum.

İnşallah 2019 seçimlerinde AK Partinin 
demokrasi ve kardeşlik bayrağını tekrar 
Mardin’de zirveye dikeceğiz. Ne yazık ki 
son birkaç seçimdir Mardin’de arzu ettiği-
miz rakamları yakalayamıyoruz. 16 Nisan 
Halkoylamasında da biz Mardin’den en az 
Türkiye ortalamasında bir oy oranı bekli-
yorduk. Ancak Mardin yüzde 41’de kaldı. 
Elbette netice hakkında biz de kendi mu-
hasebemizi yaptık, yapıyoruz. Güçlü ve 
zayıf yanlarımızı tartarak, tespit ettiğimiz 
eksiklikleri gidererek, Partimizi çok daha 
güçlü bir şekilde geleceğe taşımanın gayre-
ti içindeyiz.

Şair “Kırma ki tutunacak dalın olsun” di-
yor. Biz de kalpleri kırmadan, hiç kimseyi 
incitmeden, hizmetlerimizle, davranışları-
mızla, tevazu ve samimiyetimizle gönüller 
fethetmenin mücadelesini veriyoruz. İnan-
cı, etnik kökeni, siyasi görüşü dolaysıyla 
tek bir vatandaşımızı dahi dışlamadan, bu 
güzel şehrin tüm renklerini kucaklayarak 
çalışıyoruz.

Bugünden itibaren çalışacak, koşturacak, 
Mardinli kardeşlerimize davamızı daha 
iyi anlatacak ve AK Partiyi hak ettiği yere 
getireceğiz. 2019 seçimlerinde inşallah 
AK Parti’nin demokrasi ve kardeşlik bay-
rağını hemen yanı başımızdaki, Mardin 
Kalesi’nin, Kartal Yuvası’nın zirvesine di-
keceğiz.

Şimdi buradan AK Kadroya soruyorum.

Ana Kademe! 
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2019 için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız?

Hanımlar!

Mardin’de AK Partiyi gönüllere nakşetme-
ye var mıyız?

Gençler!

Liseden üniversiteye kadar çevrenizde da-
vamızı anlatamaya var mıyız?

2019’da Mardin’de yeni bir sayfa açıyor 
muyuz?

2019’da Mardin’e yakışanı yapıyor muyuz?

Maşallah… Gazanız mübarek olsun. Allah 
sizlerden razı olsun… Rabbim yol ve dava 
arkadaşlığımızı daim eylesin…

Ülkemizde Yaşanan Hadiseler, 
Suriye’deki Olaylar, Herkes İçin 
Bir Uyanışa Vesilesi Oldu

Sevgili Mardinliler,

Değerli Kardeşlerim,

Bu vesileyle 1,5 yıl önce Mardin’in Derik il-
çesinde görev yaparken bölücü örgüt men-
supları tarafından kalleşçe şehit edilen 
Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ü 
bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. İlçe-
mize atandığı ilk günden şehit olduğu ana 
kadar Muhammed Fatih evladımız, Mardin 
için, Derikli kardeşlerimin huzuru, esenli-
ği ve refahı için gece-gündüz demeden ça-

lışmış fedakâr bir vatan evladıydı. Hizmet-
leriyle, alicenaplığıyla, mütevazılığıyla, 
gayret ve özverisiyle Mardinli kardeşleri-
min gönlünde mûtenâ bir yer edinen şehit 
kaymakamımıza Allah’tan rahmet diliyor, 
geride bıraktığı temiz mirasın en güzel şe-
kilde yaşatılacağına inanıyorum.

Burada ayrıca Salı günü Türkiye Diyanet 
Vakfımızca düzenlenen 4’üncü Uluslarara-
sı İyilik Ödüllerinin sahiplerinden Mardin 
Derikli Hasan Kızıl kardeşimi de tebrik 
ediyorum. Hasan kardeşimiz 200 engel-
li hayvanın yaralarını sararak, tamamen 
kendi imkânlarıyla onlara sahip çıkarak, 
Mardin’in hayırseverliğini ülkemize ve 
tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. İyilik 
neferi, çevresindekilerin ifadesiyle “Hayat 
Tamircisi” Hasan kardeşimin bu güzel ça-
lışmalarının ülkemizdeki tüm gençlerimi-
ze örnek olmasını temenni ediyorum.

Maalesef bir dönem terörle, yıkım ve göz-
yaşıyla anılan bu toprakların Muham-
med Fatih gibi kamu görevlilerimizin 
fedakârlıklarıyla, Hasan Kızıl gibi gençle-
rimizin fîsebilillah çabalarıyla bambaşka 
bir çehreye kavuştuğunu görüyorum. Yeri 
geldiğinden canlarını ortaya koyarak Mar-
din ve ilçelerini tekrar barış, huzur ve em-
niyete kavuşturan polislerimize, askerleri-
mize, güvenlik korucularımıza da buradan 
teşekkürlerimi sunuyorum. Şüphesiz bu 
başarıda en büyük pay Mardinli kardeşle-
rime aittir. Devletimizle el ele vererek bölü-
cüleri açtıkları çukurlara gömen Mardinli 
vatandaşlarıma ülkem ve milletim adına 
teşekkür ediyorum. Mardinli kardeşleri-
min kahir ekseriyeti, bölücü örgütün bas-
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kısına boyun eğmeyerek, şehrine, ilçesine 
ve mahallesine sahip çıkarak, sokakların 
terörize edilmesi üzerinden sahnelenmeye 
çalışılan oyunu bozdu. Sizler, o kritik dö-
nemde basiretle ve ferasetle davranarak, 
Türkiye’yi bölgemizde kirli tezgâhın bir 
parçası haline getirme projelerini de topra-
ğa gömdünüz. 

Bugün şöyle geriye doğru baktığımızda o 
çukurların niçin açıldığını, o hendeklerin 
hangi gayeyle kazıldığını çok daha iyi an-
lıyoruz. Bugün Afrin’e, Münbiç’e ve bölü-
cü örgütün işgali altındaki diğer bölgelere 
baktığımızda, Kobani olaylarıyla, çukur 
eylemleriyle ne yapılmak istendiğinin çok 
daha iyi farkına varıyoruz. Şayet biz sizle-
rin desteğiyle oyunu bozmasaydık, ülkemi-
zin nasıl karanlık bir gelecekle karşı kaşıya 
kalacağını bugün çok daha iyi görüyoruz.

Meselenin siyasetle, demokrasiyle, hak ve 
özgürlük talepleriyle hiçbir alakasının ol-
madığı, tek hedefin vatanımızı parçalamak 
olduğu şimdi daha iyi anlaşılıyor. Bizim o 
gün söylediklerimiz işte bugün tek tek or-
taya çıkıyor. Bölücü örgütün coğrafyamızı 
kan gölüne çevirmek isteyenlerin maşası 
olduğu şimdi çok daha iyi görülüyor. Bu 
örgüt, camileri kurşunlayacak, Mushaf ’ın 
içine bomba düzeneği yerleştirecek kadar 
İslam düşmanı bir örgüttür. Bu örgüt,  ma-
sum sivilleri canlı kalkan olarak kullana-
cak kadar gözü dönmüş bir yapıdır. Bu ör-
güt, canını kurtarmak için kaçan sivilleri, 
ana kucağındaki bebekleri dahi katledecek 
kadar vahşi bir örgüttür. Ne Kürt kardeşle-
rimin, ne Arap kardeşlerimin, ne de bölge-
deki diğer halkların bunların gözünde hiç-

bir değeri, hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur. 
Ben gerek ülkemizde yaşanan hadiselerin, 
gerekse Suriye’de şahit olduklarımızın 
herkes için bir uyanışa vesilesi olduğunu 
düşünüyorum. Özellikle Kürt kardeşleri-
min, bölücü örgütün kime ve neye hizmet 
ettiğini artık çok daha net bir şekilde kav-
radıklarına inanıyorum.

Devletimiz, Kiralık Katillere ve 
Onlara Sırtını Dayayanlara Hak 
Ettiği Dersi Vermiştir

Burada şu gerçeğin bir kez daha altını çiz-
mekte fayda görüyorum. Biz bu katil sürüle-
rinin niçin ülkemize musallat edildiğini çok 
iyi biliyoruz. Hangi ülkelerin bunlara kol 
kanat gerdiğini, kimlerin silah ve mühim-
mata boğduğunu da çok iyi biliyoruz. Efen-
dilerine yalvarsalar da, yakarsalar da, batı 
başkentlerini ağlama duvarına çevirseler 
de bunların inlerine girmeyi sürdüreceğiz. 
Bölücü terör örgütünün tek bir vatandaşı-
mızın dahi canına, malına veya namusuna 
kast etmesine müsaade etmeyeceğiz.

Devletimiz, hem sırtını emperyalistlere da-
yayan kiralık katillere, hem de o kiralık ka-
tiller sürüne sırtını dayayan sözde siyaset-
çilere hak ettiği dersi vermiştir, verecektir.  
Hiç şüphesiz anayasa, hukuk ve kanunlar 
çerçevesinde siyaset yapmak isteyenlere 
demokrasimizin imkânları sonuna kadar 
açıktır. Siyaset; söyleyecek sözü, hayata ge-
çirecek projesi, millete ve ülkeye faydalı tek-
lifi olanlar için halen en büyük fırsattır. An-
cak milletten aldığı yetkiyi istismar edenle-
re, vatandaşlarımızın kendilerine sunduğu 
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imkânları Kandil’deki çapulculara peşkeş 
çekenlere de kesinlikle müsamaha göster-
meyiz. Kandil’in Meclis’teki uzantısı gibi ha-
reket edenler, terör örgütünün siyasi uzan-
tısı gibi muamele görürler. Meşru çizgide 
siyaset yapan, terörle arasına mesafe koyan, 
hukuk ve demokrasiden ayrılmayanlar da, 
aynı şekilde meşru siyasi aktör gibi değer-
lendirilir, öyle kabul edilir. Her halükarda 
“Bir koltukta iki karpuzun taşınmayacağı” 
artık herkes tarafından görülmelidir.

Tehditlerle Meclis’e giriyorlar “Hak ve öz-
gürlük mücadelesi veriyoruz” diyorlar. Ki-
mi aldatıyorsunuz ya? Siz sadece ülkemde 
değil, Avrupa’da ve diğer ülkelerde de bay-
rağımıza saldırıyorsunuz.  Kongrenizde 
İstiklal Marşımıza dahi tahammül edemi-
yorsunuz, bir bayrak dahi asamıyorsunuz. 
Siz, bu ülkeyi temsil edemezsiniz. Burası 
Türkiye Cumhuriyetidir. Burası PKK terör 
örgütünün egemenliği altında olan bir yer 
değildir. Onun için ben Mardin’den çok 
farklı bir çıkış bekliyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Mardin terörün acısını da, huzurun kıy-
metini de çok iyi bilen bir şehrimiz. Mart 
ayı itibarıyla otellerimizde doluluk oranı 
yüzde 90’ı aşmış vaziyette. Demek ki, hu-
zur kenti haline geldiğimiz zaman herkes 
buraya akın edecek. Hamdolsun bugün 
Mardin, devletimizin himayesi altında 
eski ihtişamına yeninden kavuşuyor. Bir 
dönem bölücü örgütün dağ ve şehir kad-
rosuna akan kaynaklar, artık Mardinli va-
tandaşlarımıza hizmet olarak harcanıyor. 
Bir dönem Nusaybin’in sokaklarını altüst 

etmek için kullanılan kepçeler, kamyon-
lar, şimdi Nusaybin’i ayağa kaldırmak için 
kullanılıyor. Belediyecilik hizmetlerinde, 
altyapı, üstyapı çalışmalarında, sağlıktan 
ulaşıma, eğitimden turizme kadar tüm a-
lanlarda Mardin, kalkınma ve büyüme yo-
lunda emin adımlarla ilerliyor. Mardin bir 
taraftan kaybettiği zamanı telafi ederken, 
diğer taraftan da kökleriyle, kimliğiyle, 
Mardin’i Mardin yapan değerlerle barışı-
yor. Hiç kimseyi dili, etnik kimliği, inancı 
veya dış görünüşü dolayısıyla ötekileştir-
medik, hor-hakir görmedik. Bize oy ver-
sin-vermesin 81 vilayetimizin tamamını, 
81 milyonun her bir ferdini kucaklamanın 
çabası içinde olduk.

Nusaybin’i Yeniden  
Ayağa Kaldırıyoruz

Bu anlayışla Mardin’e son 15 yılda toplam 
25 milyar lirayı aşan yatırım yaptık.

Mardin’i üniversite ile buluşturduk. 3 bin 
765 adet yeni derslik ve 2 bin 544 kişilik 
yükseköğrenim yurtları yaptık. Mardin’e 
spor salonları, yüzme havuzları, gençlik 
merkezleri kazandırdık. Şimdi de Yeşilli’ye, 
Dargeçit’e, Nusaybin’e gençlik merkezleri, 
Mardin Merkez’e de atletizm stadyumu ya-
pıyoruz.  Bu 4 spor tesisimizin proje çalış-
maları devam ediyor.

14’ü hastane olmak üzere Mardin’e toplam 
34 adet sağlık tesisi yaptık.

TOKİ kanalıyla Mardin’de son 15 yılda 8 
bin 781 konut projesi başlattık, bir kısmı 
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teslim edildi, bir kısmının inşası sürüyor. 
Çukur teröründen en çok zarar gören il-
çelerimizden Nusaybin’i yeniden ayağa 
kaldırıyoruz. TOKİ, Nusaybin’e 1,2 milyar 
lira maliyetle 5 bin 53 konut yapıyor. Bu 
konutların 4 bin 657’sini Ağustos ayında 
sahiplerine teslim ediyoruz. Kalan 394 ko-
nutunda yapımına inşallah bu ay sonunda 
başlıyoruz.

Mardin’e 2002 yılına kadar 29 kilometre 
bölünmüş yol yapılmışken, biz 15 yılda bö-
lünmüş yol uzunluğunu 264 kilometreye 
çıkardık. Derik ve Dargeçit ilçelerimizdeki 
belediye ağındaki cadde ve sokakları ye-
niden ele alarak, yollarını yaptık. Midyat-
Cizre ve Batman-Hasankeyf-Gercüş-Mid-
yat bölünmüş yollarını önümüzdeki yıl 
tamamlıyoruz.

Mardin-Yeşilli-Ömerli-Midyat bölünmüş 
yolunu da 2021’de tamamlıyoruz. Kara-
man-Adana-Gaziantep hızlı tren projemiz 
Şanlıurfa’dan sonra Mardin’e gelecek, bu-
radan da Habur’a kadar uzanacak. Proje-
mizin Nusaybin-Habur kesiminin sondaj 
çalışmaları devam ediyor. Ayrıca bu hattı 
Diyarbakır’a da bağlıyoruz.

Mardin Havalimanına 3 milyon yolcu ka-
pasiteli yeni bir terminal binası yaparak 
havalimanımızı büyütüp, modernize ettik. 
Havalimanımızın yolcu trafiği 19 binden 
681 binin üzerine çıktı. 

Ilısu Barajı ve HES’i Mardin’in en gözde 
projelerindendir. Sadece elektrik enerjisi 
üretiminden ekonomiye yıllık 1,5 milyar 
lira katkı sağlayacak barajın inşasında son-
lara doğru geliyoruz. 8,5 milyar lira mali-
yeti olan Ilısu Barajında, bu yılın Haziran 
ayından itibaren su tutulmaya başlanacak.

Mardin için bir diğer önemli projemiz ise 
Şanlıurfa-Mardin arasında inşa ettiğimiz 
161 kilometrelik Süveyş Kanalından daha 
uzun olan ülkemizin en uzun suni nehri 
olan ana kanaldır. 2 milyar liraya mal olan 
bu proje ile Mardin ve Şanlıurfa’daki müm-
bit topraklar suyla buluşacak. Mardin tara-
fında toplam 1,3 milyon dekar arazi bu ana 
kanal sayesinde sulanacak. Mardin’deki bu 
arazilerin 460 bin 620 dekarını sulayacak 
şebekelerin inşaatı da devam ediyor.

Beyazsu kaynağından aldığımız suyu Mar-
din şehir merkezine ve Kızıltepe, Ömerli, 
Yeşilli, Nusaybin ilçelerine ileterek burala-
rın 2040 yılına kadar olan içme ve kullan-
ma suyu ihtiyacını karşıladık.

Mardin’e toplam 2 milyar lira tutarında ta-
rımsal destek verdik. İnşallah gelecekte de 
Allah imkân verdikçe, milletimiz de deste-
ğini esirgemedikçe bu hizmetlerimizi kat-
layarak sürdüreceğiz.

Kardeşlerim,

Biz “Zor denileni hemen yapar, imkânsız 
denilene biraz zaman harcarız”. İnşallah 
Mardin’de de aynısını yapıyoruz, yapaca-
ğız. Ben sizlere güveniyorum. Her bir dava 
arkadaşımın omuzlarındaki mesuliyetin 
bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum. 
Her birinizden 2019’a kadar azami gayret 
bekliyorum. 

Yeni  heyetimize Mardin’imizde başarılar 
diliyorum.

Gününüz kutlu olsun. Geleceğimiz hayırlı 
olsun inşallah. Kalın sağlıcakla.
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Sevgili Diyarbakırlılar, kıymetli yol ve 
dava arkadaşlarım, hanımefendiler, be-
yefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, hasretle selamlıyorum. Bu-
radan, Diyarbakır’ın tüm ilçelerindeki, 
mahallelerindeki vatandaşlarıma selam-
larımı iletiyorum. 

Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Di-
yarbakır teşkilatlarımızda vazife yapmış 
tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanla-
ra Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum. 
Kongremizin şehrimiz için, Diyarbakır’la 
birlikte ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz 

Terör Örgütünün Yol Açtığı 
Yıkımı, Yeni Baştan İnşa 

Ederek Ortadan Kaldırdık

AK Parti Diyarbakır İl Kongresi | Diyarbakır | 17 Mart 2018
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için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Diyarbakır, 16 Nisan halkoylamasında, 
maalesef, yüzde 32’lik EVET oranıyla, bek-
lentilerimizin çok altında kaldı. İnşallah 
bu kongremiz, Diyarbakır’da yepyeni bir 
dönemin müjdecisi olacaktır. Bunun için 
hep birlikte çok çalışmamız gerekiyor. 

Afrin’e gitmek istediğinizi söylüyorsunuz. 
Gerekirse Afrin’e beraber gideriz. 

 Ne diyor şair: 

“Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan,

Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan.

Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın,

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın.”

Evet… 

Ana Kademe!

2019’a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır 
mıyız?

Kadın Kolları!

2019’a kadar her eve girmeye hazır mıyız?

Gençlik Kolları!

2019’a kadar liselerden üniversitelere ka-
dar tüm gençlerimize ulaşmaya hazır mı-
yız?

Maşallah… Bu güzel coşkunuz, sevginiz, 
muhabbetiniz için her birinize ayrı ayrı 
bir kez daha teşekkür ediyorum.  Diyarba-

kır bizi sever, biz de Diyarbakır’ı severiz. 
Diyarbakır’la aramıza kimsenin girmesi-
ne de izin vermeyiz. Bizim Diyarbakır’la 
aramızdaki kardeşlik hukuku, öyle düne-
önceki güne dayanmaz. Bizim kardeşlik 
hukukumuz Hazreti Adem’le başlamış, 
Hazreti Muhammed’in ümmeti olmakla 
perçinlenmiş, coğrafyamızdaki bin yıllık 
birlikteliğimizle de mühürlenmiştir. Bi-
zim Diyarbakır’la olan muhabbetimiz, öy-
le buzdan heykel gibi güneşi görünce eri-
yen türden de değildir. Biz Diyarbakır’la 
etle tırnak gibiyiz. Biz Diyarbakır’la aynı 
bedenin iki yarısı gibiyiz. Hangi yarımız 
olmazsa, diğeri de eksik kalır. Onun için 
Diyarbakır’la birlikteliğimiz inşallah hep 
devam edecek. Ne güzel söylemiş şair: 

Medeniyetler abidesi ey Diyarbekir,

Peygamberi, nebileri, sahabeleri, azizleri

Mahirce ağırladın vakarlı bir aslan misali 
koynunda

Medeniyetler abidesi ey Diyarbekir,

Yazarların, şairlerin, yanık seslerin otağıydın

Kimsesiz dul ve yetimlerin en helal katığıydın

Medeniyetler abidesi ey Diyarbekir,

İsmin yazılırdı altın harflerle tarihin sayfala-
rına

En güzel bahtlar dokunurdu ilmek ilmek halı-
larına

Medeniyetler abidesi ey Diyarbekir, 

Velilerin, ermişlerin, meşayihlerin, ariflerin 
meclisinde 

Dilden dile konuşulan destanların en acıklı 
özetiydin
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Evet, biz bu şehri işte böyle biliriz. İnşallah 
koynunda ağırladığı zatlar hürmetine Di-
yarbakır, yaşadığı tüm sıkıntıları, uğradığı 
tüm haksızlıkları, maruz kaldığı tüm zu-
lümleri geride bırakarak, aydınlık bir ge-
leceğe doğru kararlı adımlarla ilerleyecek. 

Kürt Olduğu İçin Baskı Gören 
Kim Varsa, Tayyip Erdoğan 
Olarak Onun Yanında Yer Alırım

Kardeşlerim,

Gerçekten de Diyarbakır zor günler geçir-
di. Diyarbakır’a geçmişte çok büyük yan-
lışlar da yapıldı. Biraz da bu yüzden Diyar-
bakır terör örgütlerinin cirit attığı bir yer 
haline geldi. Bu güzel şehir adeta, rahmetli 
Gaffar Okkan gibi emniyet müdürlerini 
dahi acımasız çarkları içinde yutan bir şid-
det düzeninin zulmüne terk edildi. 

AK Parti’yi kurma çalışmalarımız sırasın-
da bölgeyi ziyaret ettiğimde, buralardaki 
dostlarımıza “Hükümete geldiğimizde 
bizden ne istersiniz” diye soruyordum. 
Aldığım cevap, “Olağanüstü hal’i kaldırın, 
başka bir şey istemeyiz” şeklinde oluyor-
du. Sakın ha, o dönemin olağanüstü halini, 
bugünküyle karıştırmayın. Bugün, olağa-
nüstü hal yetkilerinin yüzde 5’i bile kul-
lanılmıyor. Özellikle, hak ve özgürlükler 
noktasında en küçük bir kısıtlama dahi söz 
konusu değildir. O dönemdeki olağanüstü 
hal uygulaması ise, tüm vatandaşlarımızın 
başının üstünde Demokles’in kılıcı gibi sal-
lanıyordu. İktidara geldiğimizde ilk iş, ola-
ğanüstü hali kaldırdık. 

Ama bununla kalmadık. Bürokratik vesa-
yeti kırdıkça, demokrasimizin güçlendiril-
mesi konusunda daha cesur, daha kararlı 
adımlar atma imkânı bulduk. Hükümet-
lerimiz döneminde, özgürlük ve demok-
rasi çıtasını yükseltmek için eskiden beri 
talep edilen ne varsa, hemen hemen hep-
sini de hayata geçirdik. Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri gibi özel yargılama usulle-
rini kaldırmaktan işkenceye sıfır tolerans 
uygulamasına kadar pek çok reforma imza 
attık. İnsanlarımızın günlük hayatlarını 
zorlaştıran yanlış uygulamalara birer birer 
son verdik. Bunlar arasında yerleşim yer-
lerinin isimlerinden, çocuklara istenilen 
adların verilmesine kadar pek çok konu 
vardır. Farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi, 
bunlarla müzik ve film yapılabilmesi, aka-
demik çalışma yürütülebilmesi gibi husus-
lardaki talepler birer birer hayata geçirildi. 
Hatta kamu hizmetlerinin sunulmasında, 
bölgedeki vatandaşlarımızın konuştukları 
dillerin kullanımı veya tercüman bulun-
durulması gibi, daha önce sözü dahi edile-
meyen yeniliklere imza atıldı. 

Demokratikleşme ve bireysel özgürlükle-
rin genişletilmesi, elbette hiç bitmeyecek 
bir yolculuktur. Zaman geçtikçe, şartlar 
değiştikçe elbette talepler, beklentiler de 
değişim gösterecektir. Ülkemizde hangi 
kesimin, nerede bir sorunu varsa, onun 
çözümü için çalışmak, mücadele etmek 
bizim boynumuzun borcudur. Ama kat et-
tiğimiz mesafenin önemini de asla gözden 
ırak tutmamalıyız. 

Türkiye’nin, son 15 yılda gerçekleştirdiği 
sessiz devrimin, geçmiş 150 yılın tüm ta-
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leplerinin ötesine geçtiğini inkar etmek, 
bu ülkeye, bu millete ve bu devlete yapıla-
bilecek en büyük haksızlıktır. Biz, inancı-
mız gereği, kimsenin kökenine, kimsenin 
meşrebine, kimsenin doğduğu yere bak-
mayız. Bizi sadece, Allah’ın yarattığı bir 
kul olan karşımızdaki insanın, bu sıfatıyla 
sahip bulunduğu haklarını kullanıp kulla-
namadığı ilgilendirir. Evet… Rizeli Tayyip 
Erdoğan da Allah’ın bir kuludur, Diyarba-
kırlı Mehmet, Bekir, Baran, Hatice, Zeynep, 
Hazal da Allah’ın bir kuludur. Şayet illa bir 
üstünlük sebebi arayacaksak, bakacağımız 
tek yer takva olacaktır. 

Hal böyleyken, birilerinin illa, kökeninden 
veya meşrebinden dolayı bir takım ayrı-
calıklar, bir takım ilave haklar istemesini 
maşeri vicdana kabul ettirmek mümkün 
değildir. Ülkemizde, sadece Kürt olduğu 
için baskı gören, haksızlığa uğrayan kim 
varsa, Tayyip Erdoğan olarak onun yanın-
da yer alır, onunla birlikte mücadele ede-
rim. Ülkemizde, ister Müslüman, ister bir 
başka dinin müntesibi olsun, sırf inancın-
dan dolayı ayrımcılığa maruz kalan varsa, 
onun da yanında olurum.

“Gerekirse Kandil’de de İnlerine 
Gireriz” Dedik, Oraya da Girdik

Türkiye, 81 milyon vatandaşı ve 81 vila-
yetiyle bir bütündür. Ne herhangi bir kim-
seyi, ne de herhangi bir vilayeti kimsenin 
ötekileştirmesi, dışlaması söz konusu ola-
maz. İşte bunun için biz ne diyoruz:

Tek Millet diyoruz…

Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Boşnak’ı, Ro-
man’ıyla 81 milyon tek milletiz. 

Tek Bayrak diyoruz…

Bizim şehitlerimizin emaneti olan ayyıl-
dızlı bayrağımızdan başka bir bayrağımız 
yoktur. 

Tek Vatan diyoruz…

780 bin kilometrekare toprağıyla bu ülke 
tek vatandır, hiç kimsenin bir taşına dahi 
el uzatmasına izin veremeyiz. 

Tek Devlet diyoruz…

Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka 
devletimiz de yoktur.

Devlet kurmanın, devleti yaşatmanın öyle 
kolay olmadığını, işte çevremizde yaşanan 
hadiseler bizlere gösteriyor. Onun için ne 
dedik? “Kimse bu ülkeyi bölmeye gayret 
etmesin,  inlerine gireriz” dedik. Cudi’de 
Gabar’da, Tendürek’te, Beslerderesi’nde 
inlerine girdik. “Gerekirse Kandil’de de 
inlerine gireriz” dedik, oraya da girdik. Bu 
devlet, hiç kimsenin şahsi malı değildir, 81 
milyonun tamamının devletidir. Bu 4 ilke, 
ülke ve millet olarak istiklalimizin ve istik-
balimizin teminatıdır. Bunlardan birinin 
bile yıpratılmasına, örselenmesine, tehdit 
edilmesine rıza gösteremeyiz. Ülkemizin 
birliğine, beraberliğine, geleceğine yönelik 
saldırılara karşı, Diyarbakırlı kardeşlerim 
de canları pahasına karşı koyduklarını bi-
liyorum. Evlerden evlere ne gibi tüneller 
kazıldığını biliyorum. Diyarbakır’ın 15 
Temmuz’da iki şehidi var. 
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Kardeşlerim, 

Yıllarca bu ülkenin kanını adeta bir ke-
ne gibi emen bölücü terör örgütünün, 
Diyarbakır’a ve bölgeye en küçük bir hayrı 
dokunmamıştır. Biraz önce, kayyımlarla 
birlikte yolda gelirken yeni Diyarbakır’ı 
gördüm. Kırklar Dağı’nın halini gördünüz 
değil mi? Ne oldu şimdi Kırklar Dağı? Ge-
reği yapıldı mı? Yapıldı, olay bu. Bölücü te-
rör örgütü benim halkıma, benim Kürt kar-
deşlerime çok çektirdi. Ama artık o günler 
geride kaldı. Sadece kan döken, sadece acı-
ya sebep olan, sadece yakan-yıkan, sadece 
insanların onurunu ve namusunu tehdit 
eden bu örgütün gerçek yüzü, hamdolsun, 
herkes tarafından görülmüştür. Yahu 13-
14 yaşında kızların dağlardaki hallerini te-
levizyonlardan izlediniz değil mi? Özellik-
le, 2015 yılındaki çukur eylemlerinde bu 
örgütün sergilediği hoyratlık ve alçaklık, 
hakikatleri gün gibi ortaya dökmüştür. 

Örgütün yol açtığı yıkımı, devlet olarak biz 
yeni baştan inşa ederek ortadan kaldırdık. 
Diyarbakır içinde adeta yepyeni bir Diyar-
bakır ortaya çıkardık. Özellikle Suriçi, ger-
çekten Diyarbakır’ın tarihine, kültürüne, 
güzelliğine yakışır bir hale getirildi. Be vic-
dansızlar, ya siz nasıl Diyarbakırlısınız? Ya 
siz, o güzelim camileri nasıl yıkıyorsunuz? 
O saat kulesini nasıl yıkmaya çalıştınız? Ya 
sizde vicdan yok mu, nasıl bunu yaptınız? 
Tabii tüm bunları şimdi yeniden inşa ettik.

Sadece Suriçi’ndeki çalışmalar için 2 mil-
yar liralık harcama yapıldı. Helali hoş 
olsun. Yaklaşık 3 bin 700 hasarlı binada 
yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 78’i ile 

anlaşma sağlandı. Kalanlarıyla da yakında 
anlaşılacağına inanıyorum. Evleri kullanı-
lamaz hale gelen vatandaşlarımıza kira ve 
eşya yardımı yaparak, hiç kimsenin mağ-
dur olmasına müsaade etmedik. İnşasına 
başlanan 5 bin 637 konutun büyük bir bö-
lümü tamamlandı, kalanları da Haziran’a 
kadar bitiriliyor. Hazreti Süleyman Camii-
nin çevresini, kamulaştırma yoluyla geniş-
letip çevre düzenlemesini yaparak, şehri-
mize önemli bir değer kazandırdık. Cami 
bölgesindeki sahabe kabirleri ve ziyaret-
gah da vatandaşlarımızın ziyaretine açıldı. 
Gazi ve Melik Ahmet Caddeleri üzerinde 
bulunan yaklaşık 3 bin dükkan ve işyeri 
yeniden yapılarak, bu caddeler şehrimizin 
ekonomisine kazandırıldı. Bunların açılışı-
nı bugün yaptık. 

Şimdi Millete Efendilik Değil, 
Hizmetkârlık Yapan Bir Belediye 
Anlayışıyla Çalışılıyor

Teröristlerin özellikle hedef aldıkları ve 
uğruna pek çok şehit verdiğimiz Kurşunlu 
Camii başta olmak üzere, zarar gören tari-
hi eserlerin restorasyonları önemli ölçüde 
bitirildi. Suriçi’nin kanalizasyon, yağmur-
suyu ve içmesuyu altyapılarını baştan sona 
yeniledik. Sur’un etrafını 360 derece çevi-
ren yolla ilgili çalışma da 3 aya kadar biti-
yor. Diyarbakır’ın sembollerinden olan Ulu 
Camii’nin ve diğer tarihi eserlerin etrafın-
daki güzelleştirme çalışmaları da tamam-
landı. Dicle Vadisi Rekreasyon Alanı düzen-
lemesiyle, 320 dönüm araziyi Diyarbakırlı 
kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Diyar-
bakır Taş Evleri, şehrin kimliğinde önem-
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li bir yer tutuyor. Onun için bu evler için 
özel bir proje uyguladık. 1.500 Diyarbakır 
Taş Evinin yapımı için çalışmaya başladık, 
bunlardan 350’sini de tamamladık. Geriye 
kalanların temelini de bugün attık. Bunlar 
da, inşallah 1 yıl içinde tamamlanıp, hak 
sahiplerine teslim edilecek. Sadece bugün 
açılışını yaptığımız ve temelini attığımız 
hizmetlerin tutarı 600 milyon liradır. 

Diyarbakır’ın en önemli tarihi ve kültürel 
değerlerinden olan Kırklar Dağı’na dikilen 
o çirkinlikleri, Diyarbakır’a yapılan o ter-
biyesizliği biliyorsunuz değil mi? Hepsini 
de yıktık attık.  Bir bizim yaptıklarımıza 
bakın, bir de onların yaptıklarına bakın, 
aradaki fark her şeyi anlatıyor. 

Belediyelerin terör örgütünün güdümün-
de bulunan partinin yönetimindeki haliy-
le, kayyımlara geçmesinden sonraki halini 
de görüyorsunuz değil mi? Diyarbakır be-
lediye hizmetlerinin adını dahi unutmuş-
tu. Belediyede hizmet verilmediği gibi, 
mecburen yolu oraya düşen vatandaşla-
rımıza da edilmedik eziyet bırakılmıyor, 
adeta anasından emdiği süt burnundan 
getiriliyordu. Şimdi ise, millete efendilik 
değil hizmetkarlık yapan bir belediye anla-
yışıyla çalışılıyor. Görüldüğü gibi, birileri 
hep yıkmak için, yakmak için, öldürmek 
için uğraşıyor, biz ise yapmak için, yaşat-
mak için mücadele ediyoruz. Sizlerin de 
desteğiyle kazanan terör değil hizmet ol-
muştur. Rabbim hepinizden razı olsun. 

Kardeşlerim,

Tabii Diyarbakır’a yaptığımız hizmetler 
bunlardan ibaret değil. Geçtiğimiz 15 yılda 
Diyarbakır’a 24 milyar liralık yatırım yap-
tık. Hem de bu yatırımları, terör örgütüne 
rağmen, onun müteahhitlerimizi tehdit 
etmesine, işçilerimizi katletmesine, iş ma-
kinalarımızı yakmasına, yatırımcıları ka-
çırmak için elinden geleni yapmasına rağ-
men gerçekleştirdik. Terör örgütü sadece 
ülkemizin ve milletimizin birliğine, bera-
berliğine, kardeşliğine değil, aynı zaman-
da gelişmesine, kalkınmasına, büyümesi-
ne düşmandır. Ama biz, her şeye rağmen, 
Diyarbakır’ı da, bölgemizi de hizmetsiz 
bırakmadık. Şehrimizin en ücra köşelerine 
kadar her yeri eğitimden sağlığa, ulaşım-
dan haberleşmeye ve sosyal yardımlara ka-
dar her alanda hizmetlerle donattık. 

Mesela eğitimde, 5 bin 325 yeni derslik 
yaptık, 5 bin 300 yatak kapasiteli yükse-
köğrenim yurtları inşa ettik. 

Diyarbakır Stadyumu 33 bin kişilik ka-
pasitesiyle, gerçekten şehrimize yakışan 
bir eser oldu. Şimdi sizlere bir müjde ver-
mek istiyorum. Türkiye Kupasının 9 Ma-
yıs 2018 tarihindeki final karşılaşması 
Diyarbakır’da, bu stadımızda yapılacak. 
Takımlarımızı iyi ağırlayacağınıza, coşku-
nuz, sevginiz ve centilmenliğinizle, ülke-
mize tarihi bir final maçı yaşatacağınıza 
inanıyorum. 

Sağlıkta, 16’sı hastane olmak üzere, 42 
sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. 
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Kayapınar’da 1.200 yatak kapasiteli bir Şe-
hir Hastanesi yapıyoruz. Hazırlıkları sürü-
yor, inşallah yakında inşasına başlanacak. 

TOKİ vasıtasıyla 16 bin 850 konut inşa e-
derek, Diyarbakır’ın çehresini değiştirdik. 

Şehrimizin sadece 44 kilometre olan bö-
lünmüş yol uzunluğunu 414 kilometreye 
çıkardık. 

Ülkemizin son yıllardaki en önemli ulaşım 
projesi olan hızlı trenden Diyarbakır’ın 
mahrum kalması elbette düşünülemezdi. 
Bir yandan Şanlıurfa-Mardin istikameti-
ne, bir yandan Elazığ tarafına iki ayrı hızlı 
tren hattı kuruyoruz. Proje hazırlıkları sü-
rüyor, inşallah en yakın zamanda inşasına 
da başlanacak. 

Diyarbakır’ı Tarihinde  
Görmediği Hizmetlerle 
Buluşturduk, Buluşturuyoruz

Diyarbakır Havalimanının kapasitesini yıl-
lık 5 milyon yolcuya çıkardık.

Silvan Barajı, sadece ülkemiz değil, dünya 
çapında bir projedir. Bittiğinde Dicle Nehri 
üzerindeki en büyük sulama amaçlı baraj 
olacak. İnşaatını yarıladığımız bu baraj, 2 
milyon 350 bin dekar araziyi sulayarak, 
bölgenin ekonomisine yılda 1,2 milyar lira 
ilave katkı sağlayacak. 

Dicle Barajından getirdiğimiz suyla, şehri-
mizin içmesuyu sorununu da çözdük.

Son 15 yılda Diyarbakır’daki çiftçilerimi-
ze ödediğimiz tarımsal destek rakamı 3,7 
milyar liradır. Görüldüğü gibi, her alanda 
Diyarbakır’ı, tarihinde görmediği hizmet-
lerle buluşturduk, buluşturuyoruz. İnşal-
lah bu hizmetleri daha da çoğaltarak, daha 
da yaygınlaştırarak sürdüreceğiz.

Kardeşlerim,

Bir şehrin, bir bölgenin, bir ülkenin kal-
kınmasının, gelişmesinin, büyümesinin, 
istihdamını artırmasının, hayat kalitesini 
yükseltmesinin birinci şartı huzurdur. Bir 
yerde huzur yoksa, devlet ne kadar imkan 
sağlarsa sağlasın, oraya yatırımcı gelmez. 
Görüyorsunuz, devlet olarak biz okul yap-
mışız, hastane yapmışız, yol yapmışız, ba-
raj yapmışız, konut yapmışız, velhasıl her 
şeyi yapmışız. Diyarbakır’ın, hem konu-
mundan, hem tarihinden gelen muazzam 
da bir potansiyeli var. Buna rağmen, eğer 
Diyarbakır’ın her köşesinde bir fabrika, 
her köşesinde bir tesis yoksa, insanlar iş 
değil, işyerleri çalıştıracak insan aramıyor-
sa, burada durup düşünmemiz gerekiyor. 
Diyarbakır başta olmak üzere, bölgemizde 
yıllardır yaşanan yatırım sorununun, işsiz-
lik sıkıntısının tek bir sebebi vardır, o da 
terördür. Unutmayınız, para ürkektir. En 
küçük bir tıkırtı, en küçük bir zorlama, en 
küçük bir olumsuzluk parayı hemen kaçı-
rır. Bugün, bırakınız dışarıdan yatırımcı 
gelmesini, Diyarbakır’ın kendi sermaye sa-
hipleri dahi buraya yatırım yapmıyor. Ne 
zaman Diyarbakır’la terör ifadeleri birlikte 
anılmaz, işte o zaman bu şehir yatırımla 
dolar taşar. 
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Biz, terörün önüne geçmek için her yolu 
denedik.  Eğer mesele gerçekten demok-
rasi ve özgürlük meselesi olsaydı, bizim 
bilhassa 2009 yılından sonra yaptığımız 
reformlardan sonra, bu şehirde tek bir sila-
hın patlamaması, tek bir teröristin dolaşa-
maması lazımdı. Reformlarımızın en zirve 
noktasında, terör örgütü şehirlerimizin 
mahallerine çukurlar kazarak, kendince 
ülkemize ve milletimize meydan okuma-
ya kalktı. İşte o zaman baktık ki bunlar 
nushtan, yani nasihatten anlamıyor, tekdir 
ile de uslanacakları yok, mecburen köteği 
devreye soktuk. Güvenlik güçlerimiz, Suri-
çi başta olmak üzere, terör örgütü ülkemi-
zin neresinde böyle bir teşebbüse girişmiş-
se, hepsini de sildi, süpürdü, teröristleri 
açtıkları o çukurlara gömdü. 

Şu anda Afrin’e girdik, giriyoruz. Afrin’de  
3569 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin’in 
neredeyse 4’te 3’ü kontrolümüz altına gir-
miş vaziyette. İnşallah fetih yakın. 

Bu şehirden bir gencimizin ifadesiyle 
“Denizi olmadığı halde her gün insanla-
rın boğulduğu” Diyarbakır, artık geride 
kaldı. Bundan sonra, her kim eline silahı 
alıp vatandaşımızın hakkına, hukukuna el 
uzatmaya, milletimizin birliğini, beraber-
liğini, devletimizin bekasını tehdit etmeye 
kalkarsa, işte askerimiz, işte polisimiz ha-
zırda bekliyor. Adı ister PKK olsun, ister 
FETÖ; ister DEAŞ olsun, ister YPG bizim 
için fark etmez. Arkasında kimin, hangi 
gücün olduğu da fark etmez. İstiklalimizi 
ve istikbalimizi tehdit eden hiç kimsenin 
gözünün yaşına bakmayacak, hemen başı-
nı ezeceğiz. Bu ülkede huzurla yaşamak is-

tiyorsak, demokrasimizi korumak, özgür-
lüklerimizi genişletmek istiyorsak, böyle 
hareket etmeye mecburuz. 

Türkiye’nin, İzmir’i, Erzurum’u, Trabzon’u, 
Diyarbakır’ı ve tüm şehirleriyle bu hale gel-
memesi için, hedeflerimiz doğrultusunda 
tavizsiz bir şekilde yürümeyi sürdüreceğiz. 
Diyarbakır’ı, sadece bölgesinin değil ülke-
mizin de en önemli ticaret, sanayi, kültür, 
sanat, spor merkezlerinden biri haline ge-
tirmedikçe bize durmak haramdır. Fırat’ın 
ve Dicle’nin bereketini, bölge insanı ve mil-
letimizin tamamına kazandırana kadar kay-
bedecek tek bir dakikamız yoktur. 

Kardeşlerim,

Terör örgütleriyle, sadece ülkemizde değil, 
yurt dışında da mücadele ediyoruz. Yaptı-
ğımız operasyonlarla, hem ülkemizin, hem 
de oralardaki kardeşlerimizin güvenliğini 
sağlıyoruz. Türkiye’nin kimsenin topra-
ğında gözü olmadığı gibi, demokrasi ve 
özgürlük arayışına karşı da husumeti söz 
konusu olamaz. Bölgede karşımıza çıkan 
terör örgütlerinin arkalarındaki siluetle-
re baktığınızda, bunların ne işgal ettikleri 
yerlere demokrasi getirmek, ne de güya 
hakkını savundukları insanlara özgürlük 
sağlamak gibi bir niyetleri olmadığını za-
ten görürsünüz. 

Beraber yürüdük biz bu yollarda, 

Beraber ıslandık yağan yağmurda 

Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda

Bana her şey Diyarbakır’ı hatırlatıyor.
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizle-
ri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hasretle 
selamlıyorum.  AK Parti Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Grup Toplantısının, partimiz ve ülke-
miz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Meclis çalışmalarında başarılı ve verimli bir 
hafta geçirmenizi temenni ediyorum. 

Dün vefat eden ve bugün toprağa verilecek 
olan bürokrasiden siyasete ve ilim-irfan 
dünyasına kadar her alanda mücadeleci 
kişiliği, güçlü ve kararlı duruşu ile bildiği-
miz Hasan Celal Güzel ağabeyimize bir kez 
daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağ-
lığı diliyorum.

“Afrin İçin Kaygılıyız” Diyorlar, 
Biz Kaygılarımızı Sizlere 

İlettiğimiz Zaman Neredeydiniz?

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 20 Mart 2018
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Son grup toplantımızdan bu yana çok ö-
nemli gelişmelerin olduğu iki hafta yaşa-
dık. Bu süre zarfında Yargıtay’ın 150’nci 
kuruluş yıldönümü programları vesilesiy-
le yargı mensuplarımızla bir araya geldik 
ve bu kurumumuzun yeni hizmet binası-
nın temelini attık. 

Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçeve-
sinde, önce Hak-İş mensubu çalışan kadın-
larımızla, ardından Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığımızın düzenlediği törende 
çeşitli kesimlerden hanım kardeşlerimizle 
bir araya geldik. Kadına şiddet başta olmak 
üzere, bu konudaki tüm tartışmaları etraf-
lıca değerlendirerek, görüşlerimizi kamuo-
yuyla paylaştık. Bu programlarda, ifrat ve 
tefrit noktasında yüce dinimizi karalamaya 
yönelik her türlü yanlış adıma karşı olduğu-
muzu güçlü bir şekilde ifade ettik. 

Artık çoğunluğu büyük şehirlerde yaşa-
yan, teknolojinin hayatın her anını kuşattı-
ğı günümüz dünyasındaki Müslümanların 
sorularına cevap veremeyen görüşlerin, 
Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin sün-
neti ışığında yeniden değerlendirilmesi 
gerektiğini belirttik. Tabii bu tartışma, 
esasen bizim işimiz olmamalıydı. Ama 
konuşması gerekenlerin sustuğu, susma-
sı gerekenlerin konuştuğu bir ortamda, 
gönlümüz yüce dinimize saldırmak için 
pusuda bekleyenlerin değirmenine su ta-
şıyan sorumsuzluklara rıza göstermedi. 
İnşallah, önümüzdeki dönemde bu tartış-
ma, âlimlerimiz, ariflerimiz, abitlerimiz 
tarafından yerli yerine oturtulacak, İslam 
adına, Müslümanlar adına bir kazanca dö-
nüşecektir.

9 Mart’ta partimizin Siyaset Akademisi’nin 
açılışında, diğer hususların yanısıra bu ko-
nudaki görüşlerimizi detaylıca ifade ettik. 
Aynı hafta sonu Mersin, Antalya, Bolu, Sa-
karya il kongrelerimizde, yine teşkilatları-
mızla ve vatandaşlarımızla kucaklaştık. 

12 Mart’ta Bakanlar Kurulumuzu, bir kez 
daha Beştepe’de topladık, gündemimizde-
ki meseleleri detaylıca görüştük. 

Ertesi gün önce il müftülerimizle bir ara-
ya geldiğimiz, ardından Türkiye Diyanet 
Vakfı’nın İyilik Ödülleri Programında bu-
luştuğumuz dostlarımızla,  Müslümanla-
rın meselelerini konuştuk, tartıştık. 

14 Mart’ta, 46’ncı defa muhtarlarımızla bir 
araya gelerek, hasret giderdik. Türkiye’de 
ilk defa, tüm muhtarlarımızı kucaklamaya 
yönelik böyle bir programı biz başlattık ve 
işte bugüne kadar kararlılıkla getirdik. İn-
şallah hedefimiz, Cumhurbaşkanlığı döne-
mimiz bitmeden, ülkemizdeki tüm muh-
tarlarımızla bir araya gelmiş olmaktır. 

Aynı gün, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle, 
sağlık çalışanlarımızın düzenlediği prog-
rama da katıldık. Ülkemizin son 15 yılda 
en büyük ilerlemeyi kat ettiği alanlardan 
biri olan sağlıktaki reformlarımızın başarı-
sında, hiç şüphesiz doktorundan hemşire-
sine, teknisyeninden temizlik görevlisine 
kadar tüm sağlık çalışanlarımızın emeği, 
alınteri, katkısı vardır. Hepsine bir kez da-
ha teşekkür ediyorum.

15 Mart’ta Liseliler Destan Yazıyor progra-
mında gençlerimizle bir aradaydık. Liseli 
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gençlerimizin 15 Temmuz konusundaki 
şuuru ve heyecanı karşısında kendilerine 
olan güvenimiz bir kat daha arttı. 

Eğer Stratejik Ortaksak, 
Türkiye’ye Saygı Duyacaksın

Geçtiğimiz Cuma günü Erzurum’da, Cu-
martesi günü Mardin ve Diyarbakır’da, 
il kongrelerimiz vesilesiyle, yine teşkilat-
larımızla ve vatandaşlarımızla buluştuk. 
Gerek Diyarbakır’da, gerek Mardin’de bu-
güne kadar tanık olmadığımız heyecan ve 
coşkuyu görmenin bahtiyarlığını yaşadık. 
Diyarbakır Suriçi’nde, bölücü terör örgütü-
nün yol açtığı tahribatın sadece izlerinin si-
linmekle kalmadığını, şehrin geleceği için 
yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacak 
yatırımların gerçekleştirildiğini gördüm. 
Konutlarıyla, tarihi evleriyle, işyerleriyle, 
sokaklarıyla, altyapısıyla, camilerinin ve 
diğer tarihi mekânlarının restorasyonuyla, 
hakikaten çok büyük hizmetler, çok kısa 
bir süre içinde Diyarbakır’a kazandırıldı. 
Terör örgütünün amacının yıkmak ve öl-
dürmek, bizim gayemizin ise yapmak ve 
yaşatmak olduğunu, Suriçi’nde adeta ete 
kemiğe bürünmüş olarak görmek müm-
kündür.

Pazar günü ise, her yıl olduğu gibi, 18 Mart 
Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları için 
bu şehrimize gittik. O gün iki bayramı bir 
arada kutladık. 

Hem, Çanakkale Deniz Zaferinin 103’üncü 
yıldönümünde şehitlerimizi ve gazileri-
mizi bir kez daha yad ettik, hem de Afrin 

şehir merkezinin tamamen teröristlerden 
temizlendiği müjdesini milletimizle pay-
laştık. 

Dün, yine Beştepe’de, avukatlık mesleğin-
den geçen hakim ve savcılarımızın kura çe-
kimi töreninde kendileriyle birlikte olduk, 
heyecanlarını paylaştık. Görev yerleri belli 
olan hakim ve savcılarımıza çalışmaların-
da bir kez daha başarılar diliyorum. 

Tabii bunların dışında çok sayıda kabulü-
müz, görüşmemiz, toplantımız vardı. Gö-
rüldüğü gibi, ülkemiz ve milletimiz için 
durmadan, duraksamadan, usanmadan, 
azimle, heyecanla, coşkuyla çalışmaya de-
vam ediyoruz. Tüm arkadaşlarımın da, 
kendi görev alanlarında, kendi şehirlerin-
de aynı şekilde çalıştıklarına inanıyorum. 

Bu hafta sonu da inşallah Samsun, Ordu, 
Giresun ve Trabzon kongrelerini yapmak 
suretiyle süreci işleteceğiz. 

Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayı-
sı 3647’ye yükseldi. Amerika’da Beyaz Sa-
ray Sözcüsü  “kaygılıyız” şeklinde açıklama 
yapıyor. Biz kaygılarımızı sizlere ilettiği-
miz zaman neredeydiniz? “Gelin terör ör-
gütlerini birlikte temizleyelim” dediğimiz 
zaman neredeydiniz? Siz terör örgütleriyle 
işbirliği yaparak DEAŞ’ı temizleyeceğinizi 
söylemiştiniz. Buyurun, şimdi PYD’sini, 
YPG’sini de bizim Mehmetçiğimiz, Özgür 
Suriye Ordusu nasıl halletti. Bir taraftan 
Türkiye için “stratejik ortağımız” diyecek-
siniz, ondan sonra gidip teröristlerle işbir-
liği yapacaksınız. İşte gerçek ortadadır. E-
ğer stratejik ortaksak, Türkiye’ye saygı du-
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yacaksın ve bizimle beraber yürüyeceksin. 

Suriye’de bizi aldatmaya kalktılar.  5 bin 
tır, 2 bin kargo uçağı dolusu silahla terör 
örgütünü donattılar.  O mühimmatlar şu 
anda yavaş yavaş elimize geçiyor, geçecek. 
Bu nasıl ortaklık, bu nasıl dayanışma? 

Terör örgütünün Afrin’de açtığı tünelleri 
yıkıyoruz.  Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. 

Aslanlar Meydana Çıkınca 
Çakalların Payına Kaçmak Düşer

Kardeşlerim, 

Türkiye, sınırları ötesinden kendisine 
yönelen terör tehditlerine karşı artık tep-
kisiz kalmayacağını, terörü kaynağında 
yok etmeye kararlı olduğunu, 24 Ağustos 
2016 tarihinde başlattığı Fırat Kalkanı 
Harekâtıyla ilan etmişti. Bundan önce de 
sınır ötesi operasyonlarımız olmuştu. Ama 
bunlar daha ziyade, gir-çık şeklinde, belirli 
bir hedefe yönelik nokta operasyonlar ola-
rak cereyan etmişti. Fırat Kalkanı ile ilk de-
fa, belirli bir noktayı değil, 2 bin kilometre-
karelik büyük bir bölgeyi, sorun tamamen 
çözülene kadar kontrol altında tutmak 
üzere bir operasyona giriştik. Resmen so-
nuçlanması 216 gün sürmüş olsa da, aslın-
da ilk 100 günde, bölgedeki DEAŞ ve PYD 
mensuplarından 3 bin kişi imha edilerek, 
bu örgütler tamamen saf dışı bırakılmıştır. 
Patlayıcıların ve kılıç artıklarının temiz-
lenmesi sebebiyle 7 ayı bulan operasyon 
bölgesinde huzurun sağlanmasının ardın-
dan, ülkemizde bulunan 150 bin Suriyeli 

kardeşimiz buraya dönmüştür. 

Afrin bölgesini PYD ve onların saflarına 
katılmış olan DEAŞ mensubu teröristler-
den temizlemek için 20 Ocak’ta başlattığı-
mız Zeytin Dalı Harekâtında, 2 ay geçme-
den, şehir merkezini kontrol altına aldık. 
Şu ana kadar etkisiz hale getirdiğimiz te-
rörist sayısı 3 bin 700’ü buldu. Yine patla-
yıcıların ve kılıç artıklarının temizlenmesi 
için, güvenlik güçlerimiz ve Özgür Suriye 
Ordusu mensubu kardeşlerimiz, operas-
yonlarına bir müddet daha devam edecek-
lerdir. 

Türkiye Afrin’e operasyon başlattığında 
estirilen havayı hatırlıyorsunuz değil mi? 
Önce bir şaşkınlık yaşandı. Çünkü kimse, 
bizim, Fırat Kalkanı’nın ardından böyle bir 
operasyona girişebileceğimizi ve öncelikle 
de Afrin’i hedef alabileceğimizi beklemi-
yordu. Ardından, terör örgütünü sürekli 
şişiren, sürekli büyüten, bölgede çok kan-
lı çatışmaların yaşanacağı havasını veren 
haberler yayılmaya çalışıldı. Bu arada, Ba-
tı ülkeleri de sürekli olarak bize, “Afrin’e 
girmeyin” demeye utandıkları için olacak, 
“Bir an önce operasyonu bitirin” mesajları 
veriyordu. Biz de, onları kırmadık, işte 2 
ayda Afrin operasyonunun askeri safhası-
nı büyük ölçüde bitirdik. 

Aslanlar meydana çıkınca çakalların payı-
na kaçmak düşer… Evet, bizim askerimiz, 
polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucu-
larımız, istihbaratçılarımız, bölgenin öz ev-
ladı olan Suriyeli kardeşlerimiz aslan gibi 
meydana çıkınca, PYD’li çakallar da kuy-
ruklarını kıstırıp kaçtılar. Güya bize karşı 
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savaşmak için hazırladıkları mevzileri, ko-
runakları, çukurları onlara mezar oldu. Si-
villerin arkasına sığınarak ancak bu kadar 
dayanabildiler. Kendileri orada yaşayan 
masum halka etmediklerini bırakmayan-
lar, bir de utanmadan, arlanmadan bizi 
sivillere zarar vermekle suçlamaya kalktı-
lar. Hamdolsun, tüm iddiaları, belgeleriy-
le, ispatlarıyla, şahitleriyle, görüntüleriyle 
çürüttük ve bu iftiranın üzerimize yapış-
masını engelledik. Şimdi, bölgeyi, oranın 
asli sahibi olan kardeşlerimiz için yeniden 
yaşanabilir hale getirme çalışmalarına baş-
lıyoruz. Bir şairimiz Afrin operasyonumu-
zu şu dizelerle anlatıyor:

“Mekke’den iman, Anadolu’dan aşk almışız

Elimizde bayrağımız, dilimizde tekbirimiz

Peygamberin kavline fedadır canımız

“Korkma” buyruğudur rehberimiz

Hak’tan gayrısından korkmayan orduyuz

Sınırlarımızda kanla vatan yazıldı

Öyle bir destan ki bu aşar afakı

Haykırır Cudi’den Kandil’ine Dağları

Açılır El Bab’ından Afrin’ine Ovaları

Ölümü öldürenlere göndeririz selamı

Tek Millet Tek Bayrak zülfikar olsun

Tek Vatan Tek Devlet payidar olsun

Hedef Kızıl Elma, herkese aşikâr olsun

Akif ’in “korkma” nidası bize didar olsun

Korkusuz ordumuz bunu arşa duyursun”

Evet… İnşallah bunun gibi daha nice şiir-
lerle, marşlarla, belgesellerle, filmlerle des-
tanlarımızı gelecek nesillere aktaracağız. 
Destanı sahada yazan kahramanlarımıza, 
en azından bunu borçlu olduğumuza ina-
nıyorum.  Bir kez daha Zeytin Dalı Hareka-
tında şehit verdiğimiz 46 güvenlik görevli-
miz ile 269 Özgür Suriye Ordusu mensubu 
kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınlarına 
ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehit-
lerimizin ruhları için el Fatiha…

İstiklal Marşımızın Mesajlarını 
Zihnimizden ve Yüreğimizden 
Asla Eksik Etmeyeceğiz

Kardeşlerim, 

Bundan 103 yıl önce 18 Mart’ta 
Çanakkale’de verdiğimiz mesaj neyse, Fırat 
Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarımızda 
verdiğimiz mesaj da aynısıdır. İster kendi-
leri gelsinler, ister kuklalarını göndersin-
ler, biz bu ülkeyi, bu vatanı kimselere bı-
rakmadık, bırakmayacağız. Hangi oyunu 
oynarlarsa oynasınlar, millet olarak birliği-
mizden, beraberliğimizden, kardeşliğimiz-
den asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. 
Hangi bedeli ödetirlerse ödetsinler, inancı-
mızın sembolü ezanımızı susturamayacak, 
bağımsızlığın sembolü bayrağımızı indire-
meyecekler. 

Mehmet Akif, “Allah bu millete bir daha 
İstiklal Marşı yazdırmasın” demişti. Biz 
de diyoruz ki, bir daha İstiklal Marşı yaz-
mamak için, bu marşımızın mesajlarını 
zihnimizden ve yüreğimizden asla eksik 
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etmeyeceğiz. Allah’ın bizimle birlikte oldu-
ğunu bilerek, asla korkmayacağız. Şafakla-
rımızda yüzen alsancak, inşallah sonuna 
kadar orada dalgalanacak. Yurdumuzun 
üstünde tüten en son ocak sönmeden, 
Allah’ın izniyle bu ülkeye ne kimse el uza-
tabilir, ne de bu millete kimse zincir vura-
bilir. Hakk’a tapan milletimizin, anasının 
ak sütü gibi helali olan istiklalini tehdit 
edecek kim olursa olsun, çiğner geçeriz. 
17-25 Aralık’ta, çukur eylemlerinde, 15 
Temmuz’da, Cerablus’ta, Afrin’de yaptığı-
mız işte budur. Akif ’in, istiklal marşımız-
da milletimize armağan ettiği şu müjdeyi 
hayata geçirmek için durup dinlenmeden 
hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz:

Arkadaş! Yurduna alçakları uğratma sakın;

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın…

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Evet… Rabbimizin bize vaat ettiği günle-
rin yakın olduğu inancıyla, mabetlerimize 
namahrem eli değmesine izin vermeden, 
ezanların yurdumuzun üstünde ebediyen 
inlemesini, şanlı hilalin şafaklarda ebedi-
yen dalgalanmasını sağlamakta kararlıyız. 
Milletimiz, bu mücadelenin anlamını ga-
yet iyi bilir. Sahada görev yapan güvenlik 
güçlerimiz, bu mücadelenin özünü çok iyi 
kavramış durumda. Bu süreçte görev alan 
tüm kurumlarımız, meselenin öneminin 
farkındalar. Sadece bazı gafiller, bazı hain-
ler hala bu mücadeleyi karalamanın, önü-
nü kesmenin, lekelemenin gayreti içinde-
dir. Hamdolsun, onlara en güzel cevabı, 
milletimizin bizatihi kendisi veriyor. 

Kongrelerimiz vesilesiyle, kısa sürede ül-
kemizin dört bir yanını ziyaret etme imka-
nı bulduk. Gittiğimiz her yerde, milletimi-
zin nasıl büyük bir coşkuyla, nasıl büyük 
bir azimle, kararlılıkla bu meseleye sahip 
çıktığına bizzat şahit olduk. Milletimizin 
ve devletimizin beka meselesi olan bu ko-
nuyu, biz asla günlük siyasetin bir parçası 
haline dönüştürmedik. Cumhurbaşkanı 
sıfatıyla, Türkiye’nin iktidar partisinin 
Genel Başkanı sıfatıyla, yürütmenin başı 
sıfatıyla, elbette görevlerimiz gereği, bu 
konuyu her platformda dile getiriyoruz. 
Gelişmeleri milletimizle paylaşıyor, ne 
yaptığımızın, ne yapacağımızın muhase-
besini yine milletimizle birlikte yapıyoruz.  
Bundan daha tabii ne olabilir? 

Ama birileri, niyeyse bundan rahatsız o-
luyor. Daha dün, “Afrin’e girilmesini asla 
doğru bulmuyoruz” diyenlerin kim olduk-
larını çok iyi biliyoruz. Şimdi ne diyorlar? 
Ordumuzu tebrik ediyorum. Hani Afrin’e 
girmemizi doğru bulmuyordunuz, ne oldu 
şimdi size? Bunların hayatı manevradır. 
Daha dün, “PYD terör örgütü değildir” di-
yenlerin kim oldukları cümle alemin malu-
mudur. 15 Temmuz’u, terörle mücadelemi-
zi önemsizleştirmek için, ellerinden gelen 
her şeyi yapanları milletimiz çok iyi takip 
ediyor. Bu çevreler, doğrudan yapılan icra-
atlara karşı çıkamadıkları için, karın ağrı-
larını, kafalarındaki sinsilikleri, dertlerini 
bizim nezdimizde şahsileştirerek anlatma-
ya çalışıyorlar. Deve kuşu misali, kafalarını 
kuma sokuyorlar ama hakikatler gün gibi 
ortada, farkında değiller. Bu ülkede artık, 
emirleri başkalarından alan değil, sadece 
ve sadece milletinden alan bir hükümet 
var, bir ordu var, bir devlet var. 
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Bizim Açımızdan 2019’un Şifresi, 
Yenilenmedir, Tazelenmedir

İşte buradan açıkça söylüyorum: Çatlasa-
nız da, patlasanız da Türkiye’yi durdura-
mayacaksınız. 2023 hedeflerimize ulaş-
mamıza engel olamayacaksınız. Büyük ve 
güçlü Türkiye’nin inşasının önünü kese-
meyeceksiniz. 2053 ve 2071 vizyonlarımı-
zın yükselişini engelleyemeyeceksiniz. Ok 
yaydan çıktı artık. Türk milleti, üzerindeki 
asırlık külleri silkeleyerek, kadim medeni-
yetinin inkişaf ateşini yeniden alevlendir-
miştir. Bu yolda milletimizle birlikte olan, 
büyük Türkiye’deki yerini alır. Kendisine 
saf olarak milletimizin karşısını belirleyen 
ise, kaderine razı olur. Önümüzdeki denk-
lem, işte bu kadar basittir. 

Değerli kardeşlerim,

Eskiler, “Yiğit düştüğü yerden kalkar” der-
ler. Yine eskiler, “Yitik kaybedildiği yerde 
aranır” da derler. Biz de, işte buna uygun 
şekilde, millet olarak, umudunu bize bağ-
lamış nice dostlarımızla birlikte, çözümü 
kendi coğrafyamızda arıyoruz. Sevr’de bi-
ze Anadolu’yu bile çok görenlere cevabımı-
zı İstiklal Harbimizle vermiştik. Şimdi de 
bize, bir parçası haline gelmeye talip oldu-
ğumuz Avrupa’yla, asırlara sari geçmişimi-
zin olduğu Ortadoğu’yla, Kuzey Afrika’yla, 
Kafkasya’yla, hatta ata yurdumuz Orta 
Asya’yla kucaklaşmamızı çok görenlere 
cevap verme vaktidir. Türkiye’nin, tarihin 
derinliklerine uzanan kardeşlik ve dostluk 
ilişkileriyle bağlı olduğu coğrafyalarla iliş-
kilerini kesmeye çalışanların heveslerini 

kursaklarında bırakmaya ahdettik. Bunun 
için her fırsatta Afrika’dayız. Bunun için 
her fırsatta Ortadoğu’dayız, Orta Asya’da-
yız. Bunun için her fırsatta Avrupa’daki 
kardeşlerimizin ve vatandaşlarımızın ya-
nındayız. Bizi tecrit etmeye, uzak tutmaya 
çalıştıkları her yerde, kendi imkanlarımız-
la, kendi şartlarımızla daha güçlü şekilde 
olmak, boynumuzun borcudur. 

Bu süreçte bize düşen sağlam durmaktır. 
Milletimizin desteği arkamızda olduğu 
müddetçe, Allah’ın izniyle, biz bu saldı-
rıların hepsinin de üstesinden geliriz. 
Türkiye’yi nasıl vesayetin pençesinden, 
FETÖ’nün tuzaklarından, bölücülerin se-
naryolarından kurtarmışsak, bundan son-
rasını da, inşallah başaracağız. 

2019 seçimleri, bu bakımdan çok önemli-
dir. Ülkemizin önünü kesmek, milletimizin 
zafer yürüyüşünü durdurmak isteyenler 
umutlarını 2019’a bağlamış durumdalar. 
Yeni yönetim sisteminin devreye girmesiy-
le, işlerinin daha da zorlaşacağını bilenler, 
tüm güçleriyle 2019’a asılıyor. Gerçi, siya-
si ittifakların yolunu açarak, bu konudaki 
hesapları da büyük ölçüde bozduk. Buna 
rağmen, asla rehavete kapılmadan, asla en 
küçük bir boşluğa, en küçük bir hataya yer 
ver vermeden çalışmalarımızı sürdürmek 
zorundayız. Allah göstermesin, herhangi 
bir aksilik durumunda, kaybedenin biz de-
ğil Türkiye olacağını kesinlikle aklımızdan 
çıkarmamalıyız. 

Mesele siyasi rekabet olmaktan çıkmış, 
milletimizin ve devletimizin bekası mese-
lesine dönüşmüştür. Şayet Türkiye, önün-
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deki bu engelleri aşar, 2023 hedeflerine 
ulaşırsa, işte ondan sonra gençlerimize 
gönül huzuruyla bırakabileceğimiz bir ül-
ke inşa ettik demektir. O güne kadar bize 
durmak yok. Gece gündüz çalışacağız. Ül-
kemizin 81 vilayetinde, 81 milyon vatan-
daşımızın her birine ulaşacak, yaptıkları-
mızı anlatacak, yapacaklarımız için destek 
isteyeceğiz. Bizim gibi düşünmeyenleri ik-
na etmek, varsa yanlış bilgileri düzeltmek, 
eksik biliyorlarsa onları tamamlamak için 
tüm gücümüzü, tüm imkânlarımızı kul-
lanacağız. Samimiyetin ve doğruluğun 
açamayacağı hiçbir kapı, yumuşatamaya-
cağı hiçbir yürek yoktur. 15 yıllık iktidar 
döneminin yorgunluğu bizim için bahane 
olamaz, mazeret olamaz. Yunus Emre’nin 
dediği gibi:

“Biz sevdik âşık olduk

Sevildik maşuk olduk

Her dem yeniden doğarız

Bizden kim usanası”

AK Parti olarak, sürekli kendimizi yenile-
me vasfımız olmasaydı, bunca zaman a-
yakta kalamaz, bunca saldırıya direnemez, 
bunca hizmeti milletimize kazandıramaz-
dık. Onun için, bizim açımızdan 2019’un 
şifresi, yenilenmedir, tazelenmedir.

Bu ülkede, ana muhalefet partisi 15 yıldır 
aynı şeyleri söylediği için bir milim öteye 
geçememiştir, biz ise sürekli kendimizi ye-
nilediğimiz için hep ileriye doğru gitmişiz-
dir. Dünya değişirken, Türkiye değişirken, 
milletimizin imkanları ve ihtiyaçları de-
ğişirken, biz yerimizde sayarsak, CHP’nin 

durumuna düşeriz. Önce mahalli seçim-
lerde, ardından milletvekili seçimlerinde 
hedefimiz yüzde 50’nin üzerine çıkmaktır. 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zaten baş-
ka bir şansımız yoktur. 

Biz milletimizle birlikte ve işte bu kadro-
ya güvenerek yola çıktık. İnşallah bundan 
sonra da, yine milletimizle birlikte, yine bu 
kadroyla beraber; bir olarak, iri olarak, diri 
olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye 
olarak hedeflerimize ulaşacağız. 

Tüm teşkilatımızdan farklı bir heyecan, 
farklı bir gayret bekliyorum. Partimizin 
güçlü oluşu bize ne rehavet, ne kibir, ne gu-
rur vermemelidir. Hele hele kurumsal bir 
gurur ve kibir bize hiç yakışmaz. Biz  çalış-
malarımızı tevazu içerisinde yürüteceğiz. 

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

Bu duygularla bir kez daha sizlere Meclis 
çalışmalarında başarılar diliyorum.  Hepi-
nize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 

Kalın sağlıcakla.
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Sevgili Bağcılarlı kardeşlerim, kıymetli yol 

ve dava arkadaşlarım, hanımefendiler, be-

yefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 

muhabbetle, hasretle selamlıyorum. Bura-

dan, Bağcılar’ın tüm mahallelerindeki va-

tandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. 

Kuruluşundan bugüne kadar AK Par-
ti Bağcılar teşkilatımızda vazife yapmış 
tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanla-
ra Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum. 
Kongremizin şehrimiz için, Bağcılar’la bir-
likte ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Cumhur İttifakıyla Türkiye’de 
Bir Değişim-Dönüşümü 

Gerçekleştireceğiz

AK Parti Bağcılar İlçe Kongresi | İstanbul | 23 Mart 2018
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Bağcılar, 16 Nisan halkoylamasında, yüzde 
61’lik EVET oranıyla, adeta bir destan yazdı. 
Şimdi yeni destanlar yazmaya hazır mıyız? 
2019 seçimlerinde Bağcılar’da, hem beledi-
ye başkanlığında, hem milletvekilliğinde, 
hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok 
daha büyük oranlarla, tarihe geçecek bir 
netice bekliyorum. Bunun için hep birlikte 
daha çok çalışmamız gerekiyor. 

Evet… 

Ana Kademe!

2019’a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır 
mıyız?

Kadın Kolları!

2019’a kadar her eve girmeye hazır mıyız?

Gençlik Kolları!

2019’a kadar liselerden üniversitelere 
tüm gençlerimize ulaşmaya hazır mıyız? 
Bağcılar’da ayak basmadık yer, dokunma-
dık gönül, desteğini almadık vatandaşı-
mız bırakmamaya söz veriyor musunuz? 
Maşallah…

Kardeşlerim,

Bizim İstanbul’a bakışımızı ve hizmetle-
rimizi en iyi, 1992 yılından beri müstakil 
bir ilçe olan Bağcılar’ın serencamı anlatır. 
Bağcılar bugün 22 kilometrekarelik alan-
daki 750 bin nüfusuyla, İstanbul’un önde 
gelen ilçeleri arasında yer alıyor. Ama il-
çe olduğu ilk dönemlerde bu bölge, kışın 

çamurdan, yazın tozdan geçilmeyen, hiç-
bir altyapısı olmayan, plansızlık ve proje-
sizlik abidesi bir yer durumundaydı. İlçe 
belediye başkanlarımız bir yandan, 1994 
yılında Büyükşehir Belediye Başkanı ol-
mamızla biz bir yandan çalıştık, çabaladık 
ve Bağcılar’ı işte bugünkü haline getirdik. 
İstanbul’un önemli iş merkezlerinden bir 
kısmına ev sahipliği yapan ve yaklaşık 200 
bin konutun bulunduğu ilçemizin, kent-
sel dönüşüm çalışmalarının ardından çok 
farklı bir konuma geleceğine inanıyorum. 
Son yıllarda burada yapılan parklar, en-
gellilere yönelik tesisler, sosyal ve kültürel 
merkezler, müzeler, bilgi evleri, aile sağlığı 
merkezleri, ilçenin adeta çehresini değiş-
tirmiştir. 

Geçtiğimiz 15 Yılda İstanbul’a 
210 Milyar Liralık Yatırım Yaptık

Belediyemizin 740 milyon liralık bir yatı-
rımla hizmete aldığı 250 tesis, ilçemizde 
yaşayanların hayat kalitesini fevkalade 
yükseltmiştir. Halen 470 milyon liralık 
maliyetle inşası süren 12 proje tamamlan-
dığında, Bağcılar daha da güzelleşecektir. 
Bunlar arasında yeni belediye hizmet bi-
nası, Bağcılar Meydanı ve Kapalı Otopar-
kı, spor kompleksleri, yüzme havuzları, 
gençlik merkezleri de bulunuyor. Halen 
hizmette olan 1 tramvay ve 2 metro hattına 
ilave olarak, inşası süren 4 metro hattı ile 
proje aşamasındaki 2 metro ve 1 tramvay 
projesi sayesinde, ilçemizin ulaşım soru-
nunu da kökten çözüyoruz. Yakında baş-
lanacak olan Okçuluk ve Buz Hokeyi Spor 
Kompleksi, Amfi Tiyatro, Spor Parkı, Bilim 
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Parkı, Sıfır Atık Parkı, Güneşli Kültür Mer-
kezi ve Şehir Kütüphanesi ile Bağcılar ge-
leceğe hazırlanıyor. Bu hizmetlerin hayata 
geçirilmesinde emeği olan herkesi tebrik 
ediyorum. 

Kardeşlerim,

Sadece büyükşehir ve ilçe belediyelerin-
de değil, hükümet olarak da İstanbul’a 
çok büyük hizmetler getirdik. Geçtiğimiz 
15 yılda İstanbul’a 210 milyar liralık ya-
tırım yaptık. Boğazın altına Marmaray ve 
Avrasya Tünelleri, üstüne Yavuz Sultan 
Selim Köprüsünü inşa ederek, şehri ve kı-
taları birbirine bağladık. Hemen yanıbaşı-
mızdaki Osman Gazi Köprüsü de, esasen 
İstanbul’un bir projesidir. İstanbul-İzmir 
Otoyolunun bir parçası olan bu köprü saye-
sinde, İstanbul’dan körfezin karşı tarafına 
gidip gelmek çok kolaylaştı. Marmara’nın 
etrafını bir otoyol ağıyla kuşatma proje-
mizin bir diğer önemli bölümü olan 1915 
Çanakkale Köprümüzün inşası da sürüyor. 
İstanbul’un Ankara, Eskişehir, Bilecik, Ko-
caeli, Sakarya illerimize hızlı trenle bağ-
lantısını sağlayarak, ulaşımda yepyeni bir 
dönem başlattık. 

Tüm etapları tamamlandığında dünya-
nın en büyüğü olacak yeni havalimanımı-
zın inşaatı sürüyor. İnşallah, ilk kısmını 
bu yıl sonuna doğru hizmete açıyoruz. 
Kanalistanbul için geri sayım sürüyor. 
Güzergâhını ilan etmiştik, şimdi inşaa-
tıyla ilgili hazırlıkları yapıyoruz, inşallah 
çok uzak olmayan bir gelecekte ihalesine 
çıkılacak. 

İstanbul’da 446 kilometre yeni bölünmüş 
yol yaparak, ulaşımı rahatlattık. Raylı sis-
temleri yaygınlaştırıyoruz. En son birkaç 
ay önce Üsküdar-Ümraniye Metrosunun 
açılışını yaptık. 2020 yılında metroda 355 
kilometre uzunluğa ulaşarak, 1.000 kilo-
metrelik nihai hedefimize bir adım daha 
yaklaşmakta kararlıyız. Trafiği akıcı hale 
getirmek için şehrin çeşitli bölgelerinde 
tüneller inşa ediyoruz. Ocak ayı sonunda, 
Kasımpaşa-Hasköy Tünelini hizmete açtık. 
Bu tünellerin uzunluğunu 2020’de 70 kilo-
metreye ve nihai olarak da 190 kilometre-
ye çıkarmayı planlıyoruz. 

Sağlıkta, İstanbul’a 51’i hastane olmak üze-
re tam 127 tesis kazandırdık. İstanbul’un 
her iki yakasına, toplam 7 bin yatak kapasi-
teli dev Şehir Hastaneleri kazandırıyoruz. 
Başakşehir’deki tesisin yapımı sürürken, 
Sancaktepe’deki de proje aşamasındadır. 

TOKİ vasıtasıyla şehir genelinde 156 bine 
yakın konut projesi hayata geçirdik. Bu 
projelerle, adeta şehir içinde yeni şehirler 
kurduk. İçme suyundan doğalgaza, çevre-
nin korunmasından restorasyonlara kadar 
her alanda İstanbul’u, tarihinde görmediği 
hizmetlerle donattık. Eğitimde bu şehir, 57 
üniversitesi ve 890 bin öğrencisiyle, başlı 
başına ayrı bir dünyadır. 

Birilerinin Duyarlılığı Sadece 
Türkiye’ye Karşıdır

Kardeşlerim,

Görüldüğü gibi, İstanbul’dan aldığımız güç 
ve ilhamla, hem bu şehri, hem de ülkemizi 
geliştiriyor, büyütüyor, güçlendiriyoruz. 
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Türkiye ilerledikçe, yükseldikçe, kendi ka-
rarlarını alıp, kendi imkânlarıyla uygula-
maya koydukça, “rahatsızlık” açıklamaları, 
“endişe” beyanları, hatta ufak çaplı da olsa 
politika değişikliği sinyalleri gelmeye baş-
ladı. Dikkat ederseniz, Türkiye’nin Afrin 
operasyonundan ve Afrin şehir merkezine 
girmesinden rahatsız olanlar, bölgemizde-
ki insanlık dışı görüntüler karşısında de-
rin bir sessizliğe gömülmüşlerdir. Mesela, 
Doğu Guta’da binlerce sivil ağır silahlarla 
katledilirken, bunlar hiç rahatsız olmaz. 
Mesela, İdlib’te bir okulun öğrencilerinin, 
hem de savaş uçaklarıyla katledilmesin-
den bunlar hiç endişe duymaz. Mesela 
bölücü teröristlerin, ailelerinin ellerinden 
zorla kopardığı ve akıbetleri meçhul olan 
binlerce çocuk, bunları hiç rahatsız etmez. 
Mesela, Almanya’da hemen her gün bir 
camimizin bölücü teröristler veya ırkçılar 
tarafından saldırıya uğraması, bunlarda 
hiçbir endişeye yol açmaz. Mesela, Filis-
tin’deki çocuklara, sivil halka uygulanan 
zulümden bunlar hiç rahatsız olmaz. Me-
sela, Arakan’da yüzbinlerce insanın, sırf 
inançlarından dolayı evlerinden edilmesi, 
bunların onbinlercesinin insanlık dışı iş-
kencelerle katledilmesi bunlarda hiç tesire 
yol açmaz. 

Velhasıl, bunların duyarlılığı sadece 
Türkiye’ye karşıdır. Çatlasanız da, patlasa-
nız da, hak hakim oluncaya kadar bu yola 
devam edeceğiz. Daha doğrusu, bunların 
vicdanları nasırlı olduğu için, Türkiye 
husumeti dışında kıllarını dahi kıpırdat-
mazlar. Haklarını yememek lazım, elbette 
Batı’da insan hakları konusunda samimi 
hassasiyeti olan pek çok kişi var. Mesela, 

2003 yılında, haksız yere evi yıkılmaya ça-
lışılan bir Filistinliyi korumaya çalışırken 
buldozerler tarafından ezilerek katledilen 
Rachel Corrie’yi nasıl unutabiliriz? Bunun 
gibi daha çok sayıda örnek var. Bizim iti-
razımız, Batı yönetimlerinin sergilediği ve 
ahlaki hiçbir izahı olmayan çifte standart-
laradır. 

Türkiye siyasette, ekonomide, diplomasi-
de mesafe kat ettikçe, bu tarz husumetle-
rin artarak süreceği anlaşılıyor. Bu durum 
karşısında yapmamız gereken tek şey, da-
ha çok çalışmak, daha başarılı olmak, daha 
büyük kazanımlar elde etmektir. Kendimi-
zi her konuda geliştirdikçe, kör husumetle-
rin yerini uzlaşma ve işbirliği çabalarının 
alması kaçınılmazdır. Herkesle dost olmak 
zorunda değiliz, ama çıkarlarımızın uyuş-
tuğu herkesle müttefik olabiliriz.

Kardeşlerim, 

Düşmanları azaltmaya, dostlarımızı ço-
ğaltmaya mecburuz. Bunun için gayret sarf 
etmeliyiz.  Şimdi MHP’yle birlikte oluştur-
duğumuz Cumhur İttifakı da, bu konuda 
mesafe aldığımızı gösteriyor. Cumhur İtti-
fakıyla Türkiye’de bir değişim-dönüşümü 
gerçekleştireceğiz. Tabii bunu hazmede-
meyenler yok değil, var, olacak. Niye?  Zira 
AK Parti ile MHP’nin ittifak kurması biri-
lerini çıldırtıyor. Onların da kimler olduğu 
bellidir. 

Hakiki dostlarımızın kimler olduğunu bi-
liyoruz ve onları el üstünde tutuyoruz. Bu-
nun yanında, bir müttefikimiz olduğunu 
iddia edenler var, bir de gerçek müttefikle-



Recep Tayyip ERDOĞAN

98

rimiz var. Onların da kimler olduklarının 
gayet iyi farkındayız. İster dostluk için ol-
sun, ister belirli bir alanda ve konuda işbir-
liği için olsun, bize uzatılan hiçbir samimi 
eli havada bırakmadık, bırakmayız. Ama 
aynı el yumruk olup üzerimize geliyorsa, 
kimse kusura bakmasın, ona da karşılık 
vermesini biliriz. 

Afrin’deki mücadelemiz kararlı bir şekilde 
devam ediyor. Afrin’le iş bitmeyecek, sıra-
da İdlib ve Münbiç var. Zira mağdur-maz-
lum kardeşlerimizin bir an önce evlerine 
kavuşmasını istiyoruz. 

Kalın sağlıcakla. 
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Sevgili Göngörenliler, AK Parti Teşkilatla-
rımızın kıymetli mensupları, değerli dava 
arkadaşlarım, sevgili gençler, saygıdeğer 
hanımefendiler, sizleri en kalbi duygula-
rımla, muhabbetle, hasretle selamlıyorum. 
Buradan, Güngören’in tüm mahallelerin-

deki, sokaklarındaki kardeşlerime selam-
larımı gönderiyorum.

Sözlerimin hemen başında 16 Nisan Hal-
koylamasında yüzde 54 ile Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemine “EVET” diyen 

Bu Davaya Gönül 
Vermiş Kardeşlerimin 

Küsmek, Yorulmak Gibi 
Mazeretleri Olamaz

AK Parti Güngören İlçe Kongresi | İstanbul | 23 Mart 2018
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Güngören’e gönülden teşekkür ediyorum. 
Gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığımız 
döneminde gerekse AK Parti iktidarları 
sürecinde bizi hiçbir zaman yalnız bırak-
mayan Güngören, 16 Nisan’da da vefasını, 
kadirşinaslığını ispat etti. Ahde vefa göste-
ren, demokrasiye, milli iradeye, geleceğine 
sahip çıkan tüm kardeşlerime şükranları-
mı sunuyorum. Allah hepinizden razı ol-
sun; Rabbim, muhabbetimizi, uhuvvetimi-
zi daha da artırsın diyorum.

Ayrıca 15 Temmuz gecesi darbe girişimi-
nin başlamasıyla beraber sokaklara, mey-
danlara koşan, göğüslerini demokrasiye 
siper eden her bir Güngörenli kardeşime 
de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ül-
kemizin istiklaline kast edildiği o karanlık 
geceyi sizler, cesaretinizle, mücadeleniz-
le apaydınlık bir güne çevirdiniz. Sizler, 
İstanbul’un diğer ilçelerindeki kardeşle-
rimle beraber Türk demokrasi tarihine 
altın harflerle işlenen bir destan yazdınız. 
Bağımsızlığı söz konusu olduğunda bu 
milletin neler yapabileceğini, nelerden 
vazgeçebileceğini tüm dünyaya gösterdi-
niz. Dost-düşman herkes artık bir gerçeği 
kabul ediyor. Türk Milleti’nin iradesini 
esir alabilecek, bu millete diz çöktürebile-
cek, korkutacak, sindirecek, pranga vura-
cak hiçbir dünyevi güç yoktur.

Sultan Fatih’in 5,5 asır önce yaktığı fetih 
ateşi, hamdolsun halen gönülleri ısıtmaya 
devam etmektedir. Yedi düvele “Çanakkale 
Geçilmez” dedirten inanç ve ruh, bu top-
raklarda halen dimdik ayaktadır. Evelallah 
bizler bu şekilde kararlı durdukça, bir biri-
mize kenetlendikçe Türkiye’yi hedeflerine 
ulaşmaktan kimse alıkoyamaz.

Biz, işte bu salondaki gibi Türk, Kürt, Ale-
vi, Sünni, Çerkez demeden birbirimizi Al-
lah için sevmeye devam ettikçe, fitne giri-
şimlerinin hiçbiri işe yaramaz. Merhum 
Akif ’in ifadesiyle;

“Girmeden tefrika bir millete düşman giremez.  

Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.”

Yüreklerimiz toplu vurduğu sürece, nasıl 
FETÖ’nün tankı, topu, silahı bizi sindire-
memişse, bölücülerin ve arkasındaki güç-
lerin tehditleri de bizi sindiremeyecektir.

Bizde Görev Sorumluluktur

Kardeşlerim,

Bugün sizlerle hem dertleşiyor, hem de il-
çe kongremizi gerçekleştiriyoruz. AK Parti 
Güngören İlçe Kongresi’nin ilçemiz, İstan-
bul’umuz ve demokrasimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Kuruluşundan 
bugüne kadar AK Parti Güngören teşki-
latlarımızda görev alan tüm kardeşlerime 
emekleri, gayretleri için şükranlarımı su-
nuyorum.

Artık yavaş yavaş il kongrelerimizi hitama 
erdiriyoruz. Bugüne kadar 69 vilayetimiz-
de kongrelerimizi hamdolsun başarıyla 
icra ettik. Hiçbir sıkıntı olmadan; kavga, 
gürültü, kırgınlık yaşamadan, AK Partiye 
ve temsil ettiği değerlere yaraşır bir şekil-
de kongrelerimizi gerçekleştirdik. Kalan-
ları da çok yakında tamamlıyor, akabinde 
büyük kongremizin hazırlıklarına başlıyo-
ruz. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde 
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İstanbul ilçe kongrelerimizi de bitirmeyi 
planlıyoruz.

Bakınız 18 Kasım’da Rize’den “Bismillah” 
dediğimiz bu süreçte, ülkemizin dört ya-
nındaki illerimize gitme, vatandaşlarımız-
la hasbihâl etme imkânı bulduk. Doğusun-
dan batısına, kuzeyinden güneyine kadar 
tüm illerimizde aynı coşkuya, aynı mu-
habbete, aynı dayanışmaya şahitlik ettik. 
İktidara gelişimizin üzerinden 15 yıldan 
fazla bir süre geçmesine rağmen, ham-
dolsun, milletimiz hâlâ en çok AK Partiye 
güveniyor. Vatandaşlarımız hem kendi 
geleceğini, hem de ülkemizin istikbalini 
partimizde görüyor. Türkiye’yi hayalleriy-
le, hedefleriyle buluşturacak yegâne hare-
ketin, işte karşımdaki şu kadro olduğunu 
düşünüyor. Bunun için de bize ve size çok 
büyük umutlar bağlıyor. Hangi sebeple o-
lursa olsun hiçbirimizin bu umutları boşa 
çıkarmaya hakkı yoktur. Bu davaya gönül 
vermiş, kendini bu hareketin bir neferi o-
larak gören hiçbir kardeşimin küsmek, da-
rılmak, yorulmak gibi bir mazereti olamaz. 
Biz “Pazara kadar değil mezara kadar” yol 
yürümeye ahitleşmiş insanlarız. Biz son 
nefesimize kadar ülkemize ve milletimize 
hizmet etmeyi kendimize görev bilmiş da-
va adamlarıyız. 

Hep söylüyorum, bizde görev sorumluluk-
tur. Bizde paye demek, gece uykularını ka-
çıracak kadar ağır bir yükün altına girmek 
demektir. Bizde siyaset ikbal için değil, Hak-
kın ve halkın rızasını kazanmak için yapı-
lır. Bizim dava ahlakımızda makam, mevki 
ve koltuklar sadece millete daha iyi hizmet 
etmenin bir aracıdır. Bunların amaç haline 

getirilmesine bugüne kadar izin vermedi-
ğimiz gibi bundan sonra da göz yummayız. 
Bize verilen tüm imkânların aynı zamanda 
bizim için bir imtihan vesilesi olduğunu 
unutmadan çalışmalıyız. 2019 seçimlerine 
kadar AK Parti’nin hizmet bayrağını çok 
daha yükseklere çıkarmanın mücadelesini 
vermeliyiz.

Şu gerçeği bir an olsun aklımızdan çı-
karmamalıyız. AK Parti’nin geleceği ile 
Türkiye’nin geleceği adeta iç içe geçmiştir. 
Bu hareket ne kadar sağlam durursa, ülke-
miz de, milletimiz de o kadar güçlü olur. 7 
Haziran seçimleri en küçük bir sendeleme-
nin ülkemize maliyetinin neler olabileceği-
ni çok açık ve net göstermiştir. Darbeci zih-
niyetin nasıl hortladığına, birilerinin eski-
den olduğu gibi siyasete nasıl ayar verme-
ye yeltendiklerine o günlerde hep beraber 
şahit olduk. 28 Şubat döneminden çok iyi 
tanıdığımız manşetlerin yeniden atılmaya 
başlandığını gördük. Bölücü terörün duru-
mu fırsata çevirmek için nasıl ilçelerimizi 
işgale yeltendiğini hep birlikte yaşadık. Şa-
yet o kritik süreci iyi yönetmeseydik, emin 
olun, 15 yıllık kazanımlarımızı kaybetme 
tehlikesiyle karşılaşacaktık. Şayet biz o 
günlerde dirayetli ve kararlı davranmasay-
dık, bugün Türkiye çok daha ciddi sorun-
larla mücadele etmek zorunda kalacaktı. 
Ülkemizin tekrar benzer maliyetler öde-
mesine, aynı sıkıntı ve badirelerle yüz yüze 
bırakılmasına tahammül gösteremeyiz.
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Milletimize Ne Söz Verdiysek, 
İnşallah Hepsini de Yapacağız

Kardeşlerim,

AK Parti’nin hizmet kervanının yoluna de-
vam etmesi için hepimize önemli görevler 
düşüyor. Her birimizin tempoyu düşürme-
den, hatta daha da artırarak 2019 seçim-
lerine hazırlanması gerekiyor. Üstad’ın o 
veciz kelimeleriyle ifade edersek:

“Tohum saç, bitmezse toprak utansın!

Hedefe varmayan mızrak utansın!

Hey gidi küheylan, koşmana bak sen!

Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!”

Allah’ın izniyle, milletimizin desteğiyle, 
elbette Güngören’deki siz dava arkadaşla-
rımızın gayretleriyle hedefe ulaşacağımıza 
inanıyorum. 

1955 yılında 300 kişinin bile yaşama-
dığı, bugün ise 300 bini aşan nüfusuyla 
İstanbul’un en yoğun ilçelerinden Güngö-
ren, plansız göçün tüm sancılarını yaşamış 
bir yerdir. Türkiye’nin her yerinden ve Bal-
kanlardan gelen insanların kardeşçe bir 
arada yaşadığı bu ilçemiz, belediyelerimiz 
döneminde adeta baştan sona yeniden in-
şa edildi. İstanbul’un en kalabalık yerlerin-
den birisi olmasına rağmen, belediyemizin 
yaptığı 21 yeni parkla yeşil alan büyük-
lüğünü 3 katına çıkardığımız bu ilçemiz, 
oldukça ferahladı. İnşaatı süren hatlar da 
tamamlandığında, Güngören 4 tarafındaki 
metro ağlarıyla, merkezinden geçen tram-

vayla, ilçe halkanın yüzde 85’inin yürüme 
mesafesinde raylı sistemlere ulaşabildiği 
bir ilçe haline gelecek. 

Sosyal, kültürel ve sportif tesisler bakımın-
dan da ilçemiz oldukça zenginleşti. Kapalı 
spor salonumuz, 3 bin kişilik tribünüyle, 
ilçemizin önemli bir eksiğini giderecek. 
Bu yıl temeli atılacak gençlik merkeziyle, 
yakında hizmete açılacak nikâh salonuyla, 
tamamlanan engelliler merkeziyle, sosyal 
yardım merkezleriyle, kültür merkezle-
riyle, bilgi evleriyle, yüzme havuzlarıyla 
Güngören’in çehresi değişiyor. 

Belediyemiz, bu yıl tamamlanacak hizmet 
binasıyla, ilçeyle birlikte kendini de yenile-
miş olacak. 

İstanbul’un en önemli kentsel dönüşüm 
projelerine ev sahipliği yapan ilçemizde 8 
noktada çalışmalar sürüyor. Toplamda 6 
bin konutu kapsayan Tozkoparan Kentsel 
Dönüşüm Projesi’nde ilk adım atıldı. Yerin-
den dönüşüm anlayışıyla, hem kentin hafı-
zasına saygı duyan, hem de mahalle kültü-
rünü yaşatan, 7 kat sınırıyla, ilçeyi yüksek 
binaların tasallutuna sokmayacak olan bu 
projeleri yakından takip ediyorum. 

Milletimize ne söz verdiysek, inşallah hep-
sini de yapacağız. Sizlerden bizim hükü-
mette ve belediyelerde yaptığımız hizmet-
lerimizi herkese anlatmanızı istiyorum.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kalın 
sağlıcakla.
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Sevgili Beyoğlulu kardeşlerim, kıymetli 
yol ve dava arkadaşlarım, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, hasretle selamlıyorum. Sizle-
ri, evimde görmekten duyduğum memnu-
niyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Bu-

radan, Beyoğlu’nun tüm mahallelerindeki 

vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. 

Kongremizin şehrimiz için, Beyoğlu’yla 

birlikte ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz 

için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Okullarda Adeta Terör 
Estiren Çapulculara 
Kesinlikle Meydanı 

Bırakmayacağız

AK Parti Beyoğlu İlçe Kongresi | İstanbul | 23 Mart 2018
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Beyoğlu, 16 Nisan halkoylamasında, yüzde 
50’lik EVET oranıyla, İstanbul ortalaması-
nın üzerinde kalmayı başardı, ama ben bu-
radan çok daha iyi bir netice bekliyordum. 
İnşallah, 2019’da bu eksiğimizi giderecek, 
tüm seçimlerde Beyoğlu’nda çok güzel bir 
neticeyi hep birlikte alacağız. Tabii bunun 
için şimdiden kolları sıvamak gerekiyor.

Burası, birilerinin ısrarla sembolleştirme-
ye çalıştığı bir yer olmasına rağmen, terci-
hini daima AK Parti’den yana kullanarak, 
adeta herkese ders veren bir ilçemizdir. 
Beyoğlu’nda AK Parti bayrağını daha yük-
seğe çıkaracağınız hususunda sizlere gü-
veniyorum. Beyoğlu, 1989’da bu davanın 
çıkışının başladığı bir yerdi. 1989’daki be-
lediye başkanlığı seçimlerinde oyunlar oy-
nandı. Ama 1994’te bu oyunları kökünden 
bozduk. 

Kardeşlerim,

Türkiye, gerçekten çok tarihi günler yaşı-
yor. Yaşadığımız her tecrübe, elde ettiğimiz 
her başarı, indirdiğimiz her maske, girdiği-
miz her in, karşımızdaki tehlikenin ne ka-
dar büyük olduğunu bize bir kez daha teyit 
ediyor. “Türkiye’nin sınır ötesinde ne işi 
var” diyen her kişi ve kesim, aslında birliği-
mizden, bütünlüğümüzden, geleceğimize 
güvenle bakmamızdan rahatsızlığını dışa 
vuruyor. Bu tür ifadeler, her adımda ülke-
mizi engellemek, bunu başaramazsa kara-
lamak, ondan da netice alamazsa kafaları 
karıştırmak için atmadık takla bırakma-
yanların argümanlarıdır. Biz bunları Ge-
zi Olaylarından tanırız. Biz bunları 17-25 
Aralık emniyet-yargı darbe girişiminden 

tanırız. Biz bunları çukur eylemlerinden 
tanırız. Biz bunları 15 Temmuz’dan tanı-
rız. Velhasıl biz bunları gözlerinden tanır, 
ciğerlerini biliriz. 

Türkiye’de 15 yıldır ne yaptıysak, bunlara 
rağmen yaptık. Eğer biz bu vesayete, bu i-
hanet çetelerine teslim olmuş olsaydık, tek 
bir adım dahi atamazdık. İşte o zaman Tür-
kiye, çevremizde bolca örneği olan o fela-
ket görüntüleriyle gündeme gelen bir ülke 
durumuna düşerdi. Milletimizle birlikte 
bu oyunu gördük ve karşımızdaki şer itti-
fakıyla göğüs göğüse mücadele ede ede bu-
günlere geldik. Bundan sonra işimiz daha 
kolay. Çünkü artık, toplumumuzun hemen 
her kesimiyle, tüm kurumlarıyla hedefle-
rine kilitlenmiş bir Türkiye var. Allah’ın 
yardımı ve milletimizin kararlılığıyla, hiç-
bir konuda, hiçbir alanda geriye gidiş söz 
konusu olmayacaktır. 

Tarlabaşı’ndaki Kentsel Yenileme 
ve Restorasyon Çalışmaları Hızla 
Devam Ediyor

Kardeşlerim,

Bir yandan ülkemizin güvenliğini sağlar-
ken, demokrasisini güçlendirirken, ekono-
misini büyütürken, diğer yandan da şehir-
lerimizin gelişmesine, kalkınmasına yöne-
lik projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. 
Beyoğlu, konumu itibariyle İstanbul’un 
dört bir köşesindeki hizmetleri en iyi gö-
rebilecek yerdedir. İstanbul’un tüm ilçele-
riyle birlikte Beyoğlu’nda da çok önemli 
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hizmetlere imza attık. İlçemizde bugüne 
kadar yaptığımız hizmetlere şöyle bir bak-
tığımızda, burada aldığımız desteğin öyle 
körü körüne olmadığını görüyoruz. 

Beyoğlu Belediyemiz, ismine ve imajına 
uygun şekilde, teknolojiyi en iyi kullanan 
kurumlarımızdan biridir. Vatandaşlarımı-
zın belediyedeki işlerinin yüzde 95’inin, 
online ortamda takibi mümkün hale gel-
miştir. 

Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi kap-
samında 80 bin kişinin 60 yıllık tapu me-
selesi çözüldü. Buradan, bu projenin birin-
ci etabında uygulama ruhsatı aşamasına 
gelindiğinin müjdesini de, sizlerle paylaş-
mak istiyorum. 

Örnektepe’de, gayrımüslüm vatandaşları-
mızın da haklarını, hukuklarını koruyacak 
şekilde, yine önemli bir dönüşüm projesi 
hayata geçiriliyor. Tarlabaşı’nda hem kent-
sel yenileme, hem restorasyon çalışmaları 
hızla devam ediyor. Bu bölgedeki binaların 
kimilerinde 120 yıl geriye gidilerek hak 
sahipleri bulunmuş ve hukuki sorunlar çö-
zülerek, tarihi dokuya uygun şekilde yeni-
leme çalışmaları yürütülmüştür. 

İstanbul’da üzerinde en çok tartışma ko-
nusu olan, Emek Sineması, İstiklal Cad-
desi, Taksim Meydanı gibi mekanlar, hep 
Beyoğlu’nda yer alıyor. Bu tartışmala-
rın, mecrasından çıkmadan yürütülme-
si konusunda da belediyemiz hep öncü-
lük yapmıştır. Haliçport ve Galataport 

gibi, İstanbul’un prestij projeleriyle de, 
Beyoğlu’nun geleceği inşa ediliyor. 

Şehrimizin en önemli konaklama merkezi 
olan Beyoğlu’nda günlük kapasite 50 bin 
yatağa kadar çıktı. Bu da 2 milyar dolara 
yakın bir ticaret hacmi anlamına geliyor. 
İstanbul’un vitrini olan bu ilçede yeni is-
tihdamın 134 bini bulması, 10 bin yeni 
esnafın faaliyete başlaması, yürütülen ça-
lışmaların büyüklüğünü göstermeye ye-
terlidir. Bu altyapı ve üstyapısının ilçemize 
kazandırılmasında emeği geçen herkesi 
tebrik ediyorum. 

Kardeşlerim,

Biz ülkemize ve milletimize yaptığımız 
işte bu hizmetleri her alanda çoğaltma-
nın gayreti içindeyken, birileri de kendi-
lerince ülkemize çelme takmakla meşgul. 
Türkiye’nin Afrin operasyonundan herke-
sin rahatsız olmaya hakkı olabilir, ama bu 
ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen, ha-
vasını soluyan hiç kimsenin böyle bir hak-
kı yoktur. Bir üniversitemizde şehitlerimi-
zin hatıralarını yâd etmek için düzenlenen 
etkinliğe tahammül edemeyen zihniyet, 
bu ülkeye ve millete ait değildir. 

Bu üniversitemiz marka bir üniversite… 
Bazı teröristlerin bu üniversitemizin için-
de terör estirmesi o markaya leke sürüyor. 
Yaşanan olaylarların gereği yapılıyor. Bu 
konuda Sayın Rektör’ün samimi gayret-
lerini de biliyorum. Bu üniversitelerimiz-
deki hocalarımızın da çok daha dikkatli 
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olması gerekir. Eğer üniversitelerimizdeki 
hocalarımızın, bu öğrencilerle iltisaklı ol-
duğunu da belirlersek, gereğini yaparız. 
Çünkü vasıflı öğrenciyi vasıflı öğretim üye-
leri yetiştirir. 

Maalesef, ülkemizdeki üniversitelerimiz-
de, FETÖ döneminde yuvalanan bir kısım 
terör örgütü yandaşlarının benzer densiz-
likler içinde olduklarını duyuyoruz. Okul 
koridorlarında, kantinlerinde, bahçelerin-
de adeta terör estiren bu çapulculara, ke-
sinlikle meydanı bırakmayacağız. Marjinal 
örgütler tarafından bazı üniversitelerimi-
zin asli görevlerinden uzaklaştırılmasına, 
kimi grupların eylem alanına dönüştürül-
mesine asla müsamaha göstermeyeceğiz. 

Bölücüleri Destekleyenlerle, 
Milletin Yanında Saf Tutanlar 
Ayrışıyor

Zaman zaman Beyoğlu sokaklarında da ar-
zı endam ettiklerini gördüğümüz bu mar-
jinaller, edepleriyle durdukları müddetçe, 
bu ülkenin renklerinden biri olarak ka-
labilirler. Ama işi baskıya, kendilerinden 
olmayanlara tahammülsüzlüğe, saldırıya, 
şiddete vardırırlarsa, hiç kimse kusura 
bakmasın, kulaklarından tutar, ait olduk-
ları yere fırlatırız. Bu ülkenin huzurunu 
bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Bu mil-
letin değerlerine saldırmaya da kimsenin 
hakkı yoktur. Vatanımızın bekası için, 81 
milyonun huzuru ve emniyeti için canla-

rını feda eden aziz şehitlerimize hiç kimse 
dil uzatamaz.

Tabii, bunların ağababası, genel başka-
nından milletvekillerine, il başkanından 
belediye başkanlarına kadar ana muhale-
fet partisi CHP’dir. CHP’nin genel başkanı 
ve yöneticileri, o kadar çok yalan, yanlış, 
iftira dile getiriyorlar ki, biz artık takibi 
bıraktık. Şayet hukuki bir takip yapılması 
gerekiyorsa avukatlarımız, siyasi bir ce-
vap verilmesi gerekiyorsa da partideki ar-
kadaşlarımız kendileriyle meşgul oluyor.  
Çünkü bizim, ülkenin ve milletin hizmet 
beklediği bir dönemde, bunlara harcaya-
cak vaktimiz yok. 

Buna rağmen, bazen öyle şeyler söylüyor-
lar ki, inanın bana, cevap vermezsek mil-
letimize haksızlık yapmış olacağımız his-
sine kapılıyoruz. Mesela bazı CHP millet-
vekilleri “SGK gayrımenkullerini satıyor” 
diye ortalığı ayağa kaldırmışlar. Halbuki, 
şöyle bir geriye doğru araştırma yapsalar, 
bu kurumun tarihindeki ilk gayrimenkul 
satışını, hem de yönetim kurulu üyelerin-
den bir kısmının muhalefetine rağmen, 
Genel Başkanlarının yaptığını görecekler. 
Bu CHP milletvekillerine tavsiyemiz, eyle-
mi Balgat’ta SGK binasının önünde değil, 
Genel Başkanlarının makam odasının ka-
pısında yapmalarıdır. 

Tabii, aynı partinin, daha önce başka say-
gısızlıklarını da bildiğimiz Çanakkale Be-
lediyesinin, kahraman ordumuzun Afrin 
başarısını kutlamak için şehirde zafer pi-
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lavı dağıtma teşebbüsünü engellemesi de 
bir başka utanç verici hadisedir. Halbuki 
kendileri geçmişte, bölücü örgütün destek-
lediği partinin güya başarısını kutlamak 
için şehir merkezinde pilav dağıtmışlardı. 

Sizlerin de gördüğü gibi, ittifaklar yavaş 
yavaş şekilleniyor. Bölücüleri destekleyen-
lerle, ülkenin ve milletin yanında saf tu-
tanlar, her geçen gün biraz daha ayrışıyor. 
Biz, milletimizle çıktığımız siyaset yolcu-
luğunda, hep doğru bildiğimiz istikamette 
ilerleyerek, bugünlere kadar geldik. İnşal-
lah, bundan sonra da aynı şekilde yolumu-
za devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardım-
cımız olsun. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Allah’a emanet olun…
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Değerli Samsunlular, kıymetli yol ve 
dava arkadaşlarım, hanımefendiler, be-
yefendiler, sizleri en kalbi duygularım-
la, muhabbetle, hasretle selamlıyorum. 
Buradan, Samsun’un tüm ilçelerindeki, 
mahallelerindeki vatandaşlarıma selam-
larımı iletiyorum. 

Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti 
Samsun teşkilatlarımızda vazife yapmış 
tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanlara 
Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum. Kong-
remizin partimiz için, Samsun’umuzla bir-
likte ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Türk Ordusuna, Suriye’de 
İstila Hareketi Yapıyor 

Diyemezler

AK Parti Samsun İl Kongresi | Samsun | 24 Mart 2018
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Samsun, 16 Nisan halkoylamasında, yüz-
de 64’lük EVET oranıyla, sözünü tuttu ve 
Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir 
seviyeye ulaştı. Kurucu şehir olma vasfıyla 
milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahip 
olan Samsun’a, Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemine geçiş sürecinde de, yine en 
önde olmak yakışırdı. Bu güzel sonuçla 
bize olan desteğini, ahde vefasını gösteren 
Samsun’a şükranlarımı sunuyorum.  Yüz-
de 87 ve yüzde 85’lik EVET oranlarıyla, 
tüm Türkiye’de ilk 100 ilçe arasında yer 
alan Ayvacık ve Asarcık’ı özellikle tebrik 
ediyorum. 

Şimdi, önümüzde yeni bir imtihan daha 
var; o da 2019 seçimleridir. Halkoylamasın-
da araladığımız kapıyı, inşallah, 2019’da so-
nuna kadar açarak, ülkemizi dünyanın en 
büyük 10 ekonomisinden biri haline getir-
me kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. 

Kardeşlerim,

Milletimizin bize verdiği desteğe, ettiği 
hayır dualara teşekkürümüzü hep hizmet 
olarak ifade etmeye çalıştık. Bu anlayışla, 
geçtiğimiz 15 yılda, ülkemizin diğer 80 vi-
layetiyle birlikte Samsun’a da çok önemli 
hizmetler getirdik. Bu dönemde Samsun’a 
yaptığımız yatırım tutarı 22 milyar liradır. 
Eğitimde, 4 bin 576 yeni derslik yaptık, 8 
bin 451 kişilik yükseköğrenim yurtlarını fa-
aliyete geçirdik. Birkaç yıl içinde 5 bin 550 
kişilik yeni yurtları da hizmete açıyoruz. 

Samsun Stadyumu, 35 bin kişilik kapasi-
tesiyle, sadece bölgemizin değil ülkemizin 
de önemli spor tesislerinden biridir. Ayrı-

ca, Bafra’da 5 bin kişilik ikinci bir stadyu-
mumuz ile şehrimizin her köşesine kazan-
dırdığımız pek çok spor tesisimiz vardır. 

Samsun’a İkinci Bir Devlet 
Üniversitesi Açıyoruz

Şimdi sizlere bir müjde vermek istiyorum. 
Samsun’a ikinci bir devlet üniversitesi açı-
yoruz. Doğrudan şehrimizin ismini verdi-
ğimiz Samsun Üniversitemizin kuruluşuy-
la ilgili karar önceki gün Yükseköğretim 
Kurulumuzda alındı. İnşallah, diğer aşa-
maları da süratle geçerek, kanun olarak 
Meclis’imizden çıkacak ve üniversitemiz 
en yakın zamanda eğitim-öğretime başla-
yacaktır. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. 

Sağlıkta, 14’ü hastane olmak üzere 34 te-
sisi şehrimize kazandırdık. Vezirköprü ve 
Çarşamba’daki hastanelerimizin inşası sü-
rüyor. Ayrıca, 900 yataklı Şehir Hastane-
miz de ihale sürecindedir. 

TOKİ vasıtasıyla şehrimize 9 bin 500 ko-
nut inşa ettik. 

Bölünmüş yol uzunluğumuzu 120 kilo-
metreden 306 kilometreye çıkardık. Sam-
sun gibi bir şehir hızlı trensiz olmaz dedik 
ve Kırıkkale-Çorum-Amasya-Samsun hattı-
nın proje ve sondaj çalışmalarına başladık. 
Ayrıca, Samsun-Sivas arasındaki mevcut 
demiryolunu 1,2 milyar liralık bir yatırım-
la baştan sona yeniliyoruz. 

Samsun havalimanımızın yolcu trafiği 175 
binden 1 milyon 152 bine çıktı. Mevcut 



111

Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-2

terminal binasını tamamen dış hatlara ayı-
rıp, iç hatlar için yeni bir terminal binası 
inşa etmek üzere kolları sıvadık. İnşallah, 
önümüzdeki birkaç yıl içinde, Samsun’a 
yeni iç hatlar terminal binasını kazandır-
mış olacağız. 

Bugüne kadar tamamladığımız 8 barajla, 
444 bin dekar arazinin sulanabilmesini 
sağladık. Ladik Fındıcak ve Terme Salıpa-
zarı Barajlarının inşası sürüyor. Samsunlu 
çiftçilerimize 15 yılda verdiğimiz tarımsal 
destek tutarı 1,8 milyar liradır. Önümüz-
deki dönemde de, inşallah bu çalışmaları 
daha da ileriye taşıyacak, Samsun’u büyüt-
meye devam edeceğiz. 

Kardeşlerim, 

Bundan tam bin yıl önce, bu topraklar tari-
hi bir olaya şahitlik etmiştir.  Selçuklu Dev-
letinin büyük komutanı Çağrı Bey, 1018 yı-
lının bir Mart ayında, Maveraünnehir’den 
Anadolu’ya gelmiş, Van ve Nahçivan böl-
gesini fethederek, Malazgirt’e giden yolun 
taşlarını döşemiştir. Aslında Çağrı Beyin 
niyeti, doğuda Karahanlılar ve Gazneliler-
le mücadele etmek yerine, batıya doğru 
ilerleyip, geleceğini orada aramaktı. Ancak 
gelişmeler, Çağrı Beyin bu stratejisini haya-
ta geçirmesine izin vermedi. Ta ki 1071’e, 
Sultan Alparslan’ın yeniden bölgeye yönel-
mesine kadar, bu durum böyle devam etti. 
Bu vesileyle, kardeşi Tuğrul Beyle birlikte 
Selçuklu Devletinin iki büyük kurucusun-
dan biri olarak gördüğüm Çağrı Beyi rah-
metle yad ediyorum. Ecdadımıza Anadolu 
kapılarını ilk defa açan bu büyük komuta-

nın mirasına sahip çıkan Sultan Alparslan 
ve onun izinden giden tüm kahramanları 
da rahmetle yad ediyorum. 

Anadolu, Hazreti Ömer döneminde 
Diyarbakır’ın fethiyle güneyden bizim ol-
maya başlamıştı. Önce Çağrı Beyin, ardın-
dan Sultan Alparslan’ın fetihleriyle ise, 
doğudan batıya, İstanbul önlerine kadar 
tamamen ecdadımızın ve medeniyetimi-
zin hakimiyetine girmeye başlamıştır. 

Ecdadımız Anadolu’yu fethe elbette kılıçla 
başlamıştır, ama asıl fetih gönüller kazanı-
larak gerçekleştirilmiştir. Gazi derviş dedi-
ğimiz bu insanlar, savaşçı kimlikleri yanın-
da, asıl bilgileri, ahlakları, örnek hayatları, 
insanlara faydalı hizmetler sunan meslek-
leriyle, yerleştikleri yerleri cazibe merkez-
leri haline getirmeyi başarmışlardır.  

Haklıya Hakkını Verirken, Bize 
Husumet Besleyenlere Haddini 
Bildirmek Vazifemizdir

Bugün de ecdadın izinden gidiyoruz. Terör 
örgütleriyle mücadelemizi, ecdadın savaş-
çı kimliğinden aldığımız ilhamla ve usta-
lıkla yürütürken, emanetimize aldığımız 
yerlerde de hemen gönül kazanma faaliye-
tine başlıyoruz. Zaten öz kardeşlerimizden 
ayrı görmediğimiz bölge insanına daha 
güvenli, huzurlu ve müreffeh bir gelecek 
sağlamak için her türlü çalışmayı yürütü-
yoruz. Şehirlerin içmesuyundan elektriği-
ne ve yollarına kadar tüm altyapısını elden 
geçiyor, kullanılabilir hale getiriyoruz. 
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Bununla yetinmiyor hastanelerinden okul-
larına kadar insanların günlük hayatların-
da ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri he-
men faaliyete geçiriyoruz. Bölge halkının 
kendi kendini yönetebilmesini sağlayacak 
kurumları hemen oluşturuyoruz. Güven-
likten belediye hizmetlerine kadar, ihtiyaç 
duyulan tüm görevlileri gereken eğitimler-
den geçirerek, donanımlarını sağlayarak 
işe başlatıyoruz. Çünkü biz oralara sömür-
meye veya zulmetmeye değil, kardeşleri-
mizi terör örgütlerinin pençesinden çekip 
almaya gidiyoruz. 

Bugün itibarıyla Afrin’de etkisiz hale geti-
rilen terörist sayısı 3733’e ulaşmıştır. Kim-
se Türk Ordusuna, “Suriye’de istila hareke-
ti yapıyor” diyemez. Batı, istilanın en güzel 
örneklerini vermiştir! Çünkü onlar müs-
tevlidir. Batılı ülkelerin Afrika’yı nasıl is-
tila ettiği herkesin malumudur. Bu istilayı 
acımasızca yapmışlardır. Bizim tarihimiz-
de böyle bir şey asla söz konusu olamaz. 

Kendi geleceklerini inşa etmelerine yar-
dımcı olduğumuz kardeşlerimiz, bunu ta-
mamen başardıklarında, artık orada bize 
ihtiyaç kalmayacaktır. Bölgede bulunan 
devletlerden, sadece ve sadece Türkiye’nin 
böyle bir bakış açısı, böyle bir niyeti, böyle 
bir gayreti vardır. Bizim dışımızdaki her-
kes, farklı niyetlerle ve farklı taktiklerle 
oradadır. Bölgede yaşayan kardeşlerimiz 
bu durumu gördükleri için, Tel Rıfat’tan 
Münbiç’e, Tel Abyad’a, Resulayn’a kadar 
her yerde, Türkiye’nin gelip oraları da gü-
venliğe, huzura, düzene kavuşturmasını 
isteyen mesajlar gönderiyor. İnşallah on-
ların bu çağrılarını karşılıksız bırakmaya-
cağız. Cerablus’u, Azez’i, El Bab’ı, Afrin’i 

özgürlüğüne kavuşturduğumuz gibi, Suri-
ye sınırlarımız boyunca gözünü ve kalbini 
bize yöneltmiş tüm kardeşlerimizin de en 
kısa sürede yanlarında olacağız. Hem Su-
riye’deki kardeşlerimizi kurtarana, hem de 
Suriye üzerinden ülkemize kurulan tuzağı 
tamamen bozana kadar durmayacağız. 

Kardeşlerim,

Türkiye’nin bölgesinde ne yaptığını ve ne 
yapmak istediğini bilenler, ya tüm sami-
miyetleriyle yanımızda yer alıyor, ya da 
tüm husumetleriyle karşımıza dikiliyor. 
Neredeyse bu işin ortası kalmadı desek, 
yeridir. Esasen bu durum bizim tercihimiz 
değildir. Biz, müttefiklerimiz başta olmak 
üzere, dünyadaki ve bölgemizdeki herkes-
le iyi ilişkiler kurmak, güçlü işbirlikleri 
tesis etmek istiyoruz. Demokrasiden eko-
nomiye her alanda büyük hedefleri olan 
Türkiye için, başka türlüsü zaten düşünü-
lemez. Dostlarımızın sayısını artırmaktan 
memnuniyet duyarız. Ama birileri ısrarla 
gelip, burnumuzun dibinde adeta gırtlağı-
mıza bıçak dayarcasına işler karıştırmaya 
kalkarsa, işte o zaman kimseyi gözümüz 
görmez. Haklıya hakkını verirken, bize 
husumet besleyenlere haddini bildirmek 
de vazifemizdir. Milletimiz bu makamları 
bize, kendisinin ve ülkemizin menfaatle-
rini müdafaa edelim diye emanet etmiştir. 
Türkiye’nin sınırları dibinde bir terör ko-
ridoru kurulurken, sırf başımız ağrımasın 
diye biz bu hakikate arkamızı dönemeyiz. 
Ülkemizde 3,5 milyon Suriyeli kardeşimiz 
hayatını sürdürmeye çalışırken, onların 
bu duruma düşmesine yol açan gelişmele-
ri görmezden gelemeyiz. 
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Bakınız, İstanbul’da marka olan bir üni-
versitemizde, imanlı ve milli hislere sahip 
gençlerimiz Afrin’de şehit olan Mehmet-
çiklerimiz için lokum dağıtıyorlar. Ama 
öğrenci kılıklı teröristler, onların masaları-
nı dağıtmaya yelteniyorlar. Bu teröristler-
le ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu 
terörist gençlere üniversitelerde okuma 
hakkını vermeyeceğiz. 

Coğrafyamızda Çizilen Suni 
Sınırların, Yüreğimizde Açtığı 
Yaraları Unutmadık

Bölgemizi yeniden tanzime dönük hain plan-
lar birer birer devreye sokulurken, kendimi-
zi bunun dışında sanarak, ülkemizin gelece-
ğini tehlikeye atamayız. Biz işte bunun için, 
yıllardır her fırsatta rabiamızı haykırıyoruz. 
Tek Millet diyoruz.  Tek Bayrak diyoruz. Tek 
Vatan diyoruz. Tek Devlet diyoruz. 

Şayet bunlardan en küçük bir taviz verir-
sek, biliyoruz ki, bizi bu coğrafyada bir 
gün bile yaşatmazlar. Biz bu ülkenin ba-
şına son 200 yıldır neler geldiğini unut-
madık, unutmayacağız. Balkan faciasının 
nasıl yaşandığını unutmadık, unutmaya-
cağız. Çanakkale Zaferini, hangi ruhla ve 
hangi fedakârlıklarla kazandığımızı unut-
madık, unutmayacağız. Kafkas Harekatın-
dan Kut’ül Amare Zaferine kadar pek çok 
savaşı kazandığımız halde, Birinci Dünya 
Savaşının sonunda 600 yıllık devletimi-
zin başımıza nasıl yıkıldığını unutmadık, 
unutmayacağız. İstiklal Harbimizi nasıl, 
hangi şartlara, kimlere, nelere rağmen ver-
diğimizi, zaferi kazandıktan sonra dahi 

nelerden vazgeçmek zorunda kaldığımızı 
unutmadık, unutmayacağız. Coğrafyamız-
da çizilen suni sınırların, yüreğimizde aç-
tığı yaraları unutmadık, unutmayacağız. 
Aradan geçen bunca zamana rağmen, bıra-
kınız önümüzün açılmasını, şu garip Ana-
dolu topraklarının dahi bize hala nasıl çok 
görüldüğünü unutmadık, unutmayacağız. 

İşte bütün bunlara karşı mücadele edebil-
mek, hedeflerimize doğru adım adım yü-
rüyebilmek için bir olacağız, iri olacağız, 
diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte 
Türkiye olacağız. Aksi takdirde kendimi-
zi, çevremizde yaşanan faciaların içinde 
bulmamız kaçınılmaz olacaktır. Türkiye’yi 
kimsenin böyle bir duruma düşürme-
sine izin vermeyeceğiz. Büyük ve güçlü 
Türkiye’yi mutlaka inşa edeceğiz. Bunun 
için gerekirse canımızı vereceğiz, gerekir-
se can alacağız. Ama asla esir olmayacağız. 
Ama asla “Namusumu da çocuklarımı da 
kaybettim” diyen Suriyeli yaşlı amcamı-
zın yürek acısını yaşamayacağız. Ama asla 
“Bayrağınızın gölgesi bile yeter bize” diyen 
Suriyeli hanım kardeşimizin özlemiyle ya-
nıp tutuşmayacağız. Ama asla bayrağımızı 
görünce “Niye bu kadar geç kaldınız” diye-
rek olduğu yere çöken Suriyeli kardeşimiz 
gibi hayıflanmayacağız. Evet… Herkes duy-
sun diye işte buradan, Samsun’dan bir kez 
daha haykıyoruz. Ya olacağız, ya öleceğiz…

Kardeşlerim,

Biz bunları söylerken kesinlikle hamaset 
yapmıyoruz. Biz milletimizin hissiyatını, 
ülkemizin kararlılığını, devletimizin tav-
rını ifade ediyoruz. Birileri hala bizim ka-
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rarlılığımızı anlayamamış olabilir. Birileri 
hala bizim sözlerimizi blöf veya altı boş 
ifadeler gibi görebilir. Birileri hala bizim 
köşeye sıkışınca sineceğimizi, pusacağı-
mızı sanıyor olabilir. Emin olun, çok ya-
nılıyorlar. Aslında, sadece şu son 4-5 yılda 
ortaya koyduğumuz kararlılık, yaptığımız 
işler, yürüttüğümüz operasyonlar, sözleri-
mizde ne derece ciddi olduğumuzu göster-
meye yeter. Ama anlaşılan o ki, birilerinin 
gözleri var ama görmüyor, kulakları var 
ama duymuyor, dilleri var ama doğruyu 
konuşamıyor. Hiç önemli değil.  Eninde so-
nunda hepsi de bizim kim olduğumuzu, ne 
yaptığımızı, ne yapabileceğimizi, nereden 
geldiğimizi, nereye gittiğimizi anlayacak. 

O güne kadar, biz mücadelemizi her alan-
da kesintisiz vereceğiz. Demokrasiyse, en 
güzelini tesis edeceğiz. İnsan haklarıysa, 
en ilerisini uygulayacağız. Ekonomiyse, en 
büyüğünü kuracağız. Kalkınmaysa, en bü-
yük projeleri gerçekleştireceğiz. Sanayiyse, 
bilimse, en ilerisine sahip olacağız. Dış po-
litikaysa, dünyanın tamamını kucaklaya-
cağız. Orduysa, en güçlüsünü oluşturacak 
ve donatacağız. Biz bunları başardıktan 
sonra, kimin ne dediğinin bir önemi yok. 
Ondan sonra tek önemli olan bizim ne is-
tediğimiz, bizim ne yapacağımız olacaktır. 

Eğer bizim İHA’larımız, SİHA’larımız olma-
saydı, Afrin Harekâtını yapabilir miydik? 
İsrail ve Amerika bize SİHA ve İHA’ları ver-
medi, vermez de. Ama şimdi elhamdülillah 
böyle bir derdimiz yok. Bunları başardık-
tan sonra kimin ne dediğinin önemi yok.

Cumhur İttifakıyla Birlikte 2019 
Yılındaki Seçimlerden Çok Güçlü 
Çıkacağız

Ama tüm bunlar için vaktimizi iyi kullan-
mamız gerekiyor. “Her şey zamanla telafi 
edilir de, geçip giden zaman hiçbir şeyle 
telafi edilmez” derler. Her alanda çok ça-
lışacak, hedeflerimize adım adım yakla-
şacağız. İster bakan olsun ister bürokrat, 
ister belediye başkanı olsun ister işadamı, 
her kim elindeki imkânları ve yetkileri, 
ülkemizin işte bu ihtiyaçları doğrultu-
sunda etkili, kararlı, hızlı bir şekilde kul-
lanmıyorsa, vebal altındadır. Yaptığı veya 
yapmadığı işlerle, Türkiye’yi yaşadığı bu 
tarihi dönemde daha ileriye taşımak değil, 
yerinde saydırmak ve hatta geriletmek için 
çalışan hiç kimseyi bu millet affetmeyecek-
tir. Biz, kendi sorumluluk alanımızdaki ça-
lışmaları, gecemizi gündüzümüze katarak 
yürütüyoruz. Herkesten de aynı anlayışı, 
aynı gayreti, aynı yerli ve milli tavrı ortaya 
koymasını bekliyoruz. 

İşte şimdi Milliyetçi Hareket Partisiyle 
Cumhur İttifakı kurduk. Bu ittifakımız ül-
kemize ve milletimize hayırlı olsun. İnşal-
lah bu ittifakla birlikte 2019 yılındaki se-
çimlerden çok güçlü çıkacağız.  İnşallah bu 
ümmeti ve milleti parçalamak isteyenler, 
2019 yılındaki seçimlerde gerekli tokadı 
yiyecekler.  

Cumhurbaşkanından memuruna kadar 
devlet mekanizmasının tamamı böyle bir 
ahenk içinde çalışmazsa, arzu ettiğimiz ne-
ticeleri elde edemeyiz. Aynı şekilde Mec-
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lisinden hükümetine ve yargısına kadar 
tüm erklerin, tüm güçlerin, aynı hedefe 
yönelmesi şarttır. 2019 yılı bu bakımdan 
da önemlidir. Türkiye, geçmişte maruz kal-
dığı ve izleri halen de görülebilen pek çok 
sıkıntılı, hastalıklı, sancılı alışkanlığını, 
2019’dan itibaren terk edecektir. Yeni yö-
netim sistemiyle, her alanda gelişmemiz, 
büyümemiz, yürüyüşümüz hızlanacaktır. 
Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

Kongremizde yeni görev alacak arkadaş-
larımıza başarılar diliyorum. Bu yarışta 
bayrağı devredecek arkadaşlarımıza yap-
tıkları hizmetler için gönülden teşekkür 
ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi saygılarımı, sunuyo-
rum. Allah’a emanet olun. 

Kalın sağlıcakla. 



117

Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-2

Sevgili Ordulular, AK Parti Teşkilatlarımı-
zın kıymetli mensupları, değerli dava ar-
kadaşlarım, geleceğimizin teminatı sevgili 
gençler, saygıdeğer hanımefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla, muhabbetle, hür-
metle selamlıyorum. Buradan, bu muhte-
şem salondan, Ordu’nun tüm ilçelerindeki, 

tüm mahallelerindeki kardeşlerime selam-
larımı, sevgilerimi iletiyorum.

Kusura bakmayın, elimizde olmayan se-
beplerle gecikmeli olarak huzurunuza 
geldik. Olumsuz hava koşulları yüzünden 
uçağımız iniş yapamadı, tekrar Samsun’a 

Ana Muhalefet Bencil 
Tavırlarıyla, Milli İradeye 

Murdar Muamelesi Çekiyor

AK Parti Ordu İl Kongresi | Ordu | 24 Mart 2018
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döndük ve helikopterle sizlere ulaştık. 
Hakkınızı helal edin. 

Yaklaşık bir senelik hasretin ardından, bu 
kez il kongremiz vesilesiyle sizlerle bera-
ber olmaktan büyük memnuniyet duyu-
yorum. Bugün bizi coşkuyla bağrına basan 
Ordulu hemşerilerime gönülden teşekkür 
ediyorum. 

Biliyorsunuz Ordu’ya en son 16 Nisan 
Halkoylamasından 3 gün önce gelmiş, o 
gün Cumhuriyet Meydanını hınca hınç 
dolduran kardeşlerimden bir söz almış-
tık. Sizlerden, Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemine EVET diyerek ülkemizin 
önünde yeni bir yol açmanızı istemiştik. 
Sizlerden milletvekili borsalarının kurul-
duğu, manşetlerin siyasete yön verdiği o 
utanç günlerini tamamen rafa kaldıracak 
yeni sisteme sahip çıkmanızı talep etmiş-
tik. Türkiye’de vesayet heveslerini kur-
saklarda bırakacak; istikrarsızlığı, kaosu, 
belirsizliği topyekûn bitirecek o kritik oy-
lamada Ordulu kardeşlerimizin desteğine 
müracaat etmiştik. Hep olduğu gibi, 16 
Nisan’da da Ordu bizi yalnız bırakmadı. 
Ordu bir kez daha kadirşinaslığını gös-
terdi. Ordu, yüzde 62 gibi Türkiye ortala-
masının çok üzerinde bir oy oranıyla 16 
Nisan’da bir kez daha demokrasinin, milli 
iradenin şehri olduğunu ispat etti. 

Ordulu kardeşlerim sadece bununla da 
kalmadı. Dört ilçelerini de yüzde 80’in üze-
rinde oy oranlarıyla Türkiye genelinde ilk 
100’e soktular. Ben desteklerinden, ahde 
vefalarından, dayanışmalarından dolayı 
tüm Ordulu kardeşlerime teşekkürlerimi 

iletiyorum. Özellikle Türkiye’de ilk 100’e 
giren Çaybaşı, Korgan, Çatalpınar ve Kum-
ru ilçelerimize en kalbi şükranlarımı sunu-
yorum. Rabbim her birinizden razı olsun. 
Rabbim muhabbetimizi, yol arkadaşlığı-
mızı daim eylesin.

Şimdi önümüzde 2019 seçimleri var. Tür-
kiye, 2019’da siyasi tarihinin en önemli, en 
kritik iki seçimine sahne olacak. Önce Mart 
ayında Mahalli idareler seçimlerini yapa-
cağız, ardından Kasım ayında milletvekil-
liği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ger-
çekleştireceğiz. 16 Nisan’daki tempomuzu 
artırarak, 2019’daki bu seçim maratonun-
da da bayrağı açık ara göğüslememiz gere-
kiyor. Şöyle dostlarımıza güven, hasımla-
rımıza çekidüzen verecek bir neticeye, bu 
seçimlerde ulaşmak mecburiyetindeyiz. 
Çünkü her iki seçimde elde edeceğimiz 
başarıyla eski Türkiye defterini kapatacak, 
artık tamamen geleceğe odaklanacağız. 
Böylece 2023 hedeflerimize ulaşma yolun-
da önümüzdeki bu iki imtihanı da başa-
rıyla vermiş olacağız. Ardından Türkiye’yi 
dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri 
yapmak için tüm gücümüzle, bütün enerji-
mizle çaba göstereceğiz.

Ana Muhalefetin Görevi Sandığa 
Pusu Kurmak mıdır?

Ordu’ya bu süreçte de çok önemli görevler 
düşüyor. Ülkemiz ve geleceğimiz adına siz-
lerin tekrar inisiyatif alması gerekiyor. Siz-
lerden büyük ve güçlü Türkiye’nin kurulu-
şuna omuz vermenizi istiyoruz. Ordu’dan 
bu sefer yüzde 62’nin de üzerinde, şöyle 
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tarihe geçecek rekor düzeyde bir oy oranı 
bekliyoruz.

Şimdi buradan tüm kardeşlerime soruyo-
rum.

Ana Kademe! 

2019’da sandıkları patlatmaya hazır mı-
yız?

Hanımlar!

2019 için kapı kapı dolaşarak AK Parti’yi 
yüreklere dokumaya var mıyız?

Gençler!

2019 için durmadan, dinlenmeden koştur-
maya hazır mıyız? 

2019’da Ordu’da rekor kırıyor muyuz?

Maşallah… Ordu’ya da bu yakışır…

Sevgili Ordulular,

Değerli kardeşlerim,

Bugün bir taraftan sizlerle hasret gide-
rirken, aynı zamanda 2019 için Ordu’da 
önemli bir adım atıyoruz. İl Kongremiz 
vesilesiyle şehrimizi 2019 sürecine taşıya-
cak kadroları belirliyoruz. Ordu İl Kongre-
sinin şehrimiz için, ülkemiz, milletimiz ve 
geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Kuruluşundan bugüne kadar 
AK Parti Ordu teşkilatlarımızda vazife 
üstlenmiş tüm arkadaşlarıma en kalbi 

şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irti-
hal etmiş olanlara Rabbimden rahmet ve 
mağfiret diliyorum. Bugün görevi devre-
den dava arkadaşlarıma, ülkem ve partim 
adına minnettarlığımızı ifade ediyor, yeni 
sorumluluk üstlenen kardeşlerime de mu-
vaffakiyetler diliyorum. 

Şu anda bu salonda bulunanlar başta ol-
mak üzere AK Parti teşkilatımızın tempo-
larını artırarak şimdiden 2019 seçimleri-
ne hazırlanacağına inanıyorum. 2019’un 
şimdiden birilerinin uykusunu kaçırdığını 
görüyoruz. Zaman geçtikçe, süre yaklaş-
tıkça 2019’u gölgelemek için şimdiden 
kirli senaryoların devreye alındığına şahit 
oluyoruz. Bugüne kadar sırtlarını darbeci-
lere, marjinal örgütlere dayayanlar, daha 
ülke seçim sathı mailine dahi girmemiş-
ken, millet iradesini baskı altına almaya 
çalışıyorlar. Önümüzde seçimlere en az 
bir sene olmasına rağmen, ana muhalefet 
partisinin milletvekilleri sandıkta hile ya-
pılacağından bahsediyor. Ülkemiz terör 
örgütlerine karşı tarihinin en çetin müca-
delesini verirken, bakıyorsunuz ana mu-
halefet seçimleri boykot etmeyi tartışıyor. 
Milletimiz istikbali adına kritik kararların 
arifesindeyken, ana muhalefetin vekilleri 
hileyle yatıp, hileyle kalkıyorlar.

Allah aşkına böyle müflis, böyle ucuz bir 
siyaset tarzı olur mu? Türkiye’de, ana mu-
halefet partisinin görevi “Sandığa pusu 
kurmak” mıdır? Türkiye gibi demokrasi-
si güçlü, seçim sistemi şeffaf bir ülkeye, 
hem de bu ülkenin ana muhalefet partisi 
tarafından böyle bir iftira atmak yakışıyor 
mu? “Sandık namustur” anlayışıyla hare-
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ket eden, 15 Temmuz’da olduğu gibi gere-
kirse iradesine sahip çıkmak için tanklara, 
uçaklara, ölüm kusan namlulara meydan 
okuyan bu aziz millete böyle bir itham ya-
pılır mı? Hadi Allah’tan korkmuyorsunuz, 
yarın kapısını oy için çalacağınız milletten 
de mi utanmıyorsunuz? Yaptığınız bu tar-
tışmaların 81 milyona hakaret olduğunu, 
bu milletin aklını, iradesini, irfanını hafife 
almak olduğunu sizler bilmiyor musunuz?

Atalar “Eğri ağacın doğru gölgesi olmaz” 
diyor. Bizim ana muhalefet partisinden 
de maalesef bu ülkenin hayrına, milleti-
mizin faydasına hiçbir şey sadır olmadı, 
olmuyor. Şimdiye kadar onlarca seçime 
girdiler, hepsinde yenildiler, ama bir türlü 
akıllarını başlarına toplamadılar. Milleti-
mizin bunlara vermek istediği dersi hiçbir 
zaman kavramadılar. Bir kez olsun “Biz ne-
rede yanlış yaptık” sorusunu kendilerine 
sorma erdem ve cesaretini gösteremediler. 
Bunu yapmak yerine bir ara Stockholm 
Sendromu gibi ifadelerle, kendi hezimet-
lerinden dolayı milletimizi suçlamaya 
kalkıştılar. Bugün de aynısını yapıyorlar. 
Şimdiden yenilgilerine, beceriksizliklerine 
bahane arıyorlar. Cumhur İttifakı’nın mil-
letimiz nezdinde sahiplenildiğini gördük-
çe; kendi itibarsızlıklarını örtmek için san-
dığı itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Kedi 
uzanamadığı ciğere murdar dermiş… Ana 
muhalefet partisi de maalesef bu bencil ta-
vırlarıyla demokrasimize ve milli iradeye 
murdar muamelesi çekiyor.

Olaganüstü Dönemler Dışında,  
Bu Millet CHP’ye Asla İktidar 
Yüzü Göstermedi

Değerli kardeşlerim,

Bunun adı asla siyaset değildir, muhale-
fet yapmak değildir. Ülkemizde vesayet 
ve darbe dönemleri dışında siyaset hiçbir 
zaman bu şekilde ayağa düşürülmemiştir. 
Tek Parti döneminde senelerce Türk de-
mokrasisine “Açık oy, gizli tasnif ” utancını 
yaşatan da bu parti değil midir? Düşüne-
biliyor musunuz? Bu ülkede yıllarca millet 
oylarını CHP’lilerden oluşan sandık kuru-
lu önünde ve jandarma nezaretinde açık 
olarak kullanmaya zorlanmış, sayımlar 
da kapalı kapılar ardında gerçekleşmiştir. 
Yani seçmen oyunu göstere göstere atıyor; 
ama oy sayımı gizli yapılıyordu. Kayma-
kamlar CHP’nin ilçe başkanı, valiler ise il 
başkanıydı. 

Özellikle 1946 seçimleri tarihe «hileli se-
çim» olarak geçmiştir. O dönemde CHP, 
Demokrat Parti’nin yeterince örgütlenme-
sine fırsat bırakmamak için genel seçim-
leri bir yıl önceye, 1946’ya aldı. Bakınız 
CHP’nin iktidarı gasp ettiği 1946 yılındaki 
seçimleri, bu seçimlerde yaşanan hileleri, 
İnönü’nün damadı Metin Toker nasıl an-
latıyor: “Demokrat parti sadece 351 aday-
la seçime giriyordu ki, hiçbir hile, hiçbir 
mazbata değişikliği, hiçbir tesir yapılmasa 
ve iktidar istisnasız her yerde kaybetse bile 
CHP’nin Meclis’te 114 sandalyesi otoma-
tik şekilde olacaktı…” Kazananın baştan 
belli olduğu, sandığın ise milli irade gaspı-
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nın aracı haline getirildiği sözde bir seçim 
yaşandı. Her ne kadar seçimin resmi galibi 
CHP olsa da, seçimin gerçek galibi Demok-
rat Partiydi. Seçim sürecinde millete uygu-
lanan baskı, yıldırma, eziyet ile sandıkta 
yaşanan yolsuzluklar,  CHP’ye 4 yıl daha ik-
tidar yolu açtı. Ama gecenin hükmü güneş 
doğana kadardır!.. CHP’nin hükmü de tüm 
baskılara, sandıkta yaşanan bütün hırsızlık-
lara rağmen ancak 4 yıl daha sürebildi. Ne 
zaman “Gizli oy, açık sayım” sistemi devreye 
girdi, işte o zaman milletimiz CHP’yi sandı-
ğa gömdü. Olağanüstü birkaç dönem dışın-
da da bu millet CHP’ye bir daha asla iktidar 
yüzü göstermedi, göstermiyor.

Yolsuzlukla, oy hırsızlığıyla, millet irade-
sine kurdukları baskılarla adeta bataklığa 
dönmüş siyasi geçmişleriyle yüzleşmek 
yerine, bir de utanmadan 2019 seçimleri-
ne kara çalmaya yelteniyorlar. Ahlakı ol-
mayan siyasetin, ülkeye de faydası olmaz. 
İlkesi olmayan, ideali olmayan, hedefi, 
planı, projesi olmayan siyasetçinin mille-
te de faydası dokunmaz. Kazanmak değil 
kaybettirmek için, yıkmak, yok etmek için 
yapılan siyasetin, Türkiye düşmanları dı-
şında hiç kimseye bir faydası olmaz. Bu 
tarz lüzumsuz tartışmalarla ana muhalefet 
sadece, 15 Temmuz gecesi milli iradeye 
kast eden alçakların yarım bıraktığı işi ta-
mamlama gayesine hizmet ediyor.

Siyaset bu ülkede hiçbir zaman bu denli 
ayağa düşürülmemiştir. Türkiye’nin ana 
muhalefet partisi tarihin hiçbir dönemin-
de böyle zavallı bir anlayışa, böyle çapsız 
bir kadroya mahkûm olmamıştır. Kendi 
hırslarını, kendi kifayetsizliklerini perde-

lemek için Türk demokrasisinin altını oy-
maya çalışanları, elbette bu millet affetme-
yecektir. Miadını doldurmuş, terör örgüt-
lülerinin oyuncağı olmuş bu siyasi partiye 
milletimiz, 2019’da seçim sandığı önüne 
geldiğinde inşallah bir kez daha hak ettiği 
dersi verecektir.

900 Yataklı Ordu Şehir 
Hastanemiz Yakında  
Hizmete Girecek

Sevgili Ordulular,

Çok değerli kardeşlerim,

Elbette biz kendimizi ana muhalefetin kı-
sır gündemine hapsedemeyiz. Çünkü biz 
siyaseti ikbal kapısı, rant aracı olarak değil, 
milletimize ve ülkemize hizmet vasıtası 
olarak görüyoruz. Biz Türkiye’yi dünyanın 
en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmanın 
mücadelesini veriyoruz. Bu amaçla da gece 
gündüz demeden, ülkemizi muasır mede-
niyetler seviyesinin üstüne taşıyacak pro-
jeleri hayata geçirmek için koşturuyoruz. 

Ülkemizin 80 vilayetiyle birlikte Ordu’yu 
da geleceğe hazırlamak için yoğun gay-
ret sarf ediyoruz. Geçtiğimiz 15 yılda bu 
amaçla Ordu’ya 18 milyar lira tutarında 
yatırım yaptık. 

Eğitimde, Ordu’ya 3 bin 438 adet yeni ders-
lik yaptık. 21 bin öğrencisi, 724 akademik 
personeliyle üniversitemiz bölgesinde ilim 
hayatına katkı sağlıyor. 3 bin 406 kişi ka-
pasiteli yükseköğrenim yurtları inşa ettik.
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Sağlıkta şehrimize, 300’er yataklı Fatsa 
ve Ünye Devlet Hastaneleriyle birlikte 37 
adet sağlık tesisi kazandırdık. Aybastı, Ulu-
bey ve Akkuş Devlet Hastanelerinin yapı-
mı devam ediyor. 900 yataklı Ordu Şehir 
Hastanemizi de inşallah yakında sizlerin 
hizmetine sunacağız.

TOKİ vasıtasıyla Ordu’da son 15 yılda 4 bin 
500 konutluk projeleri hayata geçirdik. 

Ordu’da 50 kilometre bölünmüş yol var-
dı, biz 15 yılda buna 100 kilometre daha 
ilave ettik.  Coğrafyamızın zorlu şartlarını 
aşmak için 9 adet çift, 9 adet tek tüp olmak 
üzere Ordu’ya toplam 18 adet tünel inşa 
ettik. Halen yatırım maliyeti 4,7 milyar li-
ra olan 12 adet yol projemizin yapımları 
devam ediyor.  Özellikle, maliyeti 2 milyar 
lira olan, içinde 11 köprü ve 6 tünelin ol-
duğu Çevre Yolu’nu Ordu’muz için önemli 
görüyorum. Bu projenin tamamını inşal-
lah 2021 yılında bitiriyoruz.

Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli, Türkiye’nin 
ve Avrupa’nın ilk deniz dolgusuyla inşa e-
dilen projesi olan Ordu-Giresun Havalima-
nını ilimize kazandırdık. Havalimanımızın 
yolcu sayısı geçtiğimiz yıl 1 milyon 193 bi-
ne ulaştı.

Ordu şehir merkezinin, Gülyalı, Ünye ilçe-
lerinin ve civar yerleşim yerlerinin 2040 
yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacını kar-
şıladık. Ordu’nun su kaynaklarını en iyi 
şekilde değerlendirerek vatandaşlarımızın 
istifadesine sunmak için 5 baraj daha inşa 
ediyoruz.

Çınarsuyu Tabiat Parkı, Ulugöl Tabiat Par-
kı ve şehrimizin diğer güzellikleri maa-
lesef uzun süre atıl kaldı. Şimdi biz bunu 
değiştiriyoruz. Türk turizmini belli bölge-
lere, sadece “deniz-kum-güneş” mantığın-
da hapsetmekten kurtarıyoruz. Yaylalar, 
tabii güzellikler, kültürel ve tarihi eseler 
artık insanların daha fazla merakını cezbe-
diyor. Tabiat turizminin gelişmesiyle başta 
Ordulu hemşerilerimiz olmak üzere bü-
tün Türkiye kazanacaktır. Bu noktada biz 
devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. 
İnşallah Ordulu hemşerilerimizin de, şeh-
rimize gelen misafirlerini en güzel şekilde 
ağırlayacaklarına inanıyorum.

Öte yandan Ordu’da ruhsatlı alanlarda fın-
dık üretimi yapan üreticilerimize destek 
veriyoruz. Son 15 yılda Ordu’ya 2,8 milyar 
lira tutarında destek sağladık. Bu katkıları-
mızı önümüzdeki süreçte de sürdüreceğiz.

AK Parti Bir Grubun, Etnik 
Kökenin Değil, Milletimizin 
Tamamının Partisidir

Değerli dava arkadaşlarım,

Bizim boş geçirecek tek bir anımız dahi 
yoktur. Bizim hiçbir vatandaşımızı dış-
lamak, ötekileştirmek gibi bir lüksümüz 
yoktur. AK Parti bir grubun, hizbin veya et-
nik kökenin değil, milletimizin tamamının 
partisidir. AK Kadro, ülkemizi 2023 hedef-
lerine, ardında da 2053 ve 2071 vizyonu-
na taşıyacak yegâne siyasi harekettir. Bura-
daki tüm kardeşlerimin bu şuurla hareket 
edeceğine inanıyorum. 2019 seçimlerinde 
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Ordu’dan yeni rekorlar, yeni başarılar bek-
liyorum.

İşte Afrin’de yaşananları gördük. Bu millet 
gücünü Afrin’de gösterdi. Maalesef dostla-
rımız teröristlere güvendi, bizimle işbirliği 
yapmadılar. Hiçbir zaman zalimlerin ya-
nında yer almadık, bundan sonra da yer 
almayacağız. Onun için dostlarımıza diyo-
ruz ki, gelin bizimle beraber olun, yanlış 
yapmayın. 

Sağ olun, var olun. Allah yar ve yardımcı-
mız olsun. 
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Sevgili Giresunlular, sevgili hemşerilerim, 
çok değerli yol arkadaşlarım, saygıdeğer 
hanımefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla, 
en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. 
Buradan Giresun’un tüm ilçelerindeki, 
mahallelerindeki, köylerindeki kardeşleri-
me selamlarımı iletiyorum.

AK Parti Giresun 6’ncı Olağan Kongresi’nin, 
şehrimize, partimize,  milletimize ve de-
mokrasimize hayırlar getirmesini Cenab-ı 
Allah’tan niyaz ediyorum. Kurulduğu gün-
den itibaren, Giresun İl Teşkilatımız çatı-
sı altında, büyük Türkiye mücadelesine, 
güçlü Türkiye sevdasına gönül vermiş tüm 
kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. 

Metal Yorgunluğu Attık, 
Şimdi Yeni Bir Diriliş 

Hamlesi Başlattık

AK Parti Giresun İl Kongresi | Giresun | 25 Mart 2018
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Teşkilatımızın tüm mensuplarına, il baş-
kanlarımızdan sandık müşahitlerimize, 
gençlik kollarımızdan kadın kollarımıza 
kadar, bu davada birer nefer olarak görev 
yapan bütün dava arkadaşlarıma buradan 
şükranlarımı sunuyorum. Teşkilatımızda 
vazife üstlenmiş olup da ahirete irtihal 
eden tüm kardeşlerimize de Allah’tan rah-
met diliyorum. 

Bugün görevi devreden teşkilat mensup-
larımıza ülkem ve partim adına teşekkür 
ediyorum. Kongrede yeni sorumluluk 
üstlenen kardeşlerime Mevla’dan muvaf-
fakiyetler niyaz ediyorum. 16 Nisan hal-
koylamasında yüzde 62 oy oranıyla Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ezici 
bir destek veren Giresunlu kardeşlerime 
şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye genelinde ilçeler arasında ilk 100’e 
giren Alucra, Çamoluk ve Yağlıdere’ye 
özellikle teşekkür ediyorum. Giresun, 16 
Nisan’da da kendisine yakışanı, kendisine 
yaraşanı yaptı. Giresun,  16 Nisan halkoy-
lamasında Türkiye ortalamasının 10 puan 
üzerinde bir oyla, geleceğine, iradesine, 
büyük Türkiye sevdasına sahip çıktı. Ka-
dirşinaslıklarından dolayı tüm Giresunlu 
kardeşlerime teşekkürü borç biliyorum. 
Rabbim hepinizden razı olsun diyorum. 
Sizlerin bu desteğinin bizim için aynı za-
manda bir mesuliyet olduğunun da far-
kındayız. İnşallah şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan sonra da sizlerin bu güvenine 
mazhar olmak için çalışmaya devam ede-
ceğiz. Giresun’la beraber tüm Türkiye’nin 
kalkınması için gece gündüz demeden ko-
şacak, koşturacak, terleyecek, ülkemizi her 
açıdan layık olduğu seviyelere getireceğiz.

Her Başarımız, Bir Sonraki 
Mücadelemizin de Başlangıç 
Noktasıdır

Değerli kardeşlerim,

Biz 15 yıldır başkalarıyla değil, kendimiz-
le yarışarak, kendi başarı çıtamızı temel 
alarak mücadele yürüttük. Ana muhalefe-
tin yüzde 25’lerde çakılı kalmasına baka-
rak, asla rehavet kapılma gibi bir yanlışın 
içine düşmedik. Genel Başkanlık görevini 
yeniden devralırken, “Metal yorgunluğu-
muz var. Bu metal yorgunluğunu aşma-
mız lazım” demiştim. Elhamdülillah, Af-
rin harekâtıyla artık bir diriliş hamlesinin 
içerisine girdik. Buna diriliş muştusu da 
diyebiliriz. Hiçbir zaman rakiplerimizin 
zayıflığından ve acizliğinden güç alarak 
hedeflerini belirleyen bir siyasi hareket 
olmadık. Hele hele ana muhalefetin başın-
daki zat gibi her seferinde “Yüzde 40 oy 
alamazsam istifa ederim” deyip, seçimleri 
kaybettiği halde pişkince koltuğa yapışan-
lardan da olmadık.

Hep daha yükseğe çıkmak, hep daha ile-
riye gitmek için çaba harcadık. Bırakın 
oylarımızda düşüş olmasını, aynı oranları 
elde etmeyi bile eksilik, noksanlık olarak 
değerlendirdik. Çünkü bizim nazarımız-
da oy oranımız yüzde 50 olsa bile, yerinde 
saymak asla büyük bir başarı değildir. Her 
başarımız, bir sonraki mücadelemizin de 
başlangıç noktasıdır. AK Parti, tarihindeki 
tüm seçimlere işte bu perspektifle girmiş-
tir. AK Parti başkalarıyla değil; daima ken-
disiyle, kendi elde ettiği sonuçlarla yarış-
mıştır. Ama bu bizim hızımızı artırmıştır. 
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2019’da yapılacak seçimlere de işte bu an-
layışla hazırlanıyoruz. Önce mahalli idare-
lerde, ardından da cumhurbaşkanlığı ve 
milletvekili seçimlerinde hedefimizi çok 
daha yükseklere koyuyoruz. Ülkemiz ge-
nelinde olduğu gibi Giresun’da da şöyle ta-
rihe geçecek, ülke ve millet düşmanlarına 
esaslı bir tokat indirecek zafere koşmak is-
tiyoruz. Atalarımız “Erken kalkan yol alır” 
diyor. Birileri bizim 2019 seçimlerinin 
startını şimdiden vermiş olmamızı, kurun-
tularına, vesveselerine, aslı-astarı olmayan 
spekülasyonlarına alet ediyor. Kimi çevre-
ler bizim dinamizmimiz üzerinden kendi-
lerince senaryolar geliştiriyorlar. Oysa biz 
parti olarak, her an seçime hazırlıklı olan, 
yarın seçim olacakmış gibi çalışan bir siya-
si hareketiz. Milleti sadece seçim dönem-
lerinde hatırlayanlar, elbette bizim hizmet 
aşkımızı anlayamaz. Giresun’un yolunu 
yalnızca seçimden seçime bulanlar, bizim 
son bir yıl içerisinde 3’üncü kez Giresun’a 
gelmemizin sırrına akıl erdiremez. Siyase-
ti ikbal kapısı, makam, mansıp, prestij ara-
cı olarak görenler; bizim millet sevdamızı, 
81 milyonla kurduğumuz gönül bağını as-
la kavrayamaz. Aşk olmadan; hedef, ideal, 
vizyon olmadan siyaset de yapılmaz. Siya-
set bir sevda işidir, muhabbet işidir, kendi-
ni milletine vakfetme işidir.

Şunu hiçbir zaman unutmayın kardeş-
lerim… Biz, AK Parti teşkilatı olarak bü-
yüdükçe kibri artan değil, büyüdükçe 
tevazusu artan, toprağa daha da yakınla-
şan bir kadroyuz. Biz, oyları yükseldikçe 
böbürlenen değil, sorumluluğu artan bir 
teşkilatız. Biz hesaba çekilmeden önce 
“Nefsinizi hesaba çekin” ilahi emrine ram 

olmuş; muhasebeyi, murakabeyi rehber 
edinmiş bir hareketiz. Biz omuzlarındaki 
mesuliyetin ağırlığını, üzerinde taşıdığı 
emanetin yükünü her zerresinde, her hüc-
resinde hisseden bir partiyiz. Bunun için 
nasıl olsa 16 Nisan günü Giresun’da yüzde 
62 aldık, Türkiye genelinde yüzde 52 aldık 
deyip, kesinlikle rehavete kapılmayacağız. 
Rakiplerimizin beceriksizliğine bakıp ke-
sinlikle gevşemeyeceğiz. Allah’ın izniyle, 
aziz milletimizin teveccühüyle 2019’da AK 
Partiyi ve Cumhur İttifakını gelmiş-geçmiş 
en yüksek oy oranlarıyla tanıştıracağız. O-
nun için MHP’li kardeşlerimizle beraber el 
ele vererek, dayanışma içerisinde inşallah 
2019 seçimlerinde sandıkları patlatacak, 
ümmetin, milletin birliğini beraberliğini 
zirveye taşıyacağız. 

Partimizi Yeniliyor, Milletimizle 
Bağımızı Güçlendiriyor, Geleceğe 
Hazırlanıyoruz

Türk siyasi tarihinde çığır açmış, ilklere, 
rekorlar imza atmış bir hareket olarak, 
2019’a da damgamızı vuracağız. 2019 se-
çimlerinde elde edeceğimiz başarılarla ta-
rihin akışını değiştirecek, Türkiye’de siya-
setin rotasını yeniden belirleyeceğiz. İşte 
bunun için, bu hedefleri gerçekleştirmek 
için şimdiden Bismillah deyip yola revan 
oluyoruz. Hem partimizi yeniliyor, hem 
milletimizle bağımızı güçlendiriyor, hem 
de geleceğe hazırlanıyoruz. 

Bu salondaki siz dava arkadaşlarım başta 
olmak üzere, görev alsın-almasın AK Parti 
gönüllüsü tüm kardeşlerimden 2019’a ka-
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dar çok büyük gayret bekliyorum. Kapı ka-
pı dolaşarak, bu ülkeye, bu millete, elbette 
Giresun’a dair projelerimizi kardeşlerimi-
ze anlatmanızı istiyorum.

Şimdi buradan AK Kadroya soruyorum.

Ana Kademe! 

2019 için kapı kapı dolaşmaya hazır mı-
yız?

Hanımlar!

2019 için gönülleri fethetmeye var mıyız?

Gençler!

2019 için liseden üniversiteye kadar AK 
davayı akranlarımıza anlatmaya var mı-
yız?

2019’da Giresun’da tarih yazıyor muyuz?

Maşallah, Barekallah… Biz de Giresun’dan 
Karadeniz’in coşkun dalgaları gibi setleri 
yıkmasını bekliyoruz.

Değerli kardeşlerim,

Bu söylediklerim birilerine hamaset gibi 
gelebilir. AK Parti’nin kodlarını bilmeyen-
ler için, bu ifadelerim hayal gibi görünebi-
lir. Ama unutmayın, bundan 15 yıl önce, 
bizim hedef olarak gördüğümüz seviye-
lerin, birileri hayalini dahi kuramıyordu. 
Türkiye’yi 3,5 kat büyüteceğiz, milli geli-
rimizi 3 kat artıracağız, ihracatımızı 5 kat 

yükselteceğiz, IMF’ye borcumuzu sıfırlaya-
cağız, Merkez Bankamızın kasasını doldu-
racağız dediğimizde birileri bize istihzayla 
bakıyordu. Paramızdan 6 sıfır atacağımızı 
ilan ettiğimizde, kimi köşe yazarlarının 
neler dediğini, hangi iddialara girdiğini 
eminim sizler de hatırlıyorsunuz. Tuvalet 
ücretleri dahi 1 milyon liraydı. Pasapor-
tumuza itibar kazandıracağız, Türk Hava 
Yollarını dünyanın en iyi havayolu şirket-
lerinden biri yapacağız dediğimiz zaman, 
kimlerin dudak büktüğünü eminim sizler 
de biliyorsunuz. 2008 yılında dünyanın e-
konomik krizle boğuştuğu o günlerde  “Bu 
kriz bizi teğet geçecek” dediğimde koparı-
lan fırtınaları unutmadınız değil mi? Ham-
dolsun, bu kibir abidelerinin tamamının 
heveslerini kursaklarında bıraktık. Son 15 
senede onların hayalini bile kuramadıkları 
ne kadar şey varsa, hepsini hayata geçir-
dik. Hayalleri tek tek hedefe, hedefleri de 
tek tek gerçeğe dönüştürdük. İllerimiz ve-
ya vatandaşlarımız arasında ayrım yapma-
dan, hiç kimsenin kökenine, meşrebine, 
kimliğine, siyasi görüşüne bakmadan, 81 
milyonun tamamına hizmet götürdük.

Ankara’yı kalkındırırken; Erzurum’u, 
Samsun’u, Giresun’u boynu bükük koyma-
dık. Karadeniz’e yatırım yaparken, Doğu 
ve Güney Doğu’yu ihmal etmedik. Bize oy 
veren vatandaşlarımızla beraber oy verme-
yenlerin de gönlünü fethetmenin mücade-
lesini verdik. Altyapı, üstyapı yatırımlarıy-
la Türkiye’nin adeta çehresini değiştirdik. 
Krizlerle anılan bir ülkeyi, bugün dünyada 
parmakla gösterilen bir konuma taşıdık.
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Ordu-Giresun Havalimanının 
Yolcu Sayısı 1 Milyon 193  
Bine Ulaştı

Bakınız sadece Giresun’a son 15 yılda top-
lam 14 milyar yatırım yaptık.

Giresun’a kazandırdığımız üniversite, bu-
gün 30 bin öğrencisiyle bölgesinde akade-
mik hayata yön verir hale geldi. Eğitimde, 
1.680 yeni derslik ve 5 bin 468 kişi kapa-
siteli yükseköğrenim yurtları yaptık. Ya-
kında toplam 2 bin 100 kişi kapasiteli yük-
seköğrenim yurtlarının daha açılışlarını 
yapıyoruz.  

Sağlıkta, 13’ü hastane olmak üzere 42 
adet tesisi tamamlayıp sizlerin hizmetine 
sunduk. 350 yataklı Giresun Merkez Kale 
Devlet Hastanesiyle birlikte 5 adet sağlık 
tesisimizin inşası sürüyor.

TOKİ vasıtasıyla Giresun’da 2 bin 452 ko-
nut projesi gerçekleştirdik.

Biz göreve geldiğimizde Giresun‘un yalnız-
ca 28 kilometre bölünmüş yolu vardı, biz 
bunu 117 kilometreye çıkarttık. 

Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli, Türkiye’nin 
ve Avrupa’nın ilk denize dolgu yapılarak 
inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanını ili-
mize kazandırdık. Havalimanımızın 2015 
yılındaki yolcu sayısı 223 bin iken, 2017 
yılında 1 milyon 193 bine ulaştı. 

Son 15 yılda Giresun’a 5 baraj ve 1 gölet in-
şa ettik; 8 barajın ve 3 göletin inşaatı sürü-

yor. Ayrıca, 21 bin dekar araziyi sulayacak 
şebekelerin inşaatları devam ediyor.

Giresun’un turizm potansiyelinin değer-
lendirilmesi için planlarımızı, projelerimi-
zi hazırladık, inşallah bunları tek tek haya-
ta geçireceğiz.

Giresun’da ruhsatlı alanlarda fındık üreti-
mi yapan üreticilerimizi destekliyoruz. Bu 
alanda sizlere toplam 1,7 milyar lira tuta-
rında destek verdik. 

İnşallah bundan sonra milletimiz için ça-
lışmaya, 81 milyonun huzuru, barışı, esen-
liği için ter dökmeye devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’ye vizyon kazandıran, özgüven 
aşılayan AK Parti, hiç şüphesiz, başarıla-
rıyla da dünya siyasetinde örnek alınan bir 
parti haline gelmiştir. Son 15 yılda nasıl ül-
kemizin en büyük imkânı AK Parti gibi bir 
iktidar tarafından yönetilmekse, maalesef 
en büyük talihsizliği de CHP gibi bir ana 
muhalefet partisine sahip olmasıdır. Biz 
bunca hizmeti hayata geçirirken, aynı za-
manda dünyanın en çapsız ana muhalefet 
partisiyle de uğraşmak zorunda kalıyoruz. 
Biz Türkiye’yi hedefleriyle buluşturmanın 
kavgasını veriyoruz, ana muhalefet ise sa-
nal gündemlerle milletimizi oyalamaya 
çalışıyor. Biz birkaç cephede birden istiklal 
ve istikbal mücadelesi yürütürken, CHP 
ve başındaki zat, iftiralarla, yalan-yanlış 
bilgilerle, çok daha vahimi FETÖ’nün eline 
tutuşturduğu paçavralarla siyaseti rehin 
almaya uğraşıyor.



131

Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-2

Şöyle geçmiş 15 seneyi gözlerinin önü-
ne getirin… Bunların milletin ve ülkenin 
faydasına herhangi bir tekliflerini, her-
hangi bir projelerini gördünüz mü? Allah 
aşkına bunların son 15 yılda siyasetin 
kalitesini artıracak bir tartışma açtıkları-
na şahit oldunuz mu? Bir ara gündemleri 
“Gazi Mustafa Kemal’in fotoğrafını kimin 
yere indirdiğini” bulmaktı. Haftalarca uğ-
raştılar, 40 yıllık dedektiflere taş çıkartan 
araştırmalar yaptılar; sonuçta fotoğra-
fı kimin indirdiğini bulmayı başardılar. 
Ardından “Atatürk’ün askeri mi, yoldaşı 
mı” olduklarının kavgasını verdiler. Mer-
hum Gazi Mustafa Kemal’in partisini 
Pensilvanya’nın maskotuna çevirdikleri 
halde, günlerce bu meseleyi konuştular. 
Sandalyelerin havada uçuştuğu, yumruk-
ların konuştuğu, edebe, ahlaka sığmayan 
üslupla yürütülen tartışmalar sonunda, 
içlerindeki marjinalleri rahatsız etmeye-
cek şöyle ortaya karışık bir karara vardılar. 
Hatırlayın, bir dönem bunlar PYD/YPG 
terör örgütünü yurt içinde ve yurt dışında 
aklama seferberliğine çıkmışlardı. Millet-
vekilleriyle,  parti sözcüleriyle, genel baş-
kanlarıyla, bölücü örgütten devşirdikleri 
il başkanlarıyla ekran-ekran dolaşıp YPG/
PYD örgütüne methiyeler sıralıyorlardı.

Bay Kemal, İnönü’nün İlk Yaptığı 
İcraatlardan Haberin Var mı?

Ey Kılıçdaroğlu; merhum Gazi Mustafa 
Kemal’den sonra partinizin başına geçen 
İnönü’nün ilk yaptığı işleri biliyor musun? 
İnönü’nün ilk icraatı, Türk Lirasından 
Atatürk’ün resmini kaldırıp, kendi resmi-

ni koydurmak oldu. Bitmedi, bütün devlet 
dairelerinden Atatürk’ün posterini kaldı-
rıp, kendi posterini yerleştirmiştir. Daha 
bitmedi, posta pullarından da Atatürk’ün 
resmini kaldırıp, yine kendi resimlerini 
koydular. Bay Kemal, bunlardan haberin 
var mı? 

Bölücü örgütün Suriye kolu sadece 
Afrin’den ülkemize 700’ün üzerinde sal-
dırı ve taciz düzenlediği günlerde dahi, 
bunlar “PYD’ye terör örgütü demek için 
elimizde yeterli delik yok” tezini savu-
nuyorlardı. Sınır ötesi operasyonlarımızı 
başlattığımızda, bu defa ordumuzun Suri-
ye’deki terör bataklıklarını kurutmasının 
önüne geçmek için seferber oldular. Baktı-
lar bunlar bir işe yaramıyor, bu sefer Afrin 
operasyonunu başka türlü sabote etmenin 
çabasına düştüler. Özgür Suriye Ordu-
sundaki kardeşlerimize saldırarak, onları 
tahkir ederek, bu kahramanlara olmadık 
iftiralar atarak, Zeytin Dalı Harekâtının 
başarısını gölgelemek istediler. YPG/PYD 
terör örgütüne gösterdikleri hüsnü niye-
tin binde birini dahi, Mehmetçiklerimizle 
omuz omuza çarpışan, Türkiye’nin güven-
liği için canlarını hiçe sayan Özgür Suriye 
Ordusundan esirgediler. O beğenmedikle-
ri Özgür Suriye Ordusu mensupları, Fırat 
Kalkanı Harekâtında 614, Zeytin Dalı Ope-
rasyonunda ise 302 şehit verdi.

Yedi yıldır 1 milyon masumu hunharca 
katleden eli kanlı bir diktatöre duydukları 
sempatinin onda birini, o zalimin bomba-
ları altında can veren Suriyeli kardeşleri-
mize göstermediler. Baas rejiminin beka-
sını düşündükleri kadar, Türkiye’nin ve 
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Türk Milletinin güvenliğini düşünmediler. 
Nasır tutmuş kalpleri bir gün olsun Suriye-
li mazlumlar için hüzünlenmedi, lal olmuş 
dilleri bir gün olsun hunharca katledilen 
çocuklar için tepki vermedi. Doğu Guta-
lı hanım bir siyasetçiden mektup aldım. 
Mektubunda, “Ne olur, Afrin’de attığınız 
adımları Doğu Guta’da da atın. Artık da-
yanma gücümüz kalmadı. 250 bin nüfuslu 
Doğu Guta’da 20 bin kişi kaldı” diyor.

Ama Bay Kemal gibilerin çark etmekte 
üstlerine kimse yoktu, merhametsizlik-
te de zirveyi kimseye kaptırmadılar. Bir 
gece öncesine kadar “Afrin’e girmeyelim” 
diyenlerin, ertesi gün özür dilemek yeri-
ne, arka arkaya mesaj yayınlamalarının 
takdirini ise milletimize bırakıyoruz. Gi-
resunlu kardeşlerimin tabiriyle “Yumurta-
dan yün kırkmaya çalışan” bu fırsatçı ana 
muhalefetin, hedeflerimize ulaşmada bize 
katkı sağlaması mümkün değildir.  Afrin 
düştü, Genelkurmay’a, Silahlı Kuvvetler’e 
tebrik göndermeye başladılar. Yahu sizin 
ufkunuz yok. Zerre kadar ufkunuz olsa bu 
yanlışın içine düşmezsiniz. İnanın bu ül-
kenin bir evladı olarak, iktidar partisinin 
genel başkanı olarak, bunların çapsızlıkla-
rı karşısında ben utanıyorum. Türkiye’nin 
Cumhurbaşkanı olarak, hâlihazırdaki ge-
nel başkan elinde bu partinin düşürüldü-
ğü durumdan ben rahatsız oluyorum. Ama 
artık krediyi tamamen tükettiler. 2019 se-
çimlerinde, bu müflis siyasi anlayışın da 
sandığa gömüleceğine inanıyorum.

İnşallah 2019’da Cumhur İttifakıyla, hem 
istikrasızlık üreten mevcut sistemi rafa kal-
dıracağız, hem de milletimizi sırtındaki bu 

kamburdan kurtaracağız. Bundan sonra 
2023 hedeflerimiz, 2053 ve 2071 vizyon-
larımız doğrultusunda çok da hızlı mesafe 
alacağız. Artık hedeflerimize ağır-aksak yü-
rümeyecek, koşar adımlarla gideceğiz.

Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Dev-
let sütunları üzerinde güçlü ve müreffeh bir 
Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz.

Sağ olun, var olun. Kalın sağlıcakla. 
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Değerli Trabzonlular, kıymetli yol ve 
dava arkadaşlarım, hanımefendiler, be-
yefendiler, sizleri en kalbi duygularım-
la, muhabbetle, hasretle selamlıyorum. 
Buradan, Trabzon’un tüm ilçelerindeki, 
mahallelerindeki vatandaşlarıma selam-
larımı iletiyorum. 

Hemşehrilerim, hazırladığınız şu koreog-
rafiyle duygu dünyamı törpülediniz. Bir 
tarafta saygıdeğer babacığım, öbür tarafta 
sevgili anneciğim var. Bu koreografi beni 
çok duygulandırdı. 

Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti 
Trabzon teşkilatlarımızda vazife yapmış 

Kandil ve Sincar’daki Terör 
Üsleri Derhal Boşaltılmazsa, 

Gereği Yapılır

AK Parti Trabzon İl Kongresi | Trabzon | 25 Mart 2018
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tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanlara 
Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum. Kong-
remizin Partimiz İçin, Trabzon’umuzla bir-
likte ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Trabzon, 16 Nisan halkoylamasında, yüz-
de 66’lık EVET oranıyla, Türkiye ortala-
masının çok üzerinde bir seviyeye ulaştı. 
Türkiye’nin yeni yönetim sistemine ge-
çişi konusundaki bu güçlü desteği için 
Trabzon’a bir kez daha teşekkür ediyorum.

İlçeler bazında listenin üst sıralarında 
yer alan yüzde 91’le Hayrat’a, yüzde 85’le 
Araklı, Dernekpazarı ve Köprübaşı’na, yüz-
de 83’le Arsin’e, yüzde 82’yle Of ’a ayrıca 
teşekkür ediyorum. Bu güzel sonuçlarla 
bize olan desteğini, ahde vefasını gösteren 
Trabzonlu tüm kardeşlerimize şükranları-
mı sunuyorum. 

Biliyorsunuz önümüzde 2019 seçimleri 
var. Trabzon’dan, bu seçimlerde çok daha 
büyük bir destek bekliyorum. Karadeniz’in 
lokomotifi Trabzon en önde olacak ki, di-
ğerlerini de çekip getirsin. Şayet Trabzon, 
2019’da Karadeniz gibi coşmazsa, bizim 
kimseye diyecek bir sözümüz kalmaz. 

Bunun için hep birlikte çok çalışmaya var 
mıyız?

Ana Kademe!

2019’a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır 
mıyız?

Kadın Kolları!

2019’a kadar her eve girmeye, her gönüle 
dokunmaya hazır mıyız?

Gençlik Kolları!

2019’a kadar liselerden üniversitelere ka-
dar tüm gençlerimize ulaşmaya hazır mı-
yız?

Maşallah… Sizlerden, bugünden başlaya-
rak 2019’un Mart ayındaki belediye baş-
kanlığı, Kasım ayındaki milletvekilliği ve 
Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar bu he-
yecanı, bu coşkuyu, bu kararlılığı sürdür-
menizi bekliyorum. 

Merhum Muhsin Yazıoğlu, 
Sonuna Kadar Yerli ve Millîydi 

Kardeşlerim,

Bugün 25 Mart… Bundan tam 9 yıl önce 
bugün, Türkiye büyük bir yürek acısı ya-
şadı. Büyük Birlik Partisi’nin kurucusu ve 
genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşi-
mizi, şehadetinin 9’uncu yıldönümünde 
bir kez daha rahmetle, hasretle, saygıyla 
yâd ediyorum. Rabbim mekânını cennet, 
makamını âli eylesin. Şayet kendisi ya-
şasaydı, eminim ki, 15 Temmuz ve sınır 
ötesi operasyonlarımız başta olmak üzere, 
son yıllarda attığımız tüm adımlarda ya-
nımızda olur, bizimle birlikte omuz omu-
za mücadele ederdi. Çünkü benim tanı-
dığım Muhsin Yazıcıoğlu, vatan ve millet 
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âşığı bir dava adamıydı. Merhum Muhsin 
Yazıoğlu,  sonuna kadar yerli ve millî bir 
insandı. Şayet hayatta olsaydı eminim, 
15 Temmuz’da, darbecilere karşı bizimle 
omuz omuza mücadele ederdi. Eminim, 
Fırat Kalkanı Harekâtından bizim kadar 
heyecan ve gurur duyardı. Eminim, Zeytin 
Dalı Harekâtınızdaki başarımızdan bizim 
kadar samimi şekilde mutlu olurdu. Yaşa-
dığımız her hadisede yokluğunu, boşlu-
ğunu tekrar tekrar hissettiğimiz rahmetli 
Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime bir kez daha 
Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum. Ai-
lesine, dostlarına ve milletimize tekraren 
başsağlığı diliyorum. 

Kardeşlerim,

Bizim milletimizle olan muhabbetimiz bir 
başkadır. 81 milyon vatandaşımızın her 
biriyle ayrı gönül bağımız vardır. Bununla 
kalmıyor, bölgemizdeki ve dünyadaki yüz 
milyonlarca kardeşimizle de gönül bağı 
kuruyoruz. Ne diyor o güzel Trabzon tür-
küsünde:

Ben seni sevdugumi da 

Dünyalara bildurdum

Endurdun kaşlaruni 

Babani mi eldurdum

Yaz geldi bahar geldi

açtı yeşil yapraklar

Ben sana doyamadum

Doysun kara topraklar

Evet… Biz Trabzon’u sevdiğimizi, 
Karadeniz’i sevdiğimizi, Türkiye’yi sevdi-
ğimizi dünyalara bildirdikçe, bu uğurda 
neleri göze aldığımızı gösterdikçe, birile-
rinin kaşları iniyor. Bizim bu ülkeye ve bu 
millete olan sevgimiz, son nefesimize ka-
dar asla bitmeyecek. Çünkü biz sizlere kara 
sevdayla tutkunuz be… Karadeniz yaylala-
rı ne kadar güzelse, horonu ne kadar hare-
ketliyse, denizi ne kadar coşkuluysa, bizim 
sevdamız da o kadar derindir, samimidir. 

Ülkemize yaptığımız her hizmet, hayata 
geçirdiğimiz her proje, ekonomide elde et-
tiğimiz her kazanım, siyasi alanda ileriye 
doğru attığımız her adım bizim en büyük 
mutluluk kaynağımızdır. Bazen bize, “Bu 
kadar çok koşturmaktan, çalışmaktan, ül-
keyi ve dünyayı dolaşmaktan yorulmuyor 
musunuz” diye soruyorlar. Onlara cevabı-
mızı, rahmetli Neşat Ertaş gibi veriyoruz: 
Aşkınan çalışan yorulmaz. Türkiye’nin her 
alanda çözüm bekleyen bunca meselesi 
varken, 81 vilayetimiz, 81 milyon vatan-
daşımız hizmet beklerken, dünyadaki mil-
yonlarca kardeşimizin kalbi bize yönelmiş-
ken, nasıl yorulmaktan şikâyet edebiliriz? 
Günün 24 saatini 48 saat gibi yaşamak, yı-
lın 365 gününü bu şekilde değerlendirmek 
mecburiyetindeyiz ki, milletimize olan sö-
zümüzü tutabilelim. Sizler başta olmak ü-
zere tüm teşkilatlarımızdan, tüm bürokra-
simizden, bu hissiyatı paylaşan tüm arka-
daşlarımızdan da aynı gayreti bekliyoruz. 

Son zamanlarda bürokrasinin ağır işle-
diğine dair şikâyetler çoğalmaya başladı. 
Buradan açıkça söylüyorum: Sorumluluk 
almaktan çekinen, imza atmaktan imtina 
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eden, mevcut projeleri süratle yürütmek-
te, yeni projeler üretmekte yetersiz kalan 
hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli 
yere işgal etmesin. Bunun affı yok, versin 
istifasını çeksin gitsin. Hiç kimse merak 
etmesin, kimsenin yokluğu bu ülkede her-
hangi bir boşluğu, herhangi bir eksikliği 
de ortaya çıkarmaz. Bürokrasinin içinde 
ve dışarısında, bu ülkeye ve millete hiz-
met edecek çok yetişmiş insanımız var. 
Türkiye’nin kaybedecek tek bir saniyesi bi-
le yoktur. Her alanda çok çalışmak ve hızlı 
hareket etmek zorundayız. Geçmişte yapı-
lan yanlışların, zaafların faturasını, bugün 
biz ödüyoruz. 

15 Yılda Trabzon’a 21 Milyar 
Liralık Yatırım Yaptık

Savunma sanayiinde yıllarca bu ülkede 
ciddi anlamda bir iş yapılmamış. Şayet 
bizim bu konuyu bizzat himayemize aldı-
ğımız 2004 yılından bu yana gerçekleştir-
diğimiz hamleler olmasa, inanın bana, şu 
operasyonların hiçbirini yapamazdık. Bu-
gün dahi, mercek altına aldığımız her ko-
nuda hala ciddi eksikliklerle, ciddi sabotaj-
larla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. 

Hamdolsun, şimdi zırhlı taşıyıcılarımızı ve 
silahlarımızı yapıyoruz. Daha da ileri gittik, 
insansız hava araçlarımızı yapıyoruz. Hatta 
hatta silahlı insansız hava araçlarımızı da ya-
pıyoruz. Dostlarımız sağolsunlar, sonunda 
bizi bu silahları yapar hale getirdiler. Hem 
de nereden biley misunuz? Sürmene’den. 
Sürmene artık bıçak yapmıyor, bunları da 
yapıyor, bak nereden nereye… 

Türkiye, geçtiğimiz 15 yılda her alanda 
çok büyük değişimlere imza attı. İnşallah, 
iş yapma konusunda da büyük bir zihni-
yet devrimini, 2019’daki yeni yönetim sis-
temiyle birlikte hayata geçirmiş olacağız. 
Bunun için 2019 önemli diyoruz. 

Trabzon!

2019’da Türkiye’yi şahlandırmaya hazır 
mıyız?

Trabzon!

2019’da Fatih’in emanetini yükselteceğimiz 
2053’ün kapılarını açmaya hazır mıyız?

Kardeşlerim,

Atalar, “Bal bal demekle ağız tatlanmaz” 
derler. Biz de diyoruz ki, öyle “Yapacağız, 
edeceğiz” demekle, millete hizmet olmaz. 
Bunun için önce yaptıklarımızı anlatıyo-
ruz, sonra da önümüzdeki dönemde onun 
üzerine ne koyacağımızı söylüyoruz.  Geç-
tiğimiz 15 yılda Trabzon’a 21 milyar liralık 
yatırım yaptık. 

Eğitimde, 2 bin 751 yeni dersliği, 8 bin 500 
kişilik yükseköğrenim yurtlarını hizmete 
aldık. Karadeniz Teknik Üniversitesi, ül-
kemiz sınırlarını aşıp, uluslararası alanda 
kendini kabul ettirmiş bir yükseköğrenim 
kuruluşumuzdur. Şimdi, Trabzon’a yeni 
bir devlet üniversitesi daha kuruyoruz. 
Akçaabat’ta kurulacak bu yeni üniversite-
mizle Trabzon, yükseköğrenim alanında 
yeni bir imkana daha kavuşacaktır. 



137

Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-2

Yıllarca Trabzonspor’un başarılarına şa-
hitlik eden Avni Aker Stadyumunun ye-
rine, güzel bir şehir parkı ve takımımızın 
hatıralarını yaşatacak bir müze kuruluyor. 
Trabzon’a kazandırdığımız 41 bin seyirci 
kapasiteli Şenol Güneş Stadı ise, uluslara-
rası düzeyde bir tesis olarak şehrimize hiz-
met veriyor. 

Sağlıkta, 16’sı hastane olmak üzere 45 te-
sisi şehrimize kazandırdık. Şimdi bir de 
Trabzon’a 1200 yatak kapasiteli Şehir Has-
tanesi kuruyoruz. Hazırlıkları süren bu 
hastanenin en kısa sürede temelinin atıla-
cağına inanıyorum. 

TOKİ vasıtasıyla yaptığımız 7 bin 900 ko-
nutla, şehrimizin çehresini değiştirdik. 

Trabzon’un 73 kilometre olan bölünmüş 
yol uzunluğunu, 213 kilometreye çıkar-
dık. Halen, yatırım bedeli 4 milyar lira 
olan 22 ayrı yol projesinin inşası sürüyor. 
Enerji Bakanlığımız sıcak asfalt için bütün 
hazırlığını yaptı. Bu yollara sıcak asfalt 
dökülecek. Bunlar arasında Trabzon şehir 
geçişindeki en önemli güzergâhı olan Ka-
nuni Bulvarı ile Akyazı ve Sahil Bağlantı 
Yolları da bulunuyor.  Kanuni Bulvarı, üze-
rindeki 12 kavşak, 17 tünel ve 55 köprüyle, 
gerçekten tarihi bir projedir. Akyazı ve Be-
şirli Tünellerinin de açılmasıyla, sahil yolu 
dahil, stadımıza kadar olan ulaşım sorunu 
tümüyle çözülmüş olacaktır. Biten kısım-
ları etap etap açılan bu projenin tamamını 
önümüzdeki yıla kadar nihayete erdirmeyi 
planlıyoruz. 

Zigana Tüneli de, Trabzon’un geleceği-
ne damga vuracak projelerden biridir. 
Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan bu 
önemli ticaret ve turizm yolunu da, inşal-
lah önümüzdeki yıl bitiriyoruz. 

Erzincan-Trabzon arasında yapacağımız 
yeni demiryolu da, şehrimizin cazibesini 
artıracak bir başka projedir. 

Münbiç’ten Teröristler 
Çıkartılmazsa, Bölge Halkıyla 
Birlikte Gereğini Yaparız

Trabzon Havalimanı, 4 milyon 153 bine u-
laşan yolcu trafiğiyle, ülke çapında öneme 
sahip bir tesistir.

Trabzon Limanını yeniler, ilçelerimizi ba-
lıkçı barınaklarıyla donatırken, inşa ettiği-
miz Yat Limanıyla, bölgenin turizm potan-
siyeline yeni bir pencere açtık. Solaklı Va-
disi, Altındere Vadisi Milli Parkı, Sera Gölü 
Tabiat Parkı ve Uzungöl Tabiat Parkı gibi 
projelerle, turizm alanında bölgemizin ca-
zibesini artırıyoruz. 

Atasu Barajı, şehrin içmesuyu sorununu 
uzun yıllar boyunca karşılayacaktır. Böl-
gemizin en önemli sorunlarından olan taş-
kınların önüne geçmek için teraslamadan 
dere ıslahlarına kadar çok sayıda projeyi 
aynı anda yürütüyoruz. Şu ana kadar 89 
taşkın koruma tesisini tamamlayıp hizme-
te sunduk. Halen 25 taşkın koruma tesisi-
nin inşası sürüyor. 
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Tarımsal desteklemede Trabzon’a 15 yılda 
aktardığımız kaynak 1,5 milyar liradır. 

Görüldüğü gibi, her alanda Trabzon’u altın 
gerdanlık mahiyetinde hizmetlerle donat-
tık. Önümüzdeki dönemde de yeni proje-
lerle, yatırım hamlelerimizi daha ileriye 
taşıyacağız. Mesela, Türkiye’nin ilk yeşil 
endüstri bölgesini Trabzon’da kuruyoruz. 
Bu proje, özel sektöre Trabzon’da yatırım 
yapması için ciddi teşvikler sunuyor ve 
bölgemizi yüksek teknolojiye dayalı üre-
timler için cazip hale getirmeyi amaçlıyor. 
İnşallah benzer projelerle, Trabzon’un ku-
rucu ve lokomotif şehir özelliğini güçlen-
direrek geleceğe taşıyacağız. 

Kardeşlerim,

Türkiye’yi büyütme, Türk milletini güç-
lendirme mücadelemizde önümüze, hem 
içeride, hem dışarıda pek çok engel çıkar-
tıldı, çıkartılıyor. Ülkemizin sadece son 4-5 
yılını dahi şöyle bir gözümüzün önünden 
geçirdiğimizde, hangi badireleri atlattığı-
mızı, hangi oyunları bozduğumuzu, hangi 
tuzakları parçaladığımızı görebiliriz. Böl-
gemizde uzun zamandır yaşanan kaosu, ıs-
rarla ve bilinçli bir şekilde ülkemize sirayet 
ettirmek isteyenlerin senaryolarını hep bo-
şa çıkarttık. Bunun için kullanmadık araç, 
başvurmadık sinsilik bırakmadılar. Kendi-
leri terör örgütleriyle yoldaş olanlar, dışa-
rıya karşı da hakikatleri ters-yüz edip, bizi 
zan altında bırakmaya kalktılar. Suriye’de 
hayatta kalma mücadelesi veren Türkmen 
kardeşlerimize yardım için gönderdiğimiz 
tırların önünü, içimizdeki hain işbirlikçi-
leri vasıtasıyla kesip, görüntüleriyle bizi 

köşe sıkıştırmaya çalıştılar. Bunu yapan-
lar, tek misyonu ülkemize karşı düşmanlık 
olan bir terör örgütüne 5 bin tır ve 2 bin 
kargo uçağı dolusu silahı teslim ettiler. 

Hatta bununla kalmayıp, aynı terör örgü-
tüyle işbirliği içinde, bölgemizin altını üs-
tüne getirmek pahasına güya mücadele et-
tikleri DEAŞ’lıların, sıkıştıkları Rakka’dan 
güvenle başka yerlere geçmelerine yardım 
ettiler. Baktık ki bunların derdi terörizmle 
mücadele değil, bölgemizi yeniden tanzim 
etmek için kararımızı verdik ve sahaya gir-
dik. İlk olarak Fırat Kalkanı Harekâtıyla, 
terör koridoru projesine ilk darbeyi vur-
duk. Ardından, Zeytin Dalı Harekatıyla, 
bu koridoru Akdeniz’e bağlama çabasının 
önünü kestik. İnşallah, kısa sürede Tel 
Rıfat’ı da kontrol altına alarak, bu harekâtı 
hedefine ulaştıracağız. 

Türkiye’nin gittiği her yere huzur, güven 
ve düzen götürdüğünü gören bölgedeki 
kardeşlerimiz, ülkemiz lehine gösteriler 
yaparak, terör hamilerine adeta şamar 
üstüne şamar vuruyorlar. Şimdi de muha-
taplarımızdan, bize Münbiç konusunda en 
başından beri verilen sözlerin gereğinin 
yerine getirilmesini talep ediyoruz. Terör 
örgütünün Münbiç’e ilk geldiği 2016 yılın-
daki görüşmelerimizde, Başkanlarından 
Dışişleri ve Savunma Bakanlarına, Ulusal 
Güvenlik Danışmanlarından Genelkur-
may Başkanlarına kadar her seviyede veri-
len taahhütler var. Yönetim değişmiş olabi-
lir, ama devlette devamlılık esastır. Bunun 
için, Amerika’nın bir an önce Münbiç’in 
denetimini, terör örgütünden alıp bölge-
nin gerçek sahiplerine devretmesi gereki-
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yor. Biz, bu kardeşlerimizle birlikte, kısa 
sürede Münbiç’i altyapısı ve üstyapısıyla 
ayağa kaldırır, ülkemizde yaşayan bölge 
halkının bir an önce evlerine dönmesini 
sağlarız. Şayet terör örgütü buradan çıkar-
tılmazsa, o zaman bu işi, bölge halkıyla bir-
likte biz yapmak mecburiyetinde kalırız. 
Hiç kimse kusura bakmasın, ülkemizin ve 
milletimizin bekasının söz konusu olduğu 
bir yerde, kimsenin taktik hesabı, konjonk-
türel siyaseti bizi bağlamaz. Biz elbette 
müttefiklerimize silah doğrultmayız. Ama 
gördüğümüz hiçbir teröristi de affetmez, 
indiririz. 

Teröristlerin Cirit Attığı  
Bir Yerde, Egemenlik  
Lafı Etmek Boş Bir İştir

Kardeşlerim, 

Aynı durum, Kuzey Irak için de geçerli-
dir. Kandil’deki ve Sincar’daki terör üsleri 
derhal boşaltılmazsa, bu işi bizzat yapmak 
bizim için kaçınılmaz bir durum haline dö-
nüşür. Topraklarının egemenliği konusun-
da hassas olanlardan, bu hassasiyeti önce 
terör örgütlerine karşı göstermelerini bek-
liyoruz. Teröristlerin cirit attığı bir yerde, 
egemenlik lafı etmek boş bir iştir. 

Bizim ne Suriye’de, ne Irak’ta kimsenin tek 
karış toprağında gözümüz yok. Her iki yer-
de de öncelikli amacımız, ülkemize yöne-
lik tehditleri ortadan kaldırmaktır. Bunun 
yanında, tarih boyunca hep olduğu gibi, 
bugün de, güney sınırlarımızın ötesindeki 
her istikrarsızlık ülkemize çok ciddi bir sı-

ğınmacı akınına yol açıyor. Sınır ötesi ope-
rasyonlarımızla, bölge halkının huzurunu 
ve güvenliğini tesis ederek, topraklarımız-
daki sığınmacıların yurtlarına dönmeleri-
ni de amaçlıyoruz. Dikkat ederseniz, gittiği 
hiçbir yerde ülkemize işgalci gibi davranıl-
mıyor. Tam tersine adım attığımız her yer-
de samimi bir sevgiyle ve umutla karşılanı-
yoruz. Diğer ülkelerle ve terör örgütleriyle 
bizim aramızdaki fark budur. Onlar öldür-
meye gelir, biz yaşatmaya gideriz. Onlar 
yıkmaya gelir, biz inşa etmeye gideriz. On-
lar imhaya gelir, biz ihyaya gideriz. Onlar 
bölgenin tarihine ve insanların kültürüne 
hoyratça saldırarak gelir, biz ortak değer-
lerimize sahip çıkmaya gideriz. Onlar ma-
sum insanların onurlarına el uzatmak için 
gelir, biz namuslarını ve geleceklerini gü-
vence altına almaya gideriz. Onlar terörist-
lerle birlikte gelir, biz bölgenin asli evlatla-
rıyla birlikte gideriz. Onlar işgale gelir, biz 
kurtarmaya gideriz. Aramızdaki fark, işte 
bu kadar açıktır, bu kadar nettir, bu kadar 
kesindir. Çünkü biz Türkiye’yiz, çünkü biz 
Türk Milletiyiz. 

Kardeşlerim,

Anadolu’daki bin yıllık varlığımız boyun-
ca, biz mücadeleyi hep verdik. Karşımız-
dakiler farklı kimliklere, farklı kılıklara, 
farklı isimlere sahip olsa da, aslında hep 
aynı düşman vardı. Bize, bırakınız bu top-
rakları, dünyada yaşamayı çok görenlere 
karşı verdiğimiz mücadele kıyamete kadar 
bitmeyecektir. Dün ecdadımız Avrupa’nın 
göbeğine kadar ilerlediği halde, geride sa-
dece eserler bırakmıştır. Bugün bizim mah-
remimize girenlerin geride ne bıraktığını 
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Musul’dan biliyoruz, Rakka’dan biliyoruz, 
Halep’ten biliyoruz, Gazze’den biliyoruz. 
Aynı görüntülerin ülkemizde yaşatılması-
na asla izin vermeyeceğiz. Bunun için gere-
kiyorsa, sınırlarımız boyunca yığılan terör 
örgütlerinin üzerine sonuna kadar gidece-
ğiz. Nereye kadar kaçarlarsa oraya kadar 
kovalayacağız. 

Biz Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 
Devlet diyerek çıktığımız bu yolda, sonuna 
kadar gitmekte kararlıyız. Ama bunun için 
bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kar-
deş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. 
Başka türlü zafere ulaşamayız. 

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 
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Sayın Başbakan, AK Parti Merkez Yürüt-
me Kurulumuzun kıymetli üyeleri, de-
ğerli il başkanları, Kadın ve Gençlik Kol-
larımızın kıymetli il başkanları, değerli il 
genel meclis ve il belediye başkanlarımız, 
sevgili yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, hasretle 
selamlıyorum. 

Mart ayı genişletilmiş il başkanları toplan-
tımızın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz 
için hayırlara vesile olmasını Rabbimden 
niyaz ediyorum.

Son il başkanları toplantımızdan bu yana, 
Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, 
Şanlıurfa, Mersin, Antalya, Bolu, Sakar-

Gerçekleştirdiğimiz Değişimle, 
Partimizi Metal Yorgunluğu 

Tehdidinden Kurtardık

AK Parti İl Başkanları Toplantısı | Ankara | 30 Mart 2018
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ya, Erzurum, Mardin, Diyarbakır, Ordu, 
Samsun, Giresun, Trabzon illerimize gi-
derek, hem kongrelerimize katıldık, hem 
de vatandaşlarımızla kucaklaştık. Ayrı-
ca, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde de yine 
kongrelerimize iştirak ettik. Şu ana kadar 
43 il kongremize bizzat biz katıldık, 29 il 
kongremize Sayın Başbakanımız katıldı, 1 
il kongremizi de bakanımızın katılımıyla 
gerçekleştirdik. Bu hafta sonu da, Cumar-
tesi günü İstanbul’daki bazı ilçelerimizin 
kongrelerine, Pazar günü de Adana ve Ha-
tay il kongrelerimize katılacağız. Bir son-
raki hafta da Aydın, Denizli, Siirt ve Van 
kongrelerimize iştirak etmeyi planlıyoruz. 
Nisan’ın son haftası İzmir, Mayıs’ın ilk haf-
tası için de İstanbul il kongrelerini gerçek-
leştirerek, inşallah kongre maratonumuzu 
tamamlamayı hedefliyoruz. 

Daha sonra da, partimizin yetkili organ-
larında tarihini belirleyeceğimiz büyük 
kongremiz için hazırlıklara başlayacağız. 
Tabii önümüzde bir de, Mayıs’ın ortasında 
başlayacak Ramazan ayı var. Bu mübarek 
ayı da en güzel şekilde ihya ve idrak etmek 
için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 

Kongrelerimiz vesilesiyle ziyaret ettiğim 
şehirlerde vatandaşlarımızın bize göster-
diği hüsnü kabul, gerçekten memnuniyet 
vericidir. Hatta bazı illerde, seçim dönem-
lerindeki mitinglerimizde dahi görmediği-
miz bir katılıma ve coşkuya şahit olduğu-
muzu söyleyebilirim. Tabii, nispeten zayıf 
olan yerler de yok değildi. Buna rağmen, 
çok çalıştığımızda, bugüne kadar yaptı-
ğımız hizmetleri ve bundan sonra hayata 
geçireceğimiz projeleri yeterince anlattı-

ğımızda, 2019 seçimlerindeki hedeflerine 
ulaşabilmemize uygun bir zemin olduğu 
açıkça görülüyor. 

AK Parti’ye En Çok Zararı, Dava 
Şuurunu Kaybetmiş İçimizdeki 
Arkadaşlarımız Verir

Arkadaşlar, 

Dikkat ediniz, buradaki anahtar kelime çok 
çalışmaktır. Çok çalışmak derken de, şahsı-
nız için değil, partimiz ve ülkemiz için çok 
çalışmayı kast ediyorum. Her zaman söy-
lediğim gibi, biz AK Parti’yi milletimizle 
birlikte kurduk, milletimize hizmet etmek 
için kurduk, bugüne de hep milletimizin 
desteğiyle geldik. AK Parti’ye ne bu kifa-
yetsiz muhalefet zarar verebilir, ne FETÖ 
ve PKK gibi terör örgütleri zarar verebilir, 
ne de dış güçler zarar verebilir. AK Parti’ye 
zarar verebilecek tek şey, işte bu perspek-
tifi, işte bu anlayışı, işte bu dava şuurunu 
kaybetmiş kendi içimizdeki arkadaşları-
mızdır. Her kim ki AK Parti’yi bırakıp sa-
dece kendisi için çalışmaya başlamışsa, bu 
partiyle birlikte ülkeye de yanlış yapıyor 
demektir. Her kim milleti bırakıp sadece 
kendine çalışmaya başlamışsa, milletle bir-
likte bize de yanlış yapıyor demektir. Türk 
siyasi hayatında geçmişte önemli seçim 
başarıları elde etmiş, hatta hiç de küçüm-
senemeyecek hizmetler yapmış olup da, 
bir süre sonra cismiyle ve ismiyle silinip 
giden partilerin ortak özelliği, işte bu ha-
taya düşmüş olmalarıdır. Bir partide, “Kü-
çük olsun, benim olsun” zihniyeti türemiş 
ve kök salmaya başlamışsa, orada durum 
vahim demektir. 
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İşte en son Milli İstihbarat Teşkilatımız, 
Kosova istihbaratıyla işbirliği yaparak, Bal-
kanlar’daki en üst düzey 6 FETÖ temsilci-
sini Türkiye’ye getirdi. Ne demiştik, onlar 
kaçacak, biz kovalayacağız. Neresi olursa 
olsun, bunları paketleyerek Türkiye’ye ge-
tirip, hesaba çekeceğiz. 

AK Parti’yi, 2001 yılı Ağustos ayından be-
ri bu zihniyetten uzak tutmak için elimiz-
den geleni yaptık. Elbette zaman zaman bu 
yanlışa kapılanlar oldu. İkazlarımızı yap-
tık, müeyyidelerimizi uyguladık. Hatasını 
anlayıp yeniden davaya sarılanlarla yolu-
muza devam ettik, ediyoruz. Buna rağmen 
hatada ısrar edenlerle de yolumuzu ayır-
mak mecburiyetinde kaldık. Benim, parti-
mize genel başkan olarak yeniden döndü-
ğümde dile getirdiğim “Metal yorgunluğu” 
ifadesiyle kast ettiğim hususlardan biri de 
buydu. Hamdolsun, kısa sürede gerçek-
leştirdiğimiz değişimle, partimizi metal 
yorgunluğu tehdidinden kurtardık. Arada 
ufak tefek eksikler varsa, inşallah onları da 
zaman içinde telafi ederek, yolumuza de-
vam edeceğiz. 

Ülke ve millet olarak, yüzyılda bir yaka-
layabilecek tarihi bir fırsat döneminden 
geçtiğimizin farkındayız. Böyle bir fırsa-
tın, kimsenin şahsi hırsları veya hesapla-
rı yüzünden kaçırılmasına izin vereme-
yiz. Biz bu uğurda yedi düvelle mücadele 
ederken, birilerinin sadece kendi küçük 
dünyalarını müdafaa için etrafı kırıp dök-
mesine asla tahammül edemeyiz. Bunun 
için, genel merkezimizle, il teşkilatlarımız-
la, hükümetimizle, belediyelerimizle 2023 
hedeflerimize odaklanmış durumdayız. 

Türkiye’yi, dünyanın en büyük 10 ekono-
misinden, dolayısıyla en güçlü devletlerin-
den biri haline getirmeden bize durmak, 
dinlenmek yoktur. Ünvanı ne olursa olsun, 
bu mücadeleye katkı sağlayan herkesin 
başımızın üzerinde yeri vardır. Ayağımıza 
bağ olanlardan ise bir an önce kurtulmak 
boynumuzun borcudur. 

Kardeşlerim, 

Ülkemiz için çok önemli gördüğüm bir 
haberi, sizlerle burada bir kez daha paylaş-
mak istiyorum. Dün, 2017 yılının dördün-
cü çeyrek sonuçlarının da açıklanmasıyla, 
yılın tamamına ilişkin büyüme rakamımız 
belli oldu. Türkiye, 2017 yılında yüzde 7,4 
oranında bir büyüme kaydetti. Biliyorsu-
nuz ülkemiz, 2002-2016 yılları arasında 
ortalama yüzde 5,7 büyüme oranı elde 
etmişti. 2016’da darbe girişimine ve terör 
olaylarına rağmen, yüzde 3,2’lik bir büyü-
me oranında kalmayı başardık. Geçtiğimiz 
yıl, yeniden şahlanış yılımız oldu. Yüzde 
7,4’lük büyüme oranıyla, dünya ekonomi-
sinin yüzde 85’inin temsil edildiği G-20 
ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyoruz. O-
ECD ve Avrupa Birliği’nde de yüzde 7,8’lik 
büyüme elde eden İrlanda’nın hemen ar-
dından ikinci sıradayız. Avrupa Birliği 
ortalamasının yüzde 2,4 olduğu dikkate 
alındığında, Türkiye’nin başarısı daha iyi 
anlaşılacaktır. 
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Bazı Arkadaşlarımızın 
Ekonomiyle İlgili Yaptığı 
Açıklamalar, Bizi Üzmüştür

Tüm bunlara rağmen, bazı kredi derece-
lendirme kuruluşlarının Türkiye’ye küre-
sel sermayenin girmemesi için ne gibi gay-
retler içine girdiklerini biliyorsunuz. Hatta 
hatta bazı arkadaşlarımızın da bu oyuna 
gelerek, ülkemizdeki ekonomik durumun 
sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapa-
cak kadar bir yanlışın içerisine düşmesi, bi-
zi üzmüştür. Ortada bu denli büyük başarı 
varken,  üçüncü çeyrekte yüzde 11.2’lik bir 
büyüme rakamı yakalanmışken,  bunlar 
halâ konuşuluyor. Bir insan kendi ayağına 
kurşun sıkar mı? Ülkenin bu psikolojik üs-
tünlüğünü uluslararası camiaya vermesi 
gereken arkadaşlarımın bu tür yanlışı yap-
malarının affedilir yanı olamaz. Felaket 
tellalları zaten davul zurna dolaşıyorlar. 
Onlar yetmiyor mu, bize ne oluyor?

Ülkemizin aleyhinde estirilen onca hava-
ya, felaket tellallarının her gün, her saat 
susmak bilmeyen kriz söylemlerine, yatı-
rımcıları ürkütmek için ortaya atılan onca 
yalana rağmen elde ettiğimiz bu büyüme 
oranı, gerçekten hepimize moral verdi. 
Şimdi moral üstünlük Türkiye’de, milleti-
mizde…  Şimdi bize düşen görev ne? Hem 
içini doldurmak, hem ambalajı en güzel 
şekilde yapmak. Zaten siyasetçi budur, 
eğer bunu yapamazsan başarıyı da yakala-
yamazsın. Hele, önce kredi değerlendirme 
kuruluşlarının not oyunları, ardından dö-
viz üzerinden yürütülen spekülasyonların 
tavan yaptığı bir dönemde, böyle bir neti-

ce, umuyoruz herkese ders olmuştur. Tut-
turmuşlar, kur aşağı-kur yukarı, ya geçin 
bu işleri. Türkiye’nin ekonomisi ortadadır. 
Afrin Operasyonuna, Gezi Olayları ve 17-
25 Aralık’ta yaşananlara rağmen Türkiye 
yüzde 11.2’lik bir büyüme yakaladı.  Orta-
lama olarak da yüzde 7.4’lük bir büyüme 
yakaladık. Demek ki, sizin o koyduğunuz 
kuralların hiçbiri geçerli değil. Teori başka, 
pratik başkadır. Teori ile pratiği birleştire-
rek başarıyı yakalayanı selamlarım. Eğer 
başaramamışsan sen yoluna, biz yolumu-
za… Eskiden derlerdi ya; esnafın çarıklısı 
almış başını gidiyor. Ama bakıyorsun ki, 
önünde kariyeri olanlar da batıyor. Onun 
için Kayserililer hep havaya girer. 

Dünyanın, Amerika ve Çin arasında baş 
gösteren ticaret savaşının sancılarıyla kıv-
randığı bir dönemde, hala Türk ekonomisi-
ni zayıf göstermeye çalışarak huzursuzluk 
çıkartanlar kesinlikle art niyetlidir. Döviz 
kurunu öcü gibi kullanarak, milletimizin 
kafasını karıştırmaya çalışanlara kötü bir 
haberimiz var. Türkiye, 2018 yılında elde 
edeceği yüksek büyüme oranıyla, üzerin-
de oynanmaya çalışılan tüm oyunları bir 
kez daha bozacak. Yabancı yatırımcıların 
ülkemize olan ilgileri giderek artıyor. Biz 
sermaye söz konusu olduğunda, yatırımcı, 
girişimci söz konusu olduğunda yerli-ya-
bancı ayrımı yapmıyoruz. Çünkü ülkemi-
zin büyümek için yatırıma, yatırım için 
de yatırımcıya ihtiyacı var. Bu sebeple, 
uluslararası yatırımcılara kapımız daima 
açıktır. Özellikle yüksek teknoloji ve istih-
dam ağırlıklı yatırımlara her türlü desteği, 
teşviki sağlıyoruz. Aynı şekilde kendi iş 
dünyamıza da destek sağlıyoruz. Geçtiği-



145

Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-2

miz günlerde tanıtımı yapılan yatırım or-
tamını iyileştirmek için çıkartılan kanun, 
bu doğrultuda atılmış bir adımdır. Devamı 
da gelecektir. 

Ülkemizdeki girişimcilerimizin küresel 
çapta söz sahibi olmaya başladıklarını 
görmekten memnuniyet duyuyoruz.  İh-
racatımız, geçtiğimiz yıl 157 milyar doları 
aşarak, yeniden rekor seviyeleri zorlama-
ya başladı. Şubat ayı sonu itibariyle yıllık 
ihracat 159 milyar doları geçerek, tüm 
zamanların rekorunu kırdı. 2018 yılının 
bu bakımdan da bereketli geçeceği görü-
nüyor. Daha geçtiğimiz haftalarda savun-
ma sanayi firmalarımız, yurt dışında katıl-
dıkları tek bir fuarda, 800 milyon dolarlık 
sipariş aldılar. İhracatçılarımız dünyanın 
dört bir yanını karış karış dolaşarak, hem 
alternatif pazarlar arıyor, hem de ürün çe-
şitliliğine gidiyorlar. Bunun yanında, iç pi-
yasayı daha da hareketlendirmeye dönük 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hükümeti-
miz, esnaflarımızdan çiftçilerimize kadar 
her kesime destek verecek yeni bir paketin 
çalışması içindedir. 

Buradan tüm milletime, özellikle de işa-
damlarımıza, piyasa dediğimiz dünyayı 
oluşturan kesimlere sesleniyorum: Lütfen 
Türkiye’ye güvenin. Bozgunculara, dedi-
koduculara, kriz rantçılarına pirim verme-
yin.  Türkiye’nin imkânları ve potansiyeli, 
hem karşı karşıya bulunduğu sorunların 
üstesinden gelmeye, hem de ekonomik he-
deflerini gerçekleştirmeye yeterlidir. Hü-
kümetimiz, üreten, çalışan, istihdam oluş-
turan, kafasında gerçekleştirecek projesi 
olan herkesin yanındadır. 

Münbiç’de Terörist Unsurlara 
Yönelik Planlamalarımız Sürüyor

Kardeşlerim,

Suriye’den ülkemize yönelen tehditleri 
ortadan kaldırmak ve Suriyeli kardeşleri-
mize güvenle yaşayabilecekleri bir zemin 
hazırlamak için başlattığımız Zeytin Dalı 
Harekatımız, başarıyla sürüyor. Bugün iti-
bariyle etkisiz hale getirilen teröristlerin 
sayısı 3800’ü buldu. Ayrıca Siirt’te 6 köy 
korucumuz şehit oldu, 7’de yaralımız var.  
Bunun yanında trafik kazası neticesinde 
kaybettiğimiz vatandaşlarımız var. Ulaşım 
alt yapısında yaptığımız yatırımlara rağ-
men, ne yazık ki bazı araç kullanıcılarının 
dikkatsizlikleri nedeniyle bu kazaları yaşı-
yoruz. Raco ve Cinderesi gibi önemli tah-
kimat noktalarının ardından Afrin şehir 
merkezinin de ele geçirilmesiyle, operas-
yonun amaçlarına büyük ölçüde ulaşıldı. 
Şimdi, Tel Rıfat başta olmak üzere, çevre-
deki diğer bölgelerin kontrolünü sağlamak 
üzere, harekâta devam ediyoruz. 

Bu arada, Münbiç de dahil olmak üzere, 
Suriye’nin diğer bölgelerindeki terörist 
unsurlara yönelik planlamalarımız da sü-
rüyor. Aynı şekilde, İdlib’i güvenli hale 
getirmeye yönelik faaliyetlere verdiğimiz 
katkıyı da devam ettiriyoruz. Şu ana kadar, 
12 gözlem noktasından 7’sini oluşturduk, 
diğerlerini de çok yakında faaliyete geçiri-
yoruz. Böylece, Doğu Guta, Halep, Rakka 
benzeri facialardan birinin de İdlip’te ya-
şanmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz.  
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Münbiç’te, geçmişte bize verilen çok açık 
sözler, taahhütler, beyanlar var. Bu neden-
le de muhataplarımızla görüşmeler yapı-
yoruz. Sıradan laflarla hareket etmiyoruz. 
Sayın Obama’nın bize verdiği söz vardı.  
Neydi bu söz? YPG ve PYD Fırat’ın doğusu-
na geçecek ve Münbiç’e buranın asli halkı 
yerleşecek.  Münbiç konusundaki bu bek-
lentilerimizi son görüşmemizde ABD Dı-
şişleri Bakanı Tillerson’a da ilettik. Onun 
teklifi daha farklıydı, “Kuzey sizde, güney 
bizde olsun” diyordu. Ben de kendisine de-
dim ki, “Niye sizde-bizde olsun. Münbiç’in 
sahipleri Araplar’dır. Burası Araplar’a bıra-
kılmalıdır.  Biz belli bir süre güvenliği sağ-
layalım, isterseniz bunu birlikte yapalım. 
Ondan sonra da biz çekilelim ve orada bir 
mekânizma oluşturalım.” Bizim bu teklifi-
miz üzerine Tillerson sessiz kaldı. Her şe-
ye rağmen gecikmeyle de olsa, bunların bir 
an önce yerine getirilmesini bekliyoruz. 
Aynelarab, Telabyad, Resulayn, Haseke 
gibi Irak sınırına doğru olan bölgeleri de 
terörden temizlemek için gereken hazırlık-
lara başladık. Buralar bizim için her an bir 
tehdit unsurudur. Dolayısıyla sınırlarımız-
da bu unsurların bulunmasına tahammül 
edemeyiz. 

Elbette müttefikimiz olan ülkelerin asker-
lerine zarar vermek gibi bir niyetimiz asla 
yoktur. Ama buralarda teröristlerin elleri-
ni kollarını sallayarak dolaşmalarına da 
müsaade edemeyiz. Tespit ettiğimiz her 
teröristi etkisiz hale getirmek, milletimize 
karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. 

Aynı şekilde Irak’ta da bölücü terör örgü-
tünü üstlendiği yerlerden çıkarmak ve fa-

aliyetlerini tamamen sona erdirmek kara-
rındayız. Şimdi gündeme Sincar girdi değil 
mi? Sincar’la ilgili değişik şeyler konuşulu-
yor. Sincar, Kandil’in bir alternatifidir. Bi-
zim için Kandil neyse Sincar da odur. Do-
layısıyla Sincar PKK’dan, terör örgütlerin-
den temizlenene kadar hareketimiz devam 
edecek. Onun için bir gece ansızın oraya da 
gidebiliriz. Bu konuda Irak Hükümeti’ni 
de uyardık. Onlar da bölgeyi temizleme ko-
nusunda taahhüd verdiler, hadi bakalım. 

Terör örgütünün faaliyetlerinin Irak top-
raklarında sona erdirilmesi, hem bizim, 
hem de Bağdat hükümetinin ortak soru-
nudur. Şayet arzu ederlerse, Irak’la bu ko-
nuda birlikte çalışmaya da hazırız. Güney 
sınırlarımızla ilgili kararlılığımızı tüm 
dünyaya gösterdiğimize inanıyorum. Artık 
bu konuda Türkiye’ye yönelik eleştiriler 
getirilmesinin bir anlamı yoktur. PKK’yla 
PYD’yi aynı görmeyen, DEAŞ’la mücade-
leyle YPG’yle mücadeleyi eşdeğer tutma-
yan tüm yaklaşımlara kapımız kapalıdır. 
İster Suriye’de olsun, ister Irak’ta, isterse 
başka bir yerde, terör örgütünün harf o-
yunlarıyla ismini değiştirerek oynadığı o-
yuna katılmak isteyenler, kendileri bilirler. 
Biz bunların hepsinin de aynı yılanın yav-
ruları olduğunu biliyoruz. İsteyen herkese 
de belgeleriyle gösteriyoruz. Dolayısıyla, 
biz teröristlere isim koymakla değil, onları 
ortadan kaldırmakla meşgulüz. 
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Macron, Boyunu Aşan İşlere 
Girme, Bizim Arabulucuya 
İhtiyacımız Yok

Değerli arkadaşlar, 

Son dönemde, özellikle Fransa’nın bu ko-
nudaki tamamen yanlış bulduğumuz ve 
yanılgılardan kaynaklandığını umduğu-
muz tavrından fevkalade üzüntü duydu-
ğumuzu belirtmek istiyorum. Geçen hafta 
Sayın Macron’la görüştüm. Baktım garip 
garip şeyler söylüyor. Tabii garip garip şey-
ler söyleyince de,  biraz frekansı yüksek 
oldu ama, kendisine bir şeyler telaffuz et-
mek zorunda kaldım. Çünkü bizim Silahlı 
Kuvvetlerimizi, asla kabullenemeyeceği-
miz bir yere oturtmak kimsenin haddine 
değil.

Eskiden beri ülkelerinde serbestçe faaliyet 
gösteren terör örgütü mensuplarını, dün 
bir kez daha en üst düzeyde ağırlayanlar, 
bunun Türkiye’ye karşı husumet ifadesin-
den başka bir anlamı olmadığını bilmeli-
dir. Aynı terörist grubunun bir kısmı ise, 
daha bu sabah, yol yapım çalışması yapan 
işçilerin emniyetini sağlamakla görevli gü-
venlik güçlerimize saldırmışlardır. Saldı-
rıda 6 güvenlik korucumuz şehit olmuş, 4 
askerimiz ve 3 güvenlik korucumuz yara-
lanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralılarımı-
za şifa temenni ediyorum.

Dünyanın neresinde yol yapan işçilere, 
hasta taşıyan ambulanslara, eğitim veren 
öğretmenlere saldıran bir terör örgütü 

vardır? Türkiye’dekiyle, Suriye’dekiyle, 
Irak’takiyle hepsi de aynı olan bu terör ör-
gütü, işte böylesine alçak bir yapıdır. Bun-
ları destekleyen herkesin, kanı dökülen as-
kerimizden zulme uğrayan masumlara ka-
dar, teröristlerin tüm eylemlerinde sorum-
lulukları vardır. Hele hele, “YPG’ye destek 
garantisi verdik, Türkiye ile SDG arasında 
arabulucu olabiliriz” lafı, şayet doğruysa, 
bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu 
çok aşan bir beyandır. Siz kim oluyorsu-
nuz ki bir terör örgütüyle Türkiye arasın-
da arabuluculuk ifadesini ağzınıza alabi-
liyorsunuz? Biz de bir söz var ya, “Gelin 
güvey olmak” diye. Bunların durumu da 
aynıdır. Boyunu aşan işlere girme. Bizim 
arabulucuya ihtiyacımız yok. Türkiye’nin 
ne zamandan beri terör örgütleriyle masa-
ya oturmak gibi bir gündemi var, nereden 
çıkardınız bunu? Siz terör örgütleriyle ma-
saya oturabilirsiniz, ama Türkiye terör ör-
gütleriyle mücadelesini Afrin’de olduğu gi-
bi yapar. Daha kendi kirli ve kanlı geçmiş-
lerinin hesabını verememiş olanlar, bugün 
de kendilerini terör örgütleriyle yan yana 
tahayyül edebilirler ama Türkiye için böy-
le bir durum asla söz konusu değildir. 

Türkçemizde, “Bana arkadaşını söyle, sa-
na kim olduğunu söyleyeyim” diye bir söz 
var. Bunların arkadaşlarının YPG’liler, ya-
ni bölgemizdeki en eli kanlı, en ahlaksız, 
en haysiyet yoksunu, en insanlık düşmanı 
teröristler olduğunu gördük. Bu tavrından 
sonra Fransa’nın hiçbir terör örgütünden, 
hiçbir teröristten, hiçbir terör eyleminden 
şikayetçi olma hakkı kalmamıştır.  Terö-
ristlerle yatıp kalkan, hatta onları sarayla-
rında ağırlayanlar, yaptıkları yanlışı er-geç 
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anlayacaklardır. Bu teröristleri böylesine 
pervasızca destekleyenler, ortaya çıkacak 
sonuçların hesabını Fransa kamuoyuna 
vermeye de hazır olmalıdırlar. Bizim şu 
anda yaşadığımız sıkıntılar, onların da ba-
şına gelebilir.

Bizim bu konuda şakamızın olmadığını, 
en küçük bir müsamahamızın bulunma-
dığını anlamaları için daha ne söyleme-
miz, ne yapmamız lazım bilmiyorum. 
Yıllarca kendi ülkelerindeki canileri, sırf 
başlarından defetmek için bilinçli olarak 
DEAŞ saflarına yönlendirenler, şimdi, ev-
lerine dönen bu profesyonel teröristlerle 
ne yapacaklarını kara kara düşünüyor-
lar. Bugünlerde hararetle destekledikleri 
PYD konusunda yaşayacakları durum da 
farklı değildir. Suriye’den, Irak’tan canını 
kurtarıp kaçan teröristler, Fransa’nın bu 
politikasından aldıkları cesaretle oraya 
doluştuğunda, ümit ediyoruz ki, bizden 
yardım istemeye kalkmazlar. 

Bizim bu konudaki gündemimiz ve tavsi-
yelerimiz bambaşkadır. Bize göre, bundan 
sonra yapılması gereken, bu tür gereksiz 
tartışmalar yerine, Suriye’de ve Irak’ın ku-
zeyinde nasıl bir gelecek inşa edilebilece-
ğinin Türkiye ile birlikte planlanması ve 
uygulanmasıdır. Biz bu konuda bizimle ça-
lışmak isteyen herkesle görüşmeye, konuş-
maya, ortak eylem planları yapmaya hazı-
rız. Mesela, yıkılan Suriye şehirlerini nasıl 
yeniden ayağa kaldırabileceğimizi konu-
şalım istiyoruz. Mesela, ülkemizdeki mil-
yonlarca sığınmacıya Suriye toprakların-
da yerleşim alanları inşa etme konusunda 
nasıl işbirliği yapabileceğimizi konuşalım 

istiyoruz. Mesela, her bakımdan son 7 yılı 
adeta gasp edilen Suriyeli kardeşlerimize 
yeniden nasıl aydınlık bir gelecek kurabi-
leceğimizi konuşalım istiyoruz. 

7 Teröristi Elize Sarayı’nda 
Ağırlayarak Teröre Karşı 
Olduğunuzu Tescil Etmiş 
Oldunuz!

Elize Sarayı’nda 7 tane teröristi ağırlıyor-
lar.  Ben şunu merak ediyorum; bunlar 
acaba kaç Suriyeli mülteciyi Fransa’da a-
ğırladı? Bunun cevabını verebilir misin? 7 
teröristi Elize Sarayı’nda ağırlayarak terö-
re karşı olduğunuzu tescil etmiş oldunuz! 

Artık bizimle Suriye meselesini konuşmak 
isteyenler, bu tür gündemlerle karşımıza 
gelmelidir. Yoksa, Suriye topraklarını terö-
ristlerden arındırma ve Suriyelileri huzur 
içinde yaşayabilecekleri güvenli bölgelere 
kavuşturma konusundaki tavrımızı, ope-
rasyonlarımızla gösterdik, göstermeyi sür-
düreceğiz. 

Kardeşlerim, 

Türkiye’nin, en az diğer sorunları kadar 
önemli bir sıkıntısı da Ana muhalefet me-
selesidir. Bu mesele, biz ne kadar uzak dur-
maya çalışırsak çalışalım, geliyor ayakları-
mıza dolanıyor. Ana muhalefetin başındaki 
zat, partisini öyle bir duruma düşürdü ki, 
her ne kadar, bilhassa tek parti dönemin-
de uygulamalarını tasvip etmiyor olsak da, 
CHP’yi geçmişiyle tamamen koparma nok-
tasına getirdiğini görüyoruz. Sürekli sözü-



149

Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-2

nü ettikleri “Mustafa Kemal’in partisi” ile 
bugünkü CHP’nin uzaktan yakından bir 
ilgisi kalmadığı açıktır. Yerli ve milli en kü-
çük bir refleksi olmayan, kendisine bölü-
cüleri, terör örgütü yandaşlarını, ülkemize 
husumeti varlık sebepleri haline getirmiş 
tüm kesimleri yoldaş edinen bu yapı, bıra-
kınız Mustafa Kemal’i, Türkiye’nin partisi 
olamaz. 

Ağzından hakaretten, yalandan, iftiradan, 
çirkeflikten başka bir şey çıkmayan bu 
zatı muhatap alarak, kendimize haksızlık 
ettiğimizi biliyoruz. Hezeyanlarına cevap 
vermeyerek kendini “Yok hükmünde” 
gördüğümüzü anlamayıp, haklı olduğunu 
düşünecek kadar derin idrak sorunları 
yaşayan bu kişi, artık tamamen siyasetin 
konusu olmaktan çıkıp tıbbın meselesi 
haline gelmiştir. 

Kendisine nasıl hastalıklı bir dünya kur-
duğunu, son grup toplantısındaki beyan-
larından anlamak mümkündür. Bu kişinin 
sağlıklı düşünemediği, Türkiye’nin eko-
nomide ve yatırımlarda 3,5 kat büyüdüğü 
geçtiğimiz 15 yılını karalamaya, üstelik de 
bunu en başarılı olduğumuz enerji alanı ü-
zerinden yapmaya çalışmasından bellidir. 

Bununla kalmıyor, şehit yakınlarını tahrik 
etmek için, olmadık yalanlara başvuruyor. 
Dün “Sakın Afrin’e girmeyin” diyen kendi-
si değilmiş gibi, “Hiçbir zaman Afrin’e kar-
şı gelmedik” diyor. Hemen arkasından da 
bize, “Ortadoğu bataklığında ne işimiz ol-
duğunu” soruyor. Hadi bu meseledeki asıl 
karın ağrısını, son dönemde Esed rejimiyle 

olan muhabbetine bakarak, az-çok tahmin 
ediyoruz. Peki, bizim Cumhurbaşkanlığı 
koltuğunu işgal ettiğimizi söylemesine 
ne buyurursunuz. Bu zat, 2014 yılı Ağus-
tos ayında Türkiye’de yaşamıyor muydu? 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir başka 
adayı desteklemek için kapı kapı dolaş-
mıyor muydu? Milletimizin teveccühüyle 
Cumhurbaşkanı seçilip yemin etmek için 
Meclis’e gittiğimizde, bunlar orada olma-
dıkları için, olayın bir kısmını kaçırdılar 
galiba… Genel Kurul salonundan apar to-
par kaçacaklarına, keşke orada bulunup 
da, milletin iradesinin nasıl tecelli ettiğine 
şahit olsalarmış… Belki o zaman, Cumhur-
başkanlığı koltuğunun işgal altında değil, 
milletin iradesinin teminatı altında oldu-
ğunu anlarlardı. İnşallah, 2019 seçimlerin-
de sandıktan çıkan neticeye saygılı olurlar 
da, bu tarz hatalara düşmezler. 

Şimdi kendisine 250 milyonluk bir tazmi-
nat davası açtım. Grup konuşması yenilir, 
yutulur bir konuşma değil. Ahlaksızlıkta 
tavan yaptı. 

Gerçi, 2019’la ilgili de şimdiden çamura 
yatmaya başladılar. Boykot tartışmalarıy-
la yenilgilerine, hezimetlerine daha şim-
diden bahane arıyorlar. Ama millet ira-
desinden kaçış yok. 2019’da o sandıktan 
çıkacak neticeye, isteseler de, istemeseler 
de saygı duyacaklar, tabi olacaklar. Yeter ki 
biz milletimizle olan gönül bağımızı daha 
da sıkılaştıralım. Yeter ki biz alınterimizle, 
gayretimizle, hakkımızla o sandıktan çıka-
lım. Sandığı yok sayacak adamı, bu millet 
hepten yok sayar. 
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Rabbim, onca meselesinin arasında, ba-
şına musallat olan böyle bir ana muhale-
fet partisini de çekmek zorunda kalan bu 
milletin yardımcısı olsun. Rabbim bizlerin 
yardımcısı olsun. 

Bu duygularla bir kez daha toplantımızın 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 



151

Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-2

Sevgili Pendikli kardeşlerim, kıymetli yol 
ve dava arkadaşlarım, hanımefendiler, be-
yefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, hasretle selamlıyorum. 

Buradan, Pendik’in tüm mahallelerinde-
ki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyo-
rum. Kuruluşundan bugüne kadar AK 

Parti Pendik teşkilatımızda vazife yapmış 
tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanla-
ra Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum. 
Kongremizin şehrimiz için, Pendik’le bir-
likte ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ey Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa 
Kemal Yerli ve Millidir,  
Sen İse Gayri Millisin

AK Parti Pendik İlçe Kongresi | İstanbul | 31 Mart 2018
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Pendik, 16 Nisan halkoylamasında, yüz-
de 57’lik EVET’le, İstanbul ortalamasının 
çok üzerinde bir oranla bize destek verdi, 
yeni yönetim sistemimizin arkasında ol-
duğunu gösterdi. Bu güzel netice için siz-
lere şükranlarımı sunuyorum. Şimdi önü-
müzde daha büyük bir imtihan var. 2019 
seçimlerinde Pendik’te, hem belediye baş-
kanlığında, hem milletvekilliğinde, hem 
de Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok daha 
büyük oranlarla, tarihe geçecek bir netice 
bekliyorum. Bunun için hep birlikte daha 
çok çalışmamız gerekiyor. 

Kardeşlerim,

Pendik, sahip olduğu imkânlar ve tabii 
güzellikleriyle, İstanbul’un ilçeleri arasın-
da ayrı bir yere sahiptir. Havalimanından 
hızlı trenine, İstanbul’un en büyük su kay-
nağı olan Ömerli Barajı’ndan Marmara 
denizinin güzelliklerine, turizmden tarı-
ma ve hayvancılığa kadar geniş bir yelpa-
zeye yayılan bu imkânlarıyla Pendik’in 
geleceğini daha parlak görüyoruz. 1987 
yılından beri ayrı bir ilçe olan Pendik, AK 
Parti hükümetleri ve belediye başkanları 
döneminde, adeta yeni baştan kurulmuş-
tur. İstanbul’un, plansız, hesapsız, bilinçsiz 
şekilde büyüyen bu ücra köşesinin yerini, 
İstanbul’un en mutena ilçelerinden biri 
almıştır. Bu başarıda, Pendik’te 1994 yılın-
dan 2009 yılına kadar 3 dönem belediye 
başkanlığı yapan Erol Kaya ile 2 dönem-
dir belediye başkanlığı görevini yürütün 
Kenan Şahin kardeşlerimizin büyük payı 
olduğu bir gerçektir. Şimdi istiyoruz ki, bu 
denli sınıf atlayan Pendik’imizi daha ileri 
taşıyalım. 

Pendik Belediyemiz, sadece son birkaç 
yılda ilçemize 230 milyon liralık yatırım 
yapmıştır. Büyükşehir Belediyemizin aynı 
dönemde Pendik’e yaptığı yatırım da 688 
milyon lirayı aşmıştır. Diğer eserlerle bir-
likte Pendik, son birkaç yılda 1 milyar 80 
milyon liralık bir yatırıma kavuşmuştur. 
Belediyelerimizin ve diğer kamu kurum-
larımızın Pendik’te halen devam eden 44 
ayrı yatırımının tutarı 5 milyar 866 milyon 
liradır. 

İlçe belediyemizce son yıllarda hizmete 
sunulan 10 ayrı spor tesisi, Pendikli genç-
lerimize bir armağanımızdır. Şimdi bunun 
üzerine 12 spor tesisi daha ilave etmek 
üzere, belediyemiz hazırlıklarını çeşitli 
aşamalarda devam ettiriyor. Biliyorsunuz, 
geçtiğimiz yılın ilk ayında Kartal-Yakacık-
Pendik-Tavşantepe metro hattının açılışını 
yapmıştık. İlçemiz için büyük öneme sahip 
Havalimanı-Kaynarca arasındaki metro 
hattının inşası sürüyor. 

İlk etabı başarıyla hizmet veren Teknopark 
İstanbul’un sağlık ağırlıklı ikinci etabının 
inşası da, aynı şekilde devam ediyor. Biz 
bu şehri seviyoruz. Biz bu ilçeyi seviyoruz. 

İstanbul’da Yaşamaktan Usanan 
Biri, Ülkemize Değil, Hayata 
Küsmüş Demektir

Kardeşlerim, 

Merhum Cemil Meriç’in, kendilerince “Bu 
ülkeyi yaşanmaz bulanlara” yönelik çok 
güzel bir tespiti vardır. Üstadımız, bunları 
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söyleyenlerin aslında Türkiye’nin insanın-
dan şikayet ettiklerini ifade eder ve şöyle 
der: “Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, va-
tanlarını yaşanmaz-laştıranlardır.” Evet… 
Bugünlerde, bazı nankörlerin, bazı kök-
süzlerin, gözlerini Türk Milletine düşman-
lığın kör ettiği bazı idraksizlerin ülkemizi 
yaşanmaz bulup, yurt dışına gitmekten 
söz ettiklerini duyuyoruz. Yıllardır görev-
lerimiz gereği, dünyadaki ülkelerin çok 
büyük bir bölümüne gittik, az-çok hepsiyle 
ilgili bir kanaat edindik. Eğer Türkiye’de 
yaşamayı kendine yük sayanlar varsa, şu-
nu bilsinler ki, aradıkları yer bu dünyada 
değildir. Türkiye’de yaşayamayan, hele 
hele İstanbul’da yaşamaktan usanan biri, 
ülkemize değil hayata küsmüş demektir. 
Bakınız, büyük şair Nedim, İstanbul için 
ne diyor:

Bu Şehr-i Sitanbul ki

Bi-misl ü bahadır

Bir sengine yek-pare

Acem mülkü fedadır

Bir gevher-i yek-pare

İk bahr arasında

Hurşid-i cihan tab ile

Tartılsa sezadır

Evet, bir taşına cümle acem mülkünün fe-
da edildiği, dünyayı aydınlatan ve ısıtan 
güneşle bir tutulan İstanbul’u beğenmeye-
nin kalbi kurumuş demektir. 

Tabii biz ülkemizden şikayet edenlerin asıl 
derdinin, merhum Cemil Meriç’in dediği 

gibi taşı toprağı değil insanı olduğunu çok 
iyi biliyoruz. Türk Milletinin bir mensubu 
olmak bizim için şereflerin en büyüğüdür. 
Rabbime, bana bu milletin bir evladı, bu 
ülkenin bir ferdi olmayı nasip ettiği için ne 
kadar hamd etsem azdır. Bunun için biz, 
ülkemize dört elle sarılıyoruz. Milletimizin 
bize verdiği sorumlulukları bihakkın yeri-
ne getirmek için gecemizi gündüzümüze 
katıyoruz. Demokrasiden ekonomiye, ya-
tırımlardan güvenliğe, belediye hizmetle-
rinden büyük projelere kadar her konuyu 
bizzat takip etmeye çalışıyoruz. 

Gençler, 

Birisi çıkmış, “Ben Mustafa Kemal 
Atatürk’ün partisiyim” diyor. Eee? Musta-
fa Kemal Atatürk’ün partisi olmak sana bir 
şey kazandırmıyor ki. Zaten şu anda Mus-
tafa Kemal Atatürk sağ olsa, seni bu parti-
nin başında 1 dakika tutmaz. Gazi Mustafa 
Kemal yerli idi, Gazi Mustafa Kemal milli 
idi. Sen yerli de değilsin, milli de değilsin, 
gayri millisin. Şimdi bizim yerliliğimiz, 
milliğimiz üzerinden spekülasyon yapıyor. 
Ben Pensilvanya’daki hainin siyasi ayağıy-
mışım. Söylediğin bu sözün hesabını vere-
ceksin. Yanında taşıdığın o Pensilvanya’da-
kinin uşaklarının da hesabını vereceksin. 

İşte bak, Milli İstihbarat Teşkilatımız, 
Kosova’da yaptığı operasyonla 6 FETÖ’cü-
yü paketleyip getirdi. Ama üzüntüm var. 
Nedir üzüntüm? Kosova’nın Başbakanı, 
İstihbaratın başkanını ve İçişleri Bakanını 
görevden aldı. Ey Kosova’nın Başbakanı; 
kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın? 
Ne zamandan beri, Türkiye Cumhuriyeti’ne 
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karşı darbe yapanları korumaya başladın? 
Kosova’yı bir kardeş olarak bağrına basan 
Türkiye’ye karşı darbe girişiminde bulu-
nan bu adamları sen koynunda nasıl bes-
lersin! Bunun hesabını vereceksin. Benim 
Kosovalı kardeşlerim, senin gibi Başbaka-
na prim vermez. 

Kardeşlerim, 

Türkiye’nin, aba altından sopa gösterme-
lerle, tehdit kokan beyanatlarla, proje ürü-
nü terör örgütleriyle, kirli ittifaklarla dize 
getirilemeyecek bir ülke olduğunu, ham-
dolsun, son 4-5 yılda defalarca ispatladık. 
15 Temmuz gibi bir ihanetin dahi üstesin-
den gelebilen bu ülkeyi durduracak bir 
güç tanımıyoruz. İnşallah 2023 hedefleri-
mize tamamen ulaştığımızda, gücümüzü 
katlamış olacağız. Gençlerimize emanet 
ettiğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarımız ise, 
artık bölgemizde ve dünyada yepyeni bir 
dönemin başladığının alamet-i farikaları 
olacaktır. 

Bu duygularla bir kez daha her birinize ay-
rı ayrı teşekkür ediyorum. Kongremizde 
yeni görev alacak arkadaşlarımıza başarı-
lar diliyorum. Bu yarışta bayrağı devrede-
cek arkadaşlarımıza, yaptıkları hizmetler 
için gönülden teşekkür ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Allah’a emanet olun.



155

Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-2

Sevgili Ümraniyeli kardeşlerim, kıymetli 
yol ve dava arkadaşlarım, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, hasretle selamlıyorum. 

Bugün AK Partimizin Ümraniye’de 6. Ola-
ğan Kongresini yapıyoruz. AK Parti’de me-
tal yorgunluğunu geride kaldı, yeniden di-
riliş hareketi başladı. İnşallah bu yeniden 
diriliş muştusunu; Mart 2019 ve Kasım 

2019’da  sandıkları patlatarak vereceğini-
ze inanıyorum. Türkiye’de yeni bir döne-
min başlangıcı için hazırlıklar tamam mı? 
Artık durmak yok… 

İstanbul’a büyükşehir belediye başkanı 
seçildiğimizde, Ümraniye Türkiye’de ney-
le tanınıyordu biliyor musunuz? Patlayan 
ve 39 vatandaşımızın ölümüyle sonuçla-
nan çöplüğüyle tanınıyordu. O çöplüğün 

CHP’ye, Çöp Dağlarının Altında 
Kalan Canların Hesabını Sorun

AK Parti Ümraniye İlçe Kongresi | İstanbul | 31 Mart 2018
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mimarı kimlerdi? Halk Parti’si… Ben şim-
di Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veren 
kardeşlerime sesleniyorum: Bunlara, 39 
vatandaşımızın o çöp dağlarının altında 
nasıl kaldığının hesabını sorun. Şimdi 
Ümraniye’de o çöp dağının olduğu yerde 
spor tesisleri var. 

İşte o Ümraniye’den bugünkü Ümraniye’ye 
geldik. Elbette bu kolay olmadı. Büyük-
şehir ve ilçe belediyemiz bir yandan, ba-
kanlıklarımız ve diğer kurumlarımız öte 
yandan İstanbul’un her köşesiyle birlikte 
Ümraniye’yi de ismine layık bir yer haline 
getirmek için çok çalıştık. Sadece ilçe be-
lediyemiz, 1 milyar 487 milyon liralık ya-
tırımla, rutin faaliyetleri yanında, ilçemize 
son 14 yılda 400’ün üzerinde kalıcı eser 
kazandırdı. Her mahallemize sağlık ocak-
ları, muhtarlık hizmet binaları yapıldı. İlçe 
genelinde 19 kültür merkezi, 29 bilgi evi 
kuruldu. Camiler, yurtlar, okullar, kurslar 
gibi daha nice hizmetler, Ümraniye halkı-
na götürüldü. Yeşil alanlar, parklar, mesire 
alanları gibi hizmetlerle, ilçede yaşayanla-
rın hayat kalitesi yükseltildi. 

Metronun Yamanevler’e kadar olan kısmı-
nı hizmete açtık. İnşallah ikinci kısmını da 
yakında sizlerin istifadesine sunacağız. Ay-
rıca yeni metro hatlarıyla ilgili çalışmalar 
sürüyor. 

Ümraniye, İstanbul Uluslararası Finans 
Merkezini de bünyesinde barındırıyor. 
İmar ve kentsel dönüşüm faaliyetleriyle, 
Ümraniye’nin çehresini baştan sona değiş-
tirdik. Ümraniye’mizdeki 2B arazilerinin 
tapusunu hak sahiplerine teslim ettik. Ka-

zım Karabekir, İnkılap, Hekimbaşı, Elmalı-
kent, Topağacı ve Dumlupınar Mahallele-
rimizdeki 715 hektarlık arazi için de müj-
deyi buradan veriyoruz. Pazartesi itibarı 
ile tapusu olan vatandaşlarımız belediye-
mize inşaat ruhsatları için müracaatlarını 
yapabilirler.

Hukuktan Ayrılmadan, 
Şehitlerimizin Haklarını  
Sonuna Kadar Savunacağız

Değerli kardeşlerim,

Ülke ve millet olarak son derece kritik gün-
ler yaşıyoruz. Bir taraftan ülkemizi ekono-
mide, sanayide, diplomaside büyütmenin 
çabasını verirken, aynı zamanda vatanımı-
za kast eden terör örgütleriyle sınırlarımız 
içinde ve dışında çok yoğun bir mücadele 
yürütüyoruz. İki yıl önce hendek ve çukur 
eylemleri üzerinden ülkemize kurulan 
tezgâhı darmadağın etmiştik. Şimdi de DE-
AŞ bahanesiyle güney sınırımız boyunca 
kurulmaya çalışılan terör devleti projeleri-
ni paramparça ediyoruz. 15 Temmuz’dan 
hemen sonra gerçekleştirdiğimiz Fırat Kal-
kanı Harekâtıyla, bu terör koridoruna ilk 
ve ağır darbeyi indirdik. Akabinde nokta 
operasyonlarla bölücü terör örgütüne ciddi 
zayiatlar verdirdik. 2 ay önce de şimdiye ka-
darki en önemli operasyonlarımızdan olan 
Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtını baş-
lattık. Hazırlıklarımızı yaptıktan sonra bir 
gece ansızın F16’larımızla havadan, tank-
larımızla karadan Afrin’e girdik. İçimizdeki 
ve dışımızdaki bölücü örgüt yandaşlarının 
propagandalarına aldırmadan operasyonu 
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sonuna kadar da başarıyla yürüttük. Terör 
örgütünün senelerdir yaptığı tahkimata 
rağmen 58 gün gibi çok kısa bir süre içeri-
sinde Afrin’i teröristlerden temizledik. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Özgür Suriye 
Ordusuyla beraber icra ettiği bu operas-
yon elbette birilerinin konforunu bozdu. 
Türkiye’nin bu kadar kısa sürede, sivillere 
ve sivil yerleşim yerlerine zarar vermeden, 
böyle zor bir operasyonu gerçekleştirebi-
leceğine kimse ihtimal vermiyordu. Rak-
ka’daki yıkımın Afrin’de yaşanmaması, en 
başta bölücü terör örgütü olmak üzere, bel-
li ülkeleri, belli çevreleri çok ciddi rahatsız 
etti. Batıdan arayan bir-iki tane lider oldu. 
Onlarla aramızda çok renkli görüşme-
ler geçti! Baktık ki beklediğimiz neticeyi 
alamıyoruz, “Siz yolunuza, biz yolumuza” 
dedik.  Siz Elysee Sarayı’nda teröristleri 
ağırlayabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın, biz 
hukuktan ayrılmadan, şehitlerimizin hak-
larını sonuna kadar savunacağız. 

Aylarca taş üstünde taş bırakmayana kadar 
Suriye’nin şehirlerini aralıksız bombala-
yanlar, bizim sivil hassasiyetimizi bir türlü 
anlayamadılar. Bu sebeple de ilk günden 
itibaren başarımızı gölgelemek için türlü 
ayak oyunlarına, medya manipülasyonla-
rına başvurdular. Bölücü örgütün Suriye 
kolunun tamamı yanlış, tamamı iftira olan 
sözüm ona haberlerini manşetlerine taşı-
maktan, basın brifinglerinde doğruymuş 
gibi pazarlamaktan çekinmediler.

Peki, biz ne yaptık? “Yalanın panzehri ha-
kikatlerdir” diyerek, sadece gerçeklere ya-
pıştık. Sahadaki durum neyse, gerçekte ne 

yaşanıyorsa onu hem milletimizle, hem de 
uluslararası kamuoyu ile paylaştık. Has-
tane vurma iftirasını hemen ertesi gün 
İHA’larımızın video kayıtlarıyla tamamen 
çökerttik ve sahiplerinin yüzlerine çarp-
tık. Hemen her gün dünya liderleriyle te-
lefon görüşmeleri yaparak operasyonlarla 
ilgili bilgi verdik; niyetimizi, hedefimizi, 
gayemizi açıkça muhataplarımıza izah et-
tik. Anlamak isteyen, niyeti gerçekten sa-
hih olan herkes için yaptığımız açıklama-
lar fazlasıyla yeterlidir. Meseleyi objektif 
bir şekilde değerlendiren bütün taraflar 
için Türkiye’nin niçin Afrin’de olduğu, bu 
harekâtı niçin icra ettiği gayet açıktır. Ama 
hiç kimse görmek istemeyen kadar kör de-
ğildir. Algılarını hakikatlere kapatanlara 
yapılacak pek bir şey yok.

Afrin’deki Tüneller, Fransız 
Lafarge Firması Mikserleriyle 
Yapılmıştır

Daha önce söylediğim bir hususu bu-
rada tekrarlamakta fayda görüyorum. 
Türkiye’nin bu tür operasyonlardaki gaye-
si işgal değil, bölgeyi eli kanlı çetelerden 
arındırmaktır. Afrin’de şahit olduğumuz 
manzara, açılan tüneller, sığınaklara yı-
ğılan mühimmatlar, bölücü örgütün he-
defini açıkça ortaya koymuştur. Buradan 
Fransa’ya sesleniyorum: Bütün bu tüneller 
Fransız Lafarge firması mikserleriyle yapıl-
mıştır. Tünellerin açıldığı bölgede Lafarge 
firmasının santiyesi kuruludur.  

Allah’a hamdolsun Zeytin Dalı Harekâtı 
ile yılanın başı ezilmiş, tehlike daha fazla 
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büyümeden bertaraf edilmiştir. Diğer böl-
gelerde de aynısını yapacağız. Bu haklı mü-
cadelemizde yanımızda olanlara teşekkür 
ediyoruz. Hakikatler ortada olmasına rağ-
men, ısrarla ve inatla bize düşmanlık göste-
renlerin söylediklerini ve yaptıklarını, ülke 
ve millet olarak hafızamıza nakşediyoruz. 
Günü geldiğinde, bunların hepsini onların 
önüne koyacağız. Bu eleştirilerin geçmişleri 
sömürge ayıbıyla dolu olanlardan gelmesi-
ni ise ayrıca manidar buluyoruz. 

Kardeşlerim, 

Türkiye’yi, son yıllardaki en temiz, en ah-
laki askeri operasyon olan Afrin harekâtı 
sebebiyle eleştirenlerin, mesela, İsrail’in 
Gazze’de dün yaptığı katliam için kayda 
değer bir itiraz dile getirdiklerini duyma-
dık. Trump’a da “Bunlara müdahale et-
meyecek misiniz” dedim. Kimse bunları 
görmüyor. Gazze’de, kendi topraklarında 
gösteri yapan insanların üzerine ağır silah-
larla saldıran İsrail’e söz söyleyemeyenle-
rin gözlerini bize dikmeleri, samimiyetsiz-
liklerinin en büyük delilidir. Bu vesileyle, 
dün Gazze’de şehit edilen Filistinli kardeş-
lerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İsrail 
yönetimini, bu insanlık dışı saldırısından 
dolayı şiddetle kınıyorum. İsrail, Filistin’de 
uyguladığı zulmün altında kalacak, er ya 
da geç döktüğü kanda boğulacaktır. Arka-
sına saklandığı güçler bugün İsrail’i koru-
yabilir, ama yarın ne olacağını ancak Allah 
bilir. Biz, haklı davalarında sonuna kadar 
Filistinli kardeşlerimizin yanında yer al-
mayı sürdüreceğiz. İsrail terörünü her fır-
satta ve her zeminde ifşa etmeye devam 
edeceğiz. 

Bu duygularla bir kez daha her birinize ay-
rı ayrı teşekkür ediyorum. Kongremizde 
yeni görev alacak arkadaşlarımıza başarı-
lar diliyorum. 

Allah’a emanet olun. Kalın sağlıcakla.
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Değerli Adanalılar, kıymetli yol ve dava ar-

kadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, 

sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 

hasretle selamlıyorum. Buradan, Adana’nın 

tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki vatan-

daşlarıma selamlarımı iletiyorum. 

Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti 
Adana teşkilatlarımızda vazife yapmış 
tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanla-
ra Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum. 
Kongremizin partimiz için, Adana’mızla 
birlikte ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ey Netanyahu, Sen Afrin 
Harekâtına Söz Söyleyecek 

Kıratta Değilsin

AK Parti Adana İl Kongresi | Adana | 1 Nisan 2018
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Adana, 16 Nisan halkoylamasında, yüzde 
42’lik EVET oranıyla, beklediğimizin ve 
Türkiye ortalamasının çok altında kaldı. 
Halbuki biz Adana’yı biliriz, Adana da bi-
zi bilir.  Türkiye için neler yaptığımızın, 
Adana’ya hangi hizmetleri getirdiğimizin 
en yakın şahidi sizlersiniz. Çünkü Adana, 
hem sanayi şehri, hem ticaret şehri, hem 
tarım şehri, hem de güzel yürekli, mert, ce-
sur insanların şehridir. Demek ki biz ken-
dimizi Adana’ya yeteri kadar anlatamamı-
şız. Bölgesinin lokomotif şehri Adana’da 
güçlü olacağız ki, diğer illeri de sürükleyip 
getirebilelim. İnşallah, bu kongremizle bir-
likte, Adana’da yeni bir dönem, yeni bir 
gönül seferberliği başlatıyoruz. Metal yor-
gunluğunu geride bırakıyoruz, yeniden bir 
diriliş hareketini hep birlikte başlatıyoruz. 
Şimdi diriliş muştusuna, diriliş müjdesine 
2019’da var mıyız? 

Evet… 

Ana Kademe!

2019’a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır 
mıyız?

Kadın Kolları!

2019’a kadar her eve girmeye, her gönüle 
dokunmaya hazır mıyız?

Gençlik Kolları!

2019’a kadar liselerden üniversitelere kadar 
tüm gençlerimize ulaşmaya hazır mıyız? 
Maşallah… Gadanızı alayım ben sizin… 
Sizlerden, bugünden başlayarak 2019’un 

Mart ayındaki belediye başkanlığı, Kasım 
ayındaki milletvekilliği ve Cumhurbaşkan-
lığı seçimine kadar bu heyecanı, bu coşku-
yu, bu kararlılığı sürdürmenizi bekliyo-
rum. Aramızda fitneye, fesada yer verme-
yeceğiz ve birbirimizi Allah için seveceğiz. 

Dün Ermenileri Kışkırtanlar, 
Bugün Aynı Oyunu Başkaları 
Üzerinde Oynuyorlar

Kardeşlerim, 

Adana’nın hemen yanıbaşında önemli bir 
harekât yürütüyoruz. Suriye’den ülkemi-
ze yönelik saldırıları durdurmak ama-
cıyla, Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı 
Harekâtını başarıyla sürdürüyoruz. Ope-
rasyonun 58’nci gününde, yani Çanakkale 
Zaferimizin yıldönümüne denk gelen 18 
Mart’ta, Afrin şehir merkezi ele geçirildi. 
Şimdi Tel Rifat ve diğer bölgelere yönelik 
olarak harekât devam ediyor. Bu harekâtta 
şehit olan askerlerimize, jandarmalarımı-
za, Özgür Suriye Ordusu mensubu kardeş-
lerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize 
sağlık ve afiyet diliyorum. Ülkemizin ve 
milletimizin bekası uğrunda can veren 
tüm yiğitleri Rabbim cennetiyle, cemaliyle 
müşerref kılsın diyorum.  

Afrin bölgesinde güvenli hale getirdiği-
miz yerlere Suriyeli kardeşlerimizin dö-
nüşü de başladı. Daha önce, Fırat Kalkanı 
Harekâtıyla DEAŞ’lı ve YPG’li teröristler-
den temizlediğimiz Cerablus-El Bab bölge-
sine, 160 bin Suriyeli kardeşimiz geri dö-
nerek yerleşmişti. İnşallah, diğer bölgeleri 
de bu şekilde özgürlüğüne kavuşturdukça, 
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Suriyeli kardeşlerimizin yurtlarına dönüş-
leri kademe kademe devam edecektir. 

Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sa-
yısı 3844 oldu. Tepelerine tepelerine ine-
ceğiz. Şu anda bizim askerimiz, jandarma-
mız, polisimiz, korucularımız tümüyle 
Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, Cilo’da, 
Beslerderesi’nde mağaralarına varıncaya 
kadar girdiler mi? Girdiler ve kaçacak delik 
arıyorlar. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. 

Türkiye, terör örgütlerini tepeledikçe, 
Suriye’de oynanan oyunu bozdukça, çat-
lak sesler de artmaya başladı. Amerika’nın 
Suriye politikasındaki, kısmı de olsa bazı 
müspet değişiklikleri takdirle takip edi-
yoruz. Coğrafyamızın tüm terör örgütle-
rinden arındırılması konusunda, bölge 
devletleriyle olduğu gibi Amerika’yla da 
yakından çalışmaktan memnuniyet duya-
rız. Buna karşılık en son olarak Fransa’dan, 
asla duymak istemeyeceğimiz ve kendile-
rine de hiç yakıştıramadığımız bir takım 
beyanlar, bir takım görüşmeler, bir takım 
haberler geldi. Adana bu Fransızları iyi bi-
lir. Fransızlar da Adana’yı iyi bilir. Geçmiş-
te, hem Fransız işgalcilerinin kendilerine, 
hem de onların besleyip büyüttüğü Ermeni 
çetelerine en güzel cevabı Adana vermiş-
tir. Sizler, Karacaoğlan’ın, Dadaloğlu’nun 
yurdunda tarihin en alçak katliamlarına 
imza atanların üzerine, nefeslenmek üzere 
çıktığınız Toroslarda adeta bir şahin gibi 
atıldınız. Öyle ki, 44 kahraman Adanalı, 
bin kişilik bir Fransız işgal taburunu Gü-
lek Boğazında esir ederek, adlarını tarihe 
altın harflerle yazdırmışlardır. Fransızları 
ve onlarla birlikte hareket eden Ermeni çe-
telerini bileklerinin gücüyle bu topraklar-

dan söküp atan kahramanları bir kez daha 
rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Dün 
Ermenileri kışkırtanlar bugün aynı oyunu 
başkaları üzerinde oynamanın peşindedir. 

Dünyanın en eli kanlı terör örgütü PYD’yi 
desteklemek için çırpınanlara, Adana’nın 
rabiamızla bir mesajı herhalde olacaktır. 
Buradan öyle bir haykırın ki, yankısı ta 
Paris’ten duyulsun: Tek Millet, Tek Bayrak, 
Tek Vatan, Tek Devlet…

Kardeşlerim,

Büyük şairimiz Arif Nihat Asya, meşhur 
Bayrak şiirini, uzun yıllar görev yaptığı bu 
şehirde, Adana’nın kurtuluş günü olan 5 
Ocak törenlerinde okunmak üzere yazmış-
tır. Bayrağımıza olan sevgimizi, bağlılığı-
mızı, bayrağımızda sembolleşen istiklal ve 
istikbal aşkımızı en iyi anlatan şairler, ba-
na göre Mehmet Akif Ersoy ve Arif Nihat 
Asya’dır. Ne diyor Arif Nihat o güzel bay-
rak şiirinde;

“Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,

Işık ışık, dalga dalga bayrağım!

Senin destanını okudum, senin destanını ya-
zacağım.

Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı

Yüksek yerlerde açan çiçeğim.

Senin altında doğdum.

Senin altında öleceğim.”

Evet… Bizim bayrağımız, barışın güvercini-
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dir, ama gerektiğinde savaşın da şahinidir. 
Bu bayrağın dalgalandığı her yerde eman 
vardır, güven vardır, emniyet, huzur vardır. 
Bu bayrağı temsilcisi olan Mehmetçik’in 
bulunduğu her yer Emn-ü Eman’dır; orada 
korkudan ve zulümden eser olmaz. Onun 
için bu bayrak, evet bizim bayrağımızdır, 
ama onun sağladığı güven ve huzur, al-
tında olan herkesi kucaklar, herkesi sarar. 
Dikkat ederseniz, coğrafyamızdaki pek çok 
bayrakta, aynı alametin ifadesi olarak, ay 
ve yıldızı görebilirsiniz. Bunların hiçbiri 
tesadüf değildir, hepsinin de çok anlamlı 
tarihi arka planları vardır. 

Ey Netanyahu, Sen Bir Teröristsin

Terör örgütlerinden temizlediğimiz yerler-
de bayrağımızın dalgalanmasından rahat-
sız olanlar, aynı yerlerde daha önce dalga-
lanan paçavraların sözünü bile etmezler. 
Çünkü bunların derdi, sadece ve sadece 
Türkiye’dir. Bunların karın ağrısının sebe-
bi Türk Milleti’dir. Dünyanın dört bir ya-
nından gelip, hiçbir değere saygı duyma-
dan, en acımasız, en zalim şekilde coğraf-
yamızı çiğneyenlere ses çıkarmayanların, 
Türkiye’den şikayet etmeye hakları kesin-
likle yoktur. Bizim sömürgecilik ayıbımız 
yoktur. Bizim işgalcilik ayıbımız yoktur. 

Ey Netanyahu, sen işgalcisin. Şu anda üze-
rinde bulunduğun topraklar işgalle elde 
edilmiştir. Aynı zamanda sen bir terörist-
sin. Zira o mazlum Filistinlilere yaptıkla-
rınızı tarih kaydediyor. Bu zulümler hiç-
bir zaman unutulmayacak. Bu nedenle de 
Türkiye’nin Afrin Harekâtına söz söyleyecek 

kıratta değilsin. Önce haddini bileceksin. 

Bizim terör örgütleriyle birlikte yürüme, 
onlarla yoldaşlık yapma gibi ayıbımız da 
yoktur. Bizim alnımız ak, her zaman başı-
mız diktir. Biz gittiğimiz yere sadece huzur 
götürürüz, medeniyet götürürüz, sevgi gö-
türürüz. 

Onun için diyoruz ki, kimse bu bayraktan 
rahatsız olmasın. Onun için diyoruz ki, 
kimse Türkiye’nin, Türk askerinin varlığın-
dan rahatsız olmasın. Biz sadece teröristin 
tepesine bineriz. Güvenli hale getirdiğimiz 
yerlerdeki kardeşlerimize ise sadece ve sa-
dece hizmet götürürüz. 

Dün DEAŞ terör örgütü dinimizi istismar 
ederek bölgemizin yakılıp yıkılmasına yol 
açmıştı, bugün aynı misyonu PKK-YPG te-
rör örgütü üstlenmiştir. DEAŞ’ın başını na-
sıl ezdiysek, PKK-YPG’nin başını da öyle 
ezeceğiz. Kimsenin başkaları hesabına bu 
toprakları kana, ateşe, zulme, acıya boğma-
sına müsaade etmeyeceğiz. Altını çizerek 
söylüyorum; bölgemizde yeni SAYK-PİKO 
paylaşımlarının yapılmasına kesinlikle 
izin vermeyeceğiz. Coğrafyamızın kaderini 
emperyalistlerin hırslarına, ihtiraslarına 
terk etmeyeceğiz. Türkiye kendisi, hiçbir 
kiralık katil güruhuna teslim olmadığı gi-
bi, çevresindeki dostlarının, akrabalarının 
da böyle bir tezgâhın cenderesinde boğul-
masına asla rıza göstermeyecektir. Onun 
için de, bölgemizdeki son terörist de imha 
edilene kadar durmayacağız. 

Kardeşlerim,



Recep Tayyip ERDOĞAN

164

Adana, maziden atiye giden Türkiye 
hikâyesinin adeta kilit taşıdır. Şu Sey-
han, şu Ceyhan nehirlerinin dilleri olsa 
da anlatsa… Ecdadımızın ata yurtların-
daki Ceyhun ve Seyhun nehirlerine atfen 
isimlendirdikleri bu nehirler doğdukları 
yerlerden döküldükleri yerlere kadar her 
damlalarıyla, bizi anlatır, bizim tarihimizi 
anlatır. Adanalı, kadim geçmişinden, güçlü 
kültüründen, sırtını dayadığı Toroslardan, 
önünde uzanan Akdeniz’den aldığı özgü-
venle, kimseye eyvallah etmeyen bir yapı-
ya sahiptir. Bunun için Adanalının kalbine 
nüfuz etmek de, Adanalıyı anlamak da öy-
le kolay değildir. Adanalı Havva annemiz 
ne güzel söylemiş: 

“Derdim seni derdim seni

Anan olsan derdim seni

Alan olsa dertli başım

Verir dertsiz kordum seni”

Evet. Adanalı yıllarca dertli başını verecek 
yer aradı. 

Biz başındaki dertlerden kurtulabilmesi i-
çin Adana’ya geçtiğimiz 15 yılda 37 milyar 
liralık yatırım yaptık. 

Eğitimde 8 bin derslik inşa ederken, ilk 
ve orta dereceli okullarımızdaki öğrenci-
lerimizin eğitimini teşvik etmek için aile-
lerine 217 milyon lira nakit desteği sağla-
dık. Yükseköğrenimde 3 bin 300 yataklı 
yurtları hizmete açtık, iki yıl içinde buna 
2 bin 250 yatak daha ilave ediyoruz. Eski-
den beri futbolda söz sahibi bir şehir olan 
Adana’ya, tarihine ve şanına yakışır şekil-

de, 33 bin kişilik bir stadyum inşa ediyo-
ruz. İnşallah, önümüzdeki sezonda maçlar 
bu stadyumda oynanacak. 

Sağlıkta, 20’si hastane olmak üzere 51 tesisi 
şehrimize kazandırdık. Adana Şehir Hasta-
nesi, 1.550 yatağıyla, Türkiye çapında çok 
önemli bir sağlık yatırımıdır. Geçtiğimiz 
Eylül ayından itibaren hasta kabul etmeye 
başlayan Şehir Hastanemizden memnun 
musunuz? Şehir hastanesini şehrimize ka-
zandırmak için hiçbir fedakârlıktan kaçın-
madık. İnşasını ve işletmesini bu alandaki 
en iyi firmanın yaptığı şehir hastanemi-
zin, Adana’mıza hayırlı olmasını diliyo-
rum. Ayrıca, 400 yataklı Adana Eğitim ve 
Araştırma, 300 yataklı Seyhan Uygulama, 
200’er yataklı Çukurova ve Kozan Devlet 
Hastanelerini de şehrimize kazandırdık. 
Yüreğir ve Karataş Devlet Hastanelerinin 
de aralarında bulunduğu 13 sağlık tesisiy-
le ilgili çalışmalar da sürüyor. 

Adanalı Çiftçilerimize 3,3 Milyar 
Lira Tarımsal Destek Sağladık

Adana, kötü şehirleşmenin tüm sıkıntıları-
nı yaşamış bir yerdir. Bunun için TOKİ ka-
nalıyla ülke çapında yaptığımız konutlar-
da, Adana’ya ayrı bir önem verdik. Bugüne 
kadar 17 binin üzerinde konut projesini 
şehrimizde hayata geçirdik.

Adana’ya 176 kilometre yeni bölünmüş yol 
yaptık. Önümüzdeki yıl hizmete girecek 
olan, içinde 5 adet köprü ve köprülü kav-
şağın olduğu Güney Çevre Yolu Projesiyle, 
şehir içindeki trafiği tamamen rahatlatıyo-
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ruz.  Adana-Kayseri Yolunun Kozan-Man-
surlu bölümü, 11 tüneli, 9 viyadüğüyle, 
şehrimize önemli katkı yapacak bir ulaşım 
projesidir. Bu projeyi, inşallah yıl içinde ta-
mamlayıp hizmete açıyoruz. 

Hem yük, hem yolcu taşımacılığı bakımın-
dan çok aktif kullanılan Adana-Mersin 
tren yolunu yeniledik ve böylece yolcu-
luk süresini yarı yarıya azalttık. Konya, 
Kayseri, Gaziantep istikametinden gelen 
yüklerin hızla limanlara ulaşmasını sağ-
layan tren yolu altyapısını, dört hatlı hale 
getirerek daha da geliştiriyoruz. Hızlı tren, 
Mersin’den Adana’ya gelecek hızlı tren hat-
tı, buradan Osmaniye ve Gaziantep istika-
metine doğru devam edecek. 

Çukurova Bölge Havalimanı, talihsizlikler 
sebebiyle gecikti. Baktık, başka türlü olmu-
yor, en sonunda bu işi doğrudan kamu ya-
tırımı olarak hayata geçirmeye karar ver-
dik. İlk etapta yıllık 15 milyon yolcu kapa-
siteli olacak, gerekirse ileride kapasitesi 30 
milyona çıkartılabilecek bu havalimanının 
altyapı işleri Temmuz’da bitiyor, üstyapı 
ihalesi de yakında yapılıyor. Hedefimiz, en 
kısa sürede burayı hizmete açmaktır. 

Geçtiğimiz 15 yılda inşa ettiğimiz 10 baraj 
ve 1 göletle, Çukurova’nın topraklarının 
bereketine bereket katıyoruz. Bu barajlar-
la 791 bin dekar alan daha zirai sulamaya 
açılmıştır. Bunlarla yetinmiyor, inşası de-
vam eden Aladağ Kasım Barajının yanında 
6 yeni barajın daha çalışmalarına başlıyo-
ruz. Bu barajlar da bittiğinde 629 bin de-

kar araziyi daha suya kavuşturmuş olaca-
ğız. Adanalı çiftçilerimize son 15 yılda 3,3 
milyar lira tarımsal destek sağladık. 

Görüldüğü gibi, Adana’yı her alanda bü-
yütmek için çok önemli hizmetlere imza 
attık. Önümüzdeki dönemde, daha fazla-
sını yaparak, Adana’yı şaha kaldırmakta 
kararlıyız. 

İşte bugün Mart ayı ihracat rakamları a-
çıklandı. Türkiye, Mart ayında, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 11,5’lik artış-
la 15,1 milyar dolar ihracat yaparak, yeni 
bir rekora imza attı. Yıllık ihracatımız da 
159,9 milyar dolarla, yani 160 milyar do-
larla, yine tarihi bir rekor kırdı. Hani birile-
ri, “Türkiye yüzde 7,4 büyümüş de biz niye 
göremiyoruz” diyor ya, alın işte size büyü-
menin en somut işareti. İhracatın artması 
demek üretimin artması demektir, istih-
damın artması demektir, ticaretin artması 
demektir. Büyüme gelip de sizin başınıza 
düşecek değil; işte bunlara bakıp büyüme-
yi göreceksiniz. Zaten başınıza düşecek 
olursa, öyle bir büyüme rakamının altında 
ezilir gidersiniz. Biz, kimin ne dediğine de-
ğil, milletimizin ne istediğine bakacak ve 
ona göre yolumuza devam edeceğiz. 

Ama bunun için bir şartımız var. Bir olaca-
ğız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olaca-
ğız, hep birlikte Türkiye olacağız. Biz bunu 
başardığımızda emin olun önümüzde du-
rabilecek hiçbir güç yoktur. İşte o zaman 
2023 hedeflerimize de ulaşırız, 2053 ve 
2071 vizyonlarımızı da hayata geçiririz.
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Adana! 

Büyük Türkiye’yi inşa etmek için bir olma-
ya var mıyız?

Güçlü Türkiye’yi kurmak için iri olmaya 
var mıyız?

81 milyon tek yürek, tek yumruk olarak 
hareket etmek için kardeş olmaya var mı-
yız?

81 vilayetimizle müreffeh bir geleceğe yü-
rümek için hep birlikte Türkiye olmaya var 
mıyız?

Adana! 

Allah’ına gurban senin. Siz bu davada varız 
diyorsanız, biz de ölümüne varız. Rabbim 
yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla 
bir kez daha her birinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Kongremizde yeni görev alacak 
arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bu 
yarışta bayrağı devredecek arkadaşlarımı-
za, yaptıkları hizmetler için gönülden te-
şekkür ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Allah’a emanet olun. 

Kalın sağlıcakla.
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Değerli Hataylılar, kıymetli yol ve dava ar-
kadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. Buradan, Hatay’ın 
tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki vatan-
daşlarıma selamlarımı iletiyorum. 

Kuruluşundan bugüne kadar AK Par-
ti Hatay teşkilatlarımızda vazife yapmış 

tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanla-
ra Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum. 
Kongremizin partimiz için, Hatay’ımızla 
birlikte ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Hatay, 16 Nisan halkoylamasında, yüzde 
46’lık EVET oranıyla, Türkiye ortalaması-

Kosova’daki FETÖ Operasyonu, 
Ne İlktir, Ne de Son Olacaktır

AK Parti Hatay İl Kongresi | Hatay | 1 Nisan 2018
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nın biraz altında kaldı. Demek ki, Hatay’da 
daha çok çalışmamız gerekiyor. 

Cumhuriyetimizin kuruluşu sonrasında 
kendi iradesiyle ülkemize katılmış bir şeh-
rimiz olarak, Hatay’ın milletimizin gön-
lünde ayrı bir yeri vardır. Misak-ı Milli sı-
nırlarımız dahilindeki bu şehrimizin bize 
verdiği mesajı çok iyi anlıyoruz. Ne diyor o 
güzel Hatay türküsünde: 

“Eski ayva yeni nar

Küsme bana nazlı yar

Sen küsersen ben küsmem

Senden başka kimim var”

Bizim de sizlerden başka, milletimizden 
başka kimimiz var? AK Parti olarak ken-
dimizi Hatay’a ve tüm milletimize en iyi 
şekilde anlatarak, inşallah bundan sonra 
çok daha başarılı neticelere hep birlikte 
koşacağız. Bunun için hep birlikte çok ça-
lışmaya var mıyız?

Ana Kademe!

2019’a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır 
mıyız?

Kadın Kolları!

2019’a kadar her eve girmeye, her gönüle 
dokunmaya hazır mıyız?

Gençlik Kolları!

2019’a kadar liselerden üniversitelere kadar 
tüm gençlerimize ulaşmaya hazır mıyız?

Maşallah… Sizlerden, bugünden başlaya-
rak 2019’un Mart ayındaki belediye baş-
kanlığı, Kasım ayındaki milletvekilliği ve 
Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar bu he-
yecanı, bu coşkuyu, bu kararlılığı sürdür-
menizi bekliyorum. 

Hataylı ve Kilisli Esnaflarımızın 
Borçlarını 1 Yıl Süreyle Erteledik

Kardeşlerim, 

Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye’yi büyütür-
ken, güçlendirirken, hiçbir ilimizi de ih-
mal etmedik. Ülkemizi 81 vilayetiyle ve 81 
milyon vatandaşıyla kalkındırmak için ge-
ce gündüz çalıştık. Hatay’da bu dönemde 
23,5 milyar dolarlık yatırım yaptık. 

Eğitimde, 7 bin 215 derslik inşa ederken, 
ilk ve orta öğretim öğrencilerimizin eğiti-
mine teşvik için ailelerimize 147 milyon 
lira destek sağladık. Yükseköğrenim yurt-
larımızın yatak kapasitesine şimdiye ka-
dar 5 bin ilave yapmıştık, bu yıl 2 bin 150, 
birkaç yıl içinde de 2 bin 750 kişilik yeni 
yurtları hizmete alıyoruz. Hatay’da inşa et-
tiğimiz 25 bin kişilik stadyumu yıl sonuna 
kadar tamamlıyoruz. 

Sağlıkta, 13’ü hastane olmak üzere 42 
sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. 
Hatay’da 750 yataklı, İskenderun ve 
Antakya’da 250’şer yataklı, Kırıkhan’da 
150 yataklı, Reyhanlı’da 100 yataklı devlet 
hastanelerini hizmete açtık. Ayrıca, 600 
yataklı İskenderun, 250’şer yataklı yataklı 
Dörtyol, Samandağ, Hassa ve Arsuz devlet 
hastaneleriyle ilgili çalışmalar sürüyor. 
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TOKİ’nin şehrimizde yaptığı projelerdeki 
konut sayısı 8 bini buldu. 

Hatay’ın 151 kilometre bölünmüş yolu 
vardı, biz bunun üzerine 336 kilometre 
daha bölünmüş yol ilave ettik. Karasu Köp-
rüsü, Özkızılkaya Köprüsü, Afrin Çayı Köp-
rüsü gibi yatırımlarla, ulaşım sıkıntılarını 
çözdük. Amanos Tünelini de barındıran 
Dörtyol-Hassa Yolunun proje çalışmaları 
devam ediyor. Bu arada Amanos’ta 1 hafta 
içerisinde 17 teröristi etkisiz hale getirdik. 
Amanos dağlarını tüneller, viyadükler ve 
köprülerle geçerek, Hatay’ın iki yakasını 
birbirine kavuşturuyoruz. Bu projeyle Do-
ğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin 
Akdeniz’e ulaşımını büyük ölçüde kısalt-
mış oluyoruz. Böylece, hem yolculukları, 
hem de mal ticaretini kolaylaştırıyoruz. İs-
kenderun-Hatay-Cilvegözü Otoyolu da bir 
başka önemli ulaşım projemizdir. İnşallah 
bu projenin inşası da yakında başlayacak. 

Hatay Havalimanı, geçtiğimiz yıl 1 milyon 
280 bini aşan yolcu trafiğiyle önemli bir 
merkezdir. Havalimanımıza kazandırdı-
ğımız 4 milyon yolcu kapasiteli terminal 
binasıyla, şehrimizin ticaret ve turizm po-
tansiyelinin önünü açtık. 

İnşası süren Reyhanlı Barajı, 585 bin dekar 
araziyi sulayacak önemli bir proje. Ayrıca, 
tamamladığımız 5 baraj ve 3 göletle, şeh-
rimizin topraklarının bereketini artırdık. 
Geçtiğimiz 15 yılda Hatay’daki çiftçileri-
mize verdiğimiz destek toplamı 2,1 milyar 
liradır. İnşallah önümüzdeki dönemde bu 
yatırımları daha da artırarak sürdürecek, 
Hatay’ı 2023 Türkiye’sinin parlayan yıldızı 
haline getireceğiz. 

Bu arada, Hataylı ve Kilisli kardeşleri-
me de bir müjdem var: Hataylı ve Kilisli 
esnaflarımızın Ziraat Bankası ile Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını 1 
yıl süreyle erteledik. Eskiden terör olayla-
rından en az yüzde 30 etkilenme şartıyla 
bu erteleme yapılıyordu. Şimdi bu yüzde 
30 şartını kaldırdık, herkesin ertelemeden 
yararlanabilmesini sağladık. Ayrıca yine 
Kilis ile Hatay’ın Hassa, Kırıkhan, Kumlu, 
Reyhanlı, Yayladığı, Altınözü ilçelerindeki 
vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin SSK 
borçlarıyla ilgili de bir adım attık. Buralar-
daki vatandaşlarımızın ve işverenlerimi-
zin, geçtiğimiz Aralık ayından önümüzde-
ki Haziran ayına kadar olan ve olacak SKK 
borçlarının, gecikme cezası olmaksızın 
ertelenebilmesine imkân sağladık. Bu dü-
zenlemelerin, Kilis’e ve Hatay’a hayırlı ol-
masını diliyorum. Gördüğünüz gibi, devle-
timiz sıkıntılı günlerinde vatandaşını yal-
nız bırakmıyor, tüm imkânlarıyla yanında 
yer alıyor. 

Ordumuz Afrin’de Teröristleri 
Böcek Gibi Ezip Geçti

Kardeşlerim,

Hatay, gazi bir şehirdir. Tarihten gelen ga-
zilik vasfınızı, Suriye’deki son hadiseler 
sırasında bir kez daha hak ettiniz, bir kez 
daha taçlandırdınız. Hatay’ın ilçeleri, ma-
halleleri aylar boyunca Afrin’i işgal eden 
terör örgütü mensuplarının saldırılarına 
maruz kaldı. Suriye’den sızan teröristler, 
Hatay’da ve buradan geçerek diğer şehir-
lerimizde eylemler gerçekleştirdi.  Aynı 
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durum Kilis için, Gaziantep için, Şanlıurfa 
için de geçerlidir. Baktık ki bunların dura-
cağı yok, güya bu bölgelerin güvenliğini 
sağlamakla yükümlü olanların da bir şey 
yaptığı, yapacağı yok; biz de kolları sıva-
dık, sahaya indik.

Daha önce Fırat Kalkanı Harekâtıyla, 
Azez’den Cerablus ve El Bab’a kadar olan 
2 bin kilometrekarelik bir bölgeyi DEAŞ’lı 
ve PYD’li teröristlerden temizlemiştik. DE-
AŞ mevzi kaybedince, bu örgütün safların-
daki teröristlerin bir kısmı PYD kimliğine 
büründü. Afrin’den ülkemize yönelik teh-
ditler tahammül edilemez boyuta gelince, 
17 Ocak Çarşamba günü Milli Güvenlik 
Kurulumuzda kararını verdik, 20 Ocak Cu-
martesi günü operasyona başladık. Yok 10 
bin eğitimli terörist varmış, yok aşılması 
mümkün olmayan tahkimatlar yapılmış, 
yok Afrin’e girmenin ağır bedeli çok olur-
muş; bu tezviratların hiçbirine kulak as-
madık. Onların tahkimatları varsa, bizim 
de imanımız vardı. Yahya Kemal Beyatlı ne 
güzel söylemiş: 

“Şu kopan fırtına Türk Ordusudur ya Rabbi

Senin uğrunda ölen ordu, budur ya Rabbi

Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın

Galib et, çünkü bu son ordusudur İslamın”

Evet… Ordumuz fırtına gibi Afrin’e girdi, 
o öcü gibi gösterilen teröristleri böcek gibi 
ezip geçti. Özgür Suriye Güçleriyle beraber 
ne kadar yıkılmaz denilen tahkimat varsa 
hepsini yerle yeksan ederek, 18 Mart’ta şe-
hir merkezini ele geçirdi. Şimdi Tel Rifat 
ve diğer bölgeler teröristlerden temizleni-

yor. Aylardır Hatay’ın ilçelerini, mahalle-
rini tehdit eden teröristlerden kuyruğunu 
kıstırıp kaçabilenler kaçtı, kaçamayanlar 
ise yok olup gitti. 

Kardeşlerim, 

Terör örgütü, bu yenilginin kuyruk acısıy-
la, içeride ufak tefek eylemlerle ses verme-
ye çalışıyor. Buradan açıkça söylüyorum: 
Artık bu ülkede her teröristin, şayet o ana 
kadar yakalanamamışsa, teslim olmak dı-
şında, tek bir eylem şansı vardır. Çünkü 
eylem yapan hiçbir teröristin peşini bırak-
madık, hepsini de kısa sürede bulup, imha 
ettik, ediyoruz. 

Dağ başlarında yol yapmak için, maden 
çıkarmak için, alnının teriyle ekmeğini ka-
zanmak için çalışan işçilere musallat olup, 
onları taciz etmek, kanlarını dökmek ar-
tık eskisi gibi kolay olmayacak. Hele hele 
güvenlik güçlerimize saldırmaya tevessül 
edenlerin, en küçük bir şansları yoktur. 
Onların hepsini de saklandıkları inlerinde 
bulup tepelerine bineceğiz. Türkiye’yi ve 
Türk milletini terör belasından muhakkak 
kurtaracağız. Bölgedeki  kardeşlerimizin 
çoluğuna, çocuğuna, evine, barkına musal-
lat olan bu katiller sürüsünü, artık tarihin 
çöp sepetine atacağız. Bu hedefe ulaşmak 
için, ister sınırlarımız içinde, ister sınırla-
rımız dışında olsun, hiç fark etmez, tespit 
ettiğimiz her teröristi etkisiz hale getirerek 
yolumuzda ilerleyeceğiz.  Sırtlarını daya-
dıkları güçlere güvenenler, çok yakında 
acı gerçeklerle tanışacaklar. Bu kiralık ka-
tiller çetesinin sonu da, tıpkı bir asır önce 
bu bölgede, yine sırtlarını bir takım güçle-
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re dayayıp nice kanlar döküp, nice canlar 
yakanlardan farklı olmayacaktır. 

Türkiye, 81 milyon vatandaşıyla, rabiasına 
sıkı sıkıya sarılmış bir ülkedir. Hatay’dan 
öyle bir gür sedayla tekrarlayalım ki, ta 
Afrin’den, İdlib’ten, Halep’ten duyulsun. 
Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 
Devlet… Eğer biz, işte bu dört ilkeye sıkı 
sıkıya sarılırsak, Allah’ın yardımıyla, önü-
müzde duracak hiçbir güç yoktur. Ama bu-
nun için bir şeye daha dikkat edeceğiz. Bir 
olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş 
olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Fit-
ne ve fesat boş durmuyor. Fitneye, fesada 
asla imkân tanımayacağız. Hatay, bu bü-
yük birlikteliğin, bu büyük kucaklaşmanın 
gerçekleştirileceği en anlamlı yerdir. Bu en 
anlamlı yerden mesajı verdik. Sizler bunu 
başardığınızda, kalan 80 vilayetimizde za-
ten iş çoktan bitmiştir. Rabbim hepinizden 
razı olsun. 

FETÖ’cüleri Birer Birer Paketleyip 
Ülkemize Getiriyoruz

Kardeşlerim,

Türkiye’nin terör örgütleriyle mücadelesi, 
adeta küresel bir boyut kazanmıştır. Bakı-
nız, Batı rahatsız oluyor. PKK’nın ve bu yı-
lanın yavrularından biri olan PYD’nin faa-
liyet sahasına baktığımızda, her yerde ide-
olojik saplantısı olan kesimlerle irtibatları 
olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde FETÖ, 
faaliyet gösterdiği ülkelerin tamamında 
Türkiye’nin aleyhinde ne varsa, hepsinin 
içinde, hatta önünde yer alıyor. Bölücü te-

röristleri nasıl gizlendikleri yerlerde bulup 
imha ediyorsak, FETÖ’cüleri de birer birer 
paketleyip ülkemize getiriyoruz. Koso-
va’daki son operasyon, ne ilktir, ne de son 
olacaktır. 

Bu konuda Kosova Cumhurbaşkanı’na te-
şekkür ediyorum, ama Başbakanlarına da 
yazıklar olsun. Kosova İçişleri Bakanı’nın, 
FETÖ terör örgütünün mensuplarını bize 
veren istihbaratçıları görevden alması ta-
rihi bir hatadır. Zira onlar görevini yaptı. 
Kosova’yı Amerika’dan sonra ikinci sıra-
da kabul eden ülkeyiz. Size karşı bu kadar 
dostane bir tavır takınan Türkiye’ye karşı 
nasıl böyle davranırsınız. Kosovalı kardeş-
lerimin, Başbakan’ın attığı bu adımı asla 
tasvip etmediklerini biliyorum. 

Keza Yunanistan da, 15 Temmuz’da şah-
sını öldürmeye gelen 9 FETÖ’cü haini ko-
rumaya devam ediyor. Bu konuyu Sayın 
Çipras’la konuştuğumuzda, 10-15 gün 
içinde töreristlerin bize iade edileceği ta-
ahhütünde bulunmuştu. Yıllar geçti hala 
halledecek. Şimdi ise bu hainleri koru-
manın yollarını arıyorlar. Bildiğiniz gibi, 
geçtiğimiz günlerde sınır ihlali yapan iki 
Yunanlı subay-astsubayı yakaladık. Şimdi 
Batılı ülkeler, bu askerlerin iadesi konu-
sunda ayağa kalktılar. Kusura bakmayın, 
biz hukuk devletiyiz. Dolayısıyla şu anda 
bunlar yargı önündedir. Ey Batı, beni öl-
dürmeye gelen FETÖ’cü hainleri koruyan 
Çipras’ı neden uyarmıyorsunuz? Onların 
iadesi konusunda neden kılınız kıpırdamı-
yor? Bulgaristan’daki toplantıda yine bu 
konu gündeme geldi.  Ama biz dik duraca-
ğız, dikleşmeyeceğiz. 
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FETÖ ihanet çetesinin mensupları, dün-
yanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, solu-
ğumuz enselerindedir. Bu konuda bizimle 
işbirliği yapan tüm ülkelere, tüm yöne-
timlere, ülkemizle dostluğunu ispat eden 
tüm idarecilere şükranlarımızı sunuyo-
ruz. FETÖ’nün okullarını Türkiye Maarif 
Vakfına devreden, sivil toplum kuruluşu 
görünümündeki fitne yuvalarını kapatan, 
işadamı kılıklı ajanlarını kulaklarından 
tutup atan herkes bizim dostumuzdur, kar-
deşimizdir. 

Bu hainlerin hepsini de, bugün olmazsa 
yarın, ama bir gün mutlaka Türk adaleti-
ne hesap vermek üzere buraya getireceğiz. 
Ülkemizin içinde de bunlara rahat, huzur 
vermeyeceğiz. FETÖ’yle mücadeleyi, ne ka-
dar sürerse ve nereye kadar giderse oraya 
kadar sürdürmekte kararlıyız. Bu müca-
delede yanlış yapanları, işi sulandıranları, 
suçluları koruyanları, asıl hainleri bıra-
kıp gariban insanların üstüne çullananla-
rı görür, duyar, tespit edersek, onların da 
yakalarına yapışmaktan asla çekinmeyiz. 
Türkiye ve Türk milletinin bir daha 15 
Temmuz gibi bir ihanet girişimine maruz 
kalmaması için, ne FETÖ’ye ne de benzer 
yapılanmalara asla geçit vermeyeceğiz. 
Aksi takdirde, 15 Temmuz’da canları pa-
hasına sokaklara dökülen milyonlarca in-
sanımıza, şehadet makamına erişen 251 
kardeşimize, 2 bin 193 gazimize mahcup 
oluruz. Böyle bir vebalin altına, şahsen ben 
asla giremem, hiçbir arkadaşımın da bunu 
göze alabileceğini sanmam. 

Bölücü terör örgütüyle mücadelede de en 
küçük bir taviz veremeyiz. 2015 yılı Tem-

muz ayında yeniden eylemlere başlayan 
bölücü örgüt, ülkemiz içinde binlerce gü-
venlik görevlimizi, vatandaşımızı, memu-
rumuzu katletti. Yurt dışı operasyonları-
mızda verdiğimiz şehitlerimiz var. Sadece 
Zeytin Dalı Harekâtında, Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin 52, Özgür Suriye Ordusu’nun ise 
326 şehidi bulunuyor. 

Çukur eylemleri sırasında onbinlerce va-
tandaşımızın evi, işyeri başına yıkıldı. Kü-
tüphanelerimiz, okullarımız, yurtlarımız, 
hastanelerimiz, kamu binalarımız saldı-
rıya uğradı. Camilerimiz yakıldı, Kur’an 
Kurslarımız bölücü örgütün bombalarının 
hedefi oldu. Böyle bir ihaneti, böyle bir al-
çaklığı nasıl unutabilir ve hiçbir şey olma-
mış gibi davranabiliriz? Ülkemizin sınır-
ları boyunca bir terör koridoru oluşturma 
projesine balıklama atlayanların alçaklık-
larını nasıl görmezden gelebiliriz? Onun 
için, ayrım yapmaksızın terör örgütlerinin 
tamamıyla mücadelemizi, tavizsiz ve ara-
lıksız bir şekilde sürdüreceğiz. Türkiye’yi, 
dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği ta-
rihi dönüşümün dışına itmek, hatta menü-
süne koymak isteyenlere cevabımızı hem 
sahada, hem masada veriyoruz, vermeye 
devam edeceğiz. İstiklal marşımızda “Hak-
kıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal” 
diyor ya, biz de “Bunca fedakârlığı yapan 
milletimizin huzurlu ve müreffeh bir gele-
cek hakkıdır” diyoruz. 

HATAY!

Büyük ve güçlü Türkiye mücadelemizde 
sonuna kadar yanımızda mısın?
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Hatay!

2023 hedeflerimize ulaşma mücadelemiz-
de sonuna kadar yanımızda mısın?

Hatay!

Bunun için 2019’a kadar gece gündüz ça-
lışmaya hazır mısın? Rabbim yar ve yar-
dımcımız olsun.  Rabbim yolumuzu bahtı-
mızı açık etsin.

Bu duygularla bir kez daha her birinize ay-
rı ayrı teşekkür ediyorum. Kongremizde 
yeni görev alacak arkadaşlarımıza başarı-
lar diliyorum. Bu yarışta bayrağı devrede-
cek arkadaşlarımıza, yaptıkları hizmetler 
için gönülden teşekkür ediyorum.

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Allah’a emanet olun.
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Değerli Aydınlılar, kıymetli yol ve dava ar-
kadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. Buradan, Efeler di-
yarı, rahmetli Adnan Menderes’in yadigârı 
Aydın’ın tüm ilçelerindeki, mahallelerinde-
ki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. 

Kuruluşundan bugüne kadar AK Par-
ti Aydın teşkilatlarımızda vazife yapmış 
tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanla-
ra Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum. 
Kongremizin partimiz için, Aydın’ımızla 
birlikte ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

CHP’nin Başındaki Zat 
Kanalizasyon Çukurunda 

Debeleniyor

AK Parti Aydın İl Kongresi | Aydın | 7 Nisan 2018
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Aydın, 16 Nisan halkoylamasında, yüzde 
36’lık EVET oranıyla, maalesef, bekledi-
ğimizin ve Türkiye ortalamasının çok al-
tında kaldı. Halbuki, Türkiye’de demokra-
sinin, milli iradenin, bağımsızlığın şehri 
olan Aydın’ın bizim gönlümüzde çok ayrı 
bir yeri vardır. Biz Aydın’ı, 1 milyon 100 
bini bulan nüfusu, 670 mahallesi, incirin-
den zeytinine, pamuğundan sebzelerine 
kadar her çeşit ürünün yetiştiği bereketli 
topraklarıyla, turizmi, sanayisi ve ticare-
tiyle, 2023 Türkiye’sinin lokomotif şehir-
lerinden biri olarak görüyoruz. Türkiye 
için neler yaptığımızın, Aydın’a da hangi 
hizmetleri getirdiğimizin en yakın şahidi 
sizlersiniz. 

16 Nisan sonucu, kendimizi Aydın’ın Efe-
lerine, Aydın’ın gani gönüllü, başı yüce in-
sanlarına yeteri kadar anlatamadığımızı 
gösteriyor. İnşallah, bu kongremizle birlik-
te, Aydın’da yeni bir döneme adım atıyo-
ruz.  Artık hep birlikte daha çok çalışacağız. 
Aydın’da çalmadık kapı bırakmayacağız. 

Evet… 

Ana Kademe!

2019’a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır 
mıyız?

Kadın Kolları!

2019’a kadar her eve girmeye, her gönüle 
dokunmaya hazır mıyız?

Gençlik Kolları!

2019’a kadar liselerden üniversitelere kadar 
tüm gençlerimize ulaşmaya hazır mıyız?

Maşallah… Rabbim hepinizden razı olsun. 
Buradaki coşkuyu, 2019’un Mart ayındaki 
belediye başkanlığı, Kasım ayındaki mil-
letvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimine 
kadar sürdürmenizi bekliyorum.

CHP, Millet Düşmanlarının 
Değirmenine Su Taşıyan  
Bir Parti Haline Dönüştü

Kardeşlerim,

Aydın, 1919-1922 yılları arasında 40 aya 
yakın istiklal mücadelesi vermiş, düşman 
işgaline karşı 7’den 70’e topyekûn kıya-
ma geçmiş bir şehrimizdir. Daha sonra da 
Aydın, yerli ve milli duruş sahibi bir şehir 
olarak hep demokrasinin, özgürlüklerin 
yanında yer almıştır. Şehrimizin, Gazi 
Mustafa Kemal’in hatırasına hürmeten 
olsa gerek, hala CHP’ye çok ciddi desteği 
olduğunu görüyoruz. Buradan tüm Ay-
dınlılara sesleniyorum: Sizin gönlünüzde 
yaşattığınız CHP ile, şu anda muhalefet 
partisi sıfatını taşıyan CHP arasında hiçbir 
ilişki kalmamıştır. Gazi Mustafa Kemal’in 
CHP’si, bu ülkenin Kurtuluş Savaşına ön-
cülük eden kadro tarafından kurulmuştu. 
Bugünkü CHP ise, Türkiye’nin ikinci kur-
tuluş savaşı olarak gördüğümüz mücadele 
sürecine alenen ihanet eden, ülkemizin ve 
milletimizin düşmanı kim varsa onların 
değirmenine su taşıyan bir parti haline dö-
nüşmüştür. 



177

Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-2

Türkiye, bölücü terör örgütünün çukur ey-
lemleriyle mücadele ederken, CHP olayı, 
“Bölge halkının PKK ile iktidarın uygula-
maları arasında sıkışması” olarak ifade 
edebilecek kadar alçalabilmiştir. Hatta, 
bu partinin milletvekilleri çıkıp, “Devle-
te karşı hendek hendek direnmekten” söz 
edebilecek kadar şirazeyi kaybetmişlerdir. 
Bölücü örgütün Meclis’teki temsilcisi olan 
siyasi partinin başındaki zatla, “Birlikte iyi 
salladık” diyen CHP yöneticileri gördük. 
Devletin güvenlik görevlilerini “faşist”, 
PKK’lı teröristleri “Mağdur eylemci” ola-
rak niteleyen bu CHP’nin, Aydınlı kardeş-
lerimizin hayalindeki partiyle hiçbir ilgisi, 
alakası olamaz. 

Bakınız, geçtiğimiz günlerde, bir grup sa-
natçımız, sporcumuz, medya mensubu-
muz, Zeytin Dalı Harekâtına katılan as-
kerlerimize destek olmak, moral vermek 
için Hatay’a gittiler. Hem kendi tarihimiz-
de, hem de dünyada bunun sayısız örneği 
vardır. Biz de, il kongremiz vesilesiyle Ha-
tay’daydık, kendileriyle ziyaret için gittik-
leri karakolda buluştuk. Sınırın sıfır nok-
tasındaki Oğulpınar Sınır Karakolunda, 
gerçekten çok güzel, çok tarihi bir manza-
raya şahit olduk. Askerlerimizle, sanatçı-
larımızın, sporcularımızın, medya men-
suplarımızın verdikleri fotoğraf, CHP’nin 
başındaki zatı, niyeyse, fevkalâde rahatsız 
etmiş, adeta zıvanadan çıkarmış… Grup 
toplantısında, burada zikretmekten hicap 
duyacağım hakaretleri bir kenara bıraka-
rak söylüyorum, asıl vahim olarak ne diyor 
biliyor musunuz? “Bir ülkenin sanatçıları 
savaşı değil, barışı savunur” diyor. Yani sa-
natçılarımızın yanlış safta yer aldığını ima 

ediyor. Aman Yarabbim! Bu zihniyete göre 
sanatçılarımız askerlerimizin değil, terö-
ristlerin yanında yer almalı…

Ey Aydınlı kardeşim,

Türkiye’nin ana muhalefet partisinin, bu 
partinin başındaki zatın içine düştüğü du-
rumu görüyor musun? Kendi devletine, 
kendi hükümetine, kendi askerine düş-
manlık içine giren bir parti, nasıl olur da 
Cumhuriyetimizin kurucu partisi olduğu-
nu iddia edebilir. Türkiye’de Cumhuriye-
timizin gerçek savunucusu olan bir parti 
varsa, o da AK Parti’dir. Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100’üncü yıldönümü olan 
2023 yılında ülkemiz için belirlediğimiz 
hedefler bile, tek başına bu iddiamızı ispat-
lamaya yeter. 

Ey CHP, biz Cumhuriyetin 100. Yılı için bir 
hazırlık yapıyoruz, senin bu konuda bir ça-
lışman var mı? Teröre destek vermekten 
başka ne yaptın? Tek yaptığın; teröristlerle 
beraber yol yürümek, onların çukur kaz-
malarına destek vermek. 

CHP’lilerle karşılaştığınızda, onları çevirin 
ve kendilerine şu soruyu sorun: “Cumhu-
riyetimizin geleceği hakkında ne düşünü-
yorsunuz?” Emin olun, hiçbiri de bu soru-
ya verecek tutarlı bir cevap bulamaz. Çün-
kü bunların böyle bir derdi yok. Siz bun-
ların dillerinden adalet lafını eksik etme-
diklerine, adalet diye yollara düştüklerine 
bakmayın. Hazreti Mevlana, “Adalet ağaç-
lara su vermektir, adaletsizlik ise dikene su 
vermektir” diyor. Bunlar, hayatları boyun-
ca olduğu gibi, bugün de sadece dikene su 



Recep Tayyip ERDOĞAN

178

vermişlerdir. FETÖ’sünden PKK’sına ka-
dar terör örgütlerini savunmak adalet de-
mek değildir. Ülkesine ve milletine hayırlı 
her işi baltalamak adalet değildir. 

Bu Zatın İçi, “Zulüm 1453’te 
Başladı” Diyenlerin  
İhanetiyle Dolu

Kardeşlerim,

CHP’nin başındaki zat, Salı günkü konuş-
masında öyle ahlaksızca, öyle terbiyesiz-
ce, öyle haysiyetsizce ifadelerle şahsıma 
saldırıyor ki, inanın bana, ben bu kişinin 
seviyesine inmeyi kendime zül addederim. 
Necip Fazıl Kısakürek Üstadımız, böyleleri 
için “alçak” demezdi. Üstad, “alçak” ifade-
sinin bir seviye belirttiğine inandığı için, 
böylelerini “çukur” diyerek tarif ederdi. Bu 
zat da öyledir, yani çukurun ta kendisidir. 
Hatta bu zat sadece çukurda değil, aynı 
zamanda kanalizasyon çukurunda debe-
leniyor. Senin o kullandığın ifadeleri biz 
unuttuk. Dahası da biz muktediriz, bulun-
duğumuz makamlar buna müsaade etmi-
yor. Kendisinin sadece ahlakla ve onurla 
değil, aynı zamanda siyasetle, belagatle, 
fikirle de uzaktan yakından ilgisi olmayan 
sözlerini asla muhatap almıyor, cevaba 
değer bulmuyorum. Güya kadınlara hitap 
ediyor, güya otizmli çocuklardan söz edi-
yor, güya bir tarihçimizi eleştiriyor, ama 
her nasılsa cümlelerin sonu hep bizimle 
bitiyor. Neymiş, bizi uyutmayacakmış. Biz 
günün 24 saatini, haftanın 7 gününü, yılın 
365 gününü zaten ülkemize ve milletimize 
hizmet yolunda durmadan, dinlenmeden 

çalışıyoruz. Asıl sen içinde bulunduğun 
delalet uykusundan uyanmaya bak…

Bunların hepsini de bir kenara bırakıyo-
rum. Şahsi meselelerimizi yutkunarak da 
olsa geri plana atabiliriz, ama ülkemizin 
ve milletimizin çıkarları söz konusu oldu-
ğunda kimseyi gözümüz görmez. Bu zatın 
söylediği öyle şeyler var ki, ülkemize ve 
milletimize olan sorumluluğumuz gereği, 
bunları cevaplamadan geçemeyeceğiz. İfa-
delerine baktığımızda, bir insan nasıl bu 
kadar cahil olabilir, nasıl bu kadar ülkesin-
den ve dünyadan bihaber olabilir, açıkçası 
anlayamıyoruz. 

Mesela bu zat, faizin kanun hükmünde ka-
rarnameyle düşeceğini sanıyor. Mesela bu 
zat, istihdamın kanun hükmünde kararna-
meyle sağlanabileceğini sanıyor. Mesela 
bu zat, ticari borçların kanun hükmünde 
kararnameyle sıfırlanabileceğini düşü-
nüyor. Mesela bu zat, iç ve dış borçların 
kanun hükmünde kararnameyle hallola-
bileceğinin hayalini kurabiliyor. Hatta bu 
zat, “Çalışmayan adam borçlanıp kendine 
beyaz eşya alıyor, sonra da borcunu ödeye-
meyip tefeciye mahkûm oluyor, ben bu dü-
zeni bozacağım” diyor. Aman ya Rabbim, 
bu ne cehalet… Peki, bu düzeni nasıl boza-
cak? Çalışmayan adama iş mi bulacak? Öy-
le bir şey söylemiyor, ortada öyle bir prog-
ramı da yok zaten. Peki, ne yapacak? Beyaz 
eşya satışını mı engelleyecek? Ömründe, 
devletten aldığı maaş dışında, kendi eme-
ğiyle, kendi alınteriyle, kendi becerisiyle, 
kendi yeteneğiyle tek kuruş para kazanma-
mış adama ana muhalefet partisini teslim 
ederseniz, işte böyle zırvalar. 
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Çocuklarının evini nasıl aldığının hesabını 
veremeyip, yakasına yapışan bir gazeteye 
bu evi üç kuruşa satmak zorunda kalan bir 
adama, milletimiz ülke ekonomisini teslim 
etmez. Hep söylüyorum, “İş bilenin, kılıç 
kuşananındır.” Biz, hamdolsun 15 yıldır 
işimizi de yaptık, gerektiğinde kılıcımızı 
da kuşandık. 

Kardeşlerim, 

Muhalefetteyken “Benim adım Kemal di-
yerek” boş lafla peynir gemisi yürütülebi-
lir; ama ülke yönetmek için bilgi, birikim, 
feraset, program, proje gerekir. Bunlarda, 
bırakın ülkeyi yönetmek için gereken ka-
biliyetleri, eski siyasetçilerin en azından 
kulağa hoş gelen söz söyleme sanatı bile 
yok. Hepsi de artık Rahmet-i Rahman’a ka-
vuşan Menderes’in, Demirel’in, Ecevit’in, 
Erbakan’ın, Türkeş’in siyasetlerindeki le-
tafeti düşündüğümüzde, bu zatın içinde 
bulunduğu zillet daha iyi anlaşılabiliyor.  
Tıpkı boş çuval gibi, bıraktığınız anda yere 
yığılıyor diyeceğim ama, içi boş da değil. 
Keşke boş olsa… İçi cüruf dolu, kin dolu, 
nefret dolu, hakaret dolu, “Zülüm 1453’te 
başladı” diyenlerin ihanetiyle dolu… “Tes-
tinin içinde ne varsa dışına da o sızar” 
derler. Kimileri sevgisiyle, muhabbetiyle, 
hizmetiyle, dirayetiyle milletin karşısına 
çıkar, kimileri de işte bu zat gibi zehriyle 
kendini belli eder. 

Demokrasi, Güçlü  
Muhalefetle Güç Kazanır

Dünyada herkes Türkiye’nin yüzde 7,4’lük 
büyüme başarısı göstermiş olmasını konu-

şuyor, bu zat kendi aklınca onu da değer-
sizleştirmeye çalışıyor ama eline yüzüne 
bulaştırıyor. Daha büyüme oranının ne ol-
duğunu, nasıl ortaya çıktığını, ne şekilde 
hesaplandığını bilmeyen bu adama kimse 
Türkiye’yi emanet etmez. Nitekim bu kişi, 
genel başkan olduğu 2010 yılından bu ya-
na girdiği tüm seçimleri kaybetmiştir. 2010 
Anayasa halkoylamasını kaybetmiştir. 2011 
milletvekili seçimlerini kaybetmiştir. 2014 
Cumhurbaşkanlığı ve mahalli idareler se-
çimlerini kaybetmiştir. 2015 Haziran ve Ka-
sım milletvekili seçimlerini kaybetmiştir. 
2017 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 
halkoylamasını kaybetmiştir. 

Ama hakkını yememek de lazım... Bu ara-
da, partisinin girdiği tüm kongrelerini 
kazanmıştır. Ben CHP’ye gönül veren kar-
deşlerime sesleniyorum: Bu kadar başarı-
sız birisiyle nereye gideceksiniz? Kurtulun 
artık bundan da,  Türkiye demokrasiyi gör-
sün. Niye? Çünkü demokrasi güçlü muha-
lefetle güç kazanır. İktidar var, ama güçlü 
muhalefet yok. Onun için, biz tek kale maç 
oynuyoruz. 

Milletin karşısında kaybettikçe, partisinin 
kongre salonlarında kazanarak bugünlere 
geldiği için olsa gerek, pusulayı iyice şa-
şırmış durumda. Türkiye ile hangi devlet 
arasında sorun çıkarsa çıksın, safını he-
men karşı taraftan yana belirliyor. Türkiye 
ile hangi terör örgütü arasında mücadele 
varsa, kim ve ne olduğuna bakmaksızın, 
hemen terör örgütünün safında yer alıyor. 
Çukur eylemlerinde PKK’yla mücadele 
ettik, bu zatı bölücü örgütün yanında gör-
dük. Ne işin var senin bölücü örgütün ya-
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nında? Hakkari mitinglerinde ne bir tane 
parti bayrakları, ne de Türk Bayrağı vardı. 
Ama biz Hakkari’ye hem partimizin, hem 
de Türkiye’nin bayrağıyla gidiyoruz.  

17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişim-
lerinde FETÖ’yle mücadele ettik, bu zatı yi-
ne karşımızdaki ihanet çetesinin yanında 
bulduk. Şimdi de Afrin operasyonuna ba-
kışını terörle mücadele olarak değil savaş-
barış denklemiyle izah ederek, PYD’nin sa-
fındaki yerini almıştır. Türkiye’nin sanat-
çılarına, sporcularına, medya mensupları-
na hakaret edecek kadar zıvanadan çıkan 
bu zatı milletimize havale ediyorum. 

Kardeşlerim, 

Sanatçılarımız, bizim başımızın tacıdır. 
Sporcularımızın yeri bizim gönlümüzün 
başköşesidir. Medya mensupları, zaman 
zaman kendileriyle anlaşamasak da, da-
ima saygıyı hak eden arkadaşlarımızdır. 
Daha dün, şu anda hepsi de terör örgütü 
üyeliğinden aranan DHKP-C’nin militan-
larını “sanatçı” diye Meclis’e getirip basın 
toplantısı düzenleyenler, elbette askerimi-
zin yanında yer alan gerçek sanatçılardan 
rahatsız olurlar. Eğer yarın öbür gün ana 
muhalefetin başındaki zat Aydın’a gelirse, 
kendisinden şehitlerimizin adını anmadan 
önce ağzını çalkalamasını isteyin. Çünkü 
bu zat, terörle mücadele için hayatlarını 
ortaya koyan askerlerimize, polislerimize, 
jandarmalarımıza, güvenlik korucuları-
mıza hakaret edenlerin yol arkadaşıdır, 
en büyük destekçisidir. Çünkü bu zat, 15 
Temmuz’a “tiyatro” diyerek, Türkiye’nin 
yakın zamanda karşılaştığı en büyük iha-

net girişimine kanlarıyla, canlarıyla engel 
olan milletimize bizzat kendisi hakaret et-
miştir. 

Çünkü bu zat, “Aman Afrin şehir merkezi-
ne girmeyin” diyerek, askerlerimize des-
tek için sınıra gidenleri istiskal ederek, bu 
büyük mücadeleye saygısızlık etmiştir. Bu 
zat, kaybettiği her seçimden sonra, kendisi-
ni değil de milletimizi suçlayarak, aslında 
size de hakaret etmiştir. Biz onun yaptık-
larını yapmayacağız, onun gibi asla olma-
yacağız. Milletimizle birlikte çıktığımız bu 
yolda, bu kutlu mücadeleyi zafere ulaştıra-
na kadar doğru bildiğimiz, hak bildiğimiz 
yolda yürümeyi sürdüreceğiz. 

Bu zat, daha önce seçimleri kaybettiği hal-
de, verdiği tüm sözleri yutup, inkâr edip 
yerinde oturmayı başarmıştı. Ama 2019 
bu zatın siyasi hayatındaki son yılıdır. 
2019’daki 3 seçimi de kaybedince, artık fe-
riştahı gelse, kendisini o koltukta tutamaz. 
“Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz” derler 
ya, bu zat da, 2019 yılının en geç Kasım 
ayında siyasi hayatını inşallah noktalaya-
cak. Son günlerde muvazeneyi tamamen 
yitirmesi, herhalde bu gerçeği görmesin-
den kaynaklanıyor. 

Ey Kılıçdaroğlu!.. İstediğin kadar hopla, 
zıpla, dövün, kendini parala; hiç önemli 
değil… Nasıl olsa seni bekleyen acı siyasi a-
kıbetten kurtuluşun yok. Ama ülkene, mil-
letine, devletine zarar vermeyi bırak artık. 
Eğer bu yanlışta ısrar edersen, bu aziz mil-
letten öyle bir sille yersin ki, feleğin şaşar. 
Meşhur Osmanlı tokadıyla 7 düveli hizaya 
sokan bu millet, seni bir günde tarihin çöp-
lüğüne gömüverir, haberin olmaz. 
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İşte Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist 
sayısı 3991 oldu. Durmak yok yola devam 
diyoruz.

Antalya-Burdur-Denizli-Aydın- 
İzmir Hızlı Tren Hattı, 2023 
Projelerimizden Biridir

Kardeşlerim, 

AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerini kazan-
dığı günden beri, bir yandan işte bu tür sal-
dırılarla mücadele ederken, diğer yandan 
da 81 vilayetiyle ülkemizi kalkındırma-
nın, geliştirmenin çabası içinde olmuştur. 
Türkiye’yi nasıl vesayetin boyunduruğun-
dan kurtardıysak, nasıl darbecilerin-cun-
tacıların sesini-soluğunu kestiysek, nasıl 
uluslararası alanda sözü dinlenen bir ülke 
haline getirdiysek, ekonomide ve yatırım-
larda da çok önemli başarılara imza attık.

Bunun en büyük delillerinden biri de geç-
tiğimiz 15 yılda, Aydın’a 15 milyar lira, es-
ki parayla 15 katrilyon lira yatırım yapmış 
olmamızdır. 

Eğitimde 3 bin yeni derslik yaptık, 6 bin 
kişilik yükseköğrenim yurtlarını faaliyete 
geçirdik, 3 bin 750 kişilik yeni yurtları da 
2 yıl içinde hizmete açıyoruz. 

Sağlıkta, 19’u hastane olmak üzere 36 te-
sisi şehrimize kazandırdık. Şimdi Aydın’a, 
800 yatak kapasiteli bir Şehir Hastanesi 
kurmanın hazıklıkları içindeyiz. İhale sü-
reci bitince, hemen inşaata başlayacağız. 

Aydın’da 114 kilometre bölünmüş yol vardı, 
biz bunun üzerine 267 kilometre daha ekle-
dik. İzmir-Aydın Otoyolunu, Aydın Çevre Yo-
lunu tamamlayarak hizmete açtık. Aydın’ın 
yollarında 46 tane köprü ve köprülü kavşak 
inşa ederek, ulaşımın rahatlamasını sağla-
dık. Haziran ayında Ege ile Akdeniz’i birbiri-
ne bağlayacak olan ve 3,3 milyar lira yatırım 
bedeli bulunan Aydın-Denizli-Antalya Oto-
yolunun ihalesi yapılıyor. 

Aydın’daki demiryollarını yenilemekle 
kalmadık, hat trafiğini yerli bir yazılımla 
yönetecek bir projeyi de hayata geçiriyo-
ruz. Selçuk ve Ortaklar arasındaki demir-
yolu güzergâhında, eğimin çok fazla olma-
sı sebebiyle ortaya çıkan sıkıntıyı 8,5 kilo-
metrelik bir tünel inşa ederek çözüyoruz. 
Ülkemizin en önemli ulaşım hamlelerin-
den olan hızlı tren, aynı zamanda Aydın’ın 
projesidir. Antalya-Burdur-Denizli-Aydın-
İzmir hızlı tren hattı, 2023 projelerimiz-
den biridir. Bu hattı, etap etap inşa ederek 
hizmete açacağız. 

Tamamladığımız 11 baraj ve 6 göletle, 
Aydın’ın topraklarının bereketini daha 
da artırdık. 141 yıllık hayal olan, rahmet-
li Adnan Menderes’in de çok arzu ettiği, 
ülkemizin ve dünyanın en büyük baraj-
larından Çine Barajı’nı inşa edip hizmete 
soktuk. Halen 212 bin dekar arazi, bu ba-
rajdan sulanıyor. Diğer projelerle birlikte 
426 bin dekar arazinin sulanabilmesini 
sağladık. Halen süren projelerle 315 bin 
dekar araziyi sulamaya açıyoruz. 

Buradan bir müjdeyi de sizlerle ve tüm 
ülkemizle paylaşmak istiyorum: Tarımda, 
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son dönemde sıkça tartışılan azot ve nitrat 
içeren gübre konusunda devrim niteliğin-
de bir uygulama başlattık. Tamamen yerli 
ve milli imkânlarla geliştirdiğimiz tekno-
loji sayesinde, azot ve nitrat içeren gübre-
lerin üretiminden kullanımına kadar tüm 
aşamalarını güvenli hale getirdik. Artık 
hiç kimse, çiftçilerimize topraklarının be-
reketini artırsın diye verdiğimiz gübreyi a-
lıp da bomba yapımında kullanamayacak. 

Aydın’daki bir başka önemli projemiz de 
İkizdere Barajı’dır. Bu baraj, şehir merke-
zinin ve çevresindeki yerleşim yerlerinin 
içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacını 
2050 yılına kadar karşılayacaktır. 

Geçtiğimiz 15 yılda Aydın’daki çiftçileri-
mize verdiğimiz tarımsal destek rakamı 
3,3 milyar liradır. 

İnşallah önümüzdeki dönemde Aydın’ı yi-
ne dev projelerle, büyük yatırımlarla, gö-
rülmemiş hizmetlerle tanıştırmaya devam 
edeceğiz.

Kalın sağlıcakla. 
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Sevgili Denizlililer, çok değerli yol arka-
daşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, is-
tikbalimizin teminatı sevgili gençler, aziz 
kardeşlerim, sizleri sevgiyle, saygıyla, en 
kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Bu-
radan Denizli’nin tüm ilçelerindeki, bütün 
mahallelerindeki kardeşlerime selamları-
mı iletiyorum. 

AK Parti Denizli İl Kongresi’nin, şehrimize, 
partimize, milletimize ve demokrasimize 
hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan ni-
yaz ediyorum. Kurulduğu günden itibaren 
Denizli İl Teşkilatımız çatısı altında görev 
almış; ülkemizin güçlenmesi,  demokrasi-
mizin perçinlenmesi; milletimizin barış, 
huzur ve esenliği için ter dökmüş tüm 
kardeşlerimi tebrik ediyorum. Teşkilatı-

Yurtdışından 80 FETÖ’cüyü 
Paketleyip Getirdik

AK Parti Denizli İl Kongresi | Denizli | 07 Nisan 2018



Recep Tayyip ERDOĞAN

184

mızın bütün mensuplarına, 16 yıldır ge-
ce-gündüz demeden AK Parti için, Türkiye 
ve Türk Milleti’nin istikbali için mücadele 
eden bütün dava arkadaşlarıma buradan 
şükranlarımı sunuyorum. Teşkilatımız 
içinde ahirete irtihal etmiş kardeşlerimizi 
bir kez daha rahmetle, minnetle yâd ediyo-
rum. Bugün görevi devreden teşkilat men-
suplarımıza ülkem ve partim adına teşek-
kürlerimi sunuyor, yeni sorumluluk üstle-
nen kardeşlerime de Mevla’dan başarılar 
diliyorum.

9 ay sonra tekrar Denizli’de olmaktan, siz 
kardeşlerimle hasbihal etmekten büyük 
memnuniyet duyuyorum. Bugün bizi bir 
kez daha hasretle, muhabbetle bağrına 
basan Denizlili kardeşlerime gönülden te-
şekkür ediyorum. Gerek salonun içindeki 
şu heyecan, gerekse dışarıda şahit olduğu-
muz coşku bize çok büyük umut veriyor. 
Sizin bu sevdanız bize cesaret, özgüven ve 
mücadele azmi veriyor.

Ben bugün gerçekten çok farklı bir Denizli 
görüyorum. Ben bugün kabına sığmayan he-
yecan dolu bir Denizli görüyorum. Ben bu-
gün burada, 16 Nisan’daki ataleti üzerinden 
söküp atmış bir Denizli görüyorum. İnşallah 
Denizli teşkilatımız, 2019’a kadar tempoyu 
daha da attıracaktır. Artık metal yorgunluğu 
yok, yeniden diriliş hamlesi var.

Şu salondaki azim ve kararlılıktan bir an 
bile taviz vermeden 2019 seçimlerine ha-
zırlanmamız gerekiyor. 16 Nisan halkoy-
lamasında Denizli’de elde ettiğimiz sonuç, 
yolumuzun uzun, yükümüzün de ağır ol-
duğunu gösteriyor. 2019’daki tüm seçim-

lerde ben Denizli’nin tarihine, misyonuna, 
kendine yakışanı yapacağına inanıyorum. 
Biz Denizli’den, bırakın Türkiye ortalama-
sının altında bir oy almayı, her zaman re-
korlar bekliyoruz. Demek ki burada daha 
çok çalışacağız. Denizlili kardeşlerimize 
kendimizi çok daha iyi anlatacağız. Tek 
bir saniyemizi dahi boş geçirmeden, hiçbir 
vatandaşımızı ihmal etmeden, hiç kimse-
yi kırmadan, büyük ve güçlü Türkiye sev-
damızı gönüllere nakış nakış işleyeceğiz. 
Bize gurur yakışmaz, ehli tevazu olacağız. 
İnsanlara mütevazı bir şekilde yaklaşa-
cağız. Zira biz ana muhalefet gibi başarı-
yı kendinde, hatayı seçmende arayan bir 
parti değiliz. Biz istediği sonuç sandıktan 
çıkmayınca vatandaşı suçlayan, vatandaşı 
aşağılayan bir siyasi hareket de değiliz. Biz-
de millete kırılma, darılma, küsme olmaz.

En Büyük Referans Kaynağımız 
Belagatimiz Değil, Eserlerimizdir 

Rabbimiz mukaddes kitabımızda başarının 
sırrını şu şekilde açıklıyor. “İnsan için an-
cak çalıştığının karşılığı vardır.” Evet, emek 
olmadan, zahmet, çile, gayret olmadan za-
fer de olmaz. Kim daha çok çalışırsa, kim 
daha fazla ter dökerse, Allah başarıyı ona 
nasip eder. İnşallah Denizli’de de bu anla-
yışla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Güçlü 
yanlarımızı tahkim, zayıf yanlarımızı tamir 
ederek, yorulan arkadaşlarımızı yeni yüz-
ler, yeni heyecanlarla değiştirerek 2019’a 
kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Bugün bu-
rada, siz AK Partiye gönül veren siz kardeş-
lerimle ahdimizi yenilemek istiyorum. Şim-
di sizlerden biz söz almak istiyorum.
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Ana Kademe!

2019’a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır 
mıyız?

Kadın Kolları!

2019’a kadar AK Partiyi her kalbe ilmek il-
mek dokumaya var mıyız?

Gençlik Kolları!

2019’a kadar liselerden üniversitelere ka-
dar tüm gençlerimize ulaşmaya hazır mı-
yız?

AK Parti’yi Denizli’de tekrar şaha kaldırı-
yor muyuz?

Maşallah… Sizlere de bu yakışır. Bu hare-
ketin mensuplarına, bu davanın neferleri-
ne işte böylesi bir aşk ve coşku yakışır.

Kardeşlerim,

Ziya Paşa “Ayinesi iştir kişinin lâfa bakıl-
maz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde” 
diyor. Yani  “Kişinin aynası işidir, lâfa ba-
kılmaz; bir kişinin aklının seviyesi yaptığı 
işte görünür.” Bizim de 2019’a giden süreç-
te milletimize kendimizi anlatırken en bü-
yük referans kaynağımız belagatimiz de-
ğil; eserlerimiz, hizmetlerimizdir. Biz ana 
muhalefet gibi demagoji peşinde olmadık; 
yalan, iftira ve hamasetle milletimizden oy 
istemedik. Sırtımızda koskoca bir milletin, 
koskoca bir tarihin yükünü taşıdığımızın 
bilinciyle, vatandaşlarımıza ancak yapabi-
leceklerimizin sözünü verdik. Hamdolsun 
ne söz verdiysek de onu yerine getirdik.

Ekonomide, ticarette, yatırımlarda, altya-
pı-üstyapı hizmetlerinde ülkemize çağ at-
lattık. Hemen her alanda, bizden önce 70 
senede yapılamayanların tamamından faz-
lasını 15 yılda gerçekleştirdik, insanımızın 
istifadesine sunduk. Ekonomide ülkemizi 
3,5 kat büyüttük, ihracatımızı 36 milyar 
dolardan 160 milyar dolara taşıdık,  kişi 
başına düşen geliri 3 bin 400 dolardan 11 
bin dolara çıkardık.

Mevcut 26 havalimanının üzerine 29 tane 
yeni havalimanı ekleyerek, havayolunu 
halkın yolu haline getirdik. Marmaray, Av-
rasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü gibi dev projeleri 
hata geçirerek, ulaşımda imkânsızları ba-
şardık. Ayrıca inşallah bu yılsonuna kadar, 
dünyada ilk üç içerisinde olacak İstan-
bul’daki yeni havalimanımızı açıyoruz.  

IMF kapısında borç dilenen, birkaç milyar 
dolar kredi için sağa sola yalvaran bir ül-
keyi, IMF’ye kredi açmayı teklif eden bir 
konuma getirdik. Göreve geldiğimizde 
Merkez Bankasının döviz rezervi 27,5 mil-
yar dolara kadar düşmüştü. Şimdi Merkez 
Bankasının döviz rezervi 120 milyar dola-
ra çıktı. Bunlar durup dururken olmadı, bu 
bir gücü ispat ediyor.

Savunma sanayinde kendi silahını, ken-
di tankını, kendi insansız hava araçlarını 
üreten ve ihraç eden Türkiye’yi inşa ettik. 
Bakınız, bizden önce savunma sanayi fir-
malarımız yurtdışına ithal edilecek ürün 
aramaya giderlerdi. Şimdi ise firmalarımız 
yurt dışına, kendi geliştirdikleri, kendi 
imal ettikleri ürünler için müşteri bulma-
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ya, sipariş almaya gidiyorlar. Turizmde ye-
niden bölgemizin parlayan yıldızı haline 
dönüştük. 

Her alanda benzer tablolara şahit oluyo-
ruz. Daha birkaç gün önce ülkemizin ener-
ji ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına kar-
şılayacak bir yatırımın temelini attık. Rus-
ya Devlet Başkanı Sayın Putin ile birlikte 
startını verdiğimiz Akkuyu Nükleer Güç 
Santraliyle, Türkiye’yi nükleer enerji kul-
lanan ülkeler ligine taşıyoruz. İlk reaktörü-
nü 2023 yılında devreye alacağımız bu ya-
tırımla ülkemiz, daha ucuz, daha temiz ve 
gerçek anlamda çevreci bir enerji kaynağı 
ile tanışmış olacak. Mevcut enerji ihtiyacı-
mızın yüzde 10’unu buradan karşılayaca-
ğız. İnşallah nükleer santrallerin ikinci eta-
bı için de Japonlarla sözleşmemizi yaptık. 
Üçüncü bir nükleer santral hazırlıklarımız 
da sürüyor. CHP’li bir milletvekili, teme-
lini attığımız nükleer santralin aleyhinde 
gösteri yapıyor. Neyin gösterisini yapıyor-
sunuz? Bunların bir dikili ağaçları olmadı-
ğı gibi, yapılan hizmetlere de karşılar. Ne-
rede hayırlı bir adım atsak, bunlar orada… 
Niye? Bunlar şerrin temsilcileri de ondan.  

Böylece bir taraftan enerji sepetimizi den-
geli hale getirirken, diğer taraftan da dış 
ticaret açığımızdaki petrol ve doğal gaz it-
halatı kaynaklı sıkıntıları bir nebze olsun 
çözmüş olacağız. Diğer tüm konularda ol-
duğu gibi bu meselede de ana muhalefet 
partisinin direncine, tepkisine ve çelme-
lerine muhatap olsak da, inşallah Akkuyu 
Santralini hedeflediğimiz şekilde 2023’e 
kadar faaliyete geçireceğiz. Onlar isteme-
se de, onlar Türkiye’yi şikâyet etse de,  biz 

milletimize ilk güncü aşkla hizmet etmeye 
devam edeceğiz. Uluslararası yatırımcılara 
adeta “Türkiye’ye gelmeyin” diye yalvaran 
utanmazlara rağmen bu ülkeyi büyütmeyi, 
kalkındırmayı, her alanda muasır medeni-
yetler seviyesinin de üstüne taşımayı sür-
düreceğiz.

Ege ile Akdeniz’i Birbirine  
Otoyol ile Bağlıyoruz

Kardeşlerim,

Elbette bu süreçte Denizli’yi de ihmal etme-
dik, etmiyoruz. Yatırımın, ticaretin, ihracat 
ve turizmin şehri Denizli’yi her alanda kal-
kındırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 
İstanbul için nasıl gayret gösteriyorsak, 
Ankara’ya nasıl yatırım yapıyorsak, aynı 
çabayı sizler için de gösteriyoruz. Sizler 
bu ülkenin nereden nereye geldiğini çok 
iyi biliyorsunuz. Bakınız sadece Denizli’ye 
son 15 yılda 17,5 milyar liralık, eski paray-
la 17,5 katrilyon liralık yatırım yaptık.

Eğitimde, 3 bin 777 adet yeni derslik inşa 
ederek altyapımızı güçlendirdik. 5 bin 90 
yatak kapasiteli yükseköğrenim yurtları a-
çarak, öğrencilerimizin barınma sorununa 
çözüm bulduk. İnşallah birkaç yıl içinde 2 
bin 300 kişilik yeni yurtlar açıyoruz.

Sağlıkta tüm dünyanın örnek aldığı büyük 
bir dönüşümü gerçekleştirdik. Vatandaş-
larımızın sağlıklı gidip, hasta döndüğü; 
doktor bulsa ilaç bulamadığı, ilaç bulsa 
parasını verip alamadığı eski Türkiye’nin o 
kötü günlerine son verdik. Denizli’ye 11’i 
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hastane olmak üzere toplam 28 sağlık te-
sisi kazandırdık. Şimdi Denizli’ye bir de 
1.000 yataklı Şehir Hastanesi kuruyoruz. 
İnşallah en kısa sürede ihalesini yapıp, in-
şasına başlayacağız.

TOKİ vasıtasıyla Denizli’de 11 bin 295 ko-
nut projesi başlattık. 

Bizden önce Türkiye özellikle ulaşım nok-
tasında gerçekten çok kötü durumdaydı. 
Yollarımızın durumu, Denizli dâhil, bir-
çok sanayi şehrimizde perişan haldeydi. 
Biz “Yol medeniyettir” diyerek sadece 
Denizli’ye 358 kilometre daha bölün-
müş yol yaptık. Göreve ilk geldiğimizde 
Aydın’da bir miting yapmıştık. Bu miting-
de, Aydın-Denizli arasında 125 kilomet-
re bölünmüş yol yapacağımızı söylemiş-
tim. Bu sözümüzü hemen yerine getirdik. 
Böylece Denizli’nin 2002’de 65 kilometre 
olan toplam bölünmüş yol uzunluğunu 
423 kilometreye çıkardık. Bunun yanında 
Denizli’de muhtelif ebatlarda 33 adet köp-
rü ve köprülü kavşak yaptık. Toplam ma-
liyeti 1,5 milyar lira olan 11 adet yol pro-
jemizin yapımı devam ediyor. Proje bedeli 
3,3 milyar lira olan Aydın-Denizli-Antalya 
Otoyolunun ihalesini Haziran ayı sonunda 
yapıyoruz. Böylece Ege ile Akdeniz’i birbi-
rine otoyol ile bağlıyoruz.

Afyon-Denizli-Isparta-Burdur ve Ortaklar-
Aydın-Denizli tren hattını TÜBİTAK’ın 
yaptığı yazılımla modernize ediyoruz. Bu 
projenin biten kesimlerini etap etap hiz-
mete sunacağız. Antalya-Burdur-Denizli-
Aydın-İzmir hızlı tren projemiz bizim 2023 
projelerimizden biridir. Önce Antalya-Bur-

dur arası, sonra diğer kesimler yapılacak. 
Ayrıca mevcut Denizli-Aydın tren hattını 
modernize edip, ikinci bir hat daha yapa-
rak daha güvenli ve daha etkin bir şekilde 
işletimini sağlayacağız. 1,5 milyar liralık 
bir maliyeti olan projeyi önümüzdeki 2 yıl 
içinde tamamlamayı hedefliyoruz.  

Çardak Havalimanı’na yeni bir terminal 
binası yaparak havalimanımızı büyütüp, 
modernleştirdik. Havalimanının, 2003 yı-
lında 37 bin olan yolcu trafiği, 2017 yılın-
da 684 bine ulaştı. 

Denizli’ye 14 baraj ve 8 gölet inşa ettik. 4 
baraj ve 5 gölet daha inşa ediyoruz. Son 
15 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 
828 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. 
Bunların haricinde 14 sulama tesisinin 
yapım çalışmaları devam ediyor. Şu anda 
inşaat çalışmaları süren sulama tesisle-
ri ile 109 bin dekar mümbit araziyi daha 
sulamaya açacağız. Denizli şehir merkezi 
ve civar yerleşim yerlerinin uzun vadeli 
içmesuyu ihtiyacını karşılamak için Akbaş 
Barajını inşa ettik. Şimdi de isale hattı ve 
modern bir içmesuyu arıtma tesisi inşa 
ediyoruz.

Denizli’ye son 15 yılda toplam 1,7 mil-
yar liralık tarımsal destek verdik.  Bay 
Kemal’in bunu duyması lazım. Ancak 
kulağı var duymaz, gözü var görmez.   Gi-
derek zorlaşan küresel rekabet şartları-
nın çiftçimizi ezmesine, onun ekmeğiyle, 
mahsulüyle oynamasına müsaade etme-
dik. İnşallah bundan sonra da çiftçimizi 
desteksiz bırakmayacağız.
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Bunlar Kasetle Geldiler,  
Herhalde CD’yle Giderler

Değerli kardeşlerim,

Nasıl meyve veren ağaç taşlanırsa, ülke-
mize hizmet yolculuğumuzda biz de son 
15 yılda birçok saldırıya, pek çok sabotaja 
maruz kaldık. AK Parti’nin kuruluşundan 
itibaren hemen kara propaganda makina-
sı çalışmaya başladı. Milletimizin bize ve 
partimize yönelik teveccühünün önüne 
geçmek, devlet içindeki vesayet odakla-
rını harekete geçirmek için gazetelerde, 
televizyon ekranlarında olmadık iftiralar 
attılar. Bunlar işe yaramayınca bu sefer 
Cumhuriyet mitingleri ve provakatif saldı-
rılarla milletimiz içindeki etnik, mezhebi 
ve siyasi farklılıkları kaşımaya çalıştılar. 
Böylece 27 Mayıs, 12 Eylül benzeri bir 
müdahalenin şartlarını oluşturmak iste-
diler. Bunlar işe yaramayınca bu sefer 27 
Nisan’da bize Cumhurbaşkanı seçtirme-
mek için 28 Şubat tarzı yöntemlere teves-
sül ettiler. Biz önce 22 Temmuz genel se-
çimleri, daha sonra oradan aldığımız güçle 
21 Ekim’deki referandumla hem ülkemize 
yönelik tuzağı bozduk, hem de halkın ken-
di Cumhurbaşkanı’nı seçmesinin yolunu 
açtık. Bu sefer gazete haberleri ve yalan-
yanlış belgelerle partimiz hakkında kapat-
ma davası açtılar. 5 yıldır ülkeyi başarıyla 
yöneten, girdiği son seçimlerden yüzde 47 
oy almış bir siyasi partiyi son derece ko-
mik, son derece basit iddialarla kapatmak 
istediler. O dönem bu hukuk garabetine 
alkış tutan, hatta AK Parti’nin kapatılması 
gerektiğini savunan tek parti, ana muha-

lefet partisiydi. Bugün her ağzını açtığın-
da adaletten ve demokrasiden bahseden 
CHP’nin başındaki zat, o günlerde 11’inci 
Cumhurbaşkanı’nın dahi yargılanmasını 
savunuyordu. Allah’tan Anayasa Mahke-
mesi 6’ya karşı 5 oyla da olsa bu hukuk 
skandalına geçit vermedi ve partimiz ka-
patılmaktan son anda kurtuldu. 

Biz nasıl milletimize hizmet yolunda pes 
etmediysek, onlar da bize tuzak kurmak-
tan, yolumuza mayın döşemekten vazgeç-
mediler. MİT kriziyle, 17-25 Aralık teşeb-
büsüyle, çukur eylemleriyle, akabinde 15 
Temmuz ihanetiyle oyunlarına, saldırıla-
rına devam ettiler. Biz boyun eğmedikçe 
onlar daha çok çileden çıktılar.

Değerli kardeşlerim, 

Bu hafta Özgür Suriye Ordusundan bir gru-
bu Külliye’de ağırlayıp, dertleştim. Onlar-
daki o inancı, o imanı görünce, bir taraftan 
da halime üzüldüm. Özgür Suriye Ordu-
sundan bir askeri benimle tanıştırdılar. Bu 
askerin aldığı kurşun nedeniyle midesinin 
alındığın söylediler. Buna çok üzüldüm, 
“Aç bakalım şu fanilanı” dedim. Bu askerin 
her tarafında dikişler olduğunu gördüm. 
Bu asker omuzu, kalçası başta olmak üze-
re her yerinden yaralanmıştı. Üstelik de 
üzerinde Türk bayrağı vardı. Bölücü örgüt 
PKK ise, bu askerin şahadetine ödül koy-
muş. Özgür Suriye Ordusunun kahraman 
askeri, bu haline rağmen yine de cepheye 
gidip savaşmış. Bay Kemal, şimdi bu Özgür 
Suriye Ordusuna ne diyor? “Terör örgütü” 
diyor. Ya bu kahramanlar, benim Mehmeh-
çiklerimle omuz omuza savaştılar. Sen na-
sıl böyle sözler edersin. 
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Biz milletimizin emanetine halel getirme-
dikçe, onlar daha da pervasızlaştılar. Her ne 
kadar bütün bu saldırıların, kalleşliklerin, 
provokasyonların görünürdeki aktörü fark-
lı olsa da, hedef daima aynıydı. Piyonlar de-
ğişse de senaryo hiçbir zaman değişmedi. 
Asıl hedef AK Partiydi, şahsımızın nezdin-
de milli iradeydi. Alaşağı edilmek istenen 
milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı 
değil, bizatihi milletin kendisiydi.

Doğu ve Güney Doğu’da kazılan çukurla-
rın hedefi bölgedeki vatandaşlarımızla be-
raber, bizim bin yıllık kardeşliğimiz, kader-
daşlığımızdı. 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü 
alçaklar Türkiye Büyük Millet Meclisi nez-
dinde, bağımsızlığımızı, demokrasimizi de 
hedef aldılar. Özel Hareket Daire başkan-
lığını bombalarken, aynı zamanda terörle 
mücadele azmimizi da kırmak istediler.

Ana muhalefetin başındaki zatın, terbiye-
sizlik çıtasını sürekli yukarıya çekmesinin 
sebebi, kaçınılmaz akıbetini görmüş olma-
sıdır. Türkiye’nin geleceğinde, ne bu zata, 
ne de onun temsil ettiği zihniyete yer yok-
tur. Bu ülke ve bu millet için taş üstüne taş 
koymamış, en küçük bir hayırlı hizmete 
imza atmamış, geleceğimiz için herhangi 
bir proje geliştirmemiş mevcut ana mu-
halefet zihniyeti, son demlerini yaşıyor. 
Bunlar kasetle geldiler, herhalde bundan 
sonra CD’yle giderler. Kasetle, kumpasla, 
Pensilvanya’nın himmetiyle geldiği o kol-
tuktan, inşallah milletin sandıkta vuraca-
ğı şamarla inecektir. Türkiye, 2019’da bu 
hastalıklı ana muhalefet anlayışından kur-
tulacak ve kendisine, her konuda olduğu 
gibi bu hususta da yeni bir yol açacaktır. 

Eskiler, “Tarlada izi olmayanın harman-
da yüzü olmaz” derler. Çok partili hayata 
geçtiğimizden beri, Gazi Mustafa Kemal’i 
istismar etmekten başka bu ülkenin hiç-
bir işinde alnının teri, kalbinin sevgisi ol-
mayanlar için harman vakti yaklaşmıştır. 
Denizli, inşallah bu hesabı en önce soracak 
şehirlerimizin başında yer alacaktır. 

Sanatçılar Mehmetçiğe Ziyarete 
Giderken Bay Kemal’den mi  
İzin Alacaklar?

Kardeşlerim,

AK Parti olarak bugüne kadar karşılaştı-
ğımız tüm saldırıları milletimizle sırt sır-
ta vererek püskürttük. Meydanı, ne dev-
let içindeki vesayet odaklarına, ne gazete 
köşelerindeki darbe sevdalılarına, ne de 
ülkemize kast eden teröristlere bıraktık. 
Adaletten taviz vermeden, gayri meşru yol-
lara asla tevessül etmeden mücadelemizi 
demokrasi içinde, hukuk içinde yürüterek 
işte bugünlere geldik. Yeri geldi vesayet 
güçlerinin tacizlerine meydan okuduk, ye-
ri geldi bölücü terör örgütünü açtıkları çu-
kurlara gömdük, yeri geldi FETÖ’yü ken-
di ihanetinde boğduk, yeri geldi 7 düvele 
meydan okuduk. 

FETÖ’nün en önemli adamlarından 6 tane-
sini Kosova’dan paketleyip getirdik. Sade-
ce paketlenip getirilen FETÖ’cüler bunlar 
da değil, şu ana kadar bu sayı 80’i buldu. 
Nereye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerindeyiz. 
Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Ha FE-
TÖ, ha PKK, hiç fark etmez. 
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2023 hedeflerimize ulaşmamız, 2053 ve 
2071 vizyonumuz doğrultusunda yol al-
mamız 2019’da sandıktan çıkacak sonuç-
lara bağlıdır.

Geçtiğimiz günlerde Reyhanlı’ya gittik ve 
orada Mehmetçiğimizin kararlılığını gör-
dük. Oraya kimlerle gittik? Sanatçılarla, 
sporcularla, yazılı-görsel medya temsilcile-
riye gittik. Bay Kemal duramadı ve sanat-
çılarımız için, “Siz oraya nasıl gidersiniz” 
dedi. Ya sanatçılar oraya giderken senden 
mi izin alacaklar? Sen kimsin? Bir taraftan 
Gazi Mustafa Kemal’in partisiyim diyecek-
sin, öbür tarafta Mustafa Kemal’in sanatçı-
larla ilgili beyanlarından habersiz olacak-
sın. Vah zavallı… 

Allah yar, yardımcımız olsun. Kongremiz 
hayırlara vesile olsun.

Sağ olun, var olun. 
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Değerli Siirtliler, değerli hemşerilerim, AK 
Parti teşkilatlarımızın kıymetli mensupla-
rı, değerli dava arkadaşlarım, hanımefen-
diler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygula-
rımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum.

Baykan’a, Eruh’a, Kurtalan’a, Pervari’ye, 
Şirvan’a ve elbette Tillo’ya buradan se-

lamlarımı gönderiyorum. Bu muhteşem 
salondan tüm Siirt’e, Siirt’in ilçelerindeki, 
köylerindeki her bir kardeşime sevgilerimi 
yolluyorum.

İl kongremiz vesilesiyle bir kez daha evliya-
lar, âlimler ve arifler şehri Siirt’te olmanın 
bahtiyarlığını yaşıyorum. Kongremizin 

Afrin’de Açılan Tünellerin 
Çimentosunu Fransa’nın 

Lafarge Firması Temin Etti

AK Parti Siirt İl Kongresi | Siirt | 8 Nisan 2018
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teşkilatımız için, Siirt’imiz için, ülkemiz, 
milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Bu güzel birlik-
teliğimizin, her geçen gün gelişen, kalkı-
nan Siirt için yeni bir dönemin kapılarını 
aralamasını ümit ediyorum. Siirt teşkilatı-
mızın tüm mensuplarını, kurulduğu gün-
den bugüne kadar partimizin çatısı altında 
emek vermiş tüm kardeşlerimi, gayretle-
rinden ve fedakârlıklarından ötürü kut-
luyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Bu 
kutlu çatı altında mücadele etmiş, ancak 
bugün aramızda bulunmayan, vefat etmiş 
bütün kardeşlerimize de Allah’tan rahmet 
niyaz ediyorum. Sözlerimin hemen başın-
da asırlardır bu toprakları aşkla, hikmetle, 
ilim ve irfanla yoğuran tüm gönül erlerini 
kemali edeple yâd ediyorum. Peygamber 
Efendimizin meftunu Veysel Karani Haz-
retlerine, İsmail Fakirullah Hazretlerine, 
İbrahim Hakkı Hazretlerine bir kez daha 
Yüce Mevla’dan rahmet ve mağfiret diliyo-
rum. Rabbim bizleri o Hak âşıklarının yo-
lundan ayırmasın.

Kardeşlerim, 

Bugün 3 yıllık bir ayrılığı vuslata kavuş-
turuyoruz. Bugün 3 senedir yüreğimizi 
yakan hasrete artık bir son veriyoruz. Böy-
lesine muhteşem bir atmosferde gönülleri-
mizi buluşturan Rabbime sonsuz hamd-ü 
senalar ediyorum. Rabbim gönül dostlu-
ğumuzu, yol arkadaşlığımızı daim eylesin 
diyorum.

Biz Siirt’i, Siirtli hemşerilerimizi gerçekten 
çok özlemiştik… Anlaşılan sizler de bizi öz-
lemişsiniz. Siirt’e ayak bastığımız andan 

itibaren bizi bağrına basan bütün hemşeri-
lerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 
Sokaklara, caddelere yansıyan, balkonlar-
dan ve yol kenarlarına taşan sevgi seli için 
hepinize teşekkür ediyorum.

Ben, Siirt’in eniştesi olmanın gururunu da-
ima yüreğimde hissettim. Bu aziz toprakla-
rın bir evladı olmaktan, özellikle Meclis’te 
Siirt’i temsil etmekten her zaman onur 
duydum, iftihar ettim. İnşallah emrihak 
vaki olana kadar, son nefesimizi verene ka-
dar da bu gururu yaşayacağım. Ne zaman 
başımız dara düşse, ne zaman birileri önü-
müze engel çıkarsa, hamdolsun, Siirt bize 
daima sahip çıktı. Siirt’in, dili ve kalbi Al-
lah kelamıyla nurlanmış pirifânilerimizin 
duasını, niyazını her zaman üzerimizde 
hissettik. 

Siirt’i Milli İradenin  
Kutup Yıldızı Yapacağız

Sizler AK Parti’nin büyük ve güçlü Türki-
ye mücadelesine destek verdiniz. Sizler 
en kritik dönemlerdeki dayanışmanızla 
ülkemizin önünde yepyeni yollar, yepyeni 
kulvarlar açtınız. Elbette biz 16 Nisan Halk 
Oylamasında Siirt’ten çok daha farklı bir 
sonuç bekliyorduk. Biz Siirt’in, Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemine şöyle tari-
he geçecek çok güçlü bir destek vermesini 
arzu ediyorduk. Her ne kadar Tillo, Şirvan, 
Pervari ve Baykan’da beklediğimiz netice-
ler çıksa da, maalesef il genelinde EVET 
oyları yüzde 48’de kaldı. Özellikle Tillo ve 
Şirvan yüzde 80’in üzerinde oy oranlarıy-
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la Türkiye’de en çok EVET oyu veren ilk 
100 ilçemiz arasına girdi. Ben buradan ah-
de vefaları için kendilerine teşekkürü bir 
borç biliyorum.

Şimdi önümüzde 2019 Seçimleri var. Tür-
kiye 2019’da siyasi tarihinin en kritik se-
çimlerinden birine sahne olacak. Önce ma-
halli idarelerde, ardından da Milletvekili 
ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülke-
mizi geleceğe taşıyacak kadroları belirle-
yecek. Ekonomik başarılarımızın, siyasi 
özgürlüklerimizin, temel hak ve hürriyet-
ler alanında elde ettiğimiz kazanımların 
devamı için 2019 adeta bir milat olacak. 
Türkiye’nin 2019 sınavından da alnının 
akıyla çıkmaktan başka şansı yoktur. Tür-
kiye, 2019’dan alacağı kuvvet, cesaret ve 
özgüvenle 2023’e, daha sonra da 2053 ve 
2071’e yürüyecektir. Alparslan’ın torun-
ları olarak 2071’e yürümeye hazır mıyız? 
Hazır mıyız? Maşallah.

İşte bu zorlu yolculukta sizlere, siz Siirtli 
hemşerilerime çok önemli görevler düşü-
yor. Biz 2019 seçimlerinde Siirt’ten, bu şeh-
rin tarihine, kültürüne, şanına yaraşır bir 
tablo bekliyoruz. Biz Siirt’ten istikbaline 
sıkı sıkıya sahip çıkmasını istiyoruz. Tıpkı 
Tillo ve Şirvan gibi diğer bütün ilçeleri-
mizin de 2019’da sandıkları patlatmasını 
arzu ediyoruz. İnşallah bu zamana kadar 
dur-durak bilmeden çalışacak, koşturacak, 
Siirt’i tekrar milli iradenin kutup yıldızı 
yapacağız. Siirt’i yeniden tüm Türkiye’ye 
ilham veren, yol gösteren şehirlerimizden 
biri haline getireceğiz.

Gençler, 

YÖK’ten karar çıktı, Siirt Üniversitesine 
bağlı bir tıp fakültesi kuruyoruz. Çok çalış-
mamız lazım. Birçok Siirtli’nin yaptığımız 
hizmetlerden haberi yok. Bu üniversiteyi 
kimler kurdu? Üniversiteyi biz kurduk. 
Çünkü Siirt’in gençlerinin okumak için 
Türkiye’nin bir başka ucuna gitmesine 
gönlümüz razı değildi. Üniversiteyi Siirtli 
siz kardeşlerimin ayağına getirdik. 

Değerli hemşehrilerim,

Biz birileri gibi istismar siyaseti, gerilim 
ve çatışma siyaseti değil; hizmet ve proje 
siyaseti güdüyoruz. Bugüne kadar asla ha-
maset yapmadık, popülist siyasete prim 
vermedik. Birkaç oy daha fazla alacağız di-
ye, orta ve uzun vadede milletimize zarar 
verecek politikalara hiçbir zaman tevessül 
etmedik. Ülkemizin menfaati neyi gerek-
tiriyorsa onu hayata geçirmenin gayreti 
içerisinde olduk. Partimizin değil milleti-
mizin geleceğini düşünerek, hesabi değil 
hasbi bir şekilde çalıştık, çabaladık. Biz-
den önceki bazı idarecilerin, kimi popü-
list siyasilerin hatalarına düşmemek için 
çok dikkatli hareket ettik. İstiklal Şairimiz 
Mehmet Akif ’in dediği gibi;

Geçmişten adam hisse kaparmış… Ne masal 
şey!

Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi?

“Tarih”i  “tekerrür”  diye tarif ediyorlar;

Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?

Evet, ibret alınmayan, ders çıkarılmayan ta-
rih tekerrür eder.
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Afrin’de şu an itibarıyla etkisiz hale getiri-
len terörist sayısı 4017 oldu, Kuzey Irak’ta 
ise bu sayı 327’yi buldu. Yurt içinde de 154 
terörist etkisiz hale getirildi. Ne dedik? Ne-
reye kaçarsanız kaçın, nereye girerseniz 
girin, biz de orada olacağız. Siirt’in huzu-
runu kaçıranları kovalayacağız, onlar ka-
çacak biz kovalayacağız. Siirt’i bölmek is-
teyenlere fırsat vermeyeceğiz. Yeter ki Siirt 
dimdik ayakta dursun. 

Kifayetsiz Genel Müdürün 
Basiretsizliği Yüzünden Batan 
SSK’yı Yeniden Ayağa Kaldırdık

Nitekim bizden önce devleti yönetenlerin 
önemli bir kısmı geçmiş hatalardan ders 
almadıkları veya kendilerini popülizme 
kaptırdıkları için bu ülkeye çok büyük be-
deller ödettiler. Kimi zaman beceriksizlikle-
ri, kimi zamanda vizyonsuzlukları, kimi za-
man cesaretsizlikleri sebebiyle milletimize 
ağır faturalar miras bıraktılar. Burada yaşı 
50’nin üstünde olan vatandaşlarımız çok 
iyi hatırlar: Bir dönem bu ülkede kıyak e-
meklilik diye bir şey çıkardılar. Şu anki ana 
muhalefetin başındaki zat, o zaman SSK Ge-
nel Müdürüydü. 8 yıl boyunca da bu kuru-
mun başında genel müdürlük yaptı. İşte bu 
dönemde, bu zatın da katkı sunduğu bir dü-
zenlemeyle 34-35 yaşında insanlara emekli 
olma hakkı tanındı. İnsanın en verimli, en 
üretken yaşları olan 40’lı yaşlara bile var-
madan yüzbinlerce vatandaşımız emekliye 
sevk edildi. Bakınız o dönem bizden katbe-
kat zengin Avrupa ülkelerinde insanlar 55-
60 yaşına kadar çalışırken, üretirken, eko-
nomiye katkı sağlarken; biz 35 yaşındaki 
insanları emekli ettik.

Peki, vizyonsuz siyasetçiler ile bürokratla-
rın günü kurtarmak için çektiği bu kıyağın 
faturasını kim ödedi? Elbette devletiyle, 
milletiyle biz ödedik, halen de ödüyoruz. 
Bu beceriksiz, bu kifayetsiz genel müdü-
rün basiretsizliği sebebiyle soyup soğana 
çevrilen SSK’yı yeniden biz ayağa kaldır-
dık. Aynı işi yapan kurumları bir araya 
toplayarak, hem vatandaşımızın mağduri-
yetini önledik, hem de hizmet kalitesini ar-
tırdık. SSK’ya bağlı hastaneler pislik içinde 
yüzerken bu zat rahmetli Savaş Ay’ın prog-
ramında pişkince sırıtıyordu. Sorumlulu-
ğu altındaki kurumlarda vatandaşlarımız 
dertlerini dinleyecek bir Allah’ın kulunu 
dahi bulamazken, bu zat utanması gereken 
yerde kameralara gülümsüyordu. 

Biz o utanç görüntülerine de son verdik. 
Hastaların sırf borcunu ödeyemediği için 
rehin alındığı, sağlam girenin hasta çıktı-
ğı, sabah 4-5’de sıra kavgalarının yaşandı-
ğı düzeni tamamen değiştirdik. Yahu ölü 
rehin alınır mı? Ya bunlar ölüyü bile rehin 
aldılar. Eğitimde, sağlıkta, ticarette, üre-
timde, tarımda, velhasıl bütün alanlarda 
ülkemizi kalkındırırken; milletimize en 
iyi, en kaliteli hizmetleri götürürken, ana 
muhalefetin bizi çekmek istediği popülizm 
tuzağına düşmedik. Ne yaptıysak, hangi 
adımı attıysak, sadece ve sadece milletimi-
zin geleceğini, ülkemizin menfaatini dü-
şünerek yaptık. İnşallah bundan sonra da 
küçük hesaplar peşinde koşmayacak, kısa 
vadeli çıkarlar adına istikbalimizi tehlike-
ye sürüklemeyeceğiz. SSK’yı batıranların 
istismar siyasetine prim vermeden, Türk 
ekonomisinin başarısı için gerekli adımla-
rı atmayı sürdüreceğiz. Geçtiğimiz 15 yıl-
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da ülkemizi 3,5 kat büyüterek, ekonomide 
dünyada 17’inci sıraya çıkardık. 2023 he-
deflerimize ulaşabilmemiz için, bugüne 
göre ülkemizi 2 kat daha büyütmemiz ge-
rekiyor. İnşallah onu da başararak, milleti-
mize verdiğimiz sözü tutacağız. 

Değerli kardeşlerim,

Nasıl ülke sathında ana muhalefeti dikkate 
almadan çalıştıysak, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgemizde de meydanı bölücü 
örgüte bırakmadan hedeflerimize yürü-
dük. Terörle mücadelemizi hukuk ve de-
mokrasi içinde sürdürerek, bölücü terör 
örgütünün çukur ve hendek üzerinden 
kurduğu kanlı planı darmadağın ettik. Bir 
dönem eli kanlı katillerin musallat olduğu, 
baskı ve şiddetin kol gezdiği ilçelerimizde 
artık emniyet ve huzur hakim... Şu anda 
Siirt’te durum nasıl? Gece sokaklara çıka-
biliyor musunuz? Bir dönem kan ve gözya-
şıyla hatırlanan şehirlerimiz, hamdolsun 
bugün kültür, turizm ve eğitim alanındaki 
başarılarıyla anılıyor. 

İşte Siirt’te olduğu gibi bir dönem bölücü 
örgütün kasasına akan gelirler, şimdi va-
tandaşlarımıza hizmet, eser ve proje olarak 
geri dönüyor. Artık vatandaşlarımızın çolu-
ğunun çocuğunun rızkından kısarak dev-
lete verdiği vergiler, Kandil’deki terör ba-
ronlarının cebine gitmiyor. Diyarbakır’dan 
Mardin’e, Siirt’ten Batman’a kadar tüm 
illerimiz belediyecilik alanında kendile-
rine yakışan hizmetlerle tekrar tanışıyor. 
El birliği içinde tesis ettiğimiz bu huzur, 
güven ve emniyet ikliminin bozulmasına 
kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bölgede ya-

şayan kardeşlerimizi, teröristlerin ve terör 
elebaşlarının karşısında selam duran kıya-
fetsizlerin insafına asla terk etmeyeceğiz. 
Anayasa ve kanunlar çerçevesinde siyaset 
yapmak isteyen, Türkiye’nin kırmızı çizgi-
lerine saygı gösteren herkese Meclis’in ka-
pısı sonuna kadar açıktır. Adı, sanı, unvanı, 
makamı ne olursa olsun hiç kimse kendini 
hukukun üstünde göremez. Hele hele mil-
letin verdiği yetkiyi bir avuç teröriste, üç 
beş çapulcuya asla peşkeş çekemez. Kim 
bunu yapıyorsa, kim bu milletin emaneti-
ne ihanet ediyorsa, karşısında devleti bu-
lur, yargıyı bulur, güvenlik güçlerini bulur. 
Her kim Gazi Meclis’in çatısı altında mil-
letvekilliği yapmak yerine terör seviciliği, 
terör yandaşlığı yapıyorsa, karşısında bi-
zatihi milletimizin kendisini bulur. Terör-
le, terörizmle ve şiddetle arasına mesafe 
koymayanın yeri, kimse kusura bakmasın, 
parlamento değildir. Belediyenin kepçe-
sini, kamyonunu, aracını, imkânlarını so-
kak çetelerinin emrine verenlerin yeri de 
başkanlık koltuğu değildir. Bu milletin tek 
bir kuruşunun dahi bölücü örgütün kasa-
sına gitmesine izin veremeyiz. Bu ülkenin 
imkânlarıyla devlet ve millet düşmanları-
nın serpilmesine, palazlandırılmasına, va-
tandaşlarımıza musallat edilmesine asla 
göz yumamayız.

Siirt’e Toplam 6,5 Milyar Lira 
Tutarında Yatırım Yaptık

Değerli kardeşlerim,

Biz meseleye bu şekilde yaklaşıyor, mille-
tin emanetini namusumuz bilip canımız 



Recep Tayyip ERDOĞAN

196

pahasına korumanın mücadelesini veri-
yoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir 
ayrım yapmadan, etnik, siyasi, dini ve kül-
türel kimliğine bakmadan 81 milyonun 
tamamına hizmet götürmeye çalışıyoruz. 
İşte bu anlayışla son 15 yılda Siirt’e toplam 
6,5 milyar lira tutarında yatırım yaptık.

Eğitimde, 2 bin yeni derslik yaptık, Siirtli 
çocuklarımız okula gidebilsin diye ailele-
rine 187 milyon lira eğitim desteği verdik. 
Bugün 14 bin öğrencisi olan Siirt Üniversi-
temizi ilimize kazandırdık, 3 bin 824 kişi-
lik yükseköğrenim yurtları açtık.

Sağlıkta, 300 yataklı Siirt Devlet Hastanesi 
ve 100 yataklı Kurtalan Devlet Hastanesi-
nin de içinde olduğu 15 adet sağlık tesisini 
şehrimize kazandırdık. Halen 13 adet sağ-
lık tesisimizin yapımı, 7 adet sağlık tesisi-
mizin ise proje, ihale ve arsa çalışmaları 
devam ediyor.

Siirt’e 2002 yılına kadar sadece 7 kilomet-
re bölünmüş yol yapılmıştı, 15 yılda biz bu-
na 118 kilometre bölünmüş yol daha ilave 
ettik. Ilısu Barajı etki alanında kalan tarihi 
köprülerden Ormanardı (Gerre) Köprüsü 
ile Eğlence, Nasreddin ve Kezer Köprüle-
rinin restorasyonunu yaparak ihya ettik. 
Teröristler bu barajı istemiyordu. Niye? 
Çünkü Ilısu Barajı onların geçiş yollarını 
kesiyordu. Ayrıca, 6 adet yeni köprü yap-
tık. Toplam maliyeti 1,3 milyar lira olan 9 
adet ulaştırma projemizin yapımı devam 
ediyor. Projesi içinde 6 kavşak ve 2 köprü 
olan Siirt- Eruh yolunun yapımı devam 
ediyor, inşallah projenin tamamı iki yıl 
içinde tamamlanıyor. Aynı şeklide yapımı 

süren Silvan-Malabadi-Haydarköprü yolu 
da iki yıl içinde tamamlanıyor.

Siirt-Kurtalan yeni demiryolu hattının 
proje çalışmaları devam ediyor.

3 yıl önce geldiğimizde buradan Siirt’e ikin-
ci bir havalimanı yapacağımızı söylemiştik. 
Fakat yaptığımız çalışmalar ve Siirtli kar-
deşlerimizin beklentisi neticesinde mevcut 
Siirt Havalimanımızın pistinin iyileştirile-
rek hava trafiğine açılmasına karar verdik. 
Havalimanımızda onarım ve iyileştirme ça-
lışmaları devam ediyor. İnşallah yaz döne-
minde de uçak seferleri başlayacak.

Siirt’in uzun vadeli içmesuyu problemini 
çözmek için 4 içme suyu tesisini hizmete 
aldık. 

Geçtiğimiz 15 yılda Siirtli çiftçilerimize 
toplam 436 milyon lira tutarında tarımsal 
destek verdik.

İnşallah önümüzdeki dönemde Siirt’i yeni 
ve daha büyük hizmetlerle, yatırımlarla, 
projelerle buluşturmaya devam edeceğiz. 

Teröristleri Elize Sarayı’nda 
Ağırlayacak Kadar Hedeften 
Sapanlar Var

Değerli kardeşlerim,

Türkiye demokraside ve ekonomide güç-
lendikçe, kendimize olan güvenimiz de ar-
tıyor. Bu durum, ülkemizin ve bölgemizin 
geleceğiyle ilgili kararlarda kendi irademi-
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zi daha kararlı şekilde ortaya koymamıza 
imkân sağlıyor. Tabii bu tablo, önümüze 
çıkan engellerin, ülkemizi hedef alan sal-
dırıların çapının da büyümesine yol açı-
yor. Onlar saldırdıkça Türkiye olarak, 81 
milyon olarak biz daha sıkı kenetliyoruz. 
Geçmişte 3-5 milyar dolarlık spekülasyon-
la Türk ekonomisini esir alanlar, bugün on 
katı, yirmi katı büyüklüğündeki rakamları 
ortaya sürüyorlar ama istedikleri neticeyi 
alamıyorlar. Öyle olunca da adeta kuduru-
yorlar, olmadık yerlerden, olmadık baha-
nelerle saldırıyorlar. 

Biz terör örgütlerine karşı, dünyanın gör-
mediği, cesaret edemediği bir mücadele 
veriyoruz. Onlar ise bizi destekleyecekleri 
yerde, terör örgütlerinin ağzıyla ve talep-
leriyle karşımıza dikiliyorlar. Türkiye söz 
konusu olunca demokrasiden, insan hak-
larından, meşruiyetten, özgürlüklerden 
dem vuruyorlar. Kendi çıkarları söz konu-
su olunca, terör örgütleriyle yan yana yol 
yürümekten geri durmuyorlar. İşte terö-
ristleri Elize Sarayı’nda ağırlayacak kadar 
hedeften sapalar var. Ondan sonra da bana 
akıl vermeye kalkıyorlar. O aklı sen kendi-
ne sakla… Bilesin ki, bu terör örgütleri her 
zaman senin başını ağrıtacaktır. Her gün 
ülkemizi hedef alan terör saldırılar konu-
sunda tek bir samimi söz söylediklerini 
duymadığımız Batı ülkeleri, Türkiye’nin 
meşru gerekçelerle yürüttüğü operasyon-
larını engellemek için kırk takla atıyorlar. 

Afrin’de açılan tünelleri gördünüz değil 
mi? Bunların içinden kamyonlar bile ge-
çebiliyor. Peki, bu tünellerin çimentosunu 

nereden temin ettiler? Fransa’nın Lafarge 
firmasından. Ah ah, utanmadan, sıkılma-
dan şimdi konuşuyorlar. Bunlara inşallah 
hesabı yine onlar soracak. 

Kendi topraklarında mantar tabancası 
patlasa tüm özgürlükleri askıya alanlar, 
Türkiye’nin topraklarına yönelik terör sal-
dırılarına cevap vermesine dahi tahammül 
edemiyorlar. Afganistan’da 100 hafızlık ta-
lebesi katledilirken seslerini çıkarmayan-
lar, bakıyorsunuz Türkiye’nin imha ettiği 
teröristlere ağıtlar düzüyorlar. İsrail’in, 
inkâr dahi etme gereği duymadan taam-
müden katlettiği silahsız Filistinlilerin 
feryadına kulaklarını tıkayanlar, terör ör-
gütünün destekçilerine kapılarını sonuna 
kadar açıyorlar. 

Suriye rejiminin Doğu Guta’da katlettiği 
binlerce insana dönüp bakmayanlar, bize 
her gün Afrin’den ne zaman çıkacağımızı 
soruyorlar. Biz işte bu ikiyüzlülüğe, işte bu 
riyakârlığa, işte bu insanlık dışı politikaya 
isyan ediyoruz. Bölgemizdeki insanlık tra-
jedilerini kendi silah tüccarlarının, kendi 
iç siyasi hesaplarının at pazarlığının mal-
zemesi haline dönüştürenlere “Yazıklar ol-
sun” diyorum. 

Sizin demokrasi anlayışınıza da, insan hak-
ları anlayışınıza da, diplomasi anlayışınıza 
da yazıklar olsun. Ölümüne yol açtığınız 
veya seyirci kaldığınız her masumun ka-
nı, sizin yüzünüze de, elinize de, tarihinize 
de, geleceğinize de bulaşmıştır. Artık bu 
ülkelerin hiçbirinin terör örgütlerinden, 
terörizmden, terör eylemlerinden şikayet 
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etmeye hakları kalmamıştır. Çünkü terör 
virüsünü kendi elleriyle kendi vücutlarına 
zerk ediyorlar ama farkında değiller. 

Türkiye olarak biz kendi mücadelemizi, 
kendi belirlediğimiz strateji doğrultusun-
da sonuna kadar yürüteceğiz. Bu müca-
delede bize destek olan herkese teşekkür 
ederiz. Karşımıza geçip teröristlerin ağzıy-
la konuşanlara ise “Cehenneme kadar yo-
lunuz var” diyoruz.  Rabia’mızı beraberce 
bir söyleyelim: Tek Millet… Tek Bayrak… 
Tek Vatan… Tek Devlet… Bu dört ilkeden 
taviz yok.  Bir olacağız, iri olacağız, diri ola-
cağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye 
olacağız.

Kongremiz hayırlı olsun. Allah yar ve yar-
dımcımız olsun. Kalın sağlıcakla.
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Değerli Vanlılar, kıymetli yol ve dava ar-
kadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. Buradan, Van’ın 
tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki vatan-
daşlarıma selamlarımı iletiyorum. 

Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti 
Van teşkilatlarımızda vazife yapmış tüm 
kardeşlerime en kalbi şükranlarımı su-
nuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanla-
ra Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum. 
Kongremizin partimiz için, Van’ımızla bir-

Herhangi Bir Bireyi, 
Kökeninden, İnancından Dolayı 

Ötekileştirmeye Kalkanlar, 
Karşısında Beni Bulur

AK Parti Van İl Kongresi | Van | 8 Nisan 2018
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likte ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Van, 16 Nisan halkoylamasında, yüzde 
43’lük EVET oranıyla, maalesef, beklediği-
mizin ve Türkiye ortalamasının çok altın-
da kaldı. Halbuki bizim Van’dan beklenti-
miz çok daha yüksekti.  

Türkiye için neler yaptığımızın, Van’a da 
hangi hizmetleri getirdiğimizin en yakın 
şahidi sizlersiniz. Depremin ardından 
Van’ı 25 binin üzerinde konut inşa ede-
rek, altyapısıyla, üstyapısıyla baştan sona 
tüm eksiklerini gidererek nasıl yeniden 
ayağa kaldırdığımızın en yakın şahidi siz-
lersiniz. Kışın rahat etmeniz için doğalgazı 
Edremit’e kadar getirdik, sırada Erciş var. 
Doğalgaz, Tuşba’daki Kalecik deprem ko-
nutlarında zaten vardı, Akköprü deprem 
konutlarında da inşallah yakında kullanıl-
maya başlanacak. 

Fekiy-i Teyran’ın, Seyyid Fehim Arvasi’nin, 
Mir Hasan-ı Veli’nin mirasına bizim sa-
hip çıktığımızı en iyi sizler biliyorsunuz. 
Bölge edebiyatının ve tasavvufumuzun 
sembol isimleri Ahmed-i Hani’nin, Melay-
i Ciziri’nin, Fekiy-i Teyran’ın, Melay-e 
Bat’inin divanlarını ve eserlerini Kültür 
Bakanlığımıza bastırarak ebedileştirdiği-
mizi en iyi sizler biliyorsunuz. 

Bölücü örgüt ve uzantısı olan yapılar, çeşit-
li isimler, çeşitli kılıklar altında Van’ın ade-
ta iliğini emerken, biz hep Vanlı kardeşleri-
mizin yanında yer aldık, onların dertlerine 
derman olduk. Terör örgütü çocuklarımızı 
sokaklarda bozuk para gibi harcamaya ça-

lışırken, biz sağladığımız eğitim, spor, kül-
tür, sağlık hizmetleriyle onlara aydınlık bir 
gelecek kurmanın mücadelesini veriyor-
duk. Şu an içinde bulunduğumuz Nur Ta-
tar Kapalı Spor Salonu bunun ispatı değil 
mi? Bizden önce böyle bir salon var mıydı? 
Şu salonun ihtişamına bir bakın... Şimdi 
inşallah depremde zarar gören stadyumu 
da yapacağız. Bugün Suriye’de okul sırala-
rında eğitim alması gereken çocukları, el-
lerine silah tutuşturup kurşunların önüne 
sürenler, aynısını burada yapamamışlar-
sa, bizim dikkatimiz ve dirayetimiz saye-
sindedir. 15 Temmuz’un ardından Beşyol 
Meydanında demokrasi nöbeti tutan Vanlı 
kardeşlerimizin muhabbetini, sevgisini, 
kadirşinaslığını da asla unutmadık. 

“Vanlıyam şanlıyam

Kılıcı kanlıyam

Özüm sözüm hep birdir

Men bu yurda bağlıyam”

Evet, özü, sözü bir olan Vanlı kardeşlerimi-
zin bu yurda bağlılığı işte böyle türkülere 
nakşedilmiştir. 

Vanlı Kardeşlerime Rahat 
Vermeyen Terörü Mutlaka 
Bitireceğiz

Terör örgütünün zulmünden kurtulmuş 
bir şehrin her alanda nasıl gelişebileceği-
nin, ticaretiyle, turizmiyle, sanayisiyle na-
sıl ayağa kalkabileceğinin en güzel örneği, 
işte hepimizin gözü önündedir. 
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Geçen yıl Van’da adeta turizm patlama-
sı yaşandı. Şimdi ben girişimlerimize di-
yorum ki, Van’a otel yapın. Van’a daha 
çok İranlı turistin gelmesi hususunu İran 
Cumhurbaşkanı’yla da konuştum.  Son 15 
günde 169 bin turist gelmiş. Demek altya-
pımızı yaparsak, İran’dan Van’a, Ağrı’ya, 
Iğdır’a çok gelecek insan var. 

Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te terörist-
lerin inlerine giriyoruz, gireceğiz. Çünkü 
Vanlı kardeşlerime rahat vermeyen terörü 
mutlaka bitireceğiz.

Kardeşlerim,

AK Parti, Türkiye’nin 81 vilayetinin, 81 
milyon vatandaşımızın her birinin partisi-
dir. Bugüne kadar ulaşamadığımız vatan-
daşlarımızın kabahatini onlarda değil, ken-
dimizde arıyoruz. Şimdi buradan hep bera-
ber öyle bir tekrarlayalım ki, Van Gölü’nün 
öteki kıyısındaki Ahlat’tan, Tatvan’dan 
dahi duyulsun. Öyle bir yürekten haykı-
ralım ki, Van’ın kardeşleri Urumiye’den, 
Hoy’dan, Nahçıvan’dan dahi duyulsun. 
Öyle bir inançla söyleyelim ki, Kandil’de-
kilerin, Sincar’dakilerin, Haseke’dekilerin,  
Münbiç’tekilerin yürekleri titresin. Bura-
dan, Van’dan öyle bir mesaj verelim ki El 
Bab’taki, Afrin’deki, her nerede mücadele 
ediyorlarsa oradaki kahramanlarımıza 
moral olsun. 

Evet… Hazır mıyız?

Tek Millet…

Türk’üyle, Kürt’yle, Arap’ıyla, Gürcü’süyle, 

Boşnak’ıyla, Laz’ıyla 81 milyon tek mille-
tiz. Biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeş-
liğimizi, dayanışmamızı sıkı tutarsak, ne 
yaparlarsa yapsınlar bu milleti bölemezler, 
bu ülkeyi parçalayamazlar. Çevremizde oy-
nanan oyunları görüyorsunuz. Şu köken-
bu köken, şu mezhep-bu mezhep diye böl-
dükleri toplumları nasıl perişan ettiklerini, 
nasıl geleceğini kararttıklarını sizler de ta-
kip ediyorsunuz. Hamdolsun, üzerimizde 
oynanan tüm oyunlara rağmen, biz bu tu-
zağa düşmedik, inşallah da düşmeyeceğiz. 

Tek Bayrak…

Rengini şehitlerimizin kanından alan bay-
rağımızın bir eşi yok. Şehitlerimiz son ne-
feslerini verirken, hangi kökenden, hangi 
bölgeden, hangi meşrepten olduklarına 
bakmıyorlardı. Çanakkale’den Kurtuluş Sa-
vaşına ve son dönemdeki terörle mücadele-
mize kadar, şehitlerimiz sadece ve sadece 
kime karşı mücadele ettiklerine, ne uğrun-
da canlarını verdiklerine bakıyorlardı. 

Tek Vatan…

Türkiye, 780 bin kilometrekare toprağıyla 
tek parçadır. Koskoca bir imparatorluktan 
elimizde kalan bu son vatan parçasının tek 
bir karış toprağını, tek bir çakıl taşını dahi 
kimseye vermeyiz. 

Tek Devlet…

Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden 
başka devletimiz yoktur. Ne FETÖ’nün pa-
ralel devletine, ne bölücü örgütün özerklik 
hevesine yer yoktur. 
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Bu devletin sınırları içinde ve dışında ya-
şayan tüm insanları, aynı haklara sahip, 
aynı fırsatlara sahip, birinci sınıf birey ola-
rak kamunun tüm imkanlârını aynı ölçü-
de kullanabilen vatandaşlarıdır. Kim ki bu 
ülkenin herhangi bir bireyini, kökeninden, 
inancından, meşrebinden, sosyal veya si-
yasi tercihlerinden dolayı ötekileştirmeye 
kalkarsa, karşısında önce beni, benimle 
birlikte devleti bulur. Biz ömrümüzü işte 
bu tür ayrımcılıklarla mücadeleye adadık. 
Türkiye’yi demokraside, insan haklarında, 
özgürlüklerde, ekonomik refahı konusun-
da geldiği yerin gerisine götürmeye yöne-
lik hiçbir niyete, hiçbir girişime en küçük 
bir müsamahamız yoktur, olmayacaktır. 
Milletimizin tamamının hakkını ve huku-
kunu korumak için, işte bu demokrasi düş-
manlarıyla, refah düşmanlarıyla, özgürlük 
düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele et-
mekte kararlıyız. 

Bu Mücadeleyi Zaferle 
Taçlandırmaktan Başka  
Çaremiz Yoktur

Kardeşlerim,

Türkiye’nin terörle mücadelesinin tek bir 
amacı vardır, o da demokrasimizi ve refa-
hımızı da içeren istiklalimizi ve istikba-
limizi güvence altına almaktır. Suriye’de 
yaşananlara, Irak’ta yaşananlara, Mısır’da, 
Libya’da, Yemen’de yaşananlara bakıp da, 
hala Türkiye’yi eleştirenler, demokrasi-
den de, özgürlükçü düşünceden de na-
sibini almamış olanlardır. Bugün Doğu 
Guta’da maalesef çocuklar şehit edildi. Ey 

Batı, neredesin? Hiç sesiniz çıkmıyor. Oy-
sa Afrin’de teröristler öldürülünce sesiniz 
çıkıyordu. 

Terörle demokrasinin, terörle özgürlüğün, 
terörle zenginliğin bir arada olamayacağı-
nı görmek için, daha ne yaşanması gerekir, 
açıkçası bilemiyoruz. Ama biz, gördükle-
rimizden payımıza düşen dersi çıkardık, 
mücadelemizin stratejisini ona göre belir-
ledik, adımlarımızı da ona göre atıyoruz. 
Türkiye’ye karşı düşmanlıklarını asla gizle-
meyenler, her fırsatta ülkemize saldıranlar 
aynı cephede toplanmışsa, sözün bittiği ye-
re gelmişiz demektir. Ey Vanlı kardeşim… 
Ey 81 vilayette yaşayan vatandaşım… Eğer, 
mazisi karanlık emperyalistlerle eli kanlı 
teröristler kol kola girip ülkemize karşı bir-
leşmişlerse, bize düşen; Bir olmaktır… İri 
olmaktır… Diri olmaktır… Kardeş olmak-
tır… Hep birlikte Türkiye olmaktır. Bizim 
bu mücadeleyi zaferle taçlandırmaktan 
başka çaremiz yoktur. Bir asır önce, nasıl 
tüm varımızı, yoğumuzu ortaya koyup, 
büyük bir iman ve inançla Çanakkale’de 
düşmanı mağlup ederek, Kurtuluş Sava-
şımızın zafer ışığını yakmışsak, bugün de 
yapacağımız aynısıdır. 

Terör örgütlerini ve onları maşa gibi kul-
lananları, açtıkları çukurlara gömmeden, 
kurdukları tuzakları başlarına geçirmeden 
bize bu vatanda rahat yok, huzur yok, ge-
lecek yok. Bu mücadeleye, diğer 80 vila-
yetimiz ne kadar sahip çıkıyorsa Van da o 
kadar sahip çıkmak zorundadır. 

Ülkemizin geçmişte demokrasi, özgürlük-
ler ve ekonomi bakımından gerçekten çok 
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sıkıntılı dönemler geçirdiği bir gerçektir. 
AK Parti olarak, 15 yıl önce teslim aldığımız 
Türkiye manzarasını hatırlıyorsunuz değil 
mi? Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da 
da anlattım. Partimizi kurduktan sonra 
buralardaki dostlarımıza “Hükümete gel-
diğimizde bizden ne istersiniz” diye soru-
yordum. Aldığım cevap, “Olağanüstü hal’i 
kaldırın, başka bir şey istemeyiz” şeklinde 
oluyordu. Tabii o dönemin olağanüstü ha-
liyle bugünkünün alakası yoktu. Şu anda 
özellikle, hak ve özgürlükler noktasında 
herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. 
O dönemdeki olağanüstü hal uygulama-
sı ise, vatandaşlarımızın günlük hayatını 
fevkalade olumsuz etkiliyordu. Hüküme-
ti teslim alır almaz ilk iş, olağanüstü hali 
kaldırdık. Daha sonra bürokratik vesayeti 
kırdıkça, demokrasimizin güçlendirilmesi 
konusunda tarihi reformları ardı ardına 
hayata geçirdik. Özgürlük ve demokra-
si çıtasını yükseltmek için, neredeyse bir 
asırdır talep edilen ne varsa, aşağı yukarı 
hepsini de gerçekleştirdik. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri gibi özel 
yargılama usullerini kaldırdık. İşkenceye 
sıfır tolerans uygulamasıyla vatandaşları-
mızın onuruna, haysiyetine saygı duyan 
bir güvenlik anlayışını tesis ettik. Kürt 
kardeşlerimizin günlük hayatlarını zorlaş-
tıran, çocuklarına isim koymaktan kamu 
hizmetlerinin sunumuna ne kadar yanlış 
uygulama varsa, hepsini de değiştirdik. 

Kardeşlerim,

Demokrasi ve özgürlük yolculuğu elbette 
bitmeyecek bir süreçtir. Şartlar değiştikçe 

talepler ve beklentiler de mutlaka değişe-
cektir. Ülkemizde halen kimin ne sorunu 
varsa, ileride kimin ne sorunu ortaya çıka-
caksa bunların hepsinin de çözümü için 
mücadele etmek, bizim en başta gelen göre-
vimizdir.  Bu konuda kimsenin şüphesi ol-
masın. Ülkemizin içinden geçtiği kritik dö-
nemdeki hassasiyetlerimizle demokrasi ve 
özgürlük yolculuğumuz birbirinin alterna-
tifi değildir, tam tersine birbirinin tamam-
layıcısıdır. Türkiye’nin şu anda verdiği mü-
cadele öyle bir mücadele ki, sonuçta orta-
ya çıkacak kârâ da, zarara da, Karadeniz’le 
Güneydoğu Anadolu, Marmara’yla Doğu 
Anadolu, Ege’yle İç Anadolu, Akdeniz Böl-
gelerimiz aynı derecede ortaktır. Kazanır-
sak hep birlikte kazanacağız. Kaybedersek 
de hep birlikte kaybedeceğiz. Bunun için, 
mesele vatansa gerisi teferruattır, diyoruz. 

Terör Örgütlerinin Maskesi 
Düşünce, Arkasından Kimlerin 
Çıktığını Görüyoruz

Unutmayınız: Türkiye’ye sıkılan her kur-
şunun hedefi, oradaki askerimiz nezdinde 
gerideki 81 milyon vatandaşımızın tama-
mıdır. Ülkemize karşı oynanan her oyu-
nun hedefi, üzerinde pazarlık yapılan yer-
le, konuyla birlikte 780 bin kilometrekare 
vatan toprağının tamamıdır. PKK’sından 
FETÖ’süne ve DEAŞ’ına kadar tüm terör 
örgütlerinin safı, bu mücadelede Türkiye 
düşmanlarının yanıdır. Fırat Kalkanı Hare-
katında 3 bin DEAŞ’lıyı niçin etkisiz hale 
getirdiysek, Zeytin Dalı Harekatında da 
aynı sebeple 4 bin PYD’liyi etkisiz hale ge-
tirdik. FETÖ’nün yurt içindeki ve yurt dı-
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şındaki inlerine de aynı sebeple giriyoruz. 
Bunların hiçbirinin diğerinden farkı yok. 
Hepsinin ipleri aynı güçlerin elindedir.

Terör örgütleri, hainlikte sınır tanımadık-
ları gibi, istismarda da ölçü tanımıyorlar. 
PKK, yıllarca Kürt kardeşlerimizi istismar 
ederek kendine zemin kazanmaya çalış-
tı. DEAŞ, aziz dinimizin adını kullanarak 
İslam dünyasına gâvurların asırlardır vu-
ramadığı darbeyi vurdu. FETÖ de milleti-
mizin eğitim ve hayır-hasenat gibi manevi 
duygularını istismar ederek yıllarca ihane-
tini gizledi. Türkiye’nin hedef alınmasının 
sebebi, işte bu tezgahı çözmüş olmasıdır. 

Hem kendimiz, hem de Kürt, Arap, Türk-
men, Acem tüm kardeşlerimiz için bölge-
mizde kurulan asrın tezgâhını bozmak 
üzere harekete geçtik. Fırat Kalkanı ve Zey-
tin Dalı Harekatlarında kontrol altına aldı-
ğımız 4 bin kilometrekarelik alanı birileri 
küçümseyebilir. Halbuki biz bu vesileyle 
arka plandaki büyük oyuna can alıcı iki 
darbe vurduk. Fırat Kalkanıyla DEAŞ’ın, 
Zeytin Dalıyla PYD’nin maskesini düşür-
dük. Terör örgütlerinin maskesi düşünce, 
arkasından kimlerin çıktığını hep birlikte 
görüyoruz. Çeyrek asırdır terörle müca-
dele bahanesiyle dünyanın altını üstüne 
getirenlerin, aslında terör örgütlerinin 
bizatihi kurucuları, hamileri, hatta yöne-
ticileri olduğunu cümle âleme ifşa ettik. 
Dün Türkiye’nin devleti ve milletiyle bir-
liğini, bütünlüğünü hedef alanlar, bugün 
Türkiye’nin sınır ötesi harekâtlarının önü-
nü kesmek için uğraşıyorlar. Yani oyunu 
tersine çevirdik. 

İnşallah, hem ülkemiz, hem de bölgemiz i-
çin yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. 
Yönetimler ne kadar teslimiyetçi olursa ol-
sun, bölgemizdeki halklar hakikatleri gör-
müştür. Bugün geleceğimize, dünden daha 
ümitvar bir şekilde bakıyoruz.  İnşallah ya-
rın, ümitlerimizin hayata geçişine şahitlik 
edeceğiz. 

Kardeşlerim,

AK Parti’nin en önemli özelliklerinden biri 
de, demokrasi ve kalkınma mücadelesini 
birlikte verebiliyor olmasıdır. Ülkemizin 
önünde siyasi ve diplomatik olarak hangi 
zorluklar olursa olsun, kalkınma hedefle-
rimizden asla vazgeçmedik, asla geri kal-
madık. Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye’yi 3,5 
kat büyütme başarısını, işte bu sayede gös-
terebildik. Van da, diğer 80 vilayetimizle 
birlikte, bu gelişmeden, bu büyümeden pa-
yına düşeni almıştır. Bugüne kadar Van’a 
22 milyar liralık, eski parayla 22 katrilyon 
liralık yatırım yaptık. 

Eğitimde 8 bin 758 derslik inşa ettik, ço-
cuklarımızın okula gidebilmeleri için 
ailelerine 431 milyon lira destek ödemesi 
yaptık. Yaptığımız yatırımlarla, Yüzüncü 
Yıl Üniversitemizi, bölgesinin ve ülkemi-
zin önde gelen yükseköğrenim kurum-
larından biri haline getirdik. Üniversite 
eğitimi için şehrimize gelen öğrencileri-
mizin barınması amacıyla 7 bin 500 yatak 
kapasiteli yurtları hizmete açtık, 800 ya-
tak kapasiteli yeni yurtları da 2 yıl içinde 
hizmete alıyoruz. 
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Sulama Projeleriyle 337 Bin 
Dekar Araziye Bereket Kattık

Sağlıkta, 13’ü hastane olmak üzere 66 sağ-
lık tesisini şehrimize kazandırdık. Bunlar 
arasında 400 yataklı Van Bölge Hastanesi 
ile 500 yataklı Van Kalp Cerrahisi Hasta-
nesi de bulunuyor. İnşası süren 18 sağlık 
tesisi arasında da, 450 yataklı fizik tedavi 
ve psikiyatri hastaneleri bulunuyor. 

TOKİ vasıtasıyla Van’a 25 bin konut, kamu 
binaları, okullar, sosyal tesisler, camiler, ti-
caret merkezleri yaparak, adeta şehrimizi 
yeni baştan inşa ettik. 

Van’ın 36 kilometre olan bölünmüş yol u-
zunluğuna 511 kilometre daha ilave ettik. 
Bahçesaray, kar yağdığında dünyayla ilişki-
si kesilen, karlar eriyene kadar kendi dün-
yasına kapanıp kalan bir ilçemizdi. Toprak 
olan Bahçesaray yolunu önce genişletip, 
asfaltladık. Ardından 3 bin metredeki geçi-
de 2 kilometrelik kar tüneli yapıp, ilçemi-
ze 12 ay kesintisiz ulaşım sağlanabilmesi-
ni temin ettik. Şimdi de 140 kilometrelik 
Van-Bahçesaray yolunu, Gevaş-Bahçesaray 
bağlantılı yeni bir güzergahla kısaltıyoruz. 
Bu proje kapsamında 9 kilometresi tünel-
den oluşan 29 kilometrelik yeni bir yol 
yapıyoruz. Van genelinde halen 2,3 milyar 
lira yatırım bedeli olan 15 ayrı yol projesi-
nin inşası sürüyor. 

Gölün kenarında bir gemi inşa tesisi ku-
rarak, iki modern feribotun yapımına 

başladık. Bunlardan 50 vagon kapasiteli 
Sultan Alparslan Feribotu, Ocak ayında 
hizmete girdi. İdris-i Bitlisi Feribotunu 
ise, inşallah Temmuz ayında işletmeye 
alıyoruz. Tatvan ve Van iskeleleri ile bağ-
lantı yollarını yeniliyoruz. 

Modernize ettiğimiz Ferit Melen Havali-
manı, geçtiğimiz yıl 1 milyon 665 bin yol-
cu kapasitesine ulaştı. 

Hizmete aldığımız 3 baraj ve 2 gölete ilave 
olarak 4 barajın ve 1 göletin inşası sürüyor. 
Sulama projeleriyle 337 bin dekar araziye 
bereket kattık. Van şehir merkezi ile Gür-
pınar, Edremit, Gevaş ilçelerimizin içme 
suyu sıkıntılarını çözdük. Şimdi de Erciş 
ilçe merkezi ile TOKİ konutlarına, ayrıca 
Kocapınar ve Çelebibağ beldelerimize kali-
teli içme suyu getiriyoruz. 

Bugüne kadar Vanlı çiftçilerimize 1,1 mil-
yar lira destek ödemesi yaptık. 

İnşallah bu hizmetleri, önümüzdeki dö-
nemde daha da ileriye taşıyacak, Van’ı da-
ha da kalkındıracağız. 

Kardeşlerim,

Biz demokrasiye elbette saygılıyız ama dev-
letin ve milletin imkanlarının terör örgütü-
ne peşkeş çekilmesine de göz yumamayız. 
Bunun için, sizlere hizmet etmek yerine 
bölücü terör örgütünün kulu-kölesi haline 
gelmiş olan belediye başkanlarını görevle-
rinden alıp, yerlerine kaymakamlarımızı, 
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valilerimizi görevlendirdik. Gördüğüm 
kadarıyla, görevlendirdiğimiz arkadaşları-
mız, diğerlerinden çok daha maharetli, çok 
daha projeci, çok daha vizyoner belediye 
başkanları çıktı. Van Büyükşehir Belediye-
si, 2016 yılında 452 milyon lira bütçeyle 
138 milyon lira yatırım yaparken, valimi-
zin riyasetinde 642 milyon lira bütçeyle 
369 milyon lira yatırım yaptı. Geçtiğimiz 
yıl yapılan asfalt toplamı bin kilometreyi 
bularak, önceki yılın iki katına çıktı. Bele-
diyemiz tarafından caddeler ve sokaklar 
yenileniyor, okullar onarılıyor, gençlerimi-
zi üniversiteye ve hayata hazırlayacak eği-
tim çalışmaları yürütülüyor. Şimdi de bele-
diyemiz, doğrudan Van gölüne boşaltıldığı 
için ciddi bir çevre kirliliği sebebi olan atık 
suları arıtacak bir tesisi, inşallah bu yıl 
şehrimize kazandırıyor.  Aynı şekilde katı 
atıkların da işlenerek enerjiye dönüştürül-
mesine imkan sağlayacak bir proje, bu yıl 
hayata geçirilecek. 

Van’a yakışır bir şehir meydanı kurmak 
için, kamulaştırma dahil tüm hazırlıklar 
devam ediyor. Bu konuyla ilgili Bakanlar 
Kurulu kararı, geçtiğimiz ay alındı, hatta ka-
muya ait binaların yıkımına şimdiden baş-
landı. Proje tamamlandığında Van, inşallah 
şanına yakışır bir meydana kavuşacak. 

Çevre yolu, şehir stadyumu, hafif raylı sis-
tem gibi konuları da, inşallah 2019’da seçi-
lecek yeni belediye başkanımız projelendi-
rip süratle hayata geçirecektir. Biz, her za-
man ve her konuda olduğu gibi bu projeler 
için de Van’a gereken desteği vereceğiz. 

Bu duygularla bir kez daha her birinize ay-
rı ayrı teşekkür ediyorum. Kongremizde 
yeni görev alacak arkadaşlarımıza başarı-
lar diliyorum. Bu yarışta bayrağı devrede-
cek arkadaşlarımıza, yaptıkları hizmetler 
için gönülden teşekkür ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Allah’a emanet olun. Kalın sağlıcakla.
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. AK Parti Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısının, 
partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Meclis çalışmalarında 
başarılı ve verimli bir hafta geçirmenizi te-
menni ediyorum. 

Birlikte olamadığımız son iki haftadır, yi-

ne çok önemli gündem maddeleriyle mil-
letimizin hizmetindeydik. 28 Mart’ta Yatı-
rım Ortamının İyileştirilmesi konusunda-
ki son çalışmaları tanıttığımız kritik bir 
toplantıya katıldık. Bu düzenlemeyle, şir-
ket kuruluşundan inşaat izinlerine kadar 
pek çok alanda, yatırımcılarımıza, esna-
fımıza, vatandaşlarımıza zorluk çıkartan 
prosedürler kolaylaştırıldı, basitleştirildi, 
hızlandırıldı. Aynı gün yaptığımız Milli 
Güvenlik Toplantımızda da, ülkemizin ve 

Bay Kemal’e Rağmen Zeytin Dalı 
Operasyonunu Yaptık

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 10 Nisan 2018
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bölgemizin karşı karşıya bulunduğu kriz-
ler konusundaki tavrımızı, gayet net bir 
şekilde kendi kamuoyumuza ve dünyaya 
duyurduk. 

29 Mart’ta Savunma Sanayi İcra Komitesi 
toplantısını yaparak, çok önemli projeleri 
görüştük, konuştuk, karara bağladık. Her 
ay mutat olarak yaptığımız il başkanları 
toplantımızı 30 Mart’ta gerçekleştirdik. İl 
Başkanları, MKYK ve MYK toplantıları-
mızda, kongrelerimiz başta olmak üzere, 
partimizin gündemindeki konuları arka-
daşlarımızla enine boyuna konuşuyor, 
tartışıyor ve yol haritamızı belirliyoruz. 
31 Mart’ta Pendik ve Ümraniye ilçe, 1 
Nisan’da Adana ve Hatay il kongrelerimize 
iştirak ettik. 

Hatay’da, askerlerimize destek için bir sı-
nır karakolumuzu ziyaret eden sanatçı, 
sporcu ve medya mensuplarımızla da bu-
luşarak, Mehmetçiklerimize moral verdik, 
yanlarında olduğumuzu gösterdik. Tabii, 
bu durum birilerini rahatsız etmiş olmalı 
ki, oraya giden sanatçılarımıza olmadık 
ifadelerle hakaret etmeye kalktılar. Gerek 
biz, gerekse sanatçılarımız hak ettikleri ce-
vabı kendilerine verdik. Buna rağmen ha-
la, nasıl olur da bu ülkenin bir siyasetçisi, 
askerine desteğe giden sanatçıya kem söz 
söyleyebilir, inanın aklımız almıyor. 

Bununla kalmadı, aynı şekilde şahsıma 
olan hakaretler yine tavan yaptı. Zaman 
zaman “Bu hakaretlere gereken cevabı siz 
vermeyin, biz verelim” diyen arkadaşları-
mız var. Bulunduğumuz makam, bu haka-
retleri kabul edemez. Bulunduğumuz ma-

kam, o kişilere gerekli cevabın verilmesi 
gereken bir makamdır.

Şimdi duydum ki, o zat Hatay’a gidiyor-
muş. Hayırdır, günaydın, ne oldu? O za-
man yapman gereken bir şey var, postalın 
eksikse sana postal da gönderelim! Olur ya 
parka falan eksikse, onu da gönderelim! 
Şunu bir defa bilmen lazım: Bu ülkede biz 
askerimizle doğduk, askerimizle yürüyo-
ruz. Mehmetçiğimizle doğduk, Mehmetçi-
ğimizle yürüyoruz. “Afrin’de ne işiniz var, 
Afrin’in merkezine kadar sakın girmeyin 
ha” diyen kimdi, siz değil miydiniz? İş-
te biz, Bay Kemal’e rağmen Fırat Kalkanı 
Harekâtını yaptık. Biz, Bay Kemal’e rağ-
men Zeytin Dalı Operasyonunu yaptık. 

Bu sabah itibariyle Afrin’de etkisiz hale 
getirilen terörist sayısı 4071 oldu. Bay Ke-
mal, herhâlde buna gözyaşı dökmeyi de u-
nutmazsın! Onlarla zaten kol-kola gezdin, 
yürüdün, şimdi bir de gözyaşı dökmeyi ih-
mal etme. Bitmedi, bunların dışında Kuzey 
Irak’ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 
337’yi, yurt içinde etkisiz hale getirilenle-
rin sayısı ise 165’i buldu. Bu mücadele so-
nuna kadar kararlıkla devam edecek. Tek 
terörist kalmayıncaya kadar bu mücade-
lemizi devam ettireceğiz. Aksi takdirde şe-
hitlerimize bunun hesabını veremeyiz. 

Biliyosunuz, 15 Temmuz hareketinden 
sonra Bay Kemal Yenikapı Mitingi’ne bir 
nazla geldi.  Bu şahsın ne olduğunu mille-
timin bilmesi lazım.  Bunları anlatayım ki, 
bu adamın cibilliyetini milletim anlasın. 
Adalet yürüyüşü yaptı değil mi? Adalet 
yürüyüşünde yanında kimler vardı? Terör 
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örgütüyle iç-içe, kol kola, omuz omuza yü-
rüyüş yaptı. Tüm bunların hesabını sorma 
zamanı geliyor. Sandık önümüze geldiği 
zaman bunun hesabını sormaya var mıyız? 
Fakat bu sözle, lafla olmuyor, çalışarak ola-
cak, kapı-kapı dolaşarak olacak. Çalmadık 
kapı bırakmamaya var mıyız? 

İkinci ve Üçüncü Nükleer Santral 
Projemiz de Arka Arkaya Gelecek

2 Nisan’da, İstanbul’da yapımı tamam-
lanan 80 okul ile 59 okulun spor salonu-
nun toplu açılış törenine katıldık. Toplam 
derslik sayıları 2 bin 47 olan, 805 milyon 
liralık bu eğitim yatırımlarının bir kez da-
ha İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Geçtiğimiz Salı günü, ülkemiz açısından 
tarihi bir hadiseye şahitlik ettik. Mersin 
Akkuyu’da kurulan Türkiye’nin 60 yıllık 
rüyası olan ilk nükleer güç santralinin 
temelini, Rusya Devlet Başkanı, dostum 
Putin’le birlikte canlı bağlantıyla attık. Ya-
tırım bedeli 20 milyar doları aşan Akkuyu 
Nükleer Güç Santrali, tüm reaktörleriyle 
devreye girdiğinde Türkiye’nin elektrik 
tüketiminin yüzde 10’unu tek başına kar-
şılayacaktır. İlk ünitesini 2023 yılında 
devreye almayı hedeflediğimiz bu santral-
le, Türkiye dünyada az sayıdaki nükleer 
güç santrali sahibi ülkeler arasına girmiş 
olacaktır. İnşallah ikinci ve üçüncü nük-
leer santral projemiz de arka arkaya gele-
cek. En son teknolojiyle inşa edilecek bu 
santralin bir kez daha ülkemize hayırlı 
olmasını diliyorum. Gençlerimiz şu anda 
Rusya’da eğitim alıyor ve peyderpey gel-

meye başladılar. Akkuyu’da ilk etapta 3 
bin 500, inşaat sürecinde ise 10 bin kişi-
nin istihdamı planlanıyor. 

Aynı gün Rusya ile Üst Düzey İşbirliği 
Konseyi toplantımızın 7’ncisini gerçek-
leştirdik. Biz Sayın Putin’le başbaşa görü-
şürken, bakanlarımız ve kurumlarımızın 
yöneticileri de kendi muhataplarıyla bir 
araya geldiler. Hep birlikte yaptığımız de-
ğerlendirme toplantısında ise, gündemi-
mizdeki tüm hususları detaylı bir şekilde 
ele alma imkanı bulduk. Rusya’yla enerji-
den savunma sanayine, turizmden tarıma 
kadar çok geniş bir alanda ve çok derin-
likli ilişkilerimiz var. Bu toplantıda, diğer 
hususların yanısıra, yakın işbirliği içinde 
olduğumuz bölgesel meseleleri de ayrıntı-
lı bir şekilde görüştük. Ticaret hacmimi-
zin 22 milyar doları bulduğu Rusya’yla ö-
nümüzde kullanılmayı bekleyen daha pek 
çok fırsat olduğunu biliyoruz. Akkuyu ve 
TürkAkım gibi enerji projeleri ile S-400 
gibi savunma sanayi projelerinin lokomo-
tifliğinde bu fırsatları imkâna çevireceği-
mize inanıyorum. 

Çarşamba günü ise, Rusya ve İran’la birlikte, 
ilkini Soçi’de yaptığımız zirvenin, ikincisini 
Ankara’da gerçekleştirdik. Rusya ve İran’la, 
Suriye krizinin çözümünde bir dönüm nok-
tası olan bu zirveleri ve aramızdaki yakın 
işbirliğini devam ettirme kararındayız. Bu 
zirvenin üçüncüsü inşallah Tahran’da yapı-
lacak. Bu vesileyle bir gerçeği söylememiz 
lazım. Doğu Guta ve Duma’da katliam ya-
panları lanetliyorum. Bu katliamı yapanlar 
kim olursa olsun, bunun bedelini kesinlikle 
ağır ödeyeceklerdir.
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Perşembe günü, çok sayıda kabullerimizden 
birini de, 5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle 
bir grup avukatımızla yaptık. Kendileriyle, 
gerek avukatlarımızın ve hukuk sisteminin 
genel meseleleri, gerekse halen devam eden 
FETÖ davaları konusunda samimi sohbeti-
miz, değerlendirmelerimiz oldu. 

Cuma günü Genel Merkezimizde Merkez 
Karar ve Yönetim Kurulumuzla aylık mu-
tat toplantımızı yaptık. Cumartesi günü 
Aydın ve Denizli, Pazar günü ise Siirt ve 
Van il kongrelerimize katıldık. Kongrele-
rimiz vesilesiyle ziyaret ettiğimiz tüm il-
lerimizde gördüğümüz yakın ve samimi 
ilgiden duyduğum memnuniyeti burada 
bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kay-
seri, İzmir ve İstanbul il kongrelerimizle, 
inşallah bu maratonu nihayete erdiriyor 
ve Büyük Kongremize hazır hale geliyoruz. 

Dün de, Külliyemizde, ülkemiz için çok ö-
nemli gördüğüm bir tanıtım toplantısında 
iş dünyamızla birlikteydik. Bu törenle, Pro-
je Bazlı Teşvik Sistemini tanıttık ve 2017 
yılında hazırlıkları tamamlanan 19 firma-
mıza ait 23 projeye ilişkin teşvik belgeleri-
ni sahiplerine teslim ettik. Yatırım bedeli 
135 milyar lira, doğrudan istihdamı 34 bin 
kişi, dolaylı istihdamı 134 bin kişi olan bu 
projelerle, ihracatımızı 6 milyar doların ü-
zerinde artırıyor, ithalatımızı da 12 milyar 
doların üzerinde azaltıyoruz. Böylece, geç-
tiğimiz yıl 47 milyar doları bulduğu için 
eleştiriye uğradığımız cari açığımızda 19 
milyar dolarlık bir iyileştirmenin temelini 
atmış oluyoruz. 

Dün akşama doğru da, göreve geldikten 
sonraki ilk ziyaretlerinden birini ülkemize 
yapan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın 
Ceenbekov’u Külliyemizde ağırladık. Sa-
yın Ceenbekov ile başta FETÖ ile mücadele 
olmak üzere iki ülkenin güvenliği, huzuru 
ve ilişkilerinin geleceği açısından kritik 
meseleleri ele aldık. İnşallah Kırgız ma-
kamlarıyla el ele verip, FETÖ’yü bu ülkede 
de tasfiye edeceğiz. İşte en son Gabon, üç 
önemli FETÖ’cüyü ülkemize teslim etti. 
Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. 

Ey Kemal, Sende ÖSO’lu 
Kahraman Askerlerdeki  
Ruh ve İman Var mı?

Değerli arkadaşlar,

Her defasında, şu ana muhalefetin başın-
daki zatı artık kaale almayayım, zırvala-
rına cevap vermeyeyim diyorum. Ama, 
milletimize olan sorumluluklarımız, en 
azından bazı konularda bizi harekete geç-
meye mecbur bırakıyor. Bu zat, geçtiğimiz 
günlerde Roman vatandaşlarımızla bir 
araya gelmiş. İyi de etmiş. Grup kürsüsün-
de “Kendin çal, kendin oyna” misali zır-
valayacağına, hiç değilse gerçek hayatın 
içine girmiş. Tabii niyet bozuk olunca, her 
nasılsa bu zat, en makul işi bile skandal ha-
line getirmeyi başarıyor. Geçmişte Suriyeli 
kardeşlerimiz için sıkça kullandığı nefret 
dilini, bu defa güya Roman kardeşlerimizi 
tahrik etmek üzere yeniden devreye almış. 
Biliyorsunuz, bu zat 2014 yılında Suriye-
liler için, “Çocuklar dilenci, kadınların ne 
olduğunu bir araştırın… Vatana ihanet et-
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mek 1,5 milyon Suriyeliyi Türkiye’ye sok-
mak demektir” sözlerini edebilmişti. Aynı 
zat, 2015 yılında “Kusura bakma deyip Su-
riyelileri kendi ülkelerine geri gönderece-
ğiz” demişti. 2016 yılında bu defa, “Suriye-
lilerin yeraltı dünyasının önemli aktörleri 
olacağı, düzenimizi bozacağı” kehanetinde 
bulunmuştu. Hatta hızını alamayıp de-
mokrasi bakımından Suriye’yle Türkiye’yi 
karşılaştırmıştı. Bu yıl ise, Suriyeli sayısı-
na ve bunlar için harcanan paraya taktı. 
Suriyeli sayısının ne kadar olduğunun bi-
linmediğini iddia ediyor. Halbuki ilgili ku-
rumlara sorsa, günü gününe tam sayısını 
alabilir. Suriyelilerin kendi vatanları için 
savaşmadığını iddia ederken, Cerablus’ta, 
Dabık’ta, El Bab’ta, Afrin’de askerlerimizle 
omuz omuza mücadele ederken şehit olan 
binin üzerindeki Özgür Suriye Ordusu 
mensubunu yok saymıştır. 

Afrin’deki ÖSO’nun komuta kademesi zi-
yaretime geldiler, konuştuk ve arkadaşla-
rımın takdimlerini aldım. Takdimlerden 
sonra uğurlarken kendilerine birer he-
diyem vardı. Hediye takdimi esnasında, 
savaşta yaralanıp midesi alınan ve vücu-
tunda bir sürü yarası olan bir ÖSO’lu kar-
deşimle konuştum. ÖSO’lu asker bu du-
rumuna rağmen yine cepheye gitmiş ve 
kahramanca savaşmış.  Bu kardeşimizin 
bir kolunda Türk bayrağı, öbür kolunda ise 
Suriye bayrağı vardı. 

Ey Kemal, sende acaba bunlardaki cesaret, 
bunlardaki ruh, bunlardaki iman var mı? 
Sen ancak bu kahramanları Esed’e gönde-
rirsin. Zaten bizim askerimizin oralara ni-
çin gittiğine kafası basmadığı için “Benim 

askerimin hayatı o kadar ucuz değil” yayga-
raları kopartabilmiştir. Daha da ileri gidip, 
Suriyeliler için harcanan 30 milyar dolara 
göz dikecek kadar açgözlü olduğunu da 
göstermiştir. Suriyeliler için harcanan para-
nın ne anlama geldiğini bilmeden, çiftçiden 
hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımı-
za kadar akla hayale gelmeyecek kesimle-
ri üzerimize salmaya çalışması da ayrı bir 
garabetti. Uluslararası kuruluşlardan gelen 
kaynakla, başka hiçbir gelirleri olmayan 
Suriyelilere verilen ayda 200 liraya dahi ta-
hammül edememiştir. Daha, Suriyelilerin 
seçimlerde oy kullandığı yalanını, işsizliğin 
sebebi oldukları hezeyanını ve diğer provo-
kasyonlarını saymıyorum bile… 

Şimdi de, Roman vatandaşlarımız ile Suri-
yeli sığınmacıları kıyaslayarak, tamamı ya-
lan, tamamı yanlış iddialarla, karakterini 
bir kez daha ortaya koymuştur. Onun ahla-
ka ve en önemlisi insanlığa sığmayacak ifa-
delerini, elbette burada tekrarlamayacağız. 
Yarın, Külliyemizi, milletin evini ziyaret 
edecek Roman kardeşlerimizle birlikte, bu 
şahsa hak ettiği cevabı vereceğimize inanı-
yorum. Ben, Roman kardeşlerimin olduğu 
bir mahallede doğdum ve büyüdüm.  İl-
kokulda sınıf arkadaşlarım, beraber aynı 
camiye gidip geldiğimiz kardeşlerim var-
dı. Bay Kemal, biz böyle yetiştik, ayrım-
cılık nedir bilmeyiz. Benim mahallemde 
Arnavut’u da vardı, Kürt’ü de vardı, Laz’ı 
da vardı, hiçbir ayrım yoktu. Vatandaşımız 
sıfatıyla tüm haklardan ve özgürlüklerden 
istifade eden Roman kardeşlerimizle, ha-
yatlarını kurtarmak için ülkemize sığınan 
Suriyeli mazlumları karşı karşıya getir-
mekten medet uman bir siyasetin bu ül-
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kede yeri olmadığını, bu zata milletimizle 
birlikte göstereceğiz. 

Lafa gelince sosyal demokrat olduğunu 
söyleyen, fakat ayak tırnağından saç teline 
kadar her tarafından buram buram faşizm 
akan bu partinin ve başındaki zatın devri 
inşallah yakında kapanacak. Dünyada ırk-
çı siyasetin yükselişe geçip de, huzurun 
ve refahın arttığı bir ülke örneği yoktur. 
Bu zatın yaptığı işin, Almanya’da Türk, 
Fransa’da Cezayirli, İngiltere’de Pakistanlı, 
Amerika’da Müslüman düşmanlığı yapıl-
masından  hiçbir farkı yoktur. Almanya’da 
işte Yusuf ’umuza yaptıklarını gördünüz 
değil mi? O ne yaptı? 20 tane Alman polis 
üzerine çöreklendiler. Ama Yusuf, o haliyle 
bile oradan mesajını gönderiyordu. Gerek 
şahsıma, gerekse de Türkiye’ye mesajını 
gönderiyordu. Yusuf ’la görüştüğümde de, 
“Cumhurbaşkanım siz zaten yanımızdası-
nız, buraları hiç endişe etmeyin. Sonunda 
biz kazanacağız” diyordu. Mesele bu, inan-
mak… İnanıyorsanız muhakkak üstünsü-
nüz. İşte 20 tane polisin bir tane Türk’e 
gücü yetmiyor.

Biz kimsesizlerin kimsesi olmayı, mağdu-
ra destek vermeyi, zalime karşı mazlumun 
yanında yer almayı, garip gurebayı destek-
lemeyi kendisine şiar etmiş bir milletin 
mensupları olmaktan gurur duyuyoruz. 
Bunun için de hükümetlerimiz dönemin-
de hep “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anla-
yışıyla hareket ettik. Türkiye, büyük devlet 
olmanın gereklerini yerine getirirken, işte 
böyle cüce zihniyetler önümüze hep çıktı, 
şimdi de çıkıyor, gelecekte de çıkacaktır. 
Ama bunların hiçbiri de milletimizi yolun-

dan döndürmeye yetmemiştir, yetmeye-
cektir. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası-
nın önünde kimse duramayacaktır. 

Avrupa’da Demokrasi, Sadece 
Türkiye’ye Karşı Olanların 
Hakkıdır

Değerli arkadaşlar, 

Gözümüzün nuru çocuklarımız bizim ge-
leceğimizdir. Eğitimden sağlığa kadar her 
alanda en güzel hizmetlerle, çocuklarımıza 
aydınlık bir gelecek hazırlamanın gayreti i-
çindeyiz. Üzerine adeta titrediğimiz çocuk-
larımızın risklerden korunması, özellikle 
fiziksel, ruhsal, sosyal açıdan sağlıklı geli-
şimlerinin sağlanması çok önemlidir. Hele 
hele masumiyetin simgesi olan çocukları-
mızın istismara uğramasına asla taham-
mül edemeyiz. Bir insanlık suçu olarak 
gördüğümüz çocuk istismarının önlenme-
si için her türlü tedbiri almakta kararlıyız. 
Bu çerçevede hem suçu önleyecek tedbir-
lerin alınması, hem de suçun gerçekleme-
sinin ardından cezaların verilmesi ve re-
habilitasyon programlarının uygulanması 
şarttır. İşte bu amaçla ilgili bakanlarımız-
dan oluşturduğumuz komisyon vasıtasıyla 
yoğun bir çalışma ortaya koyduk. Sonuçta 
ortaya “Çocukların İhmal ve İstismarının 
Önlenmesi Acil Eylem Planı” çıktı. Bu plan-
da koruyucu ve önleyici tedbirlere ilişkin 
kapsamlı hususlar yer alıyor. 

Milletimizin vicdanını yaralayan çocuk 
istismarıyla ilgili cezaları ağırlaştıran ka-
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nuni düzenleme de, ayrıca Meclis Başkan-
lığımıza sunuldu. Bu tasarıda, çocuklara 
nitelikli istismar suçunun üst ceza sınırı 
20 yıldan 40 yıla çıkartılıyor. Suçun nite-
likli olması halinde ceza müebbete veya 
ağırlaştırılmış müebbete kadar yükselti-
lebilecek. Ağırlaştırılmış müebbet cezası 
alan kişi 50 yıl, müebbet hapis cezası alan 
kişi 40 yıldan önce cezaevinden çıkamaya-
cak. Çocuklara yönelik istismar suçunu iş-
leyenler için “Kimyasal kastrasyon” tedbiri 
uygulanabilecek. Çocukların mağdur ol-
duğu olaylarla ilgili yayın kısıtlaması veya 
yayın yasağı konulabilecek. 

Cinsel suçlar, uyuşturucu imal ve ticareti, 
müstehcenlik, fuhuş gibi suçlardan mah-
kum olanların, çocukların yoğun olarak 
bulunduğu yerlerde çalıştırılması veya 
bu tür yerleri işletmeleri yasaklanabile-
cek. Çocukların adli süreçte mağduriyet 
yaşamamaları için, en azından büyük il-
çelerde bir yıl içinde mutlaka Çocuk İzlem 
Merkezleri kurulacak. Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığımız tarafından yürütülen 
Aile Sosyal Destek Programı vasıtasıyla bu 
amaçla hane ziyaretleri gerçekleştirilecek. 
Hane ziyaretleri araştırmalarla destekle-
nerek, çocuklara yönelik risk haritaları 
oluşturulacak. Ailelere, öğretmenlere ve 
çocuklara verilecek eğitimlerle, bu konu-
da bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek. 
Bunlar ve diğer tedbirlerle, çocuklarımızın 
güvenli ve sağlıklı bir şekilde hayata hazır-
lanmasını hedefliyoruz. Milletimizden bu 
konuda bilinçli davranmasını ve kurumla-
rımıza yardımcı olmasını bekliyoruz.

Değerli arkadaşlar, 

Geçtiğimiz günlerde Avrupa’da, hepimizin 
üzüntüyle takip ettiği bir hadise yaşandı. 
Almanya’nın bir şehrinde, terör örgütü 
yandaşları, her zamanki gibi serbestçe gös-
teri yapıyor. Bu tavır sadece Almanya’ya 
mahsus da değildir. Dünyanın öte tarafına, 
Amerika’ya gittik, orada da benzer bir du-
rumla karşılaştık. Terör örgütü yandaşları 
burnumuzun dibine kadar sokulmuşken, 
Amerikan polisi müdahaleyi bizim vatan-
daşlarımıza, bizi korumakla görevli ken-
di polislerimize yöneltmiştir. Fransa’da, 
Belçika’da, Hollanda’da, Avusturya’da; 
velhasıl aşağı yukarı tüm Batı ülkelerinde 
durum aynıdır. Terör örgütü yandaşları, 
taşıdıkları pankartlarla, attıkları slogan-
larla, kullandıkları jargonla PKK yanlısı 
veya FETÖ’cü olduklarını açıkça gösteri-
yorlar. Herkesin gözü önünde yaşanan bu 
tür hadiselere itiraz ettiğimizde de, güya 
sivil toplum kuruluşu olan saçma sapan 
derneklerin, vakıfların ismini verip, olayı 
meşrulaştırmaya çalışıyorlar. 

Demokrasinin ve özgürlüklerin kalesi ol-
duğu iddiasıyla yola çıkan Avrupa’nın 
terör örgütlerinin oyuncağı haline dö-
nüştüğünü görmenin üzüntüsü ve öfkesi 
içindeyiz. Bizim dağda aradığımız terör 
örgütü mensuplarının Avrupa ülkelerinin 
sokaklarında karşımıza çıkmasından bık-
tık usandık. Geçmişte, rahmetli Özdemir 
Sabancı’nın katillerinin yıllarca ellerini 
kollarını sallayarak ülkelerinde gezmeleri-
ne izin verenler, şimdi tüm şehirlerini te-
röristlere ve terörist sevicilere tahsis etmiş 
durumdadır. Maalesef, baktığımız yerden 



Recep Tayyip ERDOĞAN

214

Avrupa’yı şu şekilde görüyoruz: Avrupa’da 
demokrasi, sadece Türkiye’ye karşı olan-
ların hakkıdır. Avrupa’da özgürlükler, sa-
dece Türkiye’ye hakaret edenler içindir. 
Avrupa’da ülkemize yönelik her türlü düş-
manlığı gösterme hakkına sahipsiniz. Bu-
na karşılık Türkiye’nin lehine en küçük bir 
faaliyete kalkışırsanız, salon tahsislerinin 
iptalinden sınırdışı tehditlerine kadar uza-
nan acayip bir yaptırımlar listesiyle muha-
tap olursunuz. 

Terör, Kendisini Besleyen  
Eli Gün Gelir Mutlaka Isırır

Türk Milleti, bu tür tehditlere pabuç bırak-
maz. Ama Avrupa ülkeleri şunu iyi bilsin-
ler ki, kendi sonlarını kendi elleriyle hazır-
lıyorlar. Bugün Türkiye’nin başına musal-
lat olduğu için el üstünde tuttukları terör 
örgütleri, eninde sonunda nefretlerini ve 
namlularını onlara çevireceklerdir. Terö-
rizmin doğası budur; kendisini besleyen 
eli gün gelir mutlaka ısırır. 

Buradan Avrupa’daki vatandaşlarıma ses-
leniyorum: Bulunduğunuz ülkelerde gur-
bette değil, birinci sınıf insan haklarına 
sahip olarak yaşayacağınız yeni vatanı-
nızdasınız. Ana vatanınız bakidir, siz yeni 
vatanınıza sıkı sahip çıkın. Bunun için, ya-
şadığınız ülkelerin vatandaşlık hakkından 
mutlaka faydalanın. Eğitimden iş kurmaya 
kadar tüm imkânlarını sonuna kadar de-
ğerlendirin. Ana dilinizden, inancınızdan, 
kendi içinizdeki dayanışmanızdan asla 
taviz vermeyin; ama yaşadığınız ülkenin 
dilini ve sosyal ortamını da mutlaka en iyi 

şekilde öğrenin. En önemlisi siyasette mut-
laka etkin olun; bizzat siyasi partilerde ve 
siyaset mekanizmalarında görev alın. 

Bölücü örgüt yandaşlarının en büyük avan-
tajı, sayıları az da olsa, belli yerlerde küme-
lenerek siyaset mekanizmasında söz sahi-
bi olmalarıdır. Ülkesine, milletine, bayra-
ğına, ezanına bağlı vatandaşlarımız birlik 
olduğunda, siyasi partiler ve siyasetçiler 
üzerinde onlardan on kat, yüz kat daha et-
kili olma imkanına sahiptir. Ticarete önem 
verin. Para, hemen her yerde olduğu gibi, 
Avrupa’da da en büyük güçtür. Vatandaş-
larımız, ekonomik, siyasi, sosyal alanlarda 
sayısal çoğunluklarına uygun konum sahi-
bi olduğunda, şu anda yaşadığımız sıkıntı-
ların çoğu kendiliğinden çözülecektir. Biz, 
ilgili kurumlarımızla, her zaman olduğu 
gibi, bugün de dünyanın neresinde olursa 
olsun tüm vatandaşlarımızın, kardeşleri-
mizin, dostlarımızın yanında olmayı sür-
düreceğiz. 

Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe, ula-
şamadığı hiçbir yer, muktedir olamadığı 
hiçbir mesele kalmayacaktır. Cumhur-
başkanıyla, Meclisiyle, Hükümetiyle gece 
gündüz çalışarak, inşallah ülkemizi hedef-
lerine ulaştıracağız. Rabbim yar ve yardım-
cımız olsun. 

Bu duygularla bir kez daha sizlere Meclis 
çalışmalarında başarılar diliyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.
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Sevgili İstanbullular, İstanbul’un gözbe-
beği Fatih’te AK Parti bayrağını dalgalan-
dıran kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, hasretle 
selamlıyorum. Buradan, Fatih’in tüm ma-
hallelerindeki vatandaşlarıma selamları-
mı iletiyorum. 

Kardeşlerim, 

Dışarıda salonun beş misli bir katı-
lım vardı. Fevzipaşa Caddesinde bir 
dükkâna uğradım. Orada bir kahve içtik. 
Dışarıya çıkınca vatandaşlarımızın mi-
ting meydanı kurduğuna şahitlik ettik. 
Bu coşkuyu, heyecanı 2019’a taşımamız 

Suriye’de Yapılan Son 
Operasyonu Doğru Buluyoruz

AK Parti Fatih İlçe Kongresi | İstanbul | 14 Nisan 2018
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lazım. Eğer bu heyecan 2019’a taşınırsa 
seçimlerden bambaşka bir neticeyle çı-
karız. Gittiğim her ilde, ilçede bu heye-
cana tanıklık ediyorum.

Kardeşlerim, 

Biliyorsunuz son günlerde, rejimin kimya-
sal silahla yaptığı bir saldırının ardından, 
Amerika ve Rusya’nın başını çektiği bir 
restleşmeye şahit olduk. Bu sabah erken 
saatlerde Amerika, İngiltere ve Fransa ta-
rafından, füze ve uçaklarla rejim hedefle-
rine yönelik sınırlı olduğu açıklanan bir 
operasyon yapıldı. Rejimin, daha önce de 
çeşitli defalar yaptığı bu tür saldırıların ce-
vapsız bırakılması elbette düşünülemezdi. 
Bu bakımdan yapılan operasyonu doğru 
buluyoruz. Niye? O yavruların kimyasal 
silahlara hedef olmasını tasvip etmemiz 
mümkün değil. Bu saldırının faillerinin 
bunun bedelini ödemesi lazım. Böylece re-
jim, son günlerde tırmandırdığı muhalif-
lere yönelik insanlık dışı, hak-hukuk tanı-
maz saldırılarının cevapsız kalmayacağını 
görmüş oldu. 

Ancak, kimyasal saldırıya gösterilen bu 
hassasiyetin, rejimin konvansiyel silahlar-
la katlettiği yüzbinlerce masum Suriyeli 
için de sergilenmesi gerektiğine inanıyo-
ruz. Şayet öyle olsaydı, evvela 2011 yılın-
da Dera’da başlayan hadiselerden beri 
katledilen yüzbinlerce masum çocuğun, 
kadının, sivilin hesabı sorulurdu. Maa-
lesef, Suriye’de oynanan oyun başkadır. 
Suriye’de yapılan iş, önce rejimin zulmüne 
sessiz kalmak, ardından bir terör örgütü-
nü el altından destekleyip sahaya sürmek, 

sonra da başka bir terör örgütüyle asıl 
projeyi hayata geçirmektir. Biz bu oyunu 
çoktan çözdük. Eğer hedef DEAŞ ise, biz 
bu örgütle zaten savaşıyoruz. Fırat Kalka-
nı Harekâtında 3 bin DEAŞ’lıyı etkisiz hale 
getirdik. Suriye’de gerçekten ülke halkının 
güvenliği, huzuru, geleceği, hakları için bir 
adım atılacaksa, önce hem rejime, hem de 
DEAŞ’ından PYD’sine tüm terör örgütleri-
ne karşı aynı ilkeli tavrın ortaya konması 
gerekir. Suriye halkı rejimin zulmüyle te-
rör örgütleri arasında tercih yapmak zo-
runda bırakılmamalıdır. Türkiye olarak, 
suriye topraklarını tüm terör örgütlerin-
den temizleyerek güvenli ve yaşanabilir 
yerler haline getirmek istiyoruz. 

İşte buraya gelmeden önce Suriyeli kardeş-
lerimle karşılaştım. Kimisi ders çalışmakla 
meşguldü, kimisi de şakır şakır Türkçe ko-
nuşuyordu. Mutlu oldum, sevindim. Ama 
birileri bunu anlamıyor. Bay Kemal galiba 
bugün Hatay’a gidiyor, kendisine hayırlı 
yolculuklar diliyorum.  Biz dalga geçme-
yiz, takdir ederiz. Yanına hangi sanatçıyı 
aldığına da bakmayız, yeter ki gitsinler. 

Ne Rejimin Zulmüne Rıza 
Göstereceğiz, Ne de PYD ve 
DEAŞ’a Göz Açtıracağız

Türkiye’nin Suriye’deki varlığı ile ken-
di projelerini bir tutanlar, her şeyden 
önce Suriye halkına haksızlık yaparlar. 
Suriye’de etkinlik yürüten unsurlar içinde, 
kontrolü altındaki bölgeleri, güvenliği ve 
altyapısıyla yeniden yaşanabilir kılan tek 
güç Türkiye’dir. Bizim operasyon bölge-
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lerimizle, rejimin ve terör örgütleri eliyle 
sahada varlık gösterenlerin operasyon yü-
rüttüğü yerlerin durumu mukayese edildi-
ğinde, bu gerçek daha iyi anlaşılacaktır. 

Ülkemize sığınan milyonlarca Suriyeliden, 
ne rejimin, ne PYD’nin, ne de DEAŞ’ın ha-
kim olduğu yerlere kimse geri dönmüyor. 
Ama Türkiye’nin bulunduğu her yere akın 
akın geri dönüşler yaşanıyor. Bu bile tek 
başına Suriye’deki gerçek durumu anlat-
maya yeterlidir. 

Bu sabah İngiltere Başbakanı Sayın There-
sa May’le görüştüm. Atılan bu adımın içe-
riğini kendileriyle konuştuk. Tabii Rusya 
ile Amerika arasındaki sıkıntının da bir an 
önce giderilmesi gerektiği yönündeki dü-
şüncelerimi bu görüşmede dile getirdim. 
Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron’la 
görüşeceğim. Sayın Putin’le de bir görüş-
memiz olacak. Bu bölgede üzerimizdeki 
yük çok ağırdır. Niye? Çünkü Suriye ile 
911 kilometre sınırımız var. Orada akraba-
lıklar var. 

Biz kendimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz 
için doğru bildiğimiz yolda ilerlemeyi sür-
düreceğiz. Ne rejimin zulmüne rıza göste-
receğiz, ne de PYD ve DEAŞ terör örgütleri-
ne göz açtıracağız. Dün Dabık’ta, El Bab’ta 
DEAŞ’ın başını bunun için ezdik. Halen 
Afrin’de PYD’yi açtığı çukurlara bunun 
için gömüyoruz. Münbiç’ten Haseke’ye ka-
dar olan sınır boylarımızdaki tüm terörist-
lere de inşallah aynısını yapacağız. 

Sahada bu şekilde yolumuza devam eder-
ken, soruna Cenevre ve Astana süreçleri 

çerçevesinde çözüm bulunması gayretleri-
ne destek vermeyi de sürdüreceğiz. Diğer 
yandan, Suriye özelinde başlayan ama hız-
la yayılma potansiyeline sahip bulunduğu 
görülen son kriz, dünyanın nasıl büyük bir 
tehdit altında olduğunu ortaya koymuştur. 

Buradan tüm dünyaya bir çağrıda bulunu-
yorum: Gelin, kimyasalıyla, konvansiyone-
liyle kitle imha silahlanlarının her çeşidini 
ve mevcut silahların geleceğini masaya ya-
tıralım. Gelin, Suriye’de yaşanan son krizi, 
yeni nükleer ve konvansiyonel silahlanma 
projelerine dev kaynaklar aktarmanın de-
ğil, bu imkânları tüm insanlığın hayrına 
kullanmanın vesilesi haline getirelim. Bu-
nu başardığımızda dünya herkes için daha 
güvenli, daha güzel, daha yaşanabilir bir 
yer haline dönüşecektir. 

Kardeşlerim, 

İstiklalini ve istikbalini güvence altında 
tutabilmek için Türkiye sürekli büyümek, 
gelişmek, ileriye gitmek, güçlü olmak zo-
rundadır. Milletimiz Türkiye’yi hedefle-
rine ulaştırma görevini, hem hükümette, 
hem de büyük ölçüde belediyelerde bize 
vermiştir. Bu vazifeyi hakkıyla yerine ge-
tirmek için bugüne kadar çok önemli icra-
atlar gerçekleştirdik. Her seçimi, milleti-
mizin bize olan güveninin, itimadının bir 
göstergesi olarak gördük. İster milletvekili, 
ister belediye, ister cumhurbaşkanlığı seçi-
mi, isterse halkoylaması olsun, her seçime 
bir imtihan nazarıyla baktık. En son imti-
hanımızı da 16 Nisan’da verdik. Fatih, 16 
Nisan halkoylamasında, yüzde 51’4’lük 
EVET oranıyla, İstanbul ortalamasının 



219

Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-2

üzerine çıktı ama Türkiye ortalamasın da 
kaldı. Fatih’e bu yakışır mı? İnşallah, 2019 
seçimlerinde Fatih’te çok farklı bir man-
zarayla karşılaşacağız. Hem belediye baş-
kanlığında, hem milletvekilliğinde, hem 
de Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Fatih 
ilçemiz, şöyle tarihe geçecek oranlarla, şa-
nına yakışanı yapacaktır.  Bu ismi taşımak 
öyle kolay değil… İsminiz Fatih’se, sizin de 
Fatih gibi neticeler elde etmeniz gerekiyor. 
Bunun için de çok çalışmamız lazım. 

Ben Fatih’te doğmadım, ama burada çok 
günlerim geçti. İmam hatibi Fatih’te oku-
dum.  Siyaseti Fatih’te yaptım. Nereden ba-
karsanız bakın, ömrümün 20 yılı burada, 
Fatih’te geçti. Onun için Fatih’in mahallele-
rini iyi bilirim. 

Ömrümüz Oldukça, Ülkemizle 
Birlikte İstanbul’umuza Hizmet 
Etmeyi Sürdüreceğiz

Kardeşlerim,

AK Parti’nin en önemli özelliği, geçmiş ör-
neklerinin aksine, hep yapmanın, ihya et-
menin, inşa etmenin peşinde koşmasıdır. 
Bu anlayışın en önemli, en somut icraatla-
rını, İstanbul’da görmek mümkündür. Her 
konuda olduğu gibi, şehirlerimizin inşası 
ve ihyasında da öncelikler belirleyici ol-
muştur.

Bir dönem İstanbul’un gecekondular ta-
rafından kuşatılması, hatta yer yer istila 
edilmesinin sebebi, işte bu öncelik sıra-
lamasının yapılamamasıdır. Türkiye’nin 

dört bir yanından İstanbul’a yönelen göçü 
önleyecek tedbirleri alamayanlar, bu şeh-
re gelen insanları nizami bir şekilde iskân 
da edememişlerdir. İnsanımız, zaten ken-
di imkânlarıyla, öyle veya böyle başlarını 
sokacak ev yapıyorlardı. Hiç değilse, aynı 
imkânlarla bu evlerin, mahallesiyle, cadde-
siyle, sokağıyla, kamu tesisleriyle düzgün 
bir şekilde yapılmasını sağlamının önünde 
hiçbir mani yoktu. Maalesef bizden önce 
İstanbul’da bu yapılmadı. Çünkü iskân işi, 
imkândan önce zihniyet işidir.  Vizyon ol-
mayınca proje de olmuyor. Sonuçta ortaya, 
önce dev yerleşim yerlerinin kurulduğu, 
ardından altyapısının getirildiği, en son 
olarak da imarının yapıldığı şehirler çıkı-
yor. Hadi yeni kurulan yerleri bir kenara 
bıraktık, şehirlerimizin Fatih gibi kadim 
bölgelerine de sahip çıkamadık. Surlarda-
ki gecekonduları hatırlıyorsunuzdur. Cami 
bahçelerindeki, türbe kenarlarındaki, nice 
tarihi eserin içindeki, dışındaki garabet 
yapıları, derme çatma kulübeleri herhalde 
unutmamışsınızdır. Yenisini doğru yapma-
yı bıraktık, eskisine sahip çıkamayan bir 
anlayış yüzünden, İstanbul gibi bir cevheri 
tehlikeye attık. 

Hamdolsun, 1994 yılında Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığını ve bazı ilçelerdeki bele-
diye başkanlıklarını aldığımız günden be-
ri, İstanbul’u yenisiyle ve eskisiyle, tarihi-
ne, adına, şanına layık bir şehir haline ge-
tirmenin mücadelesi içindeyiz. Bu süreçte 
çok önemli, çok güzel, çok hayırlı nice işler 
yaptık. Elbette eksiklerimiz olmuştur, hat-
ta hatalarımız da olmuştur. Fakat asla bun-
larda ısrarcı olmadık, farkına vardığımız 
anda düzeltmenin yollarını aradık. Bugün-
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kü İstanbul’un çeyrek asır öncesinden çok 
daha güzel olduğunu, hayat kalitesi çok da-
ha yüksek bir şehir olduğunu kimse inkâr 
edemez. 

Rabbime, bize bu şehre ve bu şehrin insan-
larına hizmet etme imkânı verdiği için ne 
kadar şükretsem azdır. İnşallah, ömrümüz 
oldukça da, ülkemizle birlikte İstanbul’u-
muza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. 

Kongremiz hayırlı olsun. Kalın sağlıcakla. 
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Aziz İstanbullular, sevgili Başakşehirliler, 
AK Parti Teşkilatımızın kıymetli mensup-
ları, değerli yol ve dava arkadaşlarım, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle, hürmetle se-
lamlıyorum. Buradan, Başakşehir’in tüm 
mahallelerindeki vatandaşlarıma selamla-
rımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Kardeşlerim, 

Ecdat “Erken kalkan yol alır” diyor. Bizim 
de 2019 hazırlıklarına şimdiden başlama-
mız gerekiyor. Belediye seçimlerine daha 
11 ay, Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine daha 1,5 sene var diyerek, asla 
rehavete kapılmamalıyız. Zira biz ana mu-
halefet gibi milleti ufukta sandığı görün-

Siyaseti Yalan Ticaretine 
Asla Çevirmedik

AK Parti Başakşehir İlçe Kongresi | İstanbul | 14 Nisan 2018
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ce hatırlayan, vatandaşın kapsını sadece 
seçimden seçime çalan bir siyasi parti de-
ğiliz. Biz, her karış toprağı şehit kanlarıy-
la sulanmış bu aziz vatana aşkla, imanla, 
tutkuyla hizmet eden bir hareketiz. Her 
zaman söylediğim gibi biz, “Halka hizmeti 
Hakk’a hizmet” gören, bu dünyadan göç-
tükten sonra geride hoş bir sada bırakmak 
için çabalayan bir kadroyuz.

Biz yarın seçim olacakmış gibi çalışan, di-
namik, disiplinli bir siyasi partiyiz. Birileri 
İstanbul’da çeyrek asra yaklaşan hizmet 
yolculuğumuzun sırrını çok farklı yerler-
de arıyor. İçeride ve dışarıda bazıları, mil-
letimizin bize ve partimize olan teveccühü-
nün sebebini bir türlü idrak edemiyorlar. 
Oysa ön yargılarının esiri olmak yerine 
partimizin felsefesine, kurucu değerlerine, 
AK Kadronun siyasete yaklaşım tarzına 
baksalar, meseleyi çözecekler.  Bizi kendi 
sığ dünyalarına hapsetmek yerine samimi-
yetle analiz etmeye çalışsalar, başarımızın 
sırrına da vakıf olacaklar. Ama onlar AK 
Parti’yi “anlamak” için değil “yaftalamak” 
için uğraşıyorlar. Hırsını aklının önüne 
koyana yapılacak hiçbir şey yoktur. Dün-
yada hiç kimse, görmek istemeyen kadar 
kör değildir. Biz bugüne kadar olduğu gi-
bi, inşallah, gelecekte de bu çevreleri ya-
nıltmaya devam edeceğiz. İcraatlarımızla, 
eserlerimizle, dünya çapında ses getiren 
projelerimizle milletimize hizmet etmeyi 
sürdüreceğiz. Her seçimde başarı çıtamızı 
daha yükselterek inşallah ülkemizi muasır 
medeniyetler seviyesinin de üstüne taşı-
yacağız. AK Parti’nin yorulmasını, tökezle-
mesini, pes etmesini bekleyenler şimdiye 
kadar hep hüsrana uğradılar. Bizim sal-

dırılar karşısında geri adım atacağımızı, 
yılacağımızı düşünenler, yanılmaktan bir 
türlü usanmadılar.

Kanal İstanbul’la Karadeniz’i 
Marmara’ya Bağlayacağız

AK Partiyi engellemek için kırk takla a-
tanları; ilke, ahlak, değer ne kadar kutsal 
varsa hepsini de ayaklar altına alanları 
bozguna uğratacağız. Medya operasyon-
larıyla; milletten, hayattan, Türkiye’nin 
gerçeklerinden kopuk 3-5 köşe yazarının 
gaz vermesiyle iktidar hayali kuranları, 
inşallah bir kez daha sandığa gömeceğiz. 
Siyaset simsarlarının “Üç benzemezi” bir 
araya getirerek AK Parti’nin önünü kesme 
hesapları, şimdiye kadar olduğu gibi 2019 
seçimlerinde de boşa çıkacaktır. Fildişi 
kulelerinden ahkâm kesenlerin hevesleri, 
bir kez daha milli iradenin hakikat duva-
rına çarparak darmadağın olacaktır. Bu 
süreçte elbette en büyük görev bizlere ve 
sizlere düşüyor. 2019’a kadar her bir yol 
arkadaşımın, AK davaya gönül veren tüm 
kardeşlerimin tam bir seferberlik ruhuyla 
çalışması, koşturması gerekiyor. Başakşe-
hir teşkilatımızın bu zorlu maratona hazır 
olduğuna inanıyorum.

Değerli yol arkadaşlarım,

AK Parti’nin 15 yıllık karnesi, 2019’a giden 
süreçte bizim en büyük referans kaynağı-
mızdır. Kanal İstanbul’u bu yıl içinde sü-
ratle başlatarak, Karadeniz’i Marmara’ya 
bağlayacağız. Bu işte gecikmenin bedelini 
gördünüz değil mi? Ne oldu? Boğazda bir 
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gemi yalıya çarptı. Gecikmenin bedelini 
ödedik. 

Hamdolsun bugüne kadar ne söz vermiş-
sek, vatandaşlarımıza neyi taahhüt etmiş-
sek, er ya da geç onu hayata geçirdik. Afaki 
sözlerle milletimizden oy toplamanın pe-
şine düşmedik. Sırf birkaç oy daha fazla 
alacağız diye, ülkemizin geleceğini ipotek 
altına alan popülist söylemlere prim ver-
medik. Hele hele ana muhalefet gibi siya-
seti yalan ticaretine asla çevirmedik. AK 
Parti son 15 yılda ülkemize kazandırdığı 
eserlerle, doğrudan hayata dokunan proje-
lerle; demokraside, hukukta, adalette, eko-
nomide, sağlıkta, gerçekleştirdiği reform-
larla milletimizin nazarından ibra olmuş, 
rüştünü ispat etmiş bir harekettir.

Sizler Türkiye’nin her alanda kat ettiği me-
safenin en yakın şahidisiniz. İstanbul’daki 
birçok ilçe gibi Başakşehir de AK Parti’nin 
hizmet anlayışının en yakın şahididir. Eği-
timde Başakşehir, 82’si devlet okulu, 142’si 
özel okul olmak üzere toplam 224 okulla 
adeta İstanbul’un eğitim üssü haline gel-
di. 60 bin metrekarelik kapalı alanıyla 
Türkiye’nin en büyük İmam Hatip Lisesi, 
burada, Başakşehir’de bulunuyor. Sosyal bi-
limlerde marka bir kurum haline dönüşen 
İbn Haldun Üniversitemiz, Kayaşehir’deki 
Güney Kampüsünde eğitime başladı. 

Başakşehir’e, İstanbul’un en büyük yaşam 
alanlarından biri olan Kayaşehir Meydan’ı-
nı kazandırıyoruz. 400 bin metrekarelik 
bu meydanda, belediye hizmet binamızla 
Türkiye’nin en güzel Botanik Parkını da 
inşa ediyoruz. 

Ayrıca inşası devam eden 9 viyadük, 4 üst 
geçit köprüsü ve 9 alt geçit köprüleriyle il-
çemizdeki trafik sorununu ortadan kaldı-
rıyoruz. Arnavutköy-Sultangazi Yolu bağ-
lantısı tamamlandı, Onurkent-Oyakkent 
bağlantı yolu ulaşıma açıldı. Tüm viyadük-
ler tamamlandığında TEM Yolu’na, Trakya 
Otoyolu, 3’üncü Havalimanı ve Yavuz Sul-
tan Selim Köprüsü yollarına bağlantılar ar-
tık çok daha kolaylaşıyor. Mevcut 3 metro 
hattına ilaveten, 4’üncü Metro hattımızın 
çalışmalarına da başlıyoruz. 

Başakşehir, Sular Vadisi ve Gölet projesi 
yanında 105 parkı ile İstanbul’un en yeşil 
ilçelerinden biridir. İlçemizdeki kişi başı-
na düşen yeşil alan miktarı İstanbul ortala-
masının neredeyse 3 katıdır.  Kayabaşı’nda 
TOKİ tarafından 1,5 milyon metrekarelik 
devasa bir park daha inşa ediliyor. 

Ayrıca spor alanında da Başakşehir’e muh-
teşem bir eser kazandırıyoruz. İlçemize bir 
olimpiyat kenti kuruyoruz… Olimpiyat Sta-
dı çevresindeki yaklaşık 3 milyon metreka-
re alanda gerçekleştirilecek projeyle, futbol-
dan, güreşe, okçuluk ve at binmeye kadar 
her sporun yapılabileceği, dünya çapında 
bir Olimpiyat ve Spor Adası oluşturacağız.

Bize Saldıranlara En Güzel  
Cevabı Yine Sandıklarda  
Destan Yazarak Vereceğiz

Değerli Kardeşlerim,

Sadece Başakşehir’de değil; 780 bin kilo-
metrekarenin her bir karışında, 81 vilaye-
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timizin, 921 ilçemizin tamamında devam 
eden projelerimiz, hizmetlerimiz, çalışma-
larımız var. Yalnızca Türkiye’de değil; dün-
yanın birçok ülkesinde hayata geçirdiğimiz 
eserler, camiler, köprüler, yollar, kütüpha-
neler var. Afrika’dan Asya’ya, Balkanlar’dan 
Güney Amerika’ya kadar, nerede bir ihtiyaç 
sahibi, mazlum, mağdur varsa, onun yardı-
mına koşan bir Türkiye var. Bugün bölge-
sinde ve ötesinde söz sahibi, itibar sahibi 
bir ülkemiz var. Bu başarılarımız inanın 
yüz milyonlarca kardeşimiz tarafından he-
yecanla, sevinçle, gururla karşılanıyor. Dün-
yanın birçok ülkesinde Türkiye’nin projele-
ri, başarıları, diplomatik ve askeri zaferleri 
konuşuluyor. Nasıl meyve veren ağaç taş-
lanırsa, elbette bizim iftihar tablomuzu çe-
kemeyenler de çıkıyor. Dünyanın en kanlı 
terör örgütlerinin üzerimize salınmasının,  
kur silahıyla ekonomimizin hedef alınması-
nın sebebi işte budur.

Türkiye, bekasını, bağımsızlığını ve gele-
ceğini hedef alan her hain teşebbüsten, 
Allah’ın izniyle, güçlenerek çıkmıştır. At-
lattığımız her badire bizi, partimizi ve mil-
letimizi saldırılara karşı çok daha dirençli 
hale getirmiştir. İnşallah bu şekilde de de-
vam edeceğiz. Bize ve partimize saldıranla-
ra en güzel cevabı yine sandıklarda destan 
yazarak vereceğiz. 2019’da milletimizden 
tekrar çok güçlü bir şekilde onay alacak, 
güven tazeleyecek, hizmet kervanımızı de-
vam ettireceğiz. Ben sizlere, siz dava arka-
daşlarıma güveniyorum. Bilhassa hanım 
ve genç kardeşlerimden yüreklerindeki 

AK Parti sevdasını Başakşehir’in her köşe-
sine ulaştırmalarını bekliyorum.

Kalın sağlıcakla.
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Sevgili Avcılarlı kardeşlerim, AK Parti 
bayrağını Avcılar’da dalgalandıran kıy-
metli dava arkadaşlarım, sevgili gençler, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, hasretle 
selamlıyorum. Buradan, Avcılar’ın tüm 
mahallelerindeki vatandaşlarıma selam-
larımı iletiyorum. 

Avcılar, 16 Nisan halkoylamasında, yüzde 
41’lik EVET oranıyla, beklentimizin çok al-
tında kaldı.  Oysa ben Avcılar’dan çok daha 
iyi bir netice bekliyordum. İnşallah, 2019 
seçimlerinde burada çok farklı bir manza-
rayla karşılaşacağız. Hem belediye başkan-
lığında, hem milletvekilliğinde, hem de 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Avcılar’ın 

Hükümetlerimiz Döneminde 
İstanbul’a 210 Milyar Liralık 

Yatırım Yaptık

AK Parti Avcılar İlçe Kongresi | İstanbul | 14 Nisan 2018
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16 Nisan sonuçlarını tersine çevireceğine 
inanıyorum.

Kardeşlerim,

Ziya Paşa ne güzel söylemiş:

“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde”

Biz de bugüne kadar hep eserlerimizle 
konuşmaya, eserlerimizle kendimizi an-
latmaya çalıştık. Türkiye yıllarca “Lafla 
peynir gemisi yürütmeyi” maharet sanan 
siyasetçiler, yöneticiler elinde vaktini ve 
enerjisini heba etmiştir. Geçtiğimiz 15 yıl-
da, bir yandan ülkemize yönelen nice sal-
dırıyı göğüslerken, diğer yandan da her 
alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanların 
tamamının katbekat fazlası hizmetler ger-
çekleştirdik. Bu hizmetlerin en yakın şahi-
di İstanbul’dur, Avcılar’dır. 

Ben 20 yaşımdan bu yana Avcılar’ı iyi bi-
lirim. Avcıların geçmişine şöyle bir baktı-
ğımızda, mübadeleden itibaren ne büyük 
zorluklar, ne büyük yokluklar, ne büyük 
sıkıntılarla bugünlere geldiğini görüyoruz. 
İlçemizin isminin nereden geldiğini bili-
yorsunuz değil mi? Bu isim, İstanbul’un 
av meraklılarının mesken tuttukları, her 
fırsatta gelip vakit geçirdikleri, eğlendik-
leri, burada yaşayan insanların da onlara 
rehberlik ettiği dönemlerden kalmadır. 
Yarım asır öncesinin plansız, programsız, 
kontrolsüz göç akınından Avcılar da payı-
na düşeni almıştır. Tarihi yarımadanın he-
men arkasında, Küçükçekmece ile Marma-
ra Denizi arasındaki bu ilçemizin makus 

talihi, 1994’ten itibaren büyükşehir bele-
diyesinde, 2002 Kasım’ından itibaren de 
hükümette gerçekleştirdiğimiz icraatlar 
ile değişmiştir.

Hükümetlerimiz döneminde İstanbul’a 
210 milyar liralık yatırım yaptık. 
Marmaray’la, Avrasya Tüneli’yle, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü’yle İstanbul’un iki 
yakası arasındaki ulaşımı hem çeşitlendir-
dik, hem kolaylaştırdık. İstanbul’u İzmir’e 
bağlayacak otoyolun yapımı sürerken, bu 
projenin önemli bir bölümü olan Osman 
Gazi Köprüsünü hizmete açtık. Kınalı-Te-
kirdağ-Çanakkale-Balıkesir otoyolunun 
çalışmaları devam ediyor. Bu otoyolun 
boğaz geçişi olan 1915 Çanakkale Köp-
rüsünün inşasına başladık. Yüksek hızlı 
trenle İstanbul’u, Ankara’ya, Eskişehir’e, 
Konya’ya, Kocaeli’ne, Sakarya’ya, Bilecik’e 
bağladık. İnşası süren yeni hatlarla 
Sivas’tan Antalya’ya, İzmir’den Adana’ya, 
Gaziantep’e kadar ülkemizin dört bir yanı-
na hızlı tren hatlarıyla ulaşmak mümkün 
hale gelecek. Dünyanın en büyük havali-
manını İstanbul’da inşa ediyoruz, ilk eta-
bını inşallah yıl sonuna doğru hizmete açı-
yoruz. Kanalistanbul, dünya çapında bir 
projedir. Ön hazırlıkları sürüyor, inşallah 
yakında ihalesine çıkılacak. 

TOKİ Vasıtasıyla İstanbul’a 
156 Bin Konut Kazandırdık

Raylı sistemler, İstanbul’un ulaşımında 
son dönemde yaptığımız en büyük atılım-
lardan biridir. Daha bir kaç ay önce Üskü-
dar-Ümraniye Metrosunu hizmete açık. 
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Bugüne kadar İstanbul’a 17 kilometrelik 
tünel, 160 kilometrelik metro hattı inşa 
ettik. Hedefimiz, 2020 yılına kadar tünel 
uzunluğunu 68 kilometreye, metro uzun-
luğunu 355 kilometreye çıkarmaktır. Daha 
sonrası için de 120 kilometre yeni tünel, 
650 kilometre ilave metro hattı projeleri-
miz var. 

Sağlıkta, İstanbul’u sadece ülkemizin değil, 
dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline 
dönüştürdük. Son 15 yılda İstanbul’a 51’i 
hastane olmak üzere 127 yeni sağlık tesisi 
kazandırdık. Yatırım bedeli 5 milyar lirayı 
aşan 16 yeni sağlık merkezinin inşası sü-
rüyor. Şehrin her iki yakasına da ayrı ayrı 
toplam 7 bin yatak kapasiteli iki dev şehir 
hastanesi planladık. Başakşehir Hastanesi 
inşa ediliyor, Sancaktape Hastanesi’yle il-
gili hazırlıklar sürüyor. 

İstanbul’un konut kalitesinin yükseltilme-
sinde, TOKİ öncülüğünde yürütülen proje-
lerin çok büyük payı vardır. Geçtiğimiz 15 
yılda TOKİ vasıtasıyla İstanbul’a 156 bine 
yakın konut kazandırdık. Restorasyonlar, 
aslına uygun yenilemeler, kadim mimari-
mize uygun yeni projelerle İstanbul’un ta-
rihi mirasına sahip çıkıyoruz. 

İçmesuyu ve temizlik sorunu, eskiden 
İstanbul’un başının belasıydı. Tabii genç-
ler bilmez ama, orta yaş ve üzeri kuşak, 
şehrin adeta koktuğu o günleri iyi hatırlar. 
Bugün İstanbul, ülkemizin içme suyu so-
runu olmayan büyük şehirlerinin başında 
geliyor. Istranca, Yeşilçay ve Melen Projele-
ri başta olmak üzere, pek çok yatırımla, su 
meselesini kökünden çözdük. Bunun için 

boğazın altını, sadece ulaşım değil, su bo-
rusu tünelleriyle de geçtik. İstanbul’a 21 
milyon yeni fidan dikerek, şehrin yeşil vas-
fını geliştirdik. 

Tabii burası aynı zamanda bir eğitim şehri-
dir. Şu anda İstanbul, sayıları 57’ye ulaşan 
yükseköğrenim kurumları, 34 bin dersliği 
ve buralarda okuyan 890 bin üniversite 
öğrencisiyle, dünyanın en önemli eğitim 
merkezlerinden biridir. İstanbul’un şu an 
14 bin 500 olan yükseköğrenim yurdu ka-
pasitesini, önümüzdeki 3 yılda, inşallah 2 
katına çıkartıyoruz. 

Kardeşlerim,

Türkiye’nin omuzunda artık bir yük haline 
gelen ana muhalefet partisinin ve başında-
ki zatın, eser, proje, hizmet değil sadece ve 
sadece iftira, yalan, hakaret üzerine kurdu-
ğu siyaset bize göre değil. Bizim 2023 he-
deflerimiz var. Bizim 2053 ve 2071 vizyon-
larımız var. Bizim ülkemiz için, milletimiz 
için çok büyük hayallerimiz var. Bizim bu 
hayalleri gerçeğe dönüştürmek için gece 
gündüz geliştirdiğimiz projelerimiz, plan-
larımız, stratejilerimiz var. Türkiye bunca 
saldırıya uğrarken, bölgemiz tarihi bir dö-
nüşüm sürecinden geçerken, küresel güç 
dengeleri yeniden oluşurken, biz bu kifa-
yetsiz muhterislerle uğraşamayız. 

Belediye hizmetlerindeki farkı siz görü-
yorsunuz. Biliyorsunuz, ana muhalefetin 
birlikte yol yürüdüğü ve terör örgütünün 
güdümünde siyaset yapan bir parti var. 
Bu partiye mensup belediye başkanlarının 
hemen hepsini, devletin halka hizmet için 
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kendilerine tahsis ettiği imkanları terör 
örgütünün emrine verdikleri için görev-
den aldık. Güya siyasetçi olan bu belediye 
başkanlarının yerlerine atadığımız valile-
rimiz, kaymakamlarımız, inanın bana, on-
lardan katbekat fazla becerikli çıktı, katbe-
kat fazla hizmet gerçekleştirdi. 

Millet, en büyük hakemdir. 2019 seçimle-
ri, diğer hususların yanısıra, eski Türkiye 
alışkanlığı bu tür siyaset anlayışlarının 
da tasfiyesinin miladı olacaktır. Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sisteminin ilk seçimi 
olan 2019 Kasım’ının ardından, artık bu 
ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. 
Ne istismar siyaseti yapanların, ne bürok-
ratik oligarşinin, ne kerameti kendinden 
menkul siyaset derebeylerinin esamesinin 
okunmadığı bir Türkiye’ye doğru kararlı 
adımlarla ilerliyoruz. 

Kardeşlerim, 

Benim sizden şimdi bir ricam olacak? Siz 
şimdi Münbiç’e gidecek misiniz? Hazır 
mısınız? Hani kabanlar, parkalar nerede? 
Gitme kararını verdiğimiz anda beraber 
yola çıkacağız. Bay Kemal Hatay’a gitmiş. 
Hatay’a gitmesi bile çok önemli! 

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 
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Sevgili Maltepeli kardeşlerim, AK Parti 
bayrağını Maltepe’de dalgalandıran kıy-
metli dava arkadaşlarım, sevgili gençler, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, hasretle 
selamlıyorum. Buradan, Maltepe’nin tüm 
mahallelerindeki vatandaşlarıma selamla-
rımı iletiyorum. 

Maltepe, 16 Nisan halkoylamasında, yüz-
de 39’luk EVET oranıyla, beklentimizin 
çok altında kaldı. Halbuki Maltepe’de so-
nuç, en azından tam tersi olmalıydı. AK 
Parti olarak, Maltepe’de geçmişte belediye 
başkanlığı kazanmış bir partiyiz. Bu so-
nuç, Maltepe’ye yakışmadı. İnşallah, 2019 
seçimlerinde burada çok farklı bir manza-
rayla karşılaşacağız. Hem belediye başkan-

Türkiye Kızılelması’nın Peşinde 
Kararlılıkla Yürüyor

AK Parti Maltepe İlçe Kongresi | İstanbul | 15 Nisan 2018
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lığında, hem milletvekilliğinde, hem de 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Maltepe’nin 
hepimizin yüzünü güldürecek sonuçlar el-
de edeceğine inanıyorum. Ama bunun için 
de çok çalışmamız lazım. 

Değerli kardeşlerim,

İstanbul’un her köşesi gibi Maltepe’de, 
Cumhuriyet dönemimizdeki şehirleşme 
sıkıntılarının tamamını yaşamış bir ilçe-
mizdir. Eskiyle yeninin, klasikle modernin 
iç içe geçtiği Maltepe’nin 1994’ten bu yana 
geçirdiği değişimin en yakın şahitlerinden 
biriyiz. İlçenin ortasından geçen D-100 
karayolunun aşağı kesiminde bir başka, 
üst kesiminde bir başka dünyanın olduğu 
Maltepe’yi, getirdiğimiz hizmetlerle ade-
ta bütünleştirdik, birleştirdik. Şimdi bu 
Maltepe’yi ihya ediyoruz. Maltepe’yle bir-
likte tüm İstanbul’un çehresini değiştiren 
hizmetlere imza attık. 

Değerli kardeşlerim,

İstanbul’a hizmet etmek aşk ister, sevda 
ister; bunlarla birlikte proje ister, yatırım 
ister, vizyon ister. Biz, önce Büyükşehir Be-
lediye Başkanı, sonra Başbakan, şimdi de 
Cumhurbaşkanı olarak, İstanbul’a işte böy-
lesine büyük bir tutkuyla hizmet ediyoruz. 
Çünkü bu şehir bize ecdadın emanetidir. 
Ne diyor şair:

“Cihanın yarısı gök

Önünde şehit şehit 

Durmuşuz,

Cihanın yarısı İstanbul

Almışız”

Evet, bu şehri cihanın yarısına denk gö-
ren ecdadımızın sevdiği gibi, sarıldığı gibi, 
koruduğu gibi İstanbul’a sahip çıkıyoruz. 
Biliyoruz ki, İstanbul’a sahip çıkmak için 
Türkiye’ye sahip çıkmak zorundayız. Bi-
liyoruz ki, Türkiye’ye sahip çıkmak için 
kadim yurtlarımızdan başlayıp Evladı Fa-
tihan olan Avrupa’nın içlerine, Kafkaslar-
dan Afrika’nın ortalarına kadar geniş bir 
coğrafyada sesimizin duyulması gerekiyor. 
Biliyoruz ki, 81 milyon vatandaşımızın ge-
leceğine güvenle bakabilmesi, kalplerini 
ve gözlerini bize dikmiş yüzmilyonlarca 
kardeşimizin dualarında yer almamıza 
bağlıdır. Siyasi hayatımız boyunca, hep bu-
nun mücadelesini verdik. 

Gençlik kollarında, sivil toplum kuruluş-
larında koştururken, bir hayalimiz vardı. 
Sonra il başkanı olduk, genel merkez or-
ganlarında görev aldık, hayalimizi bir a-
dım öteye taşıyıp projelendirdik. Belediye 
başkanı olduk, önce İstanbul’da, ardından 
da imkânlarımız nispetinde ülkemizde ve 
dünyada bu projeyi adım adım uygulama-
ya başladık. Başbakan olduk, 11 yıl boyun-
ca, her yerde, her konuda ve her alanda 
Türkiye’yi büyütmenin, güçlendirmenin, 
kalkındırmanın gayreti içinde olduk. Cum-
hurbaşkanı olduk, gençliğimizden beri pe-
şinde koştuğumuz davamızın adını koy-
duk. Dedik ki; Tek Millet, Tek Bayrak, Tek 
Vatan, Tek Devlet… Evet, Türkiye, işte bu 
ilkeler ışığında, ulaştığı her hedefinin bir 
sonrakini ifade eden Kızılelması’nın pe-
şinde kararlılıkla yürüyor. Suriye ve Irak 
başta olmak üzere, merkezinde yer aldı-
ğımız bölgedeki tüm gelişmeleri, işte bu 
vizyon ışığında değerlendirdiğinizde, her 
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şeyin yerli yerine oturduğunu göreceksi-
niz. Ama bunun için bize düşen çok önemli 
bir görev var. Bir olacağız, iri olacağız, diri 
olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Tür-
kiye olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız 
olsun. 

Bu duygularla bir kez daha her birinize ay-
rı ayrı teşekkür ediyorum. Kongremizde 
yeni görev alacak arkadaşlarımıza başarı-
lar diliyorum. Bu yarışta bayrağı devrede-
cek arkadaşlarımıza, yaptıkları hizmetler 
için gönülden teşekkür ediyorum. Kalın 
sağlıcakla.



233

Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-2

Sevgili Beykozlular, AK Parti Teşkilatımı-
zın kıymetli mensupları, çok değerli dava 
arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, 
istikbalimizin teminatı olan sevgili genç-
ler, sizleri bugün bir kez daha hasretle, mu-
habbetle, hürmetle selamlıyorum. AK Par-
ti Beykoz İlçe Kongremizin hayırlara vesile 

olmasını diliyorum. Buradan, Beykoz’un 
tüm mahallelerindeki vatandaşlarıma en 
kalbi selamlarımı gönderiyorum.

Kurulduğu günden beri Beykoz İlçe 
Teşkilatımız çatısı altında görev almış, 
Türkiye’nin istikbali, milletimizin barış, 

AK Parti Her Geçen  
Gün Daha da Büyüyor, 

Güçleniyor

AK Parti Beykoz İlçe Kongresi | İstanbul | 15 Nisan 2018
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huzur ve esenliği için ter dökmüş tüm kar-
deşlerimi gönülden tebrik ediyorum. Teş-
kilatımızın bütün mensuplarına, ilçe baş-
kanlığımızdan sandık müşahitlerimize, 
gençlik kollarımızdan kadın kollarımıza 
kadar, 16 yıldır AK Davaya,  AK Sevdaya 
hizmet eden bütün yol arkadaşlarıma bu-
radan şükranlarımı sunuyorum. Teşkilatı-
mızda görev yapmış olup da ahirete irtihal 
etmiş kardeşlerimizi bir kez daha min-
netle yâd ediyor, kendilerine Mevla’dan 
rahmet diliyorum. Tabii uzun yıllar bera-
ber olduğumuz Yusuf Dalgıç ağabeyimizi 
unutmam mümkün değil, Allah rahmet 
eylesin, mekânı cennet olsun inşallah. Ge-
ride kalan ailesine kalbi şükranlarımı yol-
luyorum. Bugün görevi devreden teşkilat 
mensuplarımıza ülkem ve partim adına 
teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni sorumlu-
luk üstlenen kardeşlerime de Allah’tan ba-
şarılar niyaz ediyorum. 

Beykoz, hep AK Parti’nin kalelerinden biri 
olmuş bir ilçemizdir. Mahalli idarelerden 
milletvekilliğine, halkoylamasından Cum-
hurbaşkanlığı seçimlerine kadar son 16 
yılda girdiğimiz tüm seçimlerde, Beykoz 
daima yanımızda yer aldı. 16 Nisan hal-
koylamasında da Beykoz, yüzde 53’le, ülke 
ortalamasının üzerinde bir oranla, Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemine EVET 
dedi. Ahde vefalarından dolayı Beykozlu 
kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sizler 16 
Nisan’daki bu asil duruşunuzla demokrasi-
mize güç kattınız, bürokratik vesayete ağır 
bir darbe indirdiniz. Sizler ülkemizi gele-
ceğine çok güçlü bir şekilde sahip çıktınız. 
İnşallah 2019’daki seçimlerde Beykoz’dan 
bir yine zaferler bekliyoruz. Beykoz’un 
fedakâr insanlarından şöyle düşmana kor-

ku, dosta inşirah olacak tarihi bir sonuç 
bekliyoruz. 

Değerli kardeşlerim,

AK Parti olarak kongre maratonumuzun 
artık sonuna yaklaşıyoruz. İlçe Kongre-
lerimizi tamamladıktan sonra, inşallah 6 
Mayıs’ta İstanbul Kongremizi yapacak ve 
böylece il kongrelerine nokta koymuş ola-
cağız. Ardından da süratle Büyük Kongre-
mizin hazırlıklarına başlayacağız. 

Bugüne kadar gittiğimiz tüm şehirlerimiz-
de, şu salondaki manzaraya şahit olduk. 
Hamdolsun kongrelerimizi tam bir mu-
habbet ikliminde, günden güne büyüyen, 
çoğalan bir sevda ikliminde gerçekleştir-
dik. Trabzon’dan Batman’a, Çorum’dan 
Sivas’a, Diyarbakır’dan Hatay’a, Aydın’a 
kadar ülkemizin her bir köşesinde kavga, 
gürültü, hakaret değil; sadece dayanışma 
gördük, kardeşlik, uhuvvet gördük. Kong-
relerimizi derme çatma düğün salonların-
da,200-300 kişilik konferans salonlarında 
değil; AK Partiye gönül vermiş on binlerce 
kardeşimin katıldığı büyük spor salonlar-
da yaptık. Hem vatandaşlarımızla hasbihâl 
ettik, hem de dava arkadaşlarımızla gönül 
bağlarımızı tekrar güçlendirdik. Her ziya-
retimizde salonlara sığmayan; sokaklara, 
caddelere taşan çok büyük bir coşku seliyle 
karşılaştık. Her gittiğimiz yerde şu gerçeğe 
defalarca şahit olduk. Milletimiz halen is-
tikbalini AK Parti’de, AK kadroda görüyor. 
AK Parti metal yorgunluğunu üzerinden 
atmış bir şekilde, şahlanış döneminde iler-
liyor, her geçen gün daha da büyüyor, güç-
leniyor. Bu bir diriliş müjdesidir. 
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Gençler, özelikle size sesleniyorum: FETÖ 
terör örgütünün aramıza soktuğu dargın-
lık, kırgınlık, fitne, fesat gibi virüslerden 
kurtulmalıyız, kurtulacağız da. 

AK Parti, Demokrasinin, 
Toplumsal Barış ve Huzurun 
Dinamosudur

AK Parti büyüdükçe, elbette ülkemiz de 
büyüyor. AK Parti güçlendikçe, Türkiye 
de, Türk Milleti de güçleniyor. Türkiye’nin 
kutlu yolculuğunu engelleme çalışanların 
namlularını partimize de çevirmelerinin 
sebebi işte budur. Cumhuriyet mitingle-
rinden parti kapatma davasına, Gezi olay-
larından 17-25 Aralık’a, çukur eylemlerin-
den 15 Temmuz’a kadar hedefe demokra-
simizle beraber AK Parti’nin de yerleştiril-
mesinin yegâne nedeni budur.

Bugün AK Parti milletimizle beraber mil-
yonlarca yüz kardeşimizin de umudu, 
sığınağı, gözbebeği olmuştur. Bugün AK 
Parti’nin kaderiyle ülkemizin kaderi, tıpkı 
bir halat gibi örülmüş, etle tırnak gibi bir 
birine geçmiştir. AK Parti, geldiği nokta 
itibariyle Türkiye’de istikrarın, demokrasi-
nin, toplumsal barış ve huzurun dinamo-
sudur. Bunun için hepimizin çok dikkatli 
olması, uyanık olması gerekiyor. Önümüz-
deki süreçte tüm teşkilat mensuplarımı-
zın azami teyakkuz halinde bulunmaları 
önem arz ediyor. Zira her seçimde olduğu 
gibi 2019 öncesinde de, partimizin birlik 
ve beraberliğini örselemeye, gücünü azalt-
maya, konsantrasyonunu bozmaya yönelik 
teşebbüslerin olması kaçınılmazdır. Özel-

likle kendi hastalıklarını, kendi kısır tar-
tışmalarını bize sirayet ettirmek isteyenler 
muhakkak çıkacaktır.

Ne yazık ki denetimsiz ve alabildiğine ser-
best bir alan olan sosyal medya, son yıllar-
da bu tür operasyonların ana mecraı haline 
gelmiştir. Nitekim Gezi olayları ve 17-25 
Aralık darbe girişimlerinde FETÖ, bu alanı 
pervasızca, hoyratça, namertçe  kullanmak-
tan çekinmemiştir. Haftalar, aylar boyunca 
şişirilmiş hesaplar, sahte karakterler üze-
rinden itibar suikastları düzenlemiş, yalan 
ve iftira üstümüze boca edilmiştir. Milli ve 
yerli tavır sergileyen kim varsa, FETÖ’nün 
tetikçilerinin hedefi olmuştur. Ana mu-
halefet partisi ve başındaki zat da Meclis 
kürsülerini FETÖ’ye kiralayarak bu kalleş 
saldırılara kol-kanat gerdi. Hiç utanmadan, 
arlanmadan, zerrece yüzleri kızarmadan 
haftalarca FETÖ’nün linç kampanyasına 
destek oldular. Ana muhalefet, ortalığa boca 
edilen iftira ve montajlardan nemalanmaya 
çalışırken, biz bu ahlaksızlığa prim verme-
dik. FETÖ’nün sosyal medya terörizmine 
asla boyun eğmedik. Hayata geçirdiğimiz 
hukuki ve idari tedbirlerle FETÖ’nün linç 
ve karalama furyasının önünü kesmeyi ba-
şardık. Elbette bu süreçte hem içeriden hem 
de dışarıdan çok ciddi eleştiriler de aldık. 
Birileri çıktı, bizi demokrasiyi bilmemek-
le, özgürlüklere riayet etmemekle suçladı. 
Başka birileri de, mağdurların feryatlarına 
kulak asmadan, yapılan linç girişimlerini 
haklı göstermenin, sosyal medya şirketleri-
ni aklamanın peşine düştü. Hatta o dönem 
Anayasa Mahkememiz baskılara boyun eğe-
rek, vicdanları yaralayan bazı kararlara im-
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za attı. Oysa meselenin ne demokrasiyle, ne 
özgürlüklerle, ne de hak ve hukukla hiçbir 
alakası yoktu. Bilakis onca kalleş saldırının 
yegâne hedefi demokrasimizdi, özgürlükle-
rimizdi, bizi biz yapan köklü değerlerdi.

Bugün şöyle geriye baktığımızda, o zaman-
ki tavrımızın ne kadar doğru, ne kadar ye-
rinde olduğu çok daha iyi anlaşılıyor. Özel-
likle son günlerde bir küresel sosyal medya 
şirketinin usulsüzlükleri üzerinden yapı-
lan tartışmalar, bizim haklılığımızı ortaya 
koyuyor. Bizim o günlerde demokrasimizi 
sosyal medya teröründen korumak için 
aldığımız tedbirler, bugün Amerika’da, 
Avrupa’da çok daha ileri seviyelerde gün-
deme geliyor. O zaman bizi anti demokra-
tik olmakla suçlayanlar, bugün sosyal med-
ya şirketlerinin sorumsuzluğu, hak ve hu-
kuk tanımazlığı karşısında feveran ediyor.

Bugünlere Medya 
Operasyonlarıyla Değil, 
Manşetlerle Çarpışa  
Çarpışa Geldik

Değerli kardeşlerim,

Her zaman ifade ettiğim gibi yalanların 
panzehri hakikatlerdir. Şahsımız, partimiz 
ve ülkemizle ilgili yürütülen tüm operas-
yonlara verilecek cevabımız sadece haki-
katlere sarılmak, hakikatleri anlatmaktır. 
Atalar “Sen doğru ol, kem belasını bulur” 
diyor. Bugün de, yarın da, 2019 seçimleri 
öncesinde de takip edilecek yol budur.

İftira simsarlarına prim vermeden; ahla-
kımızdan, edebimizden, bizi biz yapan 
kadim hasletlerimizden bir milim dahi 
sapmadan, daha çok çalışarak mücadeleyi 
sürdürmemiz gerekiyor. Mücadelemizi kı-
rarak dökerek değil, vatandaşımızın halini 
hatırını sorarak, onun acısını, sevincini 
paylaşarak, derde düştüğünde imdadına 
koşarak yürüteceğiz.

Şu gerçeği aklımızdan bir an olsun çıkar-
mayacağız. Biz bugünlere medya operas-
yonlarıyla değil, manşetlerle çarpışa çar-
pışa geldik. Biz bugünlere vesayet odakla-
rının desteğiyle değil, milletimizin hayal-
lerini gerçeğe dönüştürerek ulaştık. Biz, 
AK Parti olarak, AK Parti teşkilatı olarak, 
kardeşliği büyüterek, dayanışmayı, pay-
laşmayı yücelterek bugünlere kavuştuk. 
Bundan sonra da yine bir olacağız, beraber 
olacağız, kardeş olacağız.

Enerjimizi iç tartışmalarla boşa harcamak 
yerine, ülkemize ve milletimize hizmet 
için sarf etmeyi sürdüreceğiz. Özellikle 15 
yılda İstanbul’a ve Beykoz’a kazandırdık-
larımızı insanımıza çok iyi anlatacağız. 
AK Parti’nin verdiği sözlerin teminatı, 15 
senede hayata geçirdikleridir. Bizim en bü-
yük referansımız ilçemizin ve İstanbul’u-
muzun her bir köşesinde yükselen eserle-
rimiz, projelerimiz, icraatlarımızdır. Son 
15 yılda İstanbul’a yaptığımız yatırımla-
rın en yakın şahidi milletimizdir. 15 yıllık 
hizmet ve yatırım kervanın aksamasına, 
sendelemesine kesinlikle izin vermeyece-
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ğiz. Bunun için şimdiden Bismillah diyor, 
2019 seferimizi başlatıyoruz. Bu yolculuk-
ta ben Beykoz teşkilatımızdan çok büyük 
gayret bekliyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
kongremizde yeni görev alacak arkadaşla-
rımıza Rabbimden başarılar diliyorum. Bu 
yarışta bayrağı devredecek arkadaşlara, 
bugüne kadar ki hizmetleri için gönülden 
teşekkür ediyorum. 

Sağ olun, var olun. Allah yar, yardımcımız 
olsun. 
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Aziz Üsküdarlılar, AK Parti Teşkilatımızın 
kıymetli mensupları, değerli yol ve dava 
arkadaşlarım, sevgili gençler, hanımefen-
diler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygu-
larımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyo-
rum. Buradan, Üsküdar’ın tüm mahallele-
rindeki vatandaşlarıma selamlarımı, sevgi-
lerimi gönderiyorum.

Biliyorsunuz, yıllarca Üsküdar’da ikamet 
etmiş bir kardeşiniz olarak, kendimi hep 
bu ilçenin bir parçası olarak gördüm, gör-
meye devam ediyorum. İlçe kongremiz 
vesilesiyle her birinizi komşularım ola-
rak gördüğüm sizlerle beraber olmaktan, 
hasbihâl edip, hasret gidermekten büyük 
memnuniyet duyuyorum.

Türkiye’nin Olduğu Yerde  
Terör Olmaz, Sadece Huzur  

Kök Salabilir

AK Parti Üsküdar İlçe Kongresi | İstanbul | 15 Nisan 2018
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Üsküdar, 16 Nisan halkoylamasında, 
yüzde 47’lik EVET oranıyla, İstanbul or-
talamasının altında kaldı. Öncelikle, 16 
Nisan’da bize destek veren tüm kardeşle-
rime şükranlarımı sunuyorum. Ancak, yıl-
larca Tayyip Erdoğan’a ev sahipliği yapmış 
Üsküdar’a bu sonuç yakışmıyor. İnşallah, 
2019 seçimlerinde Üsküdar’da çok farklı 
bir manzarayla karşılaşacağız. Hem beledi-
ye başkanlığında, hem milletvekilliğinde, 
hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Üs-
küdar ilçemiz, şöyle tarihe geçecek oran-
larla, şanına yakışanı yapacaktır.  

Kardeşlerim, 

Son yıllarda İstanbul’da yaptığımız, ülke 
hatta dünya çapında ses getiren projelerin 
önemli bir bölümü, adeta Üsküdar mer-
kezli olmuştur. Marmaray, Avrasya Tüneli, 
Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro 
Hattı, “Asrın Mührü” dediğimiz Çamlıca 
Camii ve Küçük Çamlıca’da yapımı tamam-
lanmak üzere olan radyo televizyon kulesi 
bunlardan bazılarıdır. Üsküdar ve İstanbul 
için hayati öneme sahip Üsküdar Meydanı 
ve Harem-Beylerbeyi Sahil Düzenlemesi, 
inşallah bu yıl tamamlanarak hizmete gi-
recek. Bu projenin inşasının beklenenden 
uzun sürdüğünü biliyorum. Sabırları için 
tüm İstanbullulara teşekkür ediyorum. 

Çalışmalar tamamlandığında, Üsküdar 
Meydanı İstanbul’un en kullanışlı ve en 
prestijli meydanı olacak. Bu meydan, üs-
tündeki 125 bin metrekarelik alanı ve al-
tındaki otoparkıyla, Üsküdar’ı adeta gele-
cek yüzyıla taşıyacak. Üsküdar’ın boğaz 
mahallelerinde 30 yılı aşkın süredir devam 

eden imar problemi sona erdirildi. Böyle-
ce, Üsküdar’ın mahalli dokusunu bozma-
yacak şekilde kentsel dönüşüm uygulama-
larına geçilmesinin önündeki en büyük en-
gel ortadan kalkmış oldu. Türkiye’nin her 
yerinde olduğu gibi Üsküdar’da da 2-B ta-
pu sorununun tamamına yakını çözüldü. 

Irak ve Suriye’de Yaşanan  
Büyük Yıkımın Sonuçlarını,  
Tek Başımıza Omuzladık

Kardeşlerim,

Rahmetli Neşet Ertaş, “Aşkınan çalışan 
yorulmaz” diyor. Gerçekten de aşkla çalı-
şıldığı zaman, imkânlar ne olursa olsun, 
mazeret değil sadece hizmet üretilir. Bu-
günkü Türkiye ile dünkü Türkiye karşılaş-
tırıldığında, bu söz daha bir anlamlı hale 
gelecektir. Bırakınız bölgesini, kendi ülke-
sinin sınırları içinde dahi kontrol sağla-
makta zorlanan bir Türkiye’den, sınır ötesi 
operasyonlarındaki başarılarıyla dünyaya 
parmak ısırtan bir Türkiye’ye geldik.

Türkiye yakın geçmişte, Bulgaristan’dan 
zorla göç ettirilen soydaşlarımızın krizini 
yaşadı; Bosna’da, Kafkasya’da yaşanan acı 
hadiselerin yürek burkucu sonuçlarıyla 
yüzleşti. Orta Asya’dan Afrika’ya, Güney 
Asya’dan Doğu Avrupa’ya kadar nice de-
ğişimlerin rüzgarı bir şekilde hep bizi de 
etkiledi. Aynı şekilde Irak’a 1990’da ve 
2003’te Irak’a yapılan müdahalelerin in-
sani yükünü omuzladı. Geçtiğimiz 7 yıldır 
da, hem Irak, hem de Suriye’de yaşanan 
büyük yıkımın sonuçlarını, neredeyse tek 
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başımıza omuzladık. Bunca zamandır böl-
gesinin sıkıntılarıyla cebelleşen Türkiye, 
ilk defa, etkilenen değil etkileyen bir konu-
ma geçti. Üstelik bu proaktif siyaseti, vesa-
yetten darbelere, bölücü terörden dinimizi 
istismar edenlerin ihanetlerine kadar içe-
ride yaşadığı nice saldırılara rağmen uygu-
layabilmiştir. 

Terör örgütleriyle, siyaset mühendisliğiy-
le, ekonomiyi silah olarak kullanma çaba-
larıyla bizi ne kadar durdurmaya çalışır-
larsa çalışsınlar, doğru bildiğimiz yoldan 
asla şaşmadan, işte bugünlere geldik. Hele 
bir 15 Temmuz destanımız var ki, ülkemi-
zin tarihinde bir dönüm noktası olarak ne-
siller boyunca anlatılacağına inanıyorum. 
Böyle bir milletin evladı olduğum, böyle 
bir milletle beraber yürüdüğüm için Rab-
bime binlerce kez hamd ediyorum. 

Kardeşlerim, 

Bugün artık, maruz kaldığı saldırılar kar-
şısında sinip alttan alan değil, saldırıları 
bizzat kaynağında yok etmeyi siyasetinin 
temeline oturtmuş bir Türkiye vardır. Biz 
karşımıza çıkartılan terör örgütleriyle, 
isimlerine bakmadan, hepsiyle de aynı ka-
rarlılıkla mücadele ediyoruz. Bölücü terör 
örgütü, önce sınırlarımız içinde, şimdi de 
sınırlarımız boyunca hendeklerle kendine 
bir alan açmaya çalışıyor. Peki biz ne yapı-
yoruz? Bize karşı kazılan o hendekleri terö-
ristlerin mezarları haline dönüştürüyoruz. 
Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sa-
yısı 4163’ü buldu. Kuzey Irak’ta 337, yurt 
içinde de 190 terörist etkisiz hale getirildi. 
Ne dedik? İnlerine gireceğiz, girdik mi? 

Girdik. Bitmedi, yurtdışındaki FETÖ’cüle-
ri paketleyip getiriyoruz. Şu an itibarıyla 
80 FETÖ’cüyü paketleyip getirdik. 

Aynı oyunu DEAŞ eliyle de oynamaya kalk-
tılar. Hemen sınırlarımızı kapattık, içerde-
kileri yakalayıp hapse attık, Fırat Kalkanı 
Harekâtıyla da dışardakilerin üzerine gi-
dip 3 binini imha ettik. 

FETÖ ihanet çetesini kullanarak, 17-25 
Aralık’ta emniyet-yargı mensupları, 15 
Temmuz’da ordumuzun içine sızmış çete 
elemanları vasıtasıyla ülkemize el koyma-
ya teşebbüs ettiler. Milletimizle bir olduk, 
FETÖ ihanet çetesine öyle bir tokat vurduk 
ki, sesi ta Pensilvanya’dan duyuldu. Buna 
neresi şahitlik etti? Üsküdar… 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü bunun şahidi, Çengelköy 
bunun şahidi, Beylerbeyi bunun şahidi. 
Şimdi, PKK’nın ve FETÖ’nün hainleri ada-
lete hesap veriyor. 

Afrin’den Sonra, Tel Rifat ve 
Münbiç de ÖSO ile Beraber 
Yürüyeceğiz

Bununla da kalmadık, güvenlik güçleri-
mizle, devletimizle, vatanlarını kurtar-
mak için adeta ölümü öldürmüş Suriyeli 
kardeşlerimize destek veriyoruz. Özgür 
Suriye Ordusunun askerleri Suriye’de kah-
ramanca çarpışıyor.  Bay Kemal, bu kahra-
manlara “terörist” diyor. Ey Bay Kemal, sen 
teröristlerle beraber yol yörüyorsun, ama 
Özgür Suriye Ordusu mensupları benim 
Mehmet’imle beraber yürüyor. Sen adresi 
şaşırdın. Sen Cudi’ye, Gabar’a ve Kandil’e 
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komşusun. Ama onlar, şahadete yürüyenle-
re ve Mehmetçiklerimize komşudur. İnşal-
lah Afrin’den sonra, Tel Rifat ve Münbiç’te 
de ÖSO ile beraber yürüyeceğiz. 

Yıllardır Ensar olup milyonlarca karde-
şimizi bağrımıza basarak, sınır ötesi ope-
rasyonlarımızla Suriyeli kardeşlerimizin 
yurtlarını özgürleştirerek, bölgemizde 
oynanan oyunları tersine çeviriyoruz. 
Artık Suriye’de, Türkiye’nin olmadığı 
hiçbir adımın atılması mümkün değil-
dir. Amerika’nın, İngiltere ve Fransa’yla 
birlikte rejimin kimyasal silah tesislerini 
hedef alan son saldırısında bir defa daha 
gördük ki, bu iş öyle pansuman tedbirlerle 
olmuyor. Dün Sayın Putin, Sayın Macron 
ve Sayın May’la temaslarımız oldu.  Başla-
yan operasyon inşallah ‘Dostlar alışverişte 
görsün’ anlayışıyla yürümez.  Kim ne der-
se desin, Esed zalimdir. Bir müdahale için 
kimyasal bir saldırı beklenemez. Konvan-
siyonel bir saldırı durumunda da duyarlı 
olunmalıdır. 

Türkiye’den başka, bu ülkede faaliyet gös-
terip de, Suriye halkına güvenli bir gelecek 
vaad eden hiçbir güç yoktur. Evet, Suriye’de 
sahaya “Bozulanı düzeltmek” için giren 
Türkiye’den başka başkasını göremezsi-
niz. Her terör örgütünün arkasında bir ve 
birkaç ülkenin siluetine rastlayabilirsiniz, 
ama Suriye halkının arkasında sadece Tür-
kiye vardır. 

Kardeşlerim, 

Suriye’de hava öyle dumanlı ki, kimin 
kimle ne yaptığı meçhuldür. Sadece bizim 

sözümüz, icraatımız ve niyetimiz açıkça 
ortadadır. Peki biz ne diyoruz: “Suriye’de-
ki tüm terör örgütlerine karşıyız” diyoruz. 
Ne diyoruz:  “Suriye’de kadınlar, çocuklar, 
mazlumlar katledilmesin, etnik temizlik 
yapılmasın, kimse inancından dolayı zul-
me maruz kalmasın” diyoruz.  Ne diyoruz:  
“Suriye sorununa siyasi çözüm bulunabil-
mesi için bu ülkenin gerçek sahibi olan Su-
riyeli muhaliflerle oturulup konuşulmalı” 
diyoruz. Ne diyoruz: “Suriye’de güvenli 
bölgeler oluşturup, milyonlarcası ülkemiz-
de olan mültecilerin evlerine, yurtlarına 
dönmeleri sağlanmalı” diyoruz. 

Suriye halkının üzerine atılan bomba-
lar, füzeler, yöneltilen silahlar, kullanılan 
mühimmat para olarak bölgeye aktarılsa, 
tüm sığınmacıların yaşayabileceği şehir-
ler kurulabilir. Bunu yıllardır tüm Batılı 
liderlere, Suudi Arabistan başta olmak 
üzere Arap ülkelerinin yöneticilerine tek-
lif ediyoruz. Maalesef, bu kaynaklar hala, 
Suriye’yi imar etmek için değil yıkmak 
için gelenlere aktarılıyor. Biz kendi kont-
rolümüz altındaki yerlerde bu projeyi uy-
guluyoruz. Cerablus’ta, El Bab’ta, Azez’de, 
şimdi Afrin’de ve çevresindeki şehirlerde 
temel hizmetler için gereken altyapıdan 
yönetim yapısına kadar her konuda Suri-
yeli kardeşlerimize yeni bir gelecek inşa 
etmenin çabası içindeyiz. 

Türkiye’ye Suriye’den çıkması çağrısında 
bulunanlar, herhalde bu durumdan rahat-
sız. Çünkü, Türkiye’nin olduğu yerde terör 
olmaz, sadece huzur kök salabilir. Terör 
olmayınca da, Suriye’yle ve bölgeyle ilgili 
hesaplar tutmuyor, pusulalar şaşıyor. Biz, 
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Suriye halkıyla ele ele verip bu ülkeyi ye-
niden ayağa kaldırarak, onları şaşırtma-
ya devam edeceğiz. İnşallah, Münbiç’ten 
Haseke’ye kadar olan diğer bölgeleri de, 
Suriye halkı için özgür ve müreffeh yerler 
haline dönüştüreceğiz. Bu mücadelemizde 
yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. 
Tüm bu gerçeklere rağmen, Türkiye’ye kar-
şı hala terör örgütlerinin ve zalim rejimin 
yanında yer alanların da, en kısa sürede 
hakikatleri göreceklerini ümit ediyoruz. 
Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

Bu duygularla bir kez daha her birinize ay-
rı ayrı teşekkür ediyorum. Kongremizde 
yeni görev alacak arkadaşlarımıza başarı-
lar diliyorum. Bu yarışta bayrağı devrede-
cek arkadaşlarımıza, yaptıkları hizmetler 
için gönülden teşekkür ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. AK Parti Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısının, 
partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Meclis çalışmalarında 
başarılı ve verimli bir hafta geçirmenizi te-
menni ediyorum. 

Geçtiğimiz hafta, grup toplantımızın he-
men ardından, Polis Haftası münasebetiy-
le, güvenliğimizin ve huzurumuzun temi-
natı polislerimizle bir araya geldik. Hem ö-
zel harekatçılarımızın yaptıkları gösteriyi 
takip ettik, hem de emniyet teşkilatımızın 
yöneticileriyle ve farklı branşlardan polis-
lerimizle hasbihal etme imkanı bulduk. Bu 
vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimizle 
birlikte, hayatlarını ülkemizin ve milleti-

Ana Muhalefet Partisi, 
“Anahıyanet” Partisi Oldu

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 17 Nisan 2018
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mizin bekası uğrunda feda eden polisleri-
mize Allah’tan rahmet, gazilerimize sıhhat 
ve afiyet diliyorum. 

Türkiye’nin istiklaline ve istikbaline yö-
nelik kötü niyet besleyenlerin ilk hedefle-
rinden birinin emniyet teşkilatımız olması 
boşuna değildir. Günümüz emperyalist-
lerinin proje örgütleri olan FETÖ içeri-
den çürüterek, PKK da dışarıdan hücum 
ederek emniyet teşkilatımızı devre dışı bı-
rakmak için çok uğraşmıştır. Hamdolsun, 
milletimizle birlikte el ele-kol kola vererek, 
ülkemizin diğer kurumlarıyla birlikte em-
niyet teşkilatımızı da bu iç ve dış saldırılar-
dan kurtardık.

Bununla birlikte, her yerde olduğu gibi, 
emniyet teşkilatımız içinde de hala, kı-
lıç artığı mahiyetinde terör örgütü men-
supları bulunuyor olması muhtemeldir. 
FETÖ’nün, her türlü yalanı, her türlü takıy-
yeyi, her türlü şahsiyetsizliği meşru gören 
yapısı sebebiyle, bu örgütün mensuplarını 
tespit etmekte ve ayıklamakta gerçekten 
oldukça zorlanıyoruz. Kendilerini gizleyen 
FETÖ’cülerin, buldukları her fırsatta işleri 
tersine çevirme gayreti içinde oldukları-
nın farkındayız. Bu amaçla, eskiden beri 
hep yaptıkları gibi, iftiralarla, saptırmalar-
la, sahte belgelerle, masum insanların ha-
yatlarını karartmak için fırsat kolluyorlar. 
Belki anlık neticeler alıyor gibi görünebi-
lirler, ama eninde sonunda gerçekler or-
taya çıkıyor ve bu kumpasçılar yakayı ele 
veriyor. Adil Öksüz haininin nasıl serbest 
bırakıldığını, bu işte kimlerin parmağı ol-
duğunu unutmuş değiliz. 

Buradan, farklı hesaplarla da olsa FETÖ’cü-
lerin oyunlarına göz yumanları veya zemin 
hazırlayanları bir kez daha ikaz ediyorum. 
Teröristle birlikte hareket edenlerin, bizim 
nazarımızda onlardan bir farkı yoktur. Yü-
reğinde zerre kadar Allah korkusu, adalet 
duygusu, hak ve hukuk hassasiyeti, ülke ve 
millet sevgisi olan hiç kimsenin böyle bir 
yola tevessül etmeyeceğine inanıyorum. 
Buna rağmen yanlışa düşenler olursa, hiç 
kusura bakmasınlar, vakti-saati geldiğinde 
kendilerini mahkemelerin önünde hesap 
verirken bulurlar. Milletimiz şundan emin 
olsun ki, 7 gün 24 saat terör örgütlerinin 
ensesindeyiz. FETÖ’nün, yurt içinde ve 
yurt dışında bulunan tüm kritik elemanla-
rını birer birer hak ettikleri akıbete duçar 
eyliyoruz.

Aynı şekilde, PKK’ya, hem sınırlarımız 
içinde, hem sınırlarımız dışında nefes al-
dırmıyoruz. Sadece Zeytin Dalı Harekatına 
başladığımız 20 Ocak tarihinden bu yana, 
yurt içinde 209, Kuzey Irak’ta 341 olmak 
üzere 550 PKK’lı teröristi etkisiz hale getir-
dik.  Zeytin Dalı Harekatında etkisiz hale 
getirdiğimiz terörist sayısı ise yaklaşık 4 
bin 200’e ulaştı. 

FETÖ’cülerin durumu zaten perişan. Ce-
zaevlerinde olanlar adalete hesap veriyor. 
Bunun dışında, gerek ülke içinde bulunan-
ların, gerekse ülke dışına kaçmış olanların 
da yürekleri sürekli ağızlarında. Ne zaman 
devletin yakalarına yapışıp hesap soracağı-
nı bilememenin tedirginliği içinde hayatla-
rını sürdürmeye çalışıyorlar. Hiçbirinin de 
akıbeti, bugüne kadar yurt dışında yakala-
yıp ülkemize getirdiğimiz 80’in üzerindeki 
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FETÖ’cünün durumundan farklı olmaya-
caktır. Pensilvanya’ya kaçarak kurtulduğu-
nu sanan teröristbaşının durumu da farklı 
olmayacaktır. Bu ülkeye ve bu millete iha-
net eden herkes, eninde sonunda hak ettiği 
cezaya maruz kalacaktır. 

Fransa Romanları Sınır Dışı Etti, 
Hani Avrupa Birliği Değerleri!

Değerli arkadaşlar,

Geçtiğimiz hafta, polislerimizle olan prog-
ramımızın ardından, Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Başkanlığımız TİKA’nın ülke 
koordinatörleriyle ve onların genellikle 
yerel personel olan yardımcılarıyla bir 
araya geldik. Türkiye’nin kalkınma yar-
dımlarındaki marka kuruluşu TİKA, 5 
kıtada, 58 ülkeye yayılan ofisleriyle, bay-
rağımızı tüm dünyada dalgalandırıyor. 
Ecdadımızın Topkapı Sarayının kapısına 
“Tüm mazlumların sığınağı” diye yazdırdı-
ğı bir ülkeye yakışan, nerede bir mazlum, 
nerede bir mağdur, nerede bir garip var-
sa, imkanlar nispetinde onun yanında yer 
almaktır. Türkiye, 2016 yılında 6 milyar 
dolarlık kalkınma ve insani yardımla dün-
yada ikinci sırada yer almıştı. 2017 yılında 
bu rakamı 7,2 milyar doları insanı yardım 
olmak üzere 8,1 milyar dolara çıkardık. İn-
şallah, bu rakamla insani yardımlarda ilk 
sıraya çıkacağız. 

Biz Batılı ülkeler gibi, kalkınma kredileri-
ni yeni bir sömürge yöntemi haline getir-
mek yerine, insanların günlük hayatlarına 
dokunan kalkınma yardımlarına ağırlık 

vermeyi tercih ediyoruz. Esasen insani 
yardımlarda, Avrupa ülkeleri başta olmak 
üzere, tüm dünya bizim nazarımızda sı-
nıfta kalmıştır. Suriye’yi yıkmak için atı-
lan bombaların parasıyla bu ülkenin yeni 
baştan inşası mümkündü. Afrika’dan elde 
edilen kazancın yarısı bu kıtaya harcansa 
aç-açıkta kimse kalmaz. Biz, kendi bildiği-
miz yolda yürümeyi sürdüreceğiz. Birileri 
petrol için, maden için, sırf çıkarları için 
her şey gibi, yardım kavramının da içini 
boşaltabilir, ama biz bunu asla yapmayaca-
ğız. TİKA, AFAD, Kızılay, YTB gibi kurum-
larımız ve artık bir kısmı küresel düzeyde 
operasyon yürütme kabiliyetine sahip bu-
lunan sivil toplum kuruluşlarımızla maz-
lumların elinden tutmaya devam edeceğiz. 

Çarşamba günü, Külliyemiz içindeki Beş-
tepe Kongre ve Kültür Merkezimizde, Sos-
yal Politikalar Başkanlığımızın organizas-
yonuyla Roman kardeşlerimizle bir araya 
geldik. Gerçekten çok renkli, çok neşeli, çok 
güzel görüntülerin yaşandığı toplantıda 
bu kardeşlerimizin hem Dünya Romanlar 
Gününü tebrik ettik, hem de kendileriyle 
hasret giderdik. Biliyorsunuz, doğup büyü-
düğüm Kasımpaşa, Roman kardeşlerimizin 
yoğun olarak yaşadığı bir yer. Dolayısıyla 
çocukluğum, gençliğim hep bu kardeşle-
rimizle birlikte geçmiştir. Biz, insanları 
hiçbir zaman kökenlerine, renklerine, dil-
lerine, kültürlerine göre tasnif edenlerden 
olmadık. Ama Fransa, Avrupa Birliği mük-
tesebatının tam tersine Romanları sınır dı-
şı etti. Hani Avrupa Birliği değerleri! Hani 
müktesebat! Avrupa Birliği bunun hesabını 
sordu mu? Hayır. Niye? Bunların nazarında 
insanların tefrik edilmesi haktır. Ama biz 
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böyle bakmadık, bakmıyoruz. Biz, yaradı-
lanı severiz Yaradandan ötürü anlayışıyla, 
Rabbimizin yarattığı bir insan olarak gör-
düğümüz herkese kalbimizi açtık. Buradan 
tüm Roman vatandaşlarıma bir kez daha en 
kalbi selamlarımı gönderiyorum. 

Perşembe günü, Başkentray’ın açılış töre-
ni vesilesiyle Kayaş’taydık. Ankara’nın bir 
ucundan diğer ucuna uzanan bu önemli 
ulaşım projesini vatandaşlarımızla birlik-
te hizmete açtık. Cumartesi ve Pazar günü 
kongrelerimiz vesilesiyle yine İstanbul’da-
ki ilçelerimizi ziyaret ettik. Cumartesi gü-
nü Fatih, Başakşehir ve Avcılar, Pazar günü 
ise Maltepe, Beykoz ve Üsküdar’da, salon-
ların dışında ayrı, salonların içinde ayrı 
güzellikleri İstanbullularla birlikte yaşama 
imkânı bulduk. İzmir ve İstanbul kongre-
mizle, il kongreleri maratonumuzu inşal-
lah tamamlıyor, büyük kongremiz için 
hazır hale geliyoruz. Bir kez daha kongre-
lerimizde görev alan arkadaşlarımıza başa-
rılar diliyorum. Kongrelerde elde ettiğimiz 
heyecanı, coşkuyu bundan sonra aynı ka-
rarlılıkla devam ettirmeliyiz. Asla rehavete 
kapılmamalıyız.

Dün İstanbul’da iki önemli uluslararası 
toplantıya katıldık. Dünyanın en kapsamlı 
girişimcilik ekosistem toplantısı olan Glo-
bal Girişimcilik Kongresinde iş dünyasıyla 
bir araya geldik. Kongreye katılan misafir-
lerimize Türkiye ekonomisinin nereden 
nereye geldiğini anlattık ve geleceğe ilişkin 
hedeflerimizi kendileriyle paylaştık. Cum-
huriyet Halk Partisinden birisi de çıkıyor, 
“Yatırımcılar Türkiye’ye gelmesin” diyor. 
Onlar bu mesajları verdikçe, küresel giri-

şimciler Türkiye’de buluşmanın adımları-
nı atıyorlar. Türkiye’ye güvenerek yatırım 
yapan hiç kimsenin pişman olmadığını ha-
tırlatarak, tüm yatırımcıları ve girişimcile-
ri ülkemize davet ettik. 

Ardından, Diyanet İşleri Başkanlığımız 
tarafından düzenlenen Dünya Müslüman 
Azınlıklar Zirvesi’nin açılış oturumunda, 
100’ü aşkın ülkeden gelen 250 Müslüman 
dini azınlık temsilcisi, alim ve akademis-
yene hitap etme imkanı bulduk. İslam üm-
metinin sıkıntılarının konuşulduğu, tar-
tışıldığı, birikimlerin paylaşıldığı, çözüm 
yollarının arandığı bu toplantının “Mü-
minler ancak kardeştirler” emrinin hayata 
geçmesine vesile olmasını diliyorum. Dün 
öğleden sonra da ülkemizi ziyaret eden NA-
TO Genel Sekreteri Sayın Stoltenberg’le, 
bölgemizdeki son gelişmeleri ve bunlar 
karşısında ittifakın durumunu konuştuk. 

Cumhur İttifakıyla Türkiye’de 
Yeni Bir Dönem Başlayacak

Değerli arkadaşlar, 

Biliyorsunuz dün, 16 Nisan halkoylama-
sının birinci yıldönümüydü. Buradan bir 
kez daha 16 Nisan halkoylamasına katıla-
rak, bilhassa da EVET diyerek, ülkemizin 
ve milletimizin tarihi yol ayrımında ira-
desini ortaya koyan milletimizin her bir 
ferdine şükranlarımı ifade ediyorum. Hal-
koylamasıyla, önemli bir Anayasa değişik-
liği kabul edildi. Cumhuriyet döneminde 
yaşadığımız siyasi ve ekonomik krizlerin 
en önemli sebeplerinden biri olan yönetim 
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sistemimizdeki tıkanıklıkların aşılmasına 
vesile olacağına inandığım Anayasa deği-
şikliğimiz, inşallah 2019 Kasım seçimle-
rinde tamamen yürürlüğe girecek.

Aslında, Türkiye’nin darbeler, cuntalar, 
vesayet ve krizler üreten bir yönetim sis-
temiyle devam etmesine imkân kalmadığı, 
15 Temmuz darbe girişimi sırasında tüm 
çıplaklığıyla görülmüştü. Milletimiz 15 
Temmuz’da, geçmişten farklı olarak, biz-
zat sokağa inerek, ülkesinin ve milletinin 
geleceğine el koyarken, biz siyasetçilere de 
çok önemli bir mesaj vermiştir. AK Parti 
olarak bizim bu konudaki görüşlerimiz, ni-
yetimiz, tutumumuz eskiden beri bellidir. 
Ancak, yönetim sistemi değişikliği gibi çok 
önemli bir kararın, tek bir partinin tekli-
fi olarak hayata geçmesi mümkün değil-
di. Milletimizin, darbe gecesi sokaklarda, 
meydanlarda, gönüllerde yaptığı ittifakı, 
Milliyetçi Hareket Partisi ve bize destek 
veren diğer partilerle siyaset sahasında ha-
yata geçirerek, bu önemli adımı attık. AK 
Parti olarak, Milliyetçi Hareket Partisiyle 
birlikte 7 Ağustos sürecine sadık kaldık. 
Ne yazık ki ana muhalefet bu süreci hemen 
bozdu. AK Parti ile MHP bu süreci Cumhur 
İttifakına taşıdı. Cumhur İttifakıyla inşal-
lah Türkiye’de yeni bir dönem başlayacak.

Şimdi, milletimizin gönlünde yaptığı, bi-
zim de halkoylamasıyla sandığa teşmil 
ettiğimiz bu ittifakı, 2019 milletvekili ve 
Cumhurbaşkanlığı seçimine de taşıyoruz. 
Bu konuyla ilgili gereken hukuki düzen-
lemeler yapıldı ve Meclisimiz tarafından 
da kabul edilerek yürürlüğe girdi. Böylece, 
sadece yönetim sistemini değiştirmekle 

kalmadık. Aynı zamanda Türk siyasetinde 
farklı isimler altında örgütlenen partilerin, 
ülkenin ve milletin geleceği için güç birli-
ği yapabilmelerinin hukuki altyapısını da 
kurmuş olduk. Bu gelişmeler, ülkemizde 
artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı-
nın, büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğ-
rultusunda çok daha emin adımlarla iler-
leyeceğimizin işaretleridir. Bir kez daha 
ülkemize, milletimize, siyaset dünyamıza 
hayırlı olsun. 

Değerli arkadaşlar,

Bugün 25’inci vefat yıldönümü olan, 8’in-
ci Cumhurbaşkanımız, siyaset, devlet ve 
millet adamı Turgut Özal’ı rahmetle yad 
ediyor, mekanı cennet olsun diyorum. 
Türkiye’nin sancılı bir döneminde gerçek-
leştirdiği reformlarla, ülkemizin önünü 
açan rahmetli Özal’ın hizmetlerinin öne-
mi, vefatından sonra çok daha iyi anlaşıl-
mıştır. Bu vesileyle şu müjdeyi de vermek 
isterim. Rahmetli Özal’ın adını memleke-
tinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal 
Üniversitesi’nin kurulmasına karar ver-
dik. Malatya’daki mevcut üniversitenin 
öğrenci sayısı çok fazladır. O nedenle bu 
üniversitemizi ikiye böleceğiz. Böylece 
kuracağımız yeni üniversitemize rahmet-
li Turgut Özal’ın ismini veriyoruz. Turgut 
Özal Üniversitesi’nin 30 bin öğrencisi ola-
cak. YÖK bu konuda gerekli çalışmayı ta-
mamladı. 

Biliyorsunuz, FETÖ, rahmetli Özal’ın is-
mini istismar ederek, Ankara’da bir ü-
niversite açmıştı. Malatya Turgut Özal 
Üniversitesi’nin kuruluşuyla, hem mer-
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hum Özal’a olan vefa borcumuzu ödüyor, 
hem de FETÖ’nün bu istismarını tarih-
ten kazımış oluyoruz. Üniversitemizin, 
Malatya’ya ve ülkemize şimdiden hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Merhum Özal, Türk siyasi hayatında ö-
nemli bir semboldür. Sağlığında Özal’a 
saldıranların, AK Parti iktidarında bi-
zi de hedef almaları boşuna değildir. 
Türkiye’de güya ilericilik, güya devrimci-
lik, güya solculuk adına ülkenin ve mille-
tin hayrına olan her türlü değişime karşı 
çıkan bir güruh, bugün de aynı şekilde iş-
başındadır. Ana muhalefet partisine ha-
kim olan zihniyet, bunun en çarpıcı ör-
neğidir. “Muhalif ” olmakla yeminli “mu-
arız” olmayı birbirine karıştıran bu par-
tinin ve onun başındaki zatın, ülkemizle, 
milletimizle, devletimizle olan bağı gün 
geçtikçe zayıflamaktadır. Öyle ki, bu par-
tinin başındaki zatın görevlendirmesiy-
le, bölücü örgütün güdümündeki parti-
nin eski genel başkanının duruşmasını 
takip eden bir CHP yöneticisi, “Tarihe 
not düşecek bir savunma” diyebilmiştir. 
Evet, milletimiz, ülkenin ana muhalefet 
partisinin terör örgütünün siyasi koluna 
bakışını ifade eden bu beyanını hafıza-
sına kaydetmiş ve tarihe asıl CHP için 
not düşmüştür. Terör örgütünün yanda-
şı partinin eski genel başkanını, bu par-
tinin milletvekillerinden daha çok CHP 
milletvekilleri ziyaret etmiştir. Allah için 
bu neyin aşkıdır? 6-8 Ekim olaylarının 
faillerine yönelik bu teveccühün sırrı ne-
dir? Biz işte bunun için, “ana muhalefet” 
partisi “anahıyanet” partisi oldu diyoruz. 
Terörist sevicilikten başka hiçbir vasfı 

bulunmayan bir partiye ve onun sabık 
genel başkanına gösterilen bu hayranlık-
la CHP’nin gideceği yer, olsa olsa Kandil 
olur. Gerçi yakında biz o Kandil’i de te-
röristlerin başına yıkacağız, ayrı mesele; 
inşallah adım adım yaklaşıyoruz. 

Siz Teröristlerin Parka  
ve Postalını Giyersiniz,  
Biz Mehmetçiğin Parka  
ve Postalını Giyeriz

CHP’nin başındaki zat, biliyorsunuz, Afrin 
operasyonuna karşı çıkmıştı. Adeta tehdit 
edercesine, “Sakın Afrin şehir merkezine 
girmeyin” çağrısı yapmıştı. Peki, kahraman 
Mehmetçiğimiz ve Özgür Suriye Ordusun-
daki kahraman kardeşlerimiz Afrin şehir 
merkezine girdi de ne oldu? Hiçbir şey… 
Çünkü teröristler, onlar gelmeden kuyruk-
larını paçalarının arasına sıkıştırıp kaçıp 
gitmişlerdi. Tabii geride, şu ana kadar sa-
yıları 4 bin 200’e yaklaşan ceset bırakarak 
kaçtılar. 

Biz, sanatçılarımız, sporcularımız, med-
ya mensuplarımızla askerlerimize destek 
ve moral vermek için Hatay’daki sınır 
karakolumuza gittiğimizde, bu zat yine 
muvazeneyi yitirmiş, herkese hakaretler 
yağdırmıştı. Bunun üzerine, milletimiz 
kendisini rezil rüsva etmiş olacak ki, kalktı 
kendisi de Hatay’a gitti. Bizim ziyaretimiz 
sırasında giydiğimiz kamuflaja da laf attığı 
için, kendisine postal ve parka gönderme 
teklifinde bulunmuştum. Bunun üzerine, 
CHP’nin başındaki bu zat, “Parkayı ve pos-
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talı öğrenciliğimden beri giyiyorum” de-
mişti. Nihayet 40 yılda doğru bir söz etti. 
Biz de onu diyoruz zaten. Siz, teröristlerin 
giydiği parkayı ve postalı giyersiniz, biz 
Mehmetçiğin parkasını ve postalını giye-
riz, aramızdaki fark bu… 

CHP’nin başındaki zatın mensubu oldu-
ğunu ima ettiği örgütlerin ortak özelliği, 
bu ülkenin ve milletin tüm değerlerine 
düşman olmalarıdır. Kılıçdaroğlu da aynı 
yolun yolcusu olduğunu itiraf etmekte be-
is görmediğine göre, artık CHP’nin sahte 
üyelik törenlerine, göstermelik adaylara 
ihtiyacı kalmadı demektir. Nitekim, bu 
partinin İstanbul İl Başkanının ve pek çok 
yöneticisinin geçmişten bugüne yaptıkları 
eylemlere, söyledikleri sözlere bakıyoruz, 
hepsi de bölücü örgütün borazanlığından 
ibaret. Daha da vahimi, ülkemizde FE-
TÖ’sünden PKK’sına, DHKPC’sine kadar 
ne kadar örgüt destekçisi varsa, hepsi de 
CHP eylemlerinde başı çekiyor. 

Türkiye’nin ana muhalefet partisi unvanı 
taşıyan CHP’nin böylesine marjinalize e-
dilmesine, doğrusu bizim yüreğimiz elver-
miyor. Çünkü bizim demokrasi anlayışımı-
za göre, muhalefetin en az iktidar kadar 
güçlü olması gerekiyor. Rekabet, her yerde 
olduğu gibi, siyasette de berekettir. Böyle 
bir CHP’nin ülkemiz ve milletimiz için si-
yasi alternatif olarak varlığını sürdürmesi 
mümkün değildir. Binde üçlük, beşlik par-
tilerin üslubu ve tarzıyla ana muhalefetlik 
yapılmaz, yapılamaz. Eğer ana muhale-
fetlik iddiasındaysanız, en az yüzde 50’ye 
talip olmak zorundasınız. CHP bindelik 
oranlara talipse, bizim yapacak bir şeyi-

miz yok. Türkiye’de iktidarda bir değişik-
lik beklentisi olmayabilir, ama ana muha-
lefet konusunda çok ciddi bir değişiklik 
beklentisinin oluştuğunu görebiliyoruz. 
2019’dan sonra AK Parti yine güçlü bir şe-
kilde Meclis’te ve Cumhurbaşkanlığında 
yer almayı sürdürecek, ama CHP’nin akı-
betini kestiremiyoruz. Milletimiz, her ko-
nuda olduğu gibi, bu hususta da en büyük 
hakemdir, en doğru karar vericidir. 

Türkiye, Suriye Meselesinde  
Asla Pasif Kalamaz

Değerli arkadaşlar, 

Geçtiğimiz hafta, Amerika, İngiltere ve 
Fransa tarafından Suriye’ye yapılan ope-
rasyon, bölgemizdeki krizin nasıl tüm dün-
yaya yayılma potansiyeli taşıdığını bir kez 
daha gözler önüne sermiştir. Bir anda 3’ün-
cü dünya savaşı senaryolarının güncellen-
mesine yol açan bu gelişme, Türkiye’nin 
Suriye politikasının doğruluğunu teyit et-
miştir. Ülkemizde yaşayan 3,5 milyon Su-
riyeli kardeşimiz ve Suriye topraklarından 
ülkemize yönelen tehditler sebebiyle, Tür-
kiye olarak, bu meselede asla geride dura-
mayız, pasif kalamayız. 

Son yıllarda yaşadıklarımız bize, şa-
yet biz terör örgütlerini inlerinde bulup 
yok etmezsek, onların gelip Ankara’da, 
İstanbul’da, vatan topraklarının her karı-
şında eylem yapabildiklerini göstermiştir. 
Aynı şekilde biz gidip Suriye topraklarını 
güvenli hale getirmezsek, ülkemizdeki 
3,5 milyon kardeşimizin kendi yuvalarına 
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dönme imkânına asla kavuşamayacakla-
rını da tespit ettik. Hem kendi güvenliği-
miz, hem Suriyeli kardeşlerimize huzurla 
yaşayabilecekleri yerler oluşturabilmek 
için, sahadaki varlığımızı genişleterek sür-
dürmek mecburiyetindeyiz. Bu arada dün 
Almanya Şansölyesiyle görüşme gerçekleş-
tirdik. Bugün İran Cumhurbaşkanı Sayın 
Ruhani’yle, Perşembe günü de Çin Devlet 
Başkanı Şi Cinping’le görüşmelerimizi ya-
pacağız. 

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
Harekâtlarımızla güvenli hale getirdiği-
miz 4 bin kilometrekarelik alan önemli-
dir, ama yeterli değildir. Buralara, şu ana 
kadar yüzbinlerce Suriyeli kardeşimiz ge-
ri dönüp yerleşmiştir. Ama henüz geride 
evlerine kavuşmayı bekleyen 3,5 milyon 
Suriyeli kardeşimiz daha var. Bunun için, 
İdlip’ten Tel Rıfat’a, Münbiç’ten Aynela-
rab, Telabyad, Resulayn, Haseke’ye kadar 
Suriye sınırımızın tamamını güvenli hale 
getirmeliyiz. Türkiye’nin geleceği için bu 
mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmak zo-
rundayız. Madem bu mesele bizim için be-
ka meselesidir, öyleyse karşımızda kimin 
olduğuna değil, bizim ihtiyacımızın ve he-
defimizin ne olduğuna bakacağız. 

Rejimin Doğu Guta’daki saldırıları ile bu-
nun ardından rejime ait kimyasal silah 
tesislerine yönelik bombardıman göster-
miştir ki, Suriye’de kırmızı çizgiler yoktur, 
sadece konjontürel çıkarlar vardır. Üstelik 
bizim Suriye konusundaki hassasiyetleri-
miz konjonktürel değil, tam tersine haya-
tidir. Çünkü kendi güvenliğimiz ve onunla 
birlikte milyonlarca Suriyelinin geleceği 

söz konusudur.  Öyleyse, Suriye sahasında 
faaliyet göstermeye en çok hakkı olan ülke 
Türkiye’dir. 

İşte bu anlayışla, Suriye politikamızı daha 
genişleterek, daha derinleştirerek, hem sa-
hada, hem masada söz sahibi olarak yolu-
muza devam edeceğiz. Suriye konusunda 
Türkiye, kimsenin mutlak yanında veya 
mutlak karşısında değildir. Biz Suriye’de 
hem kendi güvenlik önceliklerimizi, hem 
Suriyeli kardeşlerimizin haklarını, hukuk-
larını savunuyoruz, bunun için mücadele 
ediyoruz. 

Bu çerçevede nerede, ne zaman, kiminle 
birlikte hareket etmemiz gerekiyorsa, edi-
yoruz. Dış politikamızın esası, elbette dost-
larımızın sayısını çoğaltmak, düşmanları-
mızın sayısını azaltmaktır. Ama bir şart-
la… Dostlarımızın dostluğunu görmemiz 
lazım ki, onlarla birlikte yol yürüyebilelim. 
Suriye’de olup bitenler bize aynı zamanda 
dostlarımızın samimiyetini, düşmanları-
mızın da gücünü gösteriyor. Hamdolsun, 
her iki konuda da yeteri kadar fikir sahi-
bi olduk. Daha önemlisi, kendi göbeğimi-
zi kendimiz kesmeyi başarabildiğimizden 
beri, kimseye ihtiyacımız olmadığını da 
gördük. Bugün Türkiye geleceğine dünden 
daha güvenle bakabilmektedir. İnşallah 
yarın, çok daha iyi bir yerde olacağız. Rab-
bim yar ve yardımcımız olsun. 

Bu duygularla bir kez daha sizlere Meclis 
çalışmalarında başarılar diliyorum. Hepi-
nize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
Kalın sağlıcakla…  
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. AK Parti Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısının, 
partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile 

olmasını diliyorum. Meclis çalışmalarında 
başarılı ve verimli bir hafta geçirmenizi te-
menni ediyorum. 

Adıyaman Samsat ilçesinde bu gece saat 
03:34’te 5.1 şiddetinde bir deprem oldu. 

Bay Kemal, Hiçbir Zaman 
Kahramanca F-16’ların 
ve Tankların Karşısına 

Çıkamadınız

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 24 Nisan 2018
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Çok şükür can kaybımız yok, 13 yaralımız 
var. Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ 
ile Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan he-
men bölgeye hareket ettiler, depremle ilgili 
çalışmaları yerinde takip edecekler.

Seçim kanunlarındaki değişiklik paketi baş-
ta olmak üzere, tatile girmeden yapmamız 
gereken çok önemli çalışmalar var. Bunları 
süratle tamamladıktan sonra, hemen seçim 
çevrelerimize dağılacak, inşallah sahada ge-
ce gündüz çalışmaya başlayacağız. 

Sözlerimin hemen başında milletimizin 
ve tüm çocuklarımızın, dün coşkuyla kut-
ladığımız 23 Nisan Milli Egemenlik ve 
Çocuk Bayramını bir kez daha tebrik edi-
yorum.  Milli egemenliğimizin sevincini 
yaşadığımız bir günde, dün Meclis Genel 
Kurulu’nda şahit olduğumuz görüntüleri, 
yapılan tartışmaları asla tasvip etmediği-
mi, burada bir kez daha ifade etmek iste-
rim. Kendi hastalıklı siyasetlerini, ülkemi-
zin bu önemli milli bayramını zehirlemek 
için kullananları buradan kınıyorum. Mil-
letimizin 15 Temmuz destanını önemsiz-
leştirmek, kendisinin o gece darbecilerin 
açtığı yoldan kuyruğunu kıstırarak kaçı-
şını gizlemek isteyen zatın hezeyanları, 
artık şehitlerimize saygısızlık boyutuna 
ulaşmıştır. Milli iradenin tecelligâhı olan 
bir çatının altında, milletimizin iradesiyle 
seçilmiş Cumhurbaşkanına, tüm ülkenin 
ve dünyanın gözü önünde hakaret etmeyi 
siyaset sanan bu zihniyet, kendi çirkefliği 
içinde boğulmaya mahkûmdur. 

Şimdi burada, 15 Temmuz’da yaşanan ba-
zı gerçekleri tekrar hatırlatmak istiyorum. 

15 Temmuz gecesi saat 23:17, ana muhale-
fetin başındaki zat, Atatürk Havalimanı’nı 
kuşatan tankların başındaki darbecilerle 
görüşmeler yapıyor. Bu görüşmelerin ar-
dından tanklar yolu açıyor ve Bay Kemal 
Bakırköy’e kaçıyor. Bay Kemal Bakırköy 
Belediye Başkanının evinde misafir edili-
yor. Orada kahvesini yudumlarken, çayını 
içerken bir taraftan da gelişmeleri takip 
ediyor.

Tam o esnada biz de Marmaris’ten Atatürk 
Havalimanına geliyoruz. Yanımda Enerji 
Bakanımız Berat Bey, eşim, kızım, torun-
larım vardı. Dün TBMM Genel Kurul’unda 
bir terbiyesiz vardı. Bu terbiyesize göre; 
İstanbul Emniyet Müdürü ile yok şöyle 
konuşmuşuz, yok bir başkasıyla başka 
şeyler konuşmuşuz… Güya bu temasların 
ardından da Atatürk Havalimanına inmi-
şiz. Sen, neler yaşandığını nereden biliyor-
sun? Olayı yaşayan benim… İnsanda izan 
ve ahlak olur. Saat 23.17’de sen Atatürk 
Havalimanındasın,  biz ise Marmaris’ten 
İstanbul’a geliyoruz. Uçağımız Atatürk Ha-
valimanının pistisine inerken tepemizde 
darbecilerin kullandığı F-16’lar ve helikop-
terler uçuyordu. 

Bay Kemal, Zaman Geçirme,  
Gel Hemen Aday Ol

Bizi Atatürk Havalimanında onbinler kar-
şıladı. Sen CHP’lileri kandırabilirsin, ama 
o onbinleri kandıramazsın. Bu yaşananla-
rın şahidi Atatürük Havalimanına gelen 
onbinlerdir. Siz her zaman kuyruğu kıstı-
rıp kaçtınız. Hiçbir zaman kahramanca F-
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16’ların karşısında dikilenlerden, tankla-
rın karşısına çıkanlardan olmadınız. Hatta 
sizler, Bağdat Caddesi’nde darbecileri al-
kışlayanlardan oldunuz.

Biz, 16 saat süren bu operasyonu bizzat ha-
valimanında yönettik. Bay Kemal, sen ne-
redeydin? Bakırköy’deydin, kahve yudum-
luyordun. Darbe girişiminin ertesi gününe 
kadar biz milletimizle oradaydık. Operas-
yon bitene kadar da bir yere ayrılmadık. 
Tüm operasyonu oradan yönettik.

Dün TBMM’deydim. Nasıl olsa Cumhur-
başkanı balkonda oturuyor, konuşma hak-
kı yok diye bol keseden salladın. Sen el-kol 
hareketini AK Parti Genel Başkanına belki 
yapabilirsin, ama bu ülkenin Cumhurbaş-
kanına yapamazsın. Onun için bir defa 
haddini bileceksin. Ne yazık ki bunlarda 
böyle bir ahlak anlayışı yok. 

Bay Kemal, 15 tane adamını sözde İyi 
Parti’ye gönderdin. Peki, 15 adamın sözde 
İyi Parti’yi kabul etti mi? Kabul etmedi. Ni-
ye? Çünkü bu 15 adamın sözde İyi Parti’nin 
TBMM’deki sırasında oturmuyordu. Bun-
lar yine CHP sıralarında oturmaya devam 
ettiler. Niye oraya gitmediler? Demek ki 
gönderdiğin yeri beğenmediler. Demek ki 
anlaşamadılar, ikna edemediler. 

Bundan sonra hangi senaryonun çalışaca-
ğını bilemiyorum, her şey olabilir. Şu an 
piyasada garip bir senaryo konuşuluyor. 
Hafta sonuna kadar bu senaryo nasıl oyna-
nacak, bunu göreceğiz. Hamdolsun bizim 
öyle bir sıkıntımız yok. Her türlü adımımı-
zı atmışız, manifestomuzu ve seçim beyan-
namemizi hazırlıyoruz. 

Gerçi, ana muhalefetin başındaki zatın tek 
hezeyanı bundan ibaret de değil. Bu zat, 
geçtiğimiz günlerde, yine mezhepçi sap-
lantılarına yenik düşerek Osmanlıya iftira 
attı. Yahu bu ne edep dışı bir yaklaşımdır. 
Osmanlıyı, kurucu unsuru olan Yörükle-
re, Türkmenlere zulmetmekle itham eden 
bu zatın gönül dünyasının milletimizden 
ne kadar uzak olduğunu, bu vesileyle bir 
kez daha görmüş olduk. Bizim ecdadımız, 
bırak Yörüklere zulmetmeyi, Avrupa’nın 
içlerinden Afrika’nın derinliklerine kadar 
dünyanın dört bir yanında zulüm gören 
kim varsa, hepsinin de yanında olmayı 
kendine görev bilmiştir. 

Osmanlı bahanesiyle milletimizin tüm de-
ğerlerine, tarihine, kültürüne husumetle-
rini kusan bu zatın iflah olmayacağı iyice 
anlaşılmıştır. Ermeni çetecilerinden bölü-
cülere ve FETÖ’cülere kadar Türkiye’yi ka-
ralamak için çırpınan tüm kesimlerle aynı 
dili konuşan, muhtemelen aynı hissiyat-
ları paylaşan bu zatın boyunun ölçüsünü, 
tabii yüreği yetip de meydana çıkabilirse, 
inşallah 24 Haziran’da göreceğiz. 

Dün Meclis’te tüm Türkiye’nin gözü önün-
de yaşanan hadiselerin takdirini de mille-
timize bırakıyoruz. Sadece dünkü görün-
tünün dahi, Türkiye’nin yönetim sistemi 
değişikliğine gitmesinin ne kadar isabetli 
olduğunu bir kez daha ispatladığına ina-
nıyorum. Bay Kemal, zaman geçirme, gel 
hemen aday ol. Niye sağda-solda aday 
arayıp duruyorsun. Bir genel başkana da 
aday olmak yakışır. Aziz milletimin sana 
olan muhabbetini de bir görelim. Hiç vakit 
kaybetme ve yola erken çık. Yasama ile yü-
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rütmenin birbirinden ayrılmasıyla, bu tür 
gereksiz tartışmaların milletimizin günlük 
hayatına olan ağır faturalarından kurtul-
ma imkânı da elde etmiş olacağız. 

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı 
Operasyonları Birer Destandır

Değerli arkadaşlar, 

Geçtiğimiz hafta, grup toplantımızın ar-
dından Milli Güvenlik Kurulumuzun ve 
Bakanlar Kurulumuzun toplantılarını 
gerçekleştirdik. Bu toplantılarda, günde-
mimizdeki diğer hususların yanısıra, Ola-
ğanüstü Hal uygulamasının 3 ay süreyle 
daha devam etmesi kararını aldık. Tabii, 
aynı gün yaşanan bir başka önemli hadise 
daha vardı.

Bay Kemal, olağanüstü halle ilgili rahatsız-
lığını da dile getirdi. Bay Kemal, eskiden 
olağanüstü hal uygulanırken, bir defa sen 
memurdun. Olağanüstü hal kararları nasıl 
alınır ve nasıl devam ettirilir bilmezsin. Şu 
an uygulanan olağanüstü halle, geçmişteki 
uygulama arasında büyük farklar var. O za-
manlar sürekli grevler olduğu için fabrika-
lar çalışamaz hale gelirdi. Ayrıca buradan 
tüm sanayi kesimine seslenmek isterim: 
Acaba olağanüstü hal döneminde bir ta-
ne fabrikada bile grev söz konusu olduğu 
mu?  Bu yönde bir girişim olmadı, ancak o-
lursa da hemen olağanüstü hal uygulama-
sındaki yetkilerimize dayanarak gerekli 
müdahaleleri yaparız. Bu süreç içerisinde 
Türkiye’de sanayi durmamıştır. Yoğun bir 
şekilde çalışmalar devam etmiştir. Huzu-

run olduğu bir ortam var. Böyle bir ortam-
da kalkıp bunlar olağanüstü halin kalkma-
sını istiyorlar. Niye? Çünkü ülkemizdeki 
huzuru bozmak istiyorlar. 

Hatırlarsanız, Bay Kemal, Zeytin Dalı Ope-
rasyonu başladığı günlerde “Afrin’e gir-
meyin” demişti. Dertleri başkaydı. Çünkü 
terör örgütlerinin Afrin’de cirit atmasını 
istiyorlardı.  Bunlara kalsa Cudi’de ne işi-
niz var, Gabar’da ne işiniz var, Tendürek’te 
ne işiniz var, Beslerderesi’nde ne işiniz 
var. Bay Kemal, Cudi’den, Gabar’dan, 
Beslerderesi’nden, Tendürek’ten, hatta 
Kandil’den çıkmayacağız, bunu bilesin. 
Milletimizin huzuru neyi gerektiriyorsa 
bunu yapmaya devam edeceğiz. 

Bay Kemal, Hatay’a gidişimizden de rahat-
sız oldu. Sağ olsun, daha sonra kendisi de 
Hatay’da karakol ziyareti yaptı. Tabii bu iyi 
bir gelişme… Biz, bu yolda Mehmet’imizle, 
Özgür Suriye Ordusu’yla da beraberiz. Öz-
gür Suriye Ordusu’ndaki kardeşlerimizin, 
Mehmetçikle beraber vermiş oldukları 
mücadeleyi bir kenara koyamayız. Zeytin 
Dalı Operasyonu ve Fırat Kalkanı Operas-
yonu tarihe geçecek bir destandır. 

Şimdi gelelim son sürece… MHP Genel 
Başkanı Sayın Bahçeli, bizden hemen ön-
ce gerçekleştirdiği grup konuşmasında, 
erken seçim çağrısı yaptı ve bunun için 26 
Ağustos tarihini teklif etti. Biz henüz ken-
di içimizde müzakeresini yapmadığımız 
için, grup konuşmamızda 2 defa seçimle-
rin 2019 Kasım’ında yapılacağı vurgusunu 
yapmakta beis görmedik. Grup konuşma-
mızın hemen ardından şu arkadaki odada 
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arkadaşlarımızla kısa bir istişare yaptık. 
Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kuru-
lu Toplantılarımızın ardından da istişare-
lerimiz sürdü. Sayın Bahçeli’yle, çok da-
ha önceden kararlaştırılmış bir görüşme 
kararımız vardı, onu da ertesi gün, yani 
Çarşamba günü gerçekleştirerek, erken se-
çim meselesini kendisiyle değerlendirme 
imkânı bulduk.

Tabii, bu görüşme saatine kadar ve sonra-
sında arkadaşlarımızla istişarelerimiz hep 
devam etti. Bilindiği gibi, ana muhalefet 
partisi eskiden beri defalarca erken seçim 
çağrısı yapmış ve kendince bize meydan o-
kumuştu. Tabii biz, ana muhalefetin böyle 
boş işlerine alışkın olduğumuz için, mille-
timiz ne diyor, ne istiyor, ona baktık ve ha-
reket tarzımızı da ona göre belirledik. MHP 
Genel Başkanının erken seçim çağrısının 
ardından, daha biz herhangi bir değerlen-
dirme ve açıklama yapmadan, ana muha-
lefet partisinin yine “hodri meydan” diye-
rek ortaya atıldığını gördük. Bu tablo bize, 
Türkiye’nin geri dönülemez bir şekilde 
erken seçim iklimine doğru gittiğine işaret 
ediyordu. Hâlbuki bizim önümüzde, hem 
Cumhurbaşkanlığı için, hem de Hükümet 
için kullanabileceğimiz 1,5 yıllık bir dö-
nem vardı. Kendi aramızda yaptığımız u-
zun istişareler sonunda, bu 1,5 yıllık Cum-
hurbaşkanlığı ve Hükümet dönemimizden 
fedakârlık yaparak, Türkiye’yi içine düştü-
ğü erken seçim tartışmasından bir an ön-
ce kurtarma kararı aldık. Bu istişarelerde, 
erken seçim için, Ağustos ayının geç bir 
tarih olduğunu da değerlendirdik. Hem ül-
kemizin zaman kaybetmemesi gerektiğini 
düşünerek, hem de vatandaşlarımızın yaz 

tatilini hesaba katarak, seçimlerin 24 Ha-
ziran 2018 Pazar günü yapılmasının doğru 
olacağını gördük. Böylece Türkiye’yi, 16 
Nisan 2017 halkoylamasının ardından ar-
tık adından “eski” diye söz ettiğimiz, ama 
Anayasa değişikliği gereği seçimlere kadar 
yürürlükte olan sistemden de kurtarma 
imkânı elde etmiş olduk. 

Tek Gayesi Erdoğan  
Düşmanlığı Olan Bir İttifak 
Kurulmaya Çalışılıyor

Değerli arkadaşlar, 

Erken seçim tarihi olarak 24 Haziran’ı ilan 
etmemizin ardından Meclisimiz de gere-
ken süreçleri tamamlayarak, hemen erken 
seçim kararını aldı. Yüksek Seçim Kurulu-
muz da, seçim takvimini yavaş yavaş oluş-
turuyor. Buna göre seçime, Yargıtay Cum-
huriyet Başsavcılığının tuttuğu kayıtlara 
göre Yüksek Seçim Kurulu tarafından ge-
reken şartları taşıdığı belirlenen 10 siyasi 
parti katılıyor. 

Tabii bu arada, eski Türkiye siyasetinin 
hastalığı olarak bildiğimiz garip bir du-
rumla karşılaştık. Ana muhalefet partisin-
den istifa eden 15 milletvekili, bir başka 
partiye geçerek, bu partinin Meclis’te grup 
kurabilmesini sağladılar. Ortadaki tablo 
ve açıklamalar, 15 milletvekilinin kendi 
siyasi tercihleri ve iradeleri dışında, parti 
talimatı olarak bu işi yaptıklarını göste-
riyor. Halbuki Yüksek Seçim Kurulu’nun 
264 numaralı kararını incelediğimizde, 
taşıma milletvekilleriyle grup kurdurulan 
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partinin, teşkilatlanma ve kongre barajını 
aşarak, zaten seçime katılma hakkı elde 
etmiş olduğunu görüyoruz. Demek ki, bu-
radaki amaç, söz konusu partiyi seçime 
sokmak değildir. Çünkü, Yüksek Seçim Ku-
rulu kararı gösteriyor ki, bu parti zaten se-
çime girme yeterliliğine sahiptir. Bu tuhaf 
ve açıkçası millet iradesinin hiçe sayılma-
sı manasına gelen operasyonun gayesini, 
önümüzdeki günlerde herhalde hep bir-
likte görürüz. Siyasette ittifakları hukuken 
meşru kılan biziz. MHP ile ittifakımızı da, 
aylar öncesinden ilan ederek, milletimizin 
göz önünde ve hiçbir gizli-kirli pazarlığa 
girmeden gerçekleştirdik. 

Şimdi de çıkmış, Siirt’ten benim aday oldu-
ğum dönemi gündeme getiyor. Bilmiyor-
sun, önce bir ehline sor, bu anlattıklarının 
hepsi yalan. Zaten sizin karakterinizde ve 
cibilliyetinizde yalan var. Şu anki duru-
mun şekli ile o zamanki benim adaylığı-
mın şekli çok farklıdır.  Biz buralara öyle 
gökten zembille inmedik, çalışarak geldik.

Evet, AK Parti ile MHP’nin ittifakı, şeffaf 
bir şekilde, 80 milyonun gözü önünde ve 
meşru bir zeminde yapılmıştır. Karşımız-
dakiler ise karanlıkta birbirlerine göz kır-
parak iş tutuyorlar. Önü-arkası belli olma-
yan pazarlıklarla, rengi, kimliği, kişiliği, 
haysiyeti, hiçbir şeyi belli olmayan, tek 
gayesi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı 
olan bir ittifak kurulmaya çalışılıyor. Tür-
kiye, geçmişte defalarca bu tarz siyaset 
mühendislikleriyle karşılaşmıştır. Ama 
her defasında da milletimiz, kirli pazarlık-
lara değil, kendi iradesine saygılı olanlara, 
kendisine hizmet etmeye talip olanlara 

itibar etmiştir. Ana muhalefetin etrafında 
kümelenen bu tezgâh, AK Parti olarak bi-
zim meselemiz değildir. Dolayısıyla bizim 
bu konuyu garipsemek dışında başka bir 
tepki göstermemize, başka bir söz söyle-
memize gerek yoktur. 

En büyük hakem olan milletimiz, tüm bun-
ları takip ediyor, değerlendiriyor. Milleti-
miz sandık başına gittiğinde de kararını 
bunların sonucuna göre verecektir. Biz, bu-
güne kadar hep olduğu gibi, bundan sonra 
da sözümüzü sadece tek muhatabımız ola-
rak gördüğümüz milletimize söyleyeceğiz. 
Bugüne kadar yaptıklarımızın hesabını 
milletimize verecek, bundan sonra yapa-
caklarımızın taahhüdünü de yine milleti-
mize sunacağız. 

Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimi-
ne uygun şekilde kendi takvimimizi de be-
lirledik. Aday adaylığı başvurularından te-
mayül yoklamalarına, seçim bildirgemiz-
den kampanya planlamasına kadar tüm 
hazırlıklarımızı süratle devam ettiriyoruz. 
Geçtiğimiz 5 ayda 49 il kongremize kendi-
miz, 29 il kongremize de Sayın Başbaka-
nımız katılmak suretiyle, tevafuken adeta 
bir seçim maratonunu tamamlamış olduk. 
Şimdi de, seçime kadar geçecek süreyi en 
verimli şekilde kullanmaya çalışacağız. Cu-
martesi günü önce İstanbul’da, bir miting 
havasında geçeceğine inandığım Kadın 
Kollarımızın il kongresini gerçekleştire-
ceğiz. Ardından da İzmir’de il kongremiz 
var, oraya geçeceğiz.  Seçim iklimine gir-
diğimize göre, il kongremiz vesilesiyle ilk 
mitingimizi İzmir’de yaparak, “bismillah” 
diyeceğiz. Pazar günü de İstanbul’da Genç-
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lik Kollarımızın il kongresini de, inşallah 
bir miting havasında değerlendireceğiz.  
Hemen ardından Özbekistan ve Güney 
Kore’ye, çok önceden planlanmış bir seya-
hatimiz olacak. Bu arada, seçim kampan-
yasıyla ilgili planlamalarımız da şekille-
necek, inşallah ona göre çalışmalarımızı 
süratle devam ettireceğiz. 

Yeni Dönem, Daha Fazla 
Demokrasi, Daha Güçlü Hukuk 
Devleti Dönemi Olacaktır

Değerli arkadaşlar, 

Erken seçimin ardından gireceğimiz yeni 
dönemi ülkemizde istikrar ve güvenin te-
minatı olarak görüyoruz. Zaten 16 Nisan 
halkoylamasında Anayasa değişikliğiyle 
yeni bir yönetim sistemine geçme arzumu-
zun temelindeki sebepler bunlardı. Mille-
timiz, mevcut sistemin sürekli kriz, tartış-
ma, polemik, darbe, cunta, vesayet üreten 
yapısından, adeta yaka silker hale gelmişti. 
Eski sistemin son aylarını yaşıyor olma-
mıza rağmen, hala bu hastalıkların devam 
ettiğini görüyor bulunmamız, milletimizin 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 
doğruluğunu bir kez daha takdir etmesini 
sağlayacaktır. İnşallah, 2 ay sonra, büyük 
ve güçlü Türkiye’nin inşasına giden yolun 
önünü tamamen açıyoruz. 

Bizim yeni dönemde milletimize taahhüt-
lerimiz şunlar olacaktır. Yeni dönem, daha 
fazla demokrasi dönemi, daha güçlü hu-
kuk devleti dönemi olacaktır. Yeni dönem, 
daha fazla refah, daha fazla zenginlik, da-

ha geniş özgürlük dönemi olacaktır. Yeni 
dönem, kalıcı huzurun, kalıcı güven or-
tamının, daha büyük atılımların dönemi 
olacaktır. Yeni dönem, yürütmenin daha 
etkin, yasamanın daha itibarlı, yargının 
daha bağımsız hale geldiği bir dönem ola-
caktır. 

Her ne kadar nüfus artış hızımız arzu et-
tiğimiz düzeyde olmasa da, hala dünya-
nın en genç ve en nitelikli nüfusuna sahip 
ülkelerinden biri olarak, 24 Haziran’ın 
asıl gençlerimizin seçimi olacağına ina-
nıyorum. Yeni sistemle gençlerimize ve 
çocuklarımıza, 2053 ve 2071 vizyonlarını 
vesayetten, darbelerden, krizlerden, eski 
dönemin tüm engellemelerinden uzak bir 
şekilde hayata geçirebilecekleri bir zemin 
oluşturuyoruz. 

Dış politikada, Türkiye merkezli ve dün-
yaya açık siyaset anlayışımızı, daha da 
güçlü bir şekilde hayata geçirmeye devam 
edeceğiz. Tüm devletlerle ve uluslararası 
kuruluşlarla ilişkilerimizi bu anlayışa gö-
re yürütmeyi sürdüreceğiz. Dünyayı, 360 
derecelik bir bakış açısıyla tarayacak, hiç-
bir coğrafyadan, hiçbir siyasi ve ekonomik 
oluşumdan uzak kalmamaya özen göstere-
ceğiz. 

Güvenlik politikalarımızı, ülkemiz ve mil-
letimiz merkezli olarak, ama hak, özgürlük, 
adalet, insani değerlerin korunması esas-
larına uygun şekilde sahada hayata geçir-
meye devam edeceğiz. Özellikle insani da-
yanışma, işbirliği, dostları çoğaltma konu-
sunda, hem uluslararası platformlarda da-
ha çok mücadele edecek, hem de sahadaki 
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faaliyetlerimizi artıracağız. Suriye’de Fırat 
Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarımızın 
tecrübeleri ışığında, Tel Rıfat ve Münbiç’te 
diplomatik öncelikli olarak, diğer bölgeler-
de de güvenlik gereklerimizin icabına göre 
çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Kıbrıs’tan Ege’ye, Karadeniz’den Trakya’ya 
kadar her yerde, ülkemizin ve milletimizin 
çıkarlarına uygun politikaları hayata ge-
çireceğiz. Balkanlardan Kafkasya’ya, Orta 
Asya’dan Afrika’ya kadar coğrafyamızdaki 
kardeşlerimizle sıkı ilişkilerimizi daha da 
ileriye taşıyacağız. Dünyanın her yerinde-
ki mazlumlara, mağdurlara sahip çıkan 
vicdanlı dış politika anlayışımızdan asla 
vazgeçmeyeceğiz. Kudüs, Suriye, Somali, 
Myanmar gibi kriz bölgelerinde küresel 
ölçekte insiyatif geliştiren bir ülke olarak, 
sorumluluklarımızın büyüklüğünün far-
kındayız. Önümüzdeki dönemde, “Dünya 
5’ten büyüktür” tezimizi hayata geçirme 
konusunda çok daha ileri adımlar atmakta 
kararlıyız. 

Ekonomide, geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz 
yüzde 7,4’lük büyüme oranı, ülkemizle il-
gili olumsuz değerlendirmeler yapanlara 
verdiğimiz en güzel cevaptı. İnşallah, bu 
yılda da, aynı şekilde, beklentilerin çok ü-
zerinde büyüme oranları elde edeceğimize 
inanıyorum.  Kur üzerinde oynanan oyun-
ların, kayda değer bir ekonomik gerekçe-
sinin ve derinliğinin olmadığı, her geçen 
gün daha iyi anlaşılıyor. Bütçe disiplini-
mizden ve reform gündemimizden taviz 
vermeden, faiz ve enflasyon başta olmak 
üzere, ekonomimizi tehdit eden tüm so-
runların üstesinden, yeni dönemde daha 

kolay geleceğimizi düşünüyorum. 

Erken seçim kararına piyasaların ve iş 
dünyasının verdiği olumlu tepki, bu sü-
recin ekonomide risklerin değil fırsatla-
rın tetikleyicisi olacağına işaret etmek-
tedir. Hâlihazırda dünyadaki 10 büyük 
projenin 6’sını hayata geçiren bir ülke 
olarak, yatırımlar bizim vazgeçilmezi-
mizdir. Türkiye’yi bugüne kadar, hazırı 
tüketerek değil, içeriden ve dışarıdan ge-
len yatırımlarla yeni ekonomik değerler 
inşa ederek büyüttük. Yeni dönemde de, 
Kanalistanbul’dan yeni havalimanına, 
1915 Çanakkale Köprüsünden çok önemli 
teşviklerle desteklediğimiz yüksek tekno-
lojiye dayalı üretim yapan tesislere kadar 
tüm büyük yatırımları başarıyla sonuçlan-
dıracağız. Türkiye’nin 81 vilayetindeki 81 
milyon vatandaşımızın her birinin günlük 
hayatına olumlu yansımaları olacak eko-
nomi politikaları ve yatırımlarla hedefleri-
mize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. 

Ana Muhalefetin Kâğıttan 
Kayığına Binmeye Çalışanları, 
Kendi Hallerine Bırakmalıyız

Seçim dokümanlarımız hazırlandığın-
da, tüm bunları hep birlikte çok daha ay-
rıntılı bir şekilde milletimizle paylaşma 
imkânı bulacağız. Milletimiz bizden kuru 
laf, neticesiz polemik, desteksiz atış değil; 
ekmeğini, aşını nasıl büyüteceğimizin, 
kendisine ve evlatlarına nasıl bir gelecek 
bırakacağımızın planlarını, projelerini 
duymak istiyor. Elbette meydanı harami-
lere bırakmayacak, kem söz sahiplerine 
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hadlerini bildirmekten geri kalmayacağız. 
Ama milletimizin karşısına asıl, 81 milyon 
vatandaşımızın her birinin geleceğine da-
ir umutlarını besleyerek çıkacağız. Zaten 
bizim en güçlü olduğumuz alan da budur. 
Önümüzde böyle mümbit bir zemin durur-
ken ve bu yolda kendimize yol arkadaşla-
rı da bulmuşken, ana muhalefeti ve onun 
kâğıttan kayığına binmeye çalışanları, ken-
di hallerine bırakmak en doğrusudur. 

Değerli arkadaşlar, 

Yeni dönemde, evet yürütme yetkileri 
Cumhurbaşkanlığına geçiyor, ama Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi, yasama konu-
sunda tek yetkili olarak, eskisinden de 
güçlü ve itibarlı bir şekilde çalışmalarına 
devam ediyor. AK Parti olarak, 2002 yılı 
Kasım ayında yapılan seçimlerden be-
ri ülkemizi işte bu grupla yönettik. Milli 
iradeye vurulmak istenen prangaları siz-
lerle birlikte parçalayıp attık. Vesayetin 
zincirlerini sizlerle birlikte kırdık. 28 
Şubat benzeri bir girişimle Türkiye’nin 
yeniden karanlığa gömülmesini sizlerle 
birlikte engelledik. Partimiz kapatılmaya 
çalışıldığında, Türk siyasetinin gösterdiği 
en onurlu duruşu sizlerle birlikte ortaya 
koyduk. “Dünya 5’ten büyüktür” diyerek, 
sadece ülkemizdeki değil, küresel sistem-
deki çarpıklıklara başkaldırımızı sizlerle 
beraber yaptık. Türkiye’ye demokraside 
ve özgürlüklerde sınıf atlatan sessiz dev-
rimleri sizlerle birlikte hayata geçirdik. 
Terör örgütleri üzerinden ülkemize diz 
çöktürmeye çalışanları sizlerle birlikte 
engelledik. 

Cumhuriyet mitinglerinden 27 Nisan bil-
dirisine, Gezi olaylarından 17-25 Aralık 
emniyet-yargı darbe girişimine, bölücü 
örgütün çukur eylemlerinden 15 Temmuz 
darbe teşebbüsüne kadar ülkemizin başı-
na musallat edilen tüm kara bulutları siz-
lerle birlikte dağıttık. Karanlık güçlerden 
aldıkları destekle sokakları işgale kalkışan 
vandallar her tarafı yakıp yıkarken, sizle-
rin gösterdiği sağlam duruş, nice hesapları 
bozdu. Pensilvanya’da kurgulanan senar-
yoları ülkemizde sahnelemek isteyenle-
rin oyunları, sizlerin tunçtan bir yürek 
gibi sapasağlam duran iradesine çarpıp 
başarısızlığa uğradı. Türkiye’yi içeride ve 
dışarıda çukurlarla kuşatmak isteyenlere 
en güzel cevabı sizler verdiniz. Fırat Kal-
kanından Zeytin Dalına kadar tüm operas-
yonlarımızı, sizin varlığınızı ve desteğinizi 
arkamızda hissederek başlattık ve zafere 
ulaştırdık. Cumhuriyet tarihimizin en bü-
yük yönetim değişikliğini sizlerin gücü ve 
iradesiyle gerçekleştirdik. Herkesin sizleri 
tahrik etmeye çalıştığı bir dönemde, “Önce 
Türkiye” diyerek ortaya koyduğunuz du-
ruşla, tarihe altın harflerle geçtiniz. 

Sadece bu kadar da değil, Türkiye’de ha-
yata geçirilen her projenin altında da be-
raber imzamız var. Türkiye’yi 15 yılda 3,5 
kat sizlerle birlikte büyüttük. Milletimizin 
önüne 2023 hedeflerimizle beraber çıktık. 
Evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarımızı 
beraber armağan ettik. İhracatımıza, istih-
damımıza, üretimimize birlikte rekorlar 
kırdırdık. Eğitimde, sağlıkta, adalette, gü-
venlikte Türkiye’ye birlikte çağ atlattık. 
Ulaştırmada, enerjide, şehircilikte, sporda, 
tarımda, sanayide, ticarette, turizmde, ça-
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lışma hayatında; velhasıl her alanda mil-
letimizi Cumhuriyet tarihinin tamamında 
yapılanların katbekat fazlası hizmetlere 
birlikte kavuşturduk. Dünyayı kendimize 
hayran bırakan dev projeleri birlikte haya-
ta geçirdik. 

2002 yılından bugüne kadar, AK Parti ça-
tısı altında ülkemize hizmet veren tüm 
arkadaşlarıma, bir kez daha en kalbi şük-
ranlarımı sunuyorum. Sizlerin varlığıyla, 
gayretiyle, üretkenliğiyle, mücadelesiyle, 
sadakatiyle bugünlere geldik. Yine aynı 
onurlu duruşla, inşallah 24 Haziran seçim-
lerinde milletimizin karşısına çıkacağız. 
Nasıl geçtiğimiz 15 yılda tarihi sizlerle bir-
likte inşa ettiysek, inşallah bundan sonra 
da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. 
Siyasetin bir bayrak yarışı olduğunu aklı-
mızdan çıkarmadan, daha çok çalışarak 
ülkemizi ve partimizi geleceğe taşıyacağız. 
Bir kez daha her birinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. 

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kalın 
sağlıcakla.
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Sayın Başbakan, AK Parti Merkez Yürütme 
Kurulumuzun kıymetli üyeleri, değerli il 
başkanları, Kadın ve Gençlik Kollarımızın 
kıymetli il başkanları, değerli il genel mec-
lis ve il belediye başkanlarımız, sevgili yol 
ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duy-
gularımla, muhabbetle, hasretle selamlı-
yorum. Nisan ayı Genişletilmiş İl Başkan-

ları Toplantımızın ülkemiz, milletimiz, de-
mokrasimiz için hayırlara vesile olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum.

Bu toplantımızı, erken seçim kararından 
çok önce, il başkanlarımızla her ay düzenli 
olarak yaptığımız buluşmalardan biri ola-
rak takvimimize kaydetmiştik. AK Parti; 

Bu Ülkede ‘Diktatör’ Görmek 
İsteyen, 15 Milletvekiline Zorla 

Parti Değiştirtenlere Bakmalıdır

AK Parti İl Başkanları Toplantısı | Ankara | 27 Nisan 2018
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Meclis Grubundan Merkez Yürütme Kuru-
lu ve MKYK’sına, il başkanlarından bele-
diye başkanları toplantılarına, milletvekil-
leriyle gerçekleştirdiği kamplarına kadar 
tüm kurumsal istişare mekanizmalarını 
hassasiyetle işleten bir partidir. Çünkü 
bizim siyasetimizin temelinde ortak akıl 
vardır, demokrasi vardır, her türlü görüşe, 
teklife, tenkide açık olma vardır. Partimiz-
de, ülkemize ve milletimize hizmet yolun-
da bir bayrak yarışı olarak kabul ettiğimiz 
görev değişimleri de, bu anlayışla yapılır. 
Genel Başkan olarak, konusuna göre hangi 
yetkili kurulumuzda değerlendireceksek, 
oradaki arkadaşlarımı dinlemeden, mü-
zakere etmeden herhangi bir karar aldı-
ğımız vaki değildir. Bu toplantılarda, tam 
bir özgürlük içinde herkes fikrini serdeder. 
Tabii tüm bu değerlendirmelerin sonunda 
alınan karar ise, şahsım başta olmak üzere, 
herkes için bağlayıcıdır. Mesela, erken se-
çim kararında, o dar zamanda, tüm bu is-
tişare kanallarını harekete geçirdik. Grup 
konuşmamın hemen ardından başlayarak, 
seçim tarihini açıkladığımız ana kadar, 
Sayın Başbakanla, Grup Başkanvekilleri-
mizle, Genel Başkan Yardımcılarımızla, 
hukukçu arkadaşlarımızla sürekli istişare 
halinde olduk. 

Siyasette kimse layüsel değildir. Şayet si-
yaset tek kişilik bir oyun olsaydı, o zaman 
ne partiye, ne teşkilata, ne bunca insana ve 
bunca emeğe ihtiyaç kalırdı. Genel Başkan 
olarak görevim, partimizin ve milletimi-
zin ortak hissiyatına, ortak beklentilerine, 
ortak çıkarlarına en uygun çözümleri bul-
mak ve formüle etmektir. Siz bakmayın 
bazılarının AK Parti’yi “tek adam”lıkla suç-

lamalarına… Bu ülkede diktatör görmek 
isteyen, bir gecede 15 milletvekiline, par-
tisine, kamuoyuna ve milletimize hiçbir 
makul gerekçe göstermeden, siyaset mü-
hendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti 
değiştirtenlere bakmalıdır. AK Parti’deki, 
kendi teşkilatının ve milletimizin tercihle-
rine saygıya dayalı siyaset tarzının yanın-
dan bile geçemeyecek olanların, Allah gös-
termesin, bu ülkenin yönetimine gelmesi 
halinde neler yapabileceğini düşünmek bi-
le istemiyoruz. Nitekim, milletimiz de bu 
durumu gördüğü için, ülkeyi yönetme e-
manetini 15 yılı aşkın süredir AK Parti’den 
başka kimseye vermiyor. Sadece 7 Haziran 
seçimlerinde kısa bir belirsizlik dönemi 
yaşandı, bunun faturasının ağırlığını da 
hep birlikte gördük. Henüz hükümeti kur-
mayı bile becerememiş olanların, ülkenin 
siyasi, sosyal, ekonomik dinamiklerine 
nasıl sinsice saldırdıklarını hep beraber 
takip ettik. Yaklaşık 4 ay sonra, milletimiz 
yeniden emaneti ehline teslim ederek, bu 
haramzadelere dersini verdi. 

Biz Milletimizin Gözü  
Önünde İttifak Yaptık

Değerli arkadaşlar, 

24 Haziran seçimleri, durduk yere ortaya 
çıkmış değildir. Türkiye bu noktaya, ger-
çekten çok hayati, gerçekten tarihi hadise-
lerin ardından ulaşmıştır. 2014 yılı Ağus-
tos ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçi-
minde ortaya çıkan tablo, ülkemizde yöne-
tim sistemi değişikliğinin kaçınılmaz hale 
geldiğini zaten göstermişti. 2015 yılında 



265

Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-2

ardı ardına yaşadığımız iki seçim, sistemin 
zafiyetlerini bir kez daha milletimizin önü-
ne serdi. Terör olaylarının ve sınırlarımız 
ötesinden gelen tehditlerin yoğunlaşması 
sebebiyle, dikkatimizi ve enerjimizi, mille-
timizin ve devletimizin bekası mücadelesi-
ne verdiğimiz için, bu sistem tartışmasını 
gündemimizin alt sıralarına itmek zorun-
da kaldık. 

Biz, terör örgütleriyle mücadele ederken, 
birilerinin de başka hesaplar içinde oldu-
ğunu, 15 Temmuz darbe girişimiyle hep 
birlikte müşahede ettik. Milletimiz büyük 
bir kahramanlık destanı yazarak, FETÖ 
ihanet çetesinin başlattığı darbe girişimini 
püskürtürken, bize de çok önemli sorum-
luluklar yükledi. Bu süreçte, MHP ile yakın 
ve verimli bir işbirliği yapma imkânı bul-
duk. Böylece, yönetim sistemi değişikliği 
için Meclis’te ihtiyacımız olan desteğe de 
kavuşmuş olduk. 16 Nisan halkoylamasıy-
la, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 
geçme kararımız, milletimiz tarafından da 
onaylanmıştır. Hatta bununla kalmadık, 
seçim ittifaklarını hukuki zemine kavuştu-
rarak, milletimizin karşısına gizli-kapaklı 
anlaşmalarla değil, şeffaf bir şekilde çıkıla-
bilmesine imkân da sağladık. 

Bu süreçte, ana muhalefet partisi ve artık 
onun tabii müttefiki haline gelmiş bölücü 
örgütün güdümündeki parti ile onlara son-
radan eklemlenen bir başka partinin örtü-
lü ittifakıyla karşılaştık. Biz milletimizin 
gözü önünde ittifak yaparken, onlar kapalı 
kapılar ardında yürüttükleri kirli pazarlık-
larla bu süreci sürdürmeyi tercih ettiler. 
Ana muhalefet partisinin eskiden beri ser-

gilediği “Hadi seçime gidelim” tarzındaki 
kurusıkı efelenmelerini, “Yenilen pehlivan 
güreşe doymazmış” hesabı, açıkçası ciddi-
ye almıyorduk. Ancak, MHP’nin yaptığı er-
ken seçim çağrısı ülkede, üzerinde önemle 
durmamız ve dikkatle değerlendirmemiz 
gereken farklı bir iklimin oluşmasına yol 
açtı. Esasen, Cumhurbaşkanı ve Hükümet 
olarak bizim önümüzde milletimizden al-
dığımız yetkiyle kullanabileceğimiz 1,5 yıl-
lık bir süre vardı. Erken seçim demek, bu 
1,5 yıldan vazgeçmek anlamına geliyordu. 
Üstelik bizim her fırsatta milletimize, se-
çimleri zamanında yapma taahhüdümüz 
vardı. Siyasetin bir idealleri, bir de müm-
künleri, imkânları olduğunu biliyoruz. Bi-
zim idealimiz seçimleri vaktinde yapmak-
tı. Ama şartlar bizi, erken seçim çağrılarını 
daha fazla karşılıksız bırakamayacağımız 
bir noktaya getirdi. Uzun süreli erken se-
çim havasının ülkemize ve milletimize çok 
ağır maliyetleri olacağı için, bu gündemi 
Türkiye’nin önünden süratle kaldırmaya 
karar verdik. Böylece, 17 Nisan’da yapılan 
çağrıya, 18 Nisan’da cevabımızı tarihiyle 
birlikte vererek, ülkemizi bu önemli tar-
tışmadan çıkarmış olduk. Bir kez daha 24 
Haziran seçimlerinin, ülkemize ve milleti-
mize hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, 

AK Parti, tarihinin hiçbir döneminde mil-
letimize müracaat etmekten kaçmamıştır. 
Üstelik AK Parti, diğer partiler gibi seçim-
den seçime milleti hatırlayan bir parti de 
asla olmamıştır. Bizler, teşkilatlarımızla, 
belediye başkanlarımızla, milletvekilleri-
mizle, bakanlarımızla, bizzat şahsımla sü-



Recep Tayyip ERDOĞAN

266



267

Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-2

rekli milletimizin içindeyiz. Sadece son 5 
ayda, il kongrelerimiz vesilesiyle şahsımın 
49 ilimizi, Sayın Başbakanın da 29 ilimizi 
ziyaret etmiş olması, bu durumun somut 
örneğidir. Bunun için, ne şekilde bu nokta-
ya gelinmiş olursa olsun, erken seçimleri, 
milletimizle bir kez daha hasbihal etme, 
yaptıklarımızı hatırlatma, yapacaklarımızı 
anlatma vesilesi olarak görüyoruz. 

Muhalefetin Bu Ülkede  
Soros’ları Çoktur

AK Parti’yi milletimizle birlikte kurduk. 
Nice badirelere birlikte göğüs gererek par-
timizi bugünlere milletimizle beraber ge-
tirdik. İnşallah, yeni yönetim sistemimizi 
de milletimizle birlikte hayata geçireceğiz. 
Türkiye’de, milli egemenliğe, millet irade-
sinin üstünlüğüne en çok önem veren, bu 
kavramlara en çok vurgu yapan parti, AK 
Parti’dir. Türk siyasetinde pek çoklarının 
demokrasiyi ve özgürlükleri sadece ve sa-
dece kendisi için istediğini biliyoruz. Biz 
ise milletimizin tüm kesimlerinin istiklali 
ve istikbali için mücadele ettik. Sağ olsun 
milletimiz de bizim bu samimiyetimizi 
karşılıksız bırakmadı, her hal ve şart altın-
da yanımızda olarak, muhabbetini göster-
di. 24 Haziran seçimlerindeki stratejimizin 
esasını da milletimize güven oluşturuyor. 
Milletimiz, bizim Tek Millet, Tek Bayrak, 
Tek Vatan, Tek Devlet diye ifade ettiğimiz 
temel değerlerini, gerektiğinde cephede 
kanıyla, gerektiğinde sandıkta oyuyla ko-
rumasını hep bilmiştir. 

Rahmetli Menderes’in uğrunda darağacın-
da son nefesini verdiği, rahmetli Özal’ın 
nice saldırılara göğüs gerdiği, rahmetli 
Erbakan ve rahmetli Türkeş’in, kendi cep-
helerinde tarihi mücadeleler yürüttüğü bu 
davanın asli sahibi milletimizin bizatihi 
kendisidir. 15 Temmuz’da sokaklarda ve 7 
Ağustos’ta Yenikapı Sahilinde ortaya koy-
duğumuz, 16 Nisan Halkoylamasında bir 
kez daha gücüne şahit olduğumuz birlik-
beraberlik ruhu, bunun en büyük ispatıdır. 

Şimdi, aynı anlayışı 24 Haziran seçimle-
rinde, tüm tereddütlerden, tüm kafa karı-
şıklıklarından arınmış bir şekilde yeniden 
sahada uygulamaya koyacağız. Sadece geç-
tiğimiz 7-8 günde yaşanan hadiseler dahi, 
milletimize kimlerin kendisi için çalıştığı-
nı, kimlerin sürekli kumpas, tezgâh, oyun 
peşinde koştuğunu göstermiştir. Hikmeti-
ni kendilerinden başka kimsenin çözeme-
diği dalaverelerle güya siyaset yaptığını 
sananların durumunu ibretle izliyoruz. 
Bizim için önemli olan, karşımızda kim-
lerin olduğu değildir. Asıl önemlisi, bizim 
milletimize ne diyeceğimiz, milletimizle 
nasıl kucaklaşacağımızdır. AK Parti olarak 
buna göre kendi takvimimizi belirledik ve 
yolumuza devam ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, 

Yaşanan gelişmeler, 24 Haziran seçimleri-
nin de, ülkemizde bir süredir her hadisede 
kendisini gösteren bir mücadeleyle geçece-
ğine işaret ediyor. Bu, yerli ve milli anlayışla, 
ülkemizin ve milletimizin tüm çıkarlarına 
karşı olmayı siyasetteki varlık gayeleri ha-
line getirmiş olanlar arasındaki mücadele-
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dir. Özellikle geçtiğimiz 5 yıl, bu bakımdan 
çok ibretlik sahnelerle doludur. Türkiye’de 
sosyal fay hatlarını derinleştirmek için uğ-
raştılar ama başaramadılar. Türkiye’yi, bö-
lücü terör örgütünü kullanarak çukurlara 
mahkûm etmek istediler, yine başaramadı-
lar. Türkiye’yi, FETÖ ihanet çetesiyle teslim 
almak istediler, bunun için yüzlerce vatan-
daşımızın kanını dahi döktüler, her seferin-
de başarısızlığa uğradılar. Türkiye’yi, güney 
sınırları boyunca bir terör koridoruyla ku-
şatmaya çalıştılar, yaptığımız hamlelerle bu 
oyunu da bozduk. Türkiye’yi, her fırsatta 
ekonomi üzerinden vurmak için uğraştılar, 
milletimizle ve iş dünyamızla bir olup, bu-
na da fırsat vermedik. 

Ellerinin-ayaklarının birbirine dolaşma-
sından anladığımız kadarıyla, şimdi tüm 
umutlarını 24 Haziran’a bağladılar. Şu-
nu unutmayın: Muhalefetin bu ülkede 
Soros’ları çoktur. Bunlar sadece içeriden 
değil, aynı zamanda dışarıdan destekli So-
ros’lardır. Bunların kim olduğunu, hangi 
kaynaklardan beslendiğini de gayet iyi bi-
liyoruz. Gün ola harman ola… Tüm güçle-
rini, Türkiye’yi yönetmeye talip olmak üze-
re değil, sadece ve sadece şahsıma ve AK 
Parti’ye olan husumetlerini ortaya dökmek 
için seferber etmiş durumdalar. Ama işte 
buradan ilan ediyorum, yine başaramaya-
caklar. Çünkü bunların hiçbirinin millete 
söyleyecek bir sözü yok. Ne projeleri, ne 
vizyonları, ne renkleri var. 

Bakıyorsunuz, ana muhalefetin başındaki 
zat kendine göre cumhurbaşkanı tanımı 
yapıyor. Sen bu tanıma en iyi uyan kişisin. 
Yumuşaksın, ekonomiyi iyi biliyorsun!.. 

Niye aday olmuyorsun? Halâ neden ara-
yıştasın. Akşam başkasın, sabah başkasın. 
SSK’yı ne hale getirdiğini de bilmeyen yok. 
Ha bir de asabiyet ve sinirlilik durumun 
var.  Rahatlıkta grup toplantından bütün 
partililerini kovup dışarı atabiliyorsun. 

Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için 
yaptıkları mesainin yarısını, bu kişi mil-
letin karşısına çıktığında ne söyleyecek, 
Cumhurbaşkanı olduğunda ne yapacak 
sorularının cevaplarına hasretseler, belki 
daha çok mesafe kat edecekler. Ama öyle 
bir derde, öyle bir niyete, öyle bir vizyona 
kesinlikle sahip değiller. Türkiye’ye hizmet 
etmek için değil, sadece ve sadece bir kişi-
nin önünü kesmek için siyaset yaparsanız, 
milletimiz de sizi işte o kadar ciddiye alır, 
destek verir. 

Cumhurbaşkanlığı Dönemimizde 
Ülkemizi En Az 2 Kat Daha 
Büyüteceğiz

Bizim milletimize taahhüdümüz açıktır. 
Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı-
dır. AK Parti iktidarlarında Türkiye’yi 3,5 
kat büyüttük. Cumhurbaşkanlığı dönemi-
mizde inşallah ülkemizi en az 2 kat daha 
büyüteceğiz. AK Parti iktidarlarında milli 
gelirimizi 3 bin 400 dolardan 11 bin dolar 
seviyesine çıkardık. Önümüzdeki dönem-
de bunu 25 bin dolara kadar ulaştırmayı 
hedefliyoruz. 

Biz yaptığımızı konuşuyoruz, konuşaca-
ğız. Peki, senin çıkaracağın aday neyi ko-
nuşacak? Sadece senin yaptığın gibi kuru 
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vaatlerde bulunacak. Artık milletimiz bu 
dümenlere gelmiyor.

AK Parti iktidarları döneminde eğitimde, 
sağlıkta, ulaşımda, toplu konutta, enerjide, 
tarımda, sosyal yardımlarda, iş hayatında 
Türkiye’ye çağ atlatarak, ülkemizi mua-
sır medeniyetler seviyesine getirdik. Pe-
ki, senin çıkaracağın aday nasıl bir sağlık 
politikası belirleyecek? Kılıçdaroğlu’nun 
batırdığı SSK’yı mı anlatacak? Adalette, 
emniyette, enerjide ne yaptık diyecekler? 
Yaptıkları hiçbir şey yok. 

AK Parti iktidarlarında Türkiye’yi bölge-
sinde ve dünyada sözü dinlenen, itibarlı, 
kendi siyasetini üretme ve sahada uygula-
ma imkânına sahip bir devlet haline getir-
dik. Önümüzdeki dönemde “Dünya 5’ten 
büyüktür” iddiamızı da inşallah hayata 
geçireceğiz. AK Parti iktidarlarında ülke-
mizde, bölgemizde ve dünyada ne kadar 
mazlum, mağdur, garip varsa hepsine de 
sahip çıkmaya çalıştık. İnşallah önümüz-
deki dönemde dünyayı herkes için daha 
yaşanabilir hale getirmenin mücadelesini 
vereceğiz.

Değerli arkadaşlar, 

İşte bütün bunlar için önümüzdeki dö-
nemde daha çok demokrasi diyoruz, daha 
çok özgürlük diyoruz, daha geniş haklar 
diyoruz. İşte bunun için önümüzdeki dö-
nemde daha fazla refah diyoruz, daha faz-
la zenginlik diyoruz, daha büyük atılımlar 
diyoruz. İşte bunun için önümüzdeki dö-
nemde daha çok huzur, daha çok güven, 
daha çok yatırım diyoruz. Türkiye’nin yeni 

dönemi yürütmenin daha etkin, yasama-
nın daha itibarlı, yargının daha bağımsız 
çalıştığı bir dönem olacaktır. 

Yeni dönemi, kadınlarımızla, gençleri-
mizle, 81 milyon vatandaşımızın her bi-
riyle beraber inşa edeceğiz. Yeni dönem-
de, Trakya’dan Doğu’ya, Ege’den Güney 
Doğu’ya, Marmara’dan Karadeniz’e, İç 
Anadolu’dan Akdeniz’e kadar Türkiye’mizi 
81 vilayetinin tamamıyla birlikte büyüte-
cek, kalkındıracak, geliştireceğiz. Geçtiği-
miz 15 yılda Türkiye’yi nasıl Cumhuriyet 
döneminin tamamında yapılanlara denk 
hizmetlerle donatmışsak, önümüzdeki sü-
reçte, bu güçlü altyapı üzerinde çok daha 
fazla icraatlara imza atacağız. Milletimize 
söz verdiğimiz şekilde, 2023 hedeflerimize 
birer birer ulaşacağız. Böylece, gençlerimiz 
ve çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonları-
nı hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü 
Türkiye’yi emanet etme imkânına kavuşa-
cağız. Evet, biz milletimize bunları taahhüt 
ediyoruz. Seçim bildirgemiz ve beyanna-
memizde, çok daha fazlasını milletimizle 
paylaşacağız. 

Peki, diğerleri milletimize ne vaat ediyor-
lar? Ecdadımıza hakaret ederek mi milleti-
mize hizmet edecekler? Terör örgütleriyle 
kol kola gezerek mi ülkemizi güçlendire-
cekler? Her türlü karanlık oyunun başro-
lüne talip olarak mı devletimizin önünü 
açacaklar? Meclis’te birbirlerine milletve-
kili ikram ederek mi milli iradeyi yücelte-
cekler? Türkiye’yi buldukları her fırsatta 
yabancılara şikâyet ederek mi karşı karşı-
ya bulunduğumuz iç ve dış tehditlerin üs-
tesinden gelecekler?
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Bunlara kalsa, İstanbul Boğazında bir inci 
gibi dizili köprüleri yıkarlar, Marmaray’ı 
imha ederler, Avrasya Tüneli’ni kapatırlar. 
Bunlara kalsa, hızlı tren hatlarını taramur 
ederler, havalimanlarını otlağa dönüştü-
rürler, bölünmüş yolların bir tarafını sü-
rüp yeniden tarla haline getirirler. Bunlara 
kalsa, ekonomimizi IMF’e yeniden teslim 
ederler, döviz rezervimizi tamamıyla yeni-
den sıfırlarlar.  

Biz tekrar Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Va-
tan, Tek Devlet diyerek yolumuza devam 
edeceğiz. Milletimiz bir kez daha bunlara 
gerekli olan dersi verecektir. Ben milleti-
me inanıyorum, güveniyorum. 24 Haziran 
inşallah bizler için yeni bir milat olacaktır. 

Günümüz kutlu, geleceğimiz hayırlı olsun.
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İzmir…

Sadece Ege’nin değil, Türkiye’nin de incisi 
İzmir…

Tarihin, tabiatın ve en önemlisi güzel in-
sanların şehri İzmir…

Kordonuyla ayrı güzel, Kemeraltı’sıyla ayrı 
güzel, ilçeleriyle ayrı güzel İzmir…

Zeybekleriyle vakur, efeleriyle heybetli, 
türküleriyle yürekli İzmir…

Seni gönülden selamlıyorum İzmir… 

İzmir’le Aramızdaki Tüm 
Perdeleri Kaldıracak,  

Bütün Zincirleri Kıracağız

AK Parti İzmir Mitingi | İzmir | 28 Nisan 2018
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Ne diyor Neşet Ertaş:

“Dost elinden gel olmazsa varılmaz

Rızasız bahçanın gülü derilmez

Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez

Gönülden gönüle gider 

Yol gizli gizli, yol gizli gizli…”

Evet… Ben de bugün sana tüm yüreğimle, 
tüm kalbimle geldim İzmir… Bizim bugü-
ne kadar İzmir’e kendimizi tam olarak an-
latamadığımıza inanıyorum. Kalpten kal-
be giden yolları artık açık etmenin zamanı 
geldi. İnşallah, bu defa İzmir’le aramızdaki 
tüm perdeleri kaldıracak, bütün zincirleri 
kıracağız. 

İzmir, “kurtuluş”un şehridir. İzmir, Gazi 
Mustafa Kemal’in şehridir. İzmir, demok-
rasinin, milli iradenin şehridir. İzmir, 
AK Parti iktidarlarının “diriliş” hamlele-
rine şahitlik etmiştir. İnşallah İzmir, 24 
Haziran’da “şahlanış”ın sembol şehri ola-
rak da tarihe geçecektir. 

Eyyy İzmir… 

24 Haziran’da; 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 
geçmeye hazır mıyız?

Eyyy İzmir… 

24 Haziran’da;  

Güçlü ve itibarlı Meclis’iyle… 

Etkili ve istikrarlı hükümetiyle… 

Bağımsız ve tarafsız yargısıyla… 

Yeni bir Türkiye’ye merhaba demeye hazır 
mıyız?

Eyyy İzmir… 

24 Haziran’da; 

Gelişmiş demokrasisiyle…

Geniş hak ve özgürlükleriyle…

Yurt içinde ve yurt dışında tahkim edilmiş 
güvenliğiyle…

Daha güçlü bir Türkiye’yi selamlamaya ha-
zır mıyız?

İşte benim meftun olduğum İzmir budur. 
İşte benim 2023 hedeflerimize doğru bir-
likte yol yürümek istediğim İzmir budur. 
İşte benim gençlerine 2053 ve 2071 viz-
yonlarını emanet edeceğim İzmir budur. 
Rabbim hepinizden razı olsun. 

AK Parti, İzmir’e Sadece Hizmet 
Kazandırmanın Dışında Bir Şey 
Yapmış mıdır?

Kardeşlerim, 

Biz bugüne kadar, birilerinin yaptığı gibi 
İzmir’i, İzmir halkının değerlerini, hassa-
siyetlerini istismar etmedik. Soruyorum 
size: Korku ve tahrik siyasetiyle İzmir’in ü-
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zerine karabasan gibi çökenler, bu şehre ne 
vermişlerdir? Hangi eserleriyle, hangi hiz-
metleriyle, hangi yatırımlarıyla İzmir’in 
geleceğine katkıda bulunmuşlardır? Soru-
yorum size: AK Parti 15 yılı geride bırakan 
iktidarları döneminde, İzmir’e sadece yatı-
rım, sadece hizmet kazandırmanın dışında 
bir şey yapmış mıdır? AK Parti’nin İzmir’e 
ve İzmir halkına en küçük bir zararı, en kü-
çük bir yanlışı, en küçük bir baskısı, en kü-
çük bir kötülüğü dokunmuş mudur? Tam 
tersine, biz Türkiye’nin diğer 80 vilayetiyle 
birlikte İzmir’de de demokrasinin, özgür-
lüklerin, bireysel ve kültürel hakların ge-
nişletilmesi için var gücümüzle çalıştık. 

Demokrasinin bu ülkede sadece belli bir 
kesimin değil, tüm vatandaşlarımızın hak-
kı olduğunu söylemek ve bunu gerçek-
leştirmek suç mu? Özgürlüklerin, sadece 
belli bir grubun değil; hangi kökenden, 
hangi meşrepten, hangi kesimden olursa 
olsun herkesin hakkı olduğunu savunmak 
ve bunun için mücadele etmek suç mu? 
Türkiye’yi, sadece belli bölgeleri ve belli 
klanlarıyla değil, tüm şehirleri ve tüm bi-
reyleriyle kalkındırmak, geliştirmek, zen-
ginleştirmek, herkesin refah düzeyini ar-
tırmak için çalışmak suç mu? 

Eğer bunlar suçsa, evet bizim suçumuz 
çok büyük. Çünkü Türkiye’yi 15 yılda 3,5 
kat büyüttük. Çünkü Türkiye’de vesaye-
tin, darbelerin, cuntaların tepesine bindik. 
Çünkü Türkiye’yi sadece bir avuç seçkin 
için değil, herkes için güven ve zenginlik 
içinde yaşanılabilir bir yer haline getirdik. 

Peki her seçimde İzmir’in, İstanbul’un ve 
Ankara’nın belli ilçelerinin oylarına ipotek 
koyanlar ne yaptı? Türkiye için, İzmir için 
en küçük bir proje, en küçük bir vizyon 
üretemeyenler, tüm eksiklerini, hatalarını, 
yanlışlarını, ihanetlerini “laiklik” kavra-
mının altında gizlemeye çalışıyorlar. Hal-
buki AK Parti’nin laikliğe bakışı, bırakınız 
bunları, Avrupa ülkelerinde dahi takdirle 
karşılanan bir tanımla vücut bulmuştur. 
Partimizin programında “Laikliği demok-
rasinin vazgeçilmez şartı, din ve vicdan 
hürriyetinin teminatı” olarak gördüğümüz 
açıkça yazıyor. Tabii biz aynı zamanda laik-
liğin, ülkemizde birilerinin bilinçli olarak 
ve ısrarla yaptıkları gibi “Din düşmanlığı” 
şeklinde yorumlanmasına ve bu sebeple 
örselenmesine de karşıyız. 

Türkiye’de, bırakınız Müslümanları, Hris-
tiyanından Musevisine kadar tüm inançla-
ra mensup vatandaşlarımızın ibadetlerini 
rahatça icra edebilmelerini, dini kurum-
larını rahatça çalıştırabilmelerini biz sağ-
ladık. Gidiniz Ortodoks’undan Katolik’ine 
kadar tüm Hristiyan cemaatlerinin, Mu-
sevi cemaatinin kanaat önderlerine kadar 
herkese sorunuz. Hepsinden de, “En rahat, 
en huzurlu, en özgür dönemlerini AK Parti 
iktidarlarında yaşadıkları” cevabını alırsı-
nız. Çünkü bizim kimsenin inancıyla, iba-
detiyle, zikriyle, fikriyle bir derdimiz yok. 
Tam tersine biz, bu özgürlüklerin herkes 
için alabildiğine geniş bir şekilde yaşatıla-
bilmesi için mücadele ettik, ediyoruz.

Kardeşlerim,

Bizim bu konuda tek bir kırmızıçizgimiz 
var. O da, ülkemizin ve milletimizin aley-
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hinde faaliyet yürütülmemesi, özellikle de 
terör örgütlerine bulaşılmamasıdır. Biz, 
nasıl her kesimden vatandaşlarımız kendi 
hayat biçimlerini yaşayabiliyorlarsa, tüm 
dinlerin mensuplarının ve elbette Müslü-
manların da kendi inançlarını aynı şekilde 
özgürce sürdürebilmelerini istiyoruz. Biz, 
dinin siyasete alet edilmesine kesinlikle 
karşıyız. Ama inancını yaşamak isteyenle-
rin örselenmesine, tedip ve tahkir edilme-
sine de karşıyız.

Milletimizin dini hassasiyetlerini örgüt 
çıkarları için kullananlara karşı en güç-
lü tavrı biz koyduk. FETÖ’ye karşı 17-25 
Aralık’ta mücadele ettik, CHP’yi bu ihanet 
örgütünün saflarında bize karşı yumruk 
atarken bulduk. Bay Kemal, 15 Temmuz 
gecesi İstanbul Atatürk Havalimanınday-
dı. O gece saat 23:17’de darbeci askerlerle 
görüşerek oradan tüydü. Bakırköy Bededi-
ye Başkanı’nın evine gitti. Darbe girişimini 
sabaha kadar televizyonlardan izledi. Ha-
ni, “Herhangi bir darbe durumunda, tank-
ların üzerine ilk ben çıkarım” diyordun. 
Şimdi tüm bunları inkâr ediyor. İstediğin 
kadar inkâr et; tüm televizyon kayıtların-
da varsın, yandın Kemal yandın. Sen darbe 
karşıtı değil, darbecisin. 

23 Nisan’da Meclis’te yaptığı konuşmada, 
Sayın Başbakanın Ilgaz Tünelinde saklan-
dığını söylüyor. Saklanan kendisidir. Oysa 
kendisi saklanacak tünel bulamadığı için 
Bakırköy Belediye Başkanının evine gitti. 
Biz Sayın Başbakanla sürekli istişare halin-
de, o geceyi yönettik. 

15 Temmuz’da milletimizle birlikte 
FETÖ’ye tarihi bir şamar vurduk, CHP’yi 
yine bu örgütün saflarında bizim üzeri-
mize yürürken bulduk. Öyle ki CHP artık 
bugün, yargımızın terör örgütü olarak tes-
cillediği FETÖ’nün ülkemizdeki borazanı 
haline dönüşmüştür. 

İzmir’in, CHP’nin Omurgasız 
Siyasetine Teslim Olmayacağına 
İnanıyorum

Sadece bununla kalmayan CHP, aynı za-
manda PKK’dan PYD’ye kadar ülkemi-
ze ve milletimize kurşun sıkan ne kadar 
terör örgütü varsa, hepsinin de sözcüsü 
durumundadır. Bay Kemal “Afrin’e gir-
meyin” dedi. Ona kalsa, inanın, “Gabar’ı, 
Cudi’yi, Kandil’i, Tendürek’i bırakalım, bi-
ze saldırsınlar”der. Bay Kemal, boşuna uğ-
raşma, biz bu topraklarda en ufak bir par-
selasyona müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Her seçimde İzmir’e gelip laiklik nutukları 
atanların, Meclis’teki grup kürsülerini ay-
larca FETÖ’ye kiraladıklarını unutmadınız 
değil mi? İzmir’in artık CHP’nin ilkesiz ve 
omurgasız siyasetine teslim olmayacağına 
inanıyorum. 

Eyyy İzmir…

24 Haziran’da, bu tembellere, bu istismar-
cılara derslerini veriyor muyuz?

Eyyy İzmir…

24 Haziran’da, tercihimizi hizmetten, pro-
jeden, icraattan yana kullanıyor muyuz?
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Eyyy İzmir… 

24 Haziran’da, bizlerin çektiği sıkıntıları 
evlatlarımız çekmesin diye, büyük ve güç-
lü Türkiye’yi beraberce inşa ediyor muyuz?

İşte gerçek İzmir bu… İşte İzmir’in özlediği 
tablo bu… İşte Türkiye’nin ihtiyacı olan du-
ruş bu… İnşallah 24 Haziran, Türkiye’yle 
birlikte İzmir için de bir milat olacaktır. 

Sevgili İzmirliler,

Erken seçim kararının ilan edildiği 18 
Nisan’dan bugüne kadar geçen 10 günlük 
sürede yaşanan hadiseleri, sizler de ekran-
lardan, medyadan takip ettiniz. Ana mu-
halefetin ve onunla aynı telden çalanların 
nasıl savrulmalar yaşadıklarını gördünüz 
değil mi? Biliyorsunuz, Türkiye’nin yeni 
yönetim sistemine geçiş kararını 16 Nisan 
2017 tarihindeki halkoylamasıyla birlikte 
verdik. Muhalefetin, aradan geçen 1 yılı 
aşkın sürede, ne Cumhurbaşkanı adayla-
rıyla ilgili, ne de seçimde millete söyleye-
cekleriyle ilgili en küçük bir çalışmaları, 
en ufak bir hazırlıkları olmadığı anlaşılı-
yor. Halbuki biz, seçimlerin 2019 yılında 
yapılacağı hesabıyla hareket etmemize 
rağmen, Cumhurbaşkanı adayımızdan ye-
ni yönetim mimarimize kadar her konuda 
hazırlıklarımıza çoktan başlamıştık. 

Hatta, seçim ittifakları meselesini dahi hu-
kuki bir zemine kavuşturmuş, MHP’yle de 
ittifak yapma kararımızı milletimize ilan 
etmiştik. Peki, muhalefet neden bu konu-
da kılını kıpırdatmadı dersiniz? Çünkü 
bunların ülkeyi yönetmek, millete hiz-

met etmek, yeni projelerle, yeni yatırımla 
Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin 
üzerine çıkarmak gibi bir dertleri yok. Üs-
telik öyle bir tezgâh kurmuşlar ki, birisi 
oradan “Sar bana 15 mebus” diyor, öteki 
daha cümle bitmeden 15 milletvekilini pa-
ket yapıp gönderiyor. Meclis’te bakıyorum, 
arka tarafta milletvekili ağlıyor. Niye ağlı-
yor? Çünkü onu, Genel Başkanı yuvasın-
dan kovmuş. Ne diyor? Sözde bir parti var, 
oraya gidin. 23 Nisan’da Meclis’teydim, o 
sözde partinin sıralarının bom boş olduğu-
nu gördüm. Bu sözde partiye transfer olan 
15 kişi halâ eski partilerinin sıralarında 
oturuyordu.  Böyle demokrasi, böyle milli 
idare olur mu? Tüm bunların yaşanması-
na hem neden olacaksın, sonra da Tayyip 
Erdoğan’a “diktatör” diyeceksin. Diktatör-
lüğün daniskasını sen kendin yapıyorsun. 
Bu olay milli iradeye saygısızlıktır, o 15 
kişiyi seçenlere saygısızlıktır. Sen Genel 
Başkan olabilirsin, ama o milletvekillerini 
pazarlayamazsın. Tarih Güneş Motel olayı-
nı yazdığı gibi, şimdi de Bay Kemal’in bu 
transferlerini de yazmıştır. Zira bizlerin ta-
rihinde asla ve kata bu yoktur. Zira milleti-
mizin iradesine biz ipotek koyamayız.

İnternetten oyuncak bebek siparişi verse-
niz, bu kadar hızlı teslimat olmaz. Ülkeye 
de yazık, Meclis’e de yazık, o garip millet-
vekillerine de yazık. Bütün bunların sebe-
bi nedir biliyor musunuz? Bunlar siyaseti 
millete hizmet için değil, göbeklerinden 
bağlı oldukları mahfillerin hesapları için 
yapıyorlar. Tüm bunları içeride ve dışar-
daki Soros’ların talimatlarıyla yapıyorlar. 
Bunların tek bir derdi var, o da Tayyip 
Erdoğan’dan kurtulmak. Sanıyorlar ki, 
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Tayyip Erdoğan olmasa, milletimiz bunları 
baştacı edecek. 

Biliyorsunuz, sanatçılarımızla birlikte 
Hatay’a gittik. Orada askerlerimizi zi-
yaret ettik.  İbrahim Tatlıses üstadımız 
da, Hatay’da bizimle beraberdi. Esat 
Kabaklı’nın malum parçasını askerlerimiz-
le birlikte hep beraber söyledik. Bundan 
birileri rahatsız oldu.  İbrahim Tatlıses, 
“Münbiç’i de, Afrin’i de dolaş da gel” diyor. 
Kime? Mehmetçiğe. Biz, Mehmetçikle ve 
sanatçılarımız orada bir olduk, beraber 
olduk, iri olduk. Ancak bu durumu kıs-
kandılar. Biz millet olarak bir olacağız, iri 
olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep 
birlikte Türkiye olacağız. Bir şüphe var mı? 
Yok.

Biz Hep Hizmet ve  
Eser Siyaseti Yaptık

Her seçimde milletimiz sizi kantara koyup 
tartıyor, bakıyor ki boş çuval gibi ayakta 
duramıyorsunuz, tercihini hizmetin, pro-
jenin, yatırımın adı olan AK Parti’den yana 
kullanıyor. AK Parti’nin seçimlerde elde 
ettiği oy oranları lütuf değil; emeğin, alın 
terinin, hizmetin karşılığıdır ve anasının 
ak sütü gibi de helaldir. Şayet biz de onlar 
gibi “5 dönüm bostan yan gel yat osman” 
diyerek çalışmayı bırakıp ense yapsak, mil-
letimiz bize de çoktan kapıyı göstermişti. 

Susuz İzmir’e suyu biz getirdik.  Büyükşe-
hir Belediyesinin görevi olan bir yatırımı, 
talimatımla DSİ yaptı. Aynı şekilde Öde-
miş Ovası’nı suyla buluşturduk.  

Tabii kendileri meseleye, “Nasıl olsa her 
seçimde yüzde 25 oy cepte garanti” diye 
baktıkları için, bizim de aldığımız yüzde 
52 oyun üzerine yatacağımızı sanıyorlar-
dı. Halbuki milletimizin bize teveccühü-
nün sebebi, daha çok çalışacak, daha çok 
hizmet verecek olmamızdır. Hamdolsun 
bugüne kadar milletimizi hiç hayal kırıklı-
ğına uğratmadık. 

İnşallah, 24 Haziran’ın ardından, milleti-
mizin desteğiyle Cumhurbaşkanı olarak 
seçildiğimizde de, aynı azim ve inançla 
yolumuza devam edeceğiz. Yeni yönetim 
sistemi bize, milletimize hizmet ederken 
bugüne kadar karşılaştığımız pek çok so-
runu daha kolay aşma imkânı veriyor. Bu 
imkânı en iyi şekilde kullanarak, dün 1 bi-
rim iş üretiyorsak, yarın 2 birim, 3 birim 
iş üreteceğiz. Türkiye’yi 2023 hedeflerimi-
ze ulaştırabilmemiz için, ülkemizi en kısa 
sürede 2 kat daha büyütmemiz gerekiyor. 
Bunun için demokrasiden ekonomiye ka-
dar her alanda yapmamız gereken çok iş 
var. İnşallah, 6 Mayıs’ta yeni dönemde-
ki çalışmalarımızın ilkelerinin yer aldığı 
Cumhurbaşkanlığı manifestomuzu açıkla-
yacağız. Daha sonra da Cumhurbaşkanlığı 
Hükümeti olarak yapacağımız icraatlar-
dan oluşan seçim beyannamemizi milleti-
mizle paylaşacağız. 

İzmir, 24 Haziran’da tarih yazmaya hazır 
mı?

İzmir, 24 Haziran’da kendisine biçilen 
gömleği parçalayıp atmaya, özgürleşmeye 
hazır mı?
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İzmir, 24 Haziran’da kendi iradesini çan-
tada keklik görenlere hadlerini bildirmeye 
hazır mı?

İzmir, 24 Haziran’da tercihini demokrasi-
den, kalkınmadan ve hizmetten yana kul-
lanmaya hazır mı?

Maşallah… 

Kardeşlerim, 

Bizim siyasetimiz hiçbir zaman “Lafla pey-
nir gemisi yürütme” siyaseti olmadı. Biz 
hep hizmet siyaseti yaptık, eser siyaseti 
yaptık. Geçtiğimiz 15 yılda kazandırdığı-
mız 50 milyar liralık yatırımla, İzmir’imiz 
de bu anlayıştan payına düşeni aldı. Eği-
timde 9 bin 252 yeni derslik yaparak, 6 bin 
200 yataklı yeni yükseköğrenim yurtları 
inşa ederek, 3 yeni üniversiteyi faaliyete 
geçirerek İzmir’i kadim tarihine yakışır bir 
altyapıya kavuşturduk. 

Göztepe ve Karşıyaka, İzmir’in medarı if-
tiharı olan takımlarımız. Her iki yerde de 
15’er bin kişilik stadyumlar inşa ediyoruz. 
Böylece İzmir takımlarımıza, şanlarına ya-
kışır tesislerle destek vermiş oluyoruz. 

Çarpık kentleşmenin sancılarını en çok çe-
ken şehirlerimizden biri de İzmir’dir. TOKİ 
kanalıyla 18 bin konut projesini hayata ge-
çirerek, kentsel dönüşümün önünü açtık. 

İnşallah İzmir’de de, şehri hakkıyla böyle 
bir dönüşümden geçirecek bir belediyeye 
kavuşuruz. Sağlıkta, 31’i hastane olmak 
üzere 107 tesisi şehrimize kazandırmakla 
kalmadık, şimdi 2 şehir hastanesiyle bun-

ları taçlandırıyoruz. Bunlardan 2 bin 60 
yataklı Bayraklı Şehir Hastanemizin inşası 
sürüyor. İnşallah 2020 yılında bu hastane-
mizi hizmete alıyoruz. Diğer yandan, 1.200 
yataklı Tınaztepe Şehir Hastanemizle ilgili 
planlama çalışmaları devam ediyor. Ayrı-
ca, şehir genelinde 5 ayrı devlet hastanesi-
nin inşası da sürüyor. 

İzmir’in bölünmüş yol uzunluğunu tam iki 
kat artırarak 811 kilometreye ulaştırdık. 
İstanbul-İzmir Otoyolu, etap etap hizmete 
açılıyor. Osman Gazi Köprüsü dahil epeyce 
bir bölümü hizmete girdi. Hepsi tamam-
landığında İstanbul’a 3,5 saatte ulaşabile-
ceksiniz. 

Menemen-Çandarlı-Aliağa Otoyolu, sadece 
ulaşım değil, aynı zamanda İzmir’in sanayi 
ve ticaret bakımından da önemli bir hattır. 
Bu otoyolun bir başka faydası da, ağır vası-
taların şehir içine girmeden yollarına de-
vam edebilmelerini sağlayacak olmasıdır. 
Geçtiğimiz yıl inşasına başlanan bu oto-
yolu, inşallah sözleşme süresi olan 2020 
yılına kalmadan hizmete sunmayı plan-
lıyoruz. Sabuncubeli Tüneli ve bağlantı 
yollarını Temmuz ayında trafiğe açıyoruz. 
Torbalı, Bayındır, Ödemiş ve Kiraz ilçele-
rimizi birbirine bağlayan yol projemiz de 
tamamlanmak üzere, inşallah yılsonuna 
kadar burayı da hizmete sunuyoruz. 

İzmir-Ankara Hızlı Tren Hattının inşası 
etap etap hızla sürerken, İzmir-Ankara Oto-
yolunun hazırlık çalışmaları da bitmek üze-
re… Aynı şekilde İzmir Körfez Geçişi Proje-
sinin de hazırlıklarında sona yaklaşıldı. 

Kalın Sağlıcakla. Allah’a emanet olun. 
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Aziz İstanbullular, değerli yol arkadaşla-
rım, sevgili genç kardeşlerim, hanımefen-
diler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygula-
rımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. 

Buradan sizlerin şahsında AK Parti’nin AK 
gençlerini, 81 vilayetimizdeki bütün genç 
kardeşlerimi selamlıyorum. Buradan öğ-

rencilerimize, işçi, emekçi, genç işveren 
kardeşlerime; dünyanın dört bir yanında 
ülkemizin bayrağını gururla dalgalandı-
ran tüm gençlerimize selamlarımı gönde-
riyorum. Din, dil, ırk, renk, mezhep ayrımı 
gözetmeden Türk milletinin yardım elini 
mazlum ve mağdurlara ulaştıran sivil top-
lum kuruluşlarımızın genç neferlerini se-

CHP, Pazara Çıkardığı 
Milletvekilleriyle,

Gençlere Kötü Örnek Oluyor

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi | İstanbul | 29 Nisan 2018
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lamlıyorum. Bu muhteşem atmosferden, 
Afrin’de, El Bab’ta, Cerablus’ta, Cudi’de, 
Tendürek’te teröristlere aman vermeyen 
mehmetçikleri, polislerimizi, jandarmala-
rımızı, güvenlik korucularımızı selamlıyo-
rum. Kimi henüz 16-17 yaşlarında körpe 
bir fidanken şehadete yürüyen 15 Temmuz 
gecesinin genç yiğitlerine, genç aslanları-
na buradan selam ediyorum. Şehit Abdul-
lah Tayyip Olçok’u, Mahir Ayabak’ı, Mutlu 
Can Kılıç’ı, Rüstem Resul Perçin’i, Uhud 
Kadir Işık’ı, Özgür Mustafa Karasakal’ı, 
Halil İbrahim Yıldırım’ı, Engin Tilbaç’ı rah-
metle yâd ediyorum.

Şair’in o güzel kelimeleriyle;

“Vurulup ömrünün ilkbaharında

Kanından çiçekler açar yanında

Cümle şehitlerin omuzlarında

Bir sabah gelecek, kardan aydınlık.”

Evet, kardan aydınlık geleceğimiz için canla-
rını feda eden terörle mücadele şehitlerimize, 
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarında 
ebediyete uğurladığımız tüm kahramanları-
mıza Mevla’dan rahmet diliyorum.

Bu ülke asırlardır ölümü öldüren o yiğitler 
sayesinde ayaktadır. Bu millet şehitleriyle 
yaşayan, onları baş tacı eden bir millettir. 
Rabbim şehitlerimizin mekânlarını cen-
net, makamlarını âli eylesin. Rabbim bizi 
şehitlerimizin o kutlu yolundan ayırmasın.

Yine bu salondan, sizlerin şahsında, 
Açe’nin, Bağdat’ın, Saray Bosna’nın, 
Sana’nın, Kahire’nin geçlerini, sizin genç 

kardeşlerinizi selamlıyorum. Kendileri-
ne “Acı vatan Avrupa”yı yurt kılan; başa-
rılarıyla, dayanışmalarıyla göğsümüzü 
kabartan bütün gurbetçi gençlerimize se-
lam ve muhabbetlerimi iletiyorum. İsrail 
zulmüne, İsrail’in devlet terörüne boyun 
eğmeyen Filistin’in her biri direniş abidesi 
gençlerini selamlıyorum. Allah onların yar 
ve yardımcıları olsun diyor, Türkiyeli genç 
kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte 
attığını buradan ifade ediyorum. Bugün bir 
kez daha çatışma, açlık ve yoksulluktan ka-
çarken Akdeniz’in azgın dalgalarında, sev-
dikleriyle kucak kucağa can veren umut 
yolcusu gençleri selamlıyorum. Elbette AK 
Parti İstanbul İl Gençlik Kollarımızın tüm 
mensuplarını, İstanbul’un tüm gençlerini, 
İstanbul gençliğinin şahsında ülkemdeki 
her bir genç kardeşimi buradan muhab-
betle selamlıyorum. İstanbul İl Gençlik 
Kolları Kongresi’nin başarılı geçmesini; 
ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için 
hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

2001 yılından beri Gençlik Kollarında ça-
lışmış, Büyük ve Güçlü Türkiye davasına 
gönül vermiş tüm genç kardeşlerime bir 
kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu-
günkü Kongrede emaneti devreden dava 
arkadaşlarıma şahsım ve partim adına te-
şekkür ediyor, yeni sorumluluk üstelenen 
kardeşlerimize de Yüce Mevla’dan muvaf-
fakiyetler diliyorum.

Ecdat “Önce refik, sonra tarik” der. Bana, 
sizler gibi gençlerle yol yürüme şerefini 
bahşettiği için Rabbime binlerce kez ham-
dediyorum. Nasıl bugüne kadar mücadele-
mizi siz gençlerle sırt sırta vererek yürüt-
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müşsek,  inşallah bundan sonra da aynı 
şekilde devam edeceğiz.

Ahlakı, İlkesi Olmayan Siyasetin Ne 
Ülkeye, Ne de Millete Faydası Olur

Sevgili gençler,

Siyaset, özünde millete hizmet yarışıdır. Si-
yasetçinin varoluş gayesi de ülkeye, millete 
ve elbette oyunu aldığı seçmene en güzel, 
en kaliteli şekilde hizmet etmektir. Aynı za-
manda siyaset; ilkelerle, prensiplerle, belli 
değerlerle yapılan, yapılması gereken bir 
iştir. Ahlakı, ilkesi olmayan siyasetin ne ül-
keye, ne de millete faydası olur. Rüzgârgülü 
gibi esintiye göre yön değiştiren, eğilip bü-
külen bir siyasi anlayış, popülizmin batak-
lığında debelenmeye mahkûmdur. Türk si-
yasi hayatı bu açıdan gerçekten ibret verici 
hadiselerle doludur. Siyasi tarihimizde bir 
tarafta ülkesine hizmet için gecesini gündü-
züne katan asil devlet adamları, diğer taraf-
ta da üç kuruşluk menfaati için kırk takla 
atan şahsiyet fukaraları vardır. 90 yıllık si-
yasi geçmişimizde milletin emanetini canı 
pahasına koruyan kahramanlar olduğu gi-
bi, darbecilere selam duran, tankları görün-
ce sıvışıp kaçan korkaklar da mevcuttur. 
Türk siyasetinde ülkenin bekası için kurşun 
yağmuru altında kenetlenenler olduğu gibi, 
ülke düşmanlarına yancılık yapmayı siya-
set zanneden muhterislere de rastlanır.

Bu ülkenin siyasi geçmişi, bir bakıma er-
demli siyaset yapanlar ile ahlaksız, ilkesiz 
siyasetçilerin mücadele sahası olmuştur. 
Farklı partiler ve politik karakterler üze-
rinden bu iki anlayış daima bir biriyle mü-

cadele etmiştir. Merhum Menderes’in bir 
sabah vakti darağacında sonlanan hayatı, 
işte bu kavganın tarihidir. Merhum Özal’ın 
ömrünün son yılları, ülkenin ve milletin 
sırtına kene gibi yapışan asalaklarla mü-
cadeleyle geçmiştir. Rahmetli Erbakan, 
merhum Türkeş, merhum Yazıcıoğlu gibi 
siyasetçilerin tamamı, sırf bu vatana bağ-
lılıkları ve millete sevdaları dolayısıyla 
muhterislerin hedefi olmuş, onların saldı-
rılarına maruz kalmıştır.

Türkiye’de erdemli, ilkeli, ahlaki siyasetin 
öncelikli muarızı, politikayı ikbal kapısı 
olarak gören kifayetsizlerdir. Bu ülkede si-
yasete irtifa kaybettirenler, yeri geldiğinde 
çıkarları için haysiyetlerini dahi tezgâha 
koyan muhterislerdir. Bugün Türkiye’nin 
ana muhalefet partisi sıfatını taşıyan 
CHP, maalesef, işte bu kötü örneğin tem-
silcisi olmayı kimseye bırakmamıştır. 27 
Mayıs’ta iktidara giden yolu darbecileri 
kışkırtmakta gören CHP, 1978 senesinde 
iktidar kapısını ancak kirli pazarlıklar ne-
ticesinde transfer edilen 11 milletvekiliy-
le açabilmiştir. Nasıl bozuk temel üzerine 
inşa edilen bina ayakta kalamazsa, siyasi 
ahlaksızlıklar üzerinde kurulan iktidarın 
da ömrü çok kısa olmuştur. Siyasi kaos-
kargaşa bitmemiş, ülke dönemin basiretsiz 
siyasileri eliyle günden güne darbe ortamı-
na sürüklenmiştir. 12 Eylül belasının bu 
ülkeye musallat olmasının temel sebeple-
rinden biri de kısa süreli iktidar uğruna 
CHP’nin açtığı kirli milletvekili tezgâhıdır.

Sevgili gençler,

Geleneği kirli olanın, geleceği de pirüpak 
olmaz. CHP’nin, üzerinden 40 sene geçme-



Recep Tayyip ERDOĞAN

282

sine rağmen eski alışkanlıklarından kur-
tulamadığını gördük. Dün olduğu gibi bu-
gün de CHP, siyaseti bir kabzımal pazarlığı 
olarak görüyor. CHP, milletin kendi adına 
hareket etmesi için emanet verdiği irade-
lerini pazara çıkardığı milletvekilleriyle, 
özellikle de gençlere kötü örnek oluyor. 

Şimdi buradan bu 15 milletvekiline sesle-
niyorum: Siz iradenizi nasıl oluyor da bu 
kadar ucuza satıyorsunuz? Siz Çanakkale 
savunmasında şehit düşen 15’lilerden de-
ğilsiniz, iradelerinizi satan 15’lilerdensi-
niz.  Sizlere oy veren milletime saygısızlık 
ettiniz. Bay Kemal’in talimatıyla şahsiyet-
siz bir girişimde bulundunuz. Demek ki 
15’liler olarak sizin şahsiyetiniz olgunlaş-
mamış. Oysa sizin, millet iradesini hiçe 
sayan Bay Kemal’in talimatı karşısında, 
dik bir duruş sergilemeniz gerekirdi. Hatta 
Meclis’te sözde partinin koltuklarına dahi 
oturamıyorsunuz.

Ayrıca ekranları başında bizi izleyen tüm 
CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarıma ses-
leniyorum: 24 Haziran’da bunları sandığa 
gömmeye var mısınız? 

15 Milletvekilinin Görüntüsü, 
Siyasi Tarihimize Yeni Bir Utanç 
Vesikası Olmuştur

Gençler, 

Bizler çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz, 
durmak yok… Lise son sınıftan üniversite-
ye kadar tüm gençlerimizi kucaklayacağız. 
24 Haziran seçimlerinde İstanbul’dan çok 

farklı bir sonuç bekliyorum. İstanbul’da 
bir daha 16 Nisan referandumundaki so-
nuçları yaşamayalım. Şu kalan süre içeri-
sinde kapı-kapı dolaşmaya, üniversitedeki, 
lisedeki tüm genç arkadaşlarımızı kucak-
lamaya var mıyız? 

Bu parti, hiçbir ilke ve ahlakla bağdaşma-
yan, kapalı kapılar arkasında yürüttüğü 
pazarlıklarla Türk siyasetini kirletmeye, 
Türk siyasetini lekelemeye devam ediyor. 
CHP’nin, bir başka partiye adeta ikram et-
tiği, bu duruma rızalarının olmadığı her 
hallerinden belli olan 15 milletvekilinin 
görüntüsü, siyasi tarihimize yeni bir utanç 
vesikası olarak kaydolmuştur. Aslında 
bu hadise, aradan geçen 40 yıla rağmen, 
CHP’de hiçbir şeyin değişmediğini de or-
taya koymuştur. Her ne kadar kendileri ve 
medyadaki aveneleri bu skandalı örtbas 
etmeye kalksalar da, milletimiz meseleyi 
çok net bir şekilde görmüştür. Ortadaki 
fotoğraf öylesine kötü ki, bu tezgâhın mil-
leti kandırmaktan ziyade, ülkemizin ana 
muhalefet partisini itibarsızlaştırmaya 
yönelik bir hamle olduğunu düşünmeden 
edemiyoruz.

Birazdan Özbekistan ve Güney Kore’ye 
gidiyoruz.  İnşallah Perşembe gecesi 
Türkiye’de olacağız. Allah’a ısmarladık. 
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Kayseri!..

Yüreği Erciyes gibi yüce Kayseri!..

Gönlü Kayseri Ovası, Develi Ovası, Akdö-
len Ovası, Zamantı Ovası, Mandal Ovası 
gibi engin Kayseri!

Anadolu’daki tüm kadim uygarlıkların be-
şiği Kayseri!..

Selçuklu’nun, Osmanlı’nın emaneti Kayse-
ri!..

Türk tarihinin sancaktarı Kayseri!..

Bu Ümmetin  
Cumhur İttifakına 

İhtiyacı Var

AK Parti Kayseri Kadın Kolları Kongresi | Kayseri | 5 Mayıs 2018
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Sanayinin, ticaretin, tarımın, eğitimin me-
darı iftiharı Kayseri!..

Anadolu’nun ortasında nasıl bir başarı abi-
desi yükseltilir, tüm Türkiye’ye, tüm dün-
yaya gösteren Kayseri!..

Makarr-ı ulema, yani alimler, abitler şehri 
Kayseri!..

Şehitler, gaziler diyarı Kayseri!..

Seni kalpten selamlıyorum Kayseri…

Bizi bugün burada bir kez daha sizlerle bu-
luşturan Rabbime hamd ediyorum. Bize 
böyle bir milletin evladı olma şerefini bah-
şeden Rabbime hamd ediyorum. Bize siz-
ler gibi yol arkadaşları nasip eden rabbime 
hamd ediyorum. Buradan Kayseri’nin tüm 
ilçelerindeki, mahallelerindeki, hanele-
rindeki kardeşlerime en kalbi sevgilerimi, 
muhabbetlerimi yolluyorum. 16 Nisan 
halkoylamasında, yüzde 68 gibi rekor bir 
oyla, bir kez daha bize destek olan, müca-
delemizde yanımızda bulunduğunu göste-
ren tüm Kayserililere şükranlarımı sunu-
yorum. 

Kayseri AK Parti iktidarlarının “diriliş” 
hamlelerinin en yakın şahidiydi. İnşallah 
Kayseri, 24 Haziran’da erdem, irade ve ce-
saretle Türkiye’yi şahlandıracak illerin de 
başında gelecek.  

Eyyy Kayseri…

24 Haziran’da; Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemine geçmeye hazır mıyız?

Eyyy Kayseri… 

24 Haziran’da; güçlü ve itibarlı Meclis’iyle, 
etkili ve istikrarlı hükümetiyle, bağımsız 
ve tarafsız yargısıyla, yeni bir Türkiye’ye 
merhaba demeye hazır mıyız?

Eyyy Kayseri… 

24 Haziran’da; gelişmiş demokrasisiyle, 
geniş hak ve özgürlükleriyle, sınırlarımız 
içinde ve dışında sağlanmış güvenliğiyle, 
daha güçlü bir Türkiye’ye yürümeye hazır 
mıyız?

İşte Kayseri budur… Her zaman milletinin 
ve devletinin yanında yer alan Kayseri bu-
dur. İşte 2023 hedeflerimize birlikte yürü-
mek istediğimiz Kayseri budur. 

Kayseri’nin hanımları!

Kendiniz, aileniz ve ülkeniz için 24 
Haziran’a kadar gece gündüz çalışmaya 
var mıyız?

Gençler!

Sizlere 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet 
edeceğimiz Türkiye’yi birlikte inşa etmek 
için 24 Haziran’a kadar gece-gündüz çalış-
maya var mıyız? 

Benim bildiğim, tanıdığım, sevdiğim, gü-
vendiğim Kayseri işte budur. Rabbim hepi-
nizden razı olsun. 

Üzerimize Oynanan Fitneyi 
Birlikte Bozalım
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Birileri bir fitne, fesat kaynatıyor. “Cum-
hurbaşkanına oy verelim, Parlamento’da 
AK Parti’ye oy vermeyelim” şeklinde bir fit-
ne ortaya atıyorlar. Böyle bir şeye siz ne di-
yorsunuz? Hayır diyorsunuz. Bu oyunu da 
bozmaya var mıyız? Bu tezgâhın arkasında 
kimlerin olduğunu biliyorsunuz.  İnşallah 
bu münafıklar çetesini 24 Haziran’da hep 
birlikte yere gömeceğiz. Kayseri ve tüm 
Türkiye buna muktedirdir. 

Kardeşlerim,

Kayseri bize destek verdi, biz de Kayseri’ye 
destek verdik. Kayseri’ye son 15 yılda top-
lam 20 milyar liralık yatırım yaptık.

Eğitimde, 4 bin 337 yeni derslik kazandır-
dık. Yükseköğrenim öğrencilerimiz için 5 
bin kişi kapasiteli yurtlar açtık. Önümüz-
deki 3 yıl içinde 2 bin 250 kişilik daha 
yurtlar açıyoruz. 

Sağlıkta, 14’ü hastane olmak üzere toplam 
41 adet sağlık tesisi yaptık, 2 adet devlet 
hastanemizin inşası da sürüyor. Biraz son-
ra şehrimize kazandırdığımız, dünyada 
eşine az rastlanır bir sağlık tesisinin Kay-
seri Şehir Hastanesi’nin açılışını yapaca-
ğız. Maliyeti 430 milyon Avro olan bu dev 
eser 1.607 yatağı, içindeki 6 ayrı hastane-
siyle gerçekten örnek bir sağlık kuruluşu-
dur. Kayseri’yle birlikte ülkemizde beşinci 
Şehir Hastanemizi de hizmete almış olu-
yoruz. İnşallah yılsonuna kadar dört Şehir 
Hastanesini daha hizmete alacağız. Kayse-
ri Şehir Hastanemizin şehrimize ve ülke-
mize hayırlı olmasını diliyorum.

TOKİ, Kayseri’de son 16 yılda 17 bin 800 
konut projesi gerçekleştirdi.

Kayseri’ye Cumhuriyet tarihi boyunca 83 
kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz 
Kayseri’ye tam 537 kilometre bölünmüş 
yol daha kazandırdık. Toplam maliyeti 1 
milyar lirayı aşan 16 adet yol projemizin 
yapımı da süratle devam ediyor.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattına 
bağlantılı olarak, Yerköy-Şefaatli-Kayseri 
arasında toplam maliyeti 2,4 milyar lira 
olan yüksek hızlı tren hattı yapıyoruz. Bu 
hattın altyapı uygulama projeleri tamam-
landı, teklifler alındı, inşallah yakında in-
şasına başlıyoruz. Kayseri için çok önemli 
olan bir diğer hızlı tren projemiz ise Antal-
ya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri hızlı 
tren projesidir… Toplamda 642 kilometre 
uzunluğa sahip, hem yük, hem de yolcu ta-
şımacılığı yapılacak hattın etüt projesi ça-
lışmaları sürüyor. Diğer demiryolu hatları 
da modernize edildi. 

Kayseri Boğazköprü Lojistik Merkez proje-
mizin birinci etapta yükleme rampası ile 4 
adet yol tamamlandı. İkinci etabın yapım 
ihalesini ise bu ay içinde gerçekleştiriyo-
ruz.

Kayseri Havalimanımızın 2003 yılında 
324 bin olan yolcu trafiği, 2017 yılında 2 
milyon 150 bine ulaştı. Kayseri Havalima-
nımızın mevcut terminal binası yolculara 
hizmet verme noktasında yetersiz kalıyor. 
Biz bu sorunu çözmek için Kayseri Havali-
manımıza yeni bir terminal binası yapma-
yı planlıyoruz.
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Kayseri’ye 7 baraj, 4 gölet inşa ettik, 4 ba-
rajın inşaatı da devam ediyor. Kayseri’nin 
bir nevi denizi olan Yamula Barajı ve Hid-
roelektrik Santraliyle, enerji üretiminden 
tarımsal sulamaya, su sporlarından balık-
çılığa, turizme kadar birçok alanda şehre 
bereket getirdik. Son 15 yılda inşa ettiği-
miz sulama projeleri ile Kayseri’de 353 bin 
dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Kayseri-
lilerin yıllarca bitmediği için “Gıcık Tünel” 
diye tanımladığı, Develi  havzasına su ak-
taracak 10 bin 700 metre uzunluğundaki 
tünel, 1991 yılında ihale edilmiş ve hiç yol 
alınamamıştı. Hükümetlerimiz dönemle-
rinde bu tüneli ve kanallarını hizmete al-
dık. Böylece Zamantı Irmağından Develi 
Ovasına suyu aktardık. 

Tüm bu hizmetleri biz yaptık. Şimdi biri-
leri ne diyor: Cumhurbaşkanı adayı ekono-
miyi iyi bilecek, yatırımlarıyla tanınacak. 
Nerede o aday? Ziya Paşa ne güzel söyle-
miş; “Eşek zerdüz palan ursan eşek yine 
eşektir.” Ziya Paşa bir başka sözünde de; 
“Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır 
eseri” demiş.  Biz eserlerimizle konuşuyo-
ruz, eserlerimizle milletin karşısındayız. 
Ancak ana muhalefetin adayı hangi icraa-
tıyla milletin karşısındadır?  Bizi buralara 
sizler getirdiniz. Sizinle birlikte büyüdük, 
büyümeye devam edeceğiz. 

Kayseri!

24 Haziran’da milli iradenin gücünü bir 
kez daha göstermeye hazır mıyız? 24 
Haziran’da bir kez daha yatırımın, pro-

jenin, icraatın, büyümenin, gelişmenin, 
kalkınmanın önünü açmaya hazır mıyız? 
24 Haziran’da tercihimizi bir kez daha de-
mokrasiden, özgürlüklerden yana kullan-
maya hazır mıyız? Rabbim sizlerden razı 
olsun. 

Milletimiz, Eski Devir Siyaset 
Tarzından Çok Çekti

Kardeşlerim,

Kayserili ticareti iyi bilir, kaliteden çok iyi 
anlar. Kayseri aynı zamanda siyasetçisi-
nin kalitelisini de çok iyi bilir. Türkiye, 24 
Haziran’da bir seçime gidiyor. Seçim tari-
hinin açıklandığı 18 Nisan tarihinden bu-
güne kadar yaşananları şöyle bir gözünü-
zün önünden geçirin. Ana muhalefetin ve 
onunla birlikte hareket edenlerin Cumhur-
başkanı adaylığı, milletvekili transferleri, 
ittifak arayışları konusundaki tavırlarına, 
hesaplarına, taktiklerine bir bakın. Göre-
ceğiniz tek şey tutarsızlık olacaktır, ilkesiz-
lik olacaktır, millete saygısızlık olacaktır. 
Ne yaptılar? Haftalarca milleti oyaladılar. 
Yok çatı dediler, yok kapı dediler, yok pen-
cere dediler, sonunda ince siyasette karar 
kıldılar. Niçin biliyor musunuz? Çünkü, 16 
Nisan’dan bugüne kadar geçen bir yılda, 
ülkemizin önünde böyle bir mesele oldu-
ğunu hiç düşünmemişler. İnanın bana, se-
çim bu Haziran’da değil, önümüzdeki yılın 
Kasım’ında olsa da farklı bir şey yaşanma-
yacaktı. Şimdi bu oyunu iki hafta oynadı-
lar, belki o zaman iki ay oynayacaklardı. 
Sadece bu iki haftada yaşananlar bile kim-
lerin siyaseti ülkenin ve milletin geleceği 
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için yaptığını, kimlerin de siyaseti sadece 
ve sadece kendi çıkarları için düşündüğü-
nü tüm açıklığıyla ortaya koymuştur. 

Milletimiz, bu eski devir siyaset tarzından 
çok çekti. Bu siyaset tarzı, 1960’da mazlum 
bir Başbakanı darağacına gönderdi. Bu si-
yaset tarzı, 1970’li yıllar boyunca kardeşi 
kardeşe düşman eden bir fitnenin ülkemi-
zi kasıp kavurmasına yol açtı. Bu siyaset 
tarzı, 1980 darbesinde “Bir sağdan, bir sol-
dan” diyerek, fidan gibi delikanlıların ha-
yatlarını kararttı. Bu siyaset tarzı, 1990’lı 
yıllar boyunca kaosun, istikrarsızlığın, gü-
vensizliğin ülkemizin başına bir karabulut 
gibi çökmesine sebep oldu. Bu siyaset tar-
zı, kökeninden, inancından, meşrebinden, 
fikrinden, zikrinden dolayı insanlarımıza 
eziyet edilmesine göz yumdu. Tayyip Er-
doğan, tüm siyasi hayatı boyunca, işte bu 
köhne siyaset anlayışıyla mücadele etmiş-
tir. Yeri gelmiştir milletvekilliği elinden 
alınmıştır, yeri gelmiştir Başbakanlığına 
engel olunmuştur, yeri gelmiştir Cumhur-
başkanlığına kem gözle bakılmıştır. Ne 
yaparlarsa yapsınlar mücadeleden kaçma-
dık. Sözümüzü Pir Sultan gibi söyledik:

“Koyun beni hak aşkına yanayım

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan”

Evet… İşte böyle 40 yıldır Tayyip Erdoğan’ı, 
milletiyle birlikte hak yolunda yürümek-
ten alıkoyamayanlar, 24 Haziran’da da 
bunu başaramayacaklar. 

Kardeşlerim,

Hep aynı şeyleri yaparak, her defasında 
farklı sonuçlar elde etmeyi beklemek, akıl 
karı değildir. Madem Türkiye’de işler bir 
türlü tam olarak milletimizin istediği gibi 
gitmiyor, öyleyse, meselenin özüne inme-
nin vakti gelmiş demektir. AK Parti’nin 16 
yıllık iktidarı boyunca, Türkiye’nin 3,5 kat 
büyümesi, demokrasiden ekonomiye her 
alanda tarihi reformlara imza atılması, bir 
takım hastalıkların her fırsatta nüksetme-
sine engel olamadı, olamıyor. Eski devrin 
mahsulü bu hastalıklarla iktidarımızın her 
döneminde, attığımız her adımda karşılaş-
tık. Kimini milletimizle paylaştık, kimini 
paylaşamadık.  Ama öyle şeyler yaşadık ki, 
artık bu anlayışla, bu yönetim sistemiyle 
daha fazla gidemeyeceğimizi gördük. Bu 
terazinin bu sıkleti çekemeyeceği açıkça 
ortada iken, hala aynı yanlışların peşinden 
sürüklenmenin anlamı yoktur.

15 Temmuz darbe girişimi, milletimizin 
de artık bu gidişe “dur” demek kararında 
olduğunu gösterdi. Geçmişteki darbele-
ri, tasvip etmese de, fiili bir karşı koyuş 
göstermeyen milletimiz, 15 Temmuz’da 
büyük bir ferasetle hemen sokağa çıkıp 
istiklaline ve istikbaline sahip çıktı. Rab-
bim “Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer 
bildiklerinizde hayır olabilir” buyuruyor. 
Türkiye’yi ve Türk Milletini esir etmek için 
başlatılan bir darbe girişimi, tarihimizin 
en büyük diriliş hamlesine dönüştü. 

15 Temmuz gecesi, vatanını darbecilere 
karşı koruyan milletimiz, 16 Nisan’da da 
ülkesinin yeni yönetim sistemine onayını 
vermiştir. Şartlar bizi, Anayasa değişikli-
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ğine göre Kasım 2019’da geçeceğimiz yeni 
yönetim sistemini, 24 Haziran seçimleriy-
le birlikte hayata geçirmeye yöneltmiştir. 
“Vaki olan da hayır vardır” diyerek, ülke-
mizi bu süreçten hızla ve en sağlıklı şekilde 
çıkarmak için harekete geçtik.  MHP ile bir-
likte kurduğumuz, BBP’nin de destek verdi-
ği seçim ittifakımızla milletimizin karşısına 
çıktık. Dün Yüksek Seçim Kuruluna adaylı-
ğımızın resmi başvurusu yapıldı ve ittifak 
protokolümüz teslim edildi. Yenikapı ruhu, 
Cumhur İttifakına dönüştü. Cumhur İttifa-
kında bütünleştik mi? Zira Ümmetin buna 
ihtiyacı vardı. Ayrılığa gayrılığa son verdik. 
Şimdi birlik, beraberlik zamanıdır.

Bizim Hizmetlerimizin  
Ulaştığı Yere, Birilerinin  
Hayalleri Dahi Ulaşamaz

Yarın İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Seçi-
mine ilişkin manifestomuzu milletimizle 
paylaşacağız. Yaklaşık bir hafta sonra da 
Cumhurbaşkanlığı Seçim Beyannamemizi 
milletimizin takdirine sunacağız. Biliyor-
sunuz önümüz Ramazan… Seçim kam-
panyamızı, bu mübarek ayın feyzinden ve 
bereketinden azami düzeyde istifa edecek 
şekilde yürüteceğiz. Bu arada devlet işleri-
ni de ihmal etmeyecek, gerek yurt içinde, 
gerek yurt dışında gereken her çalışmayı 
yürüteceğiz. Özellikle terör örgütleriyle 
mücadelemizde en küçük bir zafiyete asla 
izin vermeyeceğiz. 

Ana muhalefetin başındaki zat “Afrin’e git-
meyin” diyor. Beyefendi; sen bu ülkenin ba-
şında olsaydın, Hatay, Gaziantep ve Kilis’e 
yapılan saldırılara nasıl cevap verecektin? 
Belki senin kılın kıpırdamayabilir, ama biz 

saldırılar karşısında elimiz kolumuz bağlı 
duramayız. Son olarak Afrin’i terör unsur-
larından temizledik ve 4406 teröristi etki-
siz hale getirdik.  Şimdi de İdlib, Tel Rifat 
ve Münbiç’i teröristlerden arındıracağız. 
Teröristlerin anladığı dilden konuşacağız.  
Sınırlarımız içinde de, dağ-taş demeden, 
nerede bir terörist varsa, gidip bulup sı-
ğınağıyla, mühimmatıyla, kendisiyle yok 
ediyoruz. Türkiye’yi tehdit eden son terö-
rist de etkisiz hale getirilene kadar bu mü-
cadeleden vaz geçmeyeceğiz. 

Çünkü bizim bir Rabia’mız var. Ne diyoruz: 
Tek Millet diyoruz.  Tek Bayrak diyoruz. 
Tek Vatan diyoruz. Tek Devlet diyoruz. 

Fitneciler, fesatçılar şu anda iş başındadır. 
Fitneye, fesada fırsat vermeyeceğiz. Onun 
için şu kalan 49 günde durmak yok... Kapı-
kapı dolaşacağız. Bildiklerimizi bilmeyen-
lere anlatacağız. 

İnşallah dünyanın ilk 10 ekonomisi arası-
na gireceğiz. Artık dev yatırımları gerçek-
leştiriyoruz. Birilerine, sizin Avrasya Tüne-
li, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 
Osman Gazi Köprüsü, İstanbul-İzmir oto-
yolu,  İstanbul’daki üçüncü havalimanı 
gibi bir yatırımınız var mı? diye lütfen so-
runuz.  Bizim hizmetlerimizin ulaştığı yere 
bunların hayalleri bile ulaşamaz. 

Kayserili şairimizin o güzel şiirini burada 
bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum:

Dudağında tekbir elinde bayrak

Namusun şiarı yiğitler gördüm

Bağrına gül gibi bastı şu toprak

Ölümü öldüren şehitler gördüm
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Ordunun başında Fatih var gibi

Ardından topyekün tarih var gibi

Bugün gaza günü fetih var gibi

O şanlı tarihten şeritler gördüm

…

Gördük ki tüm cihan can kınımızda

Boğarız bâtılı al kanımızda

Korkma Ulubatlım, hak yanımızda

Ezanlar, selalar, şahitler gördüm. 

Evet… 15 Temmuz ruhu, tarih boyunca bu 
ve bunun gibi nice destanlarla inşallah hep 
yaşayacak, yaşatılacaktır. 

Kardeşlerim,

Türkiye, 25 Haziran sabahı yepyeni bir 
güne uyanacak. Meclisiyle, Cumhurbaş-
kanıyla, baştan aşağı yeniden tasarlanmış 
yönetim sistemiyle, birikimle gayretin 
sentezi yepyeni kadrolarıyla ülkemiz, gele-
ceğine daha güvenle bakacağı bir döneme 
girecektir. 

Biz 2023 hedeflerimizi, 2011 yılında açık-
lamıştık. Özellikle, 2013’ten beri ardı ardı-
na yaşadığımız hadiseler bizi hedeflerimiz-
den koparmadı ama hızımızı yavaşlattı. 
Eğer 2011’deki büyüme hızımızı daha son-
raki yıllarda da muhafaza edebilseydik, 
bugün 11 bin dolar değil 20 bin dolar milli 
geliri konuşuyor olacaktık. Faizler, enflas-
yon, kurlar, bugün gibi başımıza bela ol-
mayacak, tam tersine büyümemizi destek-
leyen araçlar haline dönüşecekti. Her şeye 
rağmen, tıpkı geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz 
yüzde 7,4 oranındaki büyümede olduğu 
gibi, yaptığımız atılımlarla, içine çekilmek 

istendiğimiz ekonomik tuzaklardan kur-
tulup yolumuza devam ettik. Ancak, 2023 
hedeflerimize ulaşmak için hala en az iki 
kat daha büyümek mecburiyetindeyiz. 
Yeni dönemin en büyük devrimlerinden 
biri, Türkiye’nin son yıllarda sürekli ma-
ruz kaldığı ekonomik sabotajları tamamen 
bertaraf edecek yeni bir anlayışa geçecek 
olmasıdır. 

S&P Haddini Bil,  
Türkiye Nerede Siz Nerede?

Biz tüm bu çalışmaları yaparken, birileri 
de boş durmuyor. S&P Kredi Derecelen-
dirme Kuruluşu aldığı siyasi bir kararla, 
Türkiye ekonomisinin  gerilediğini açık-
ladı. Haddinizi bilin… Türkiye nerede, siz 
nerede? Zaten biz, sizinle çalışmıyoruz.  
Ama buna rağmen rahat durmuyorsunuz 
ve bize siyasi notlar veriyorsunuz. Sen bu 
sınıfın öğretmeni değilsin, öğretmeni ol-
duğun yerlere bak. 

Yeni ekonomi politikamızın merkezinde 
üretim vardır, yatırım vardır, istihdam var-
dır, büyüme vardır. “İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın” anlayışıyla önceliğimiz vatandaş-
larımızın huzuru, güvenliği, refahı olacak-
tır. Milletimiz zenginleştikçe devletimiz de 
güçlenecektir. Bunun ilk adımlarını şimdi-
den atmaya başladık. 

Emeklilerimiz burada mı?

Ramazan ve Kurban Bayramlarında sizle-
re biner lira ikramiye verme kararı aldık. 
Memnun muyuz? Emekli olan ama hala 
çalışmak isteyenlerin destek pirimi öde-
melerini kaldırdık. Memnun muyuz?
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Esnaflarımız, iş adamlarımız, sanayicileri-
miz burada mı? 

Devlete olan tüm borçlarınızı yeniden ya-
pılandırıyoruz. Memnun muyuz?

Gençlerimiz burada mı?

Sizlere de yarım kalmış olan eğitim-öğreti-
minize devam etmeniz için yeni bir fırsat 
tanıdık. Memnun muyuz? Genç girişimci-
lerimizin, mevcut desteklere ilave olarak, 
Bağ-Kur primlerini bir yıl süreyle devlet 
ödeyecek. Memnun muyuz?

Yaşlılarımıza da bir müjdemiz var. Yaşlılık 
aylığını yaklaşık 2 kat artırarak, 500 lira-
ya çıkardık. Böylece, yaşlılarımız kimseye 
muhtaç olmadan ihtiyaçlarını karşılayabi-
lecek. Memnun muyuz?

Bütün bunlar, büyüyen, güçlenen 
Türkiye’nin elindeki imkânları vatandaş-
larıyla paylaşma iradesinin tezahürleridir. 
Şimdi 11 bin dolarlık milli gelirle, başımız-
daki onca sıkıntıyla işte bunları yapıyoruz. 
Yarın 25 bin dolarlık mili gelire sahip, böl-
gesindeki sorunları kendi istediği gibi çöz-
müş bir Türkiye’nin neler yapabileceğini 
varın siz düşünün…

Benim 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı ada-
yı olarak milletime taahhütlerim işte bun-
lar. Herkes heybesindekileri ortaya dök-
sün, milletimiz de hepsine bakıp, ona göre 
kararını versin. İşte meydan, işte millet… 
Biz yaptıklarımızla ve yapmayı taahhüt et-
tiklerimizle zaten hep milletimizin huzu-
rundayız. Bakalım ötekiler, kendi iç kavga-

larını bitirip ne zaman size gelebilecekler?

Kayseri!

Türkiye’nin 16 yıllık birikimini en kısa sü-
rede 2 katına çıkarmaya var mıyız?

Kayseri!

Fabrikalarda dönen çarkları hızlandırma-
ya hazır mıyız? Atölyelerde üretime dönü-
şen maharetleri hakkıyla değerlendirmeye 
hazır mıyız? Tarlalarda toprağa akıtılan 
terleri berekete dönüştürmeye hazır mı-
yız? Hizmet sektöründe verilen emeklerin 
karşılığını insanca bir hayat sürmeye yete-
cek düzeye çıkarmaya hazır mıyız? 

Kayseri!

Bu ülkenin geleceğine, bu milletin ekmeği-
ne göz dikenleri pişman etmeye var mıyız? 
PKK’sından FETÖ’süne tüm terör örgütle-
rine sadece Türkiye’yi değil dünyayı dar 
etmeye var mıyız?

Kayseri!

Bütün bunlar için; Bir olmaya, iri olmaya, 
diri olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte 
Türkiye olmaya var mıyız? 

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Kadın Kolları Kongremizin hayırlara vesi-
le olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla. 
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Bu Toprakları Bize Vatan Yapan Aziz Mille-
tim… 1071 Malazgirt Zaferi’nden beri bu 
topraklar bize yurt oldu, vatan oldu. Bizi 
biz yaptı. Bizim devletimiz Söğüt’te, yö-
rük çadırlarında kuruldu. Dedem Osman 
Gazi’nin rüyası hakikat oldu. Göğsündeki 
çınar, devleti ebed müddet oldu. Devle-
timiz adalet sevdası ile büyüdü, Bursa ve 

Edirne’de zamana kök saldı. İstanbul’da 
yeni bir çağın kapısını açan müjdelenmiş 
ordu, bizim ordumuzdu. Sultan Fatih bi-
zim ceddimizdi. Süleymaniye’nin kubbele-
rinde bizim tekbirlerimiz yankılandı. Sina 
Çölü’nde Resul-ü Ekrem’in ardına düşen, 
Haremeyn’e hizmetkâr olan Yavuz bizdik. 
Kudüs’ü alan Selahattin Eyyübi bizdik. 

İrade, Erdem,  
Cesaret ile  

Türkiye Şahlanıyor

AK Parti İstanbul İl Kongresi ve 24 Haziran 2018 Seçimleri  
Manifestosunun Açıklanması | İstanbul | 6 Mayıs 2018
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“Kanla alınan toprak, parayla satılmaz” di-
yen Abdülhamit bizdik. Çanakkale’de yedi 
düvele meydan okuyan, canını veren ama 
düşmana geçit vermeyen bizdik. Sırtladığı 
top mermisiyle kahramanlık destanı yazan 
Seyit Onbaşı bizdik. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk “Size ölmeyi emrediyorum” de-
diğinde bir ok gibi siperlerinden fırlayan 
aslanlar bizdik. Kut’ül Amare’de ümmetin 
zafere inanmış iradesi bizdik. Milli Mü-
cadelede varıyla yoğuyla cepheye koşan, 
destan yazan bizdik. Maraş’ta Sütçü İmam, 
İzmir’de Hasan Tahsin, Erzurum’da Nene 
Hatun, Antep’te Şahin Bey bizdik. Bu yur-
dun namusunu işgalcilere çiğnetmeyen 
bizdik. 

Toprağı sıksan şühedamızın fışkırdığı, 
destanımızın yazıldığı, türkümüzün okun-
duğu Türkiye’mizi aziz bildik. 1920’de 
Meclis’imizi açarken dua dua yakaran bi-
zim ellerimiz, bizim kalbimizdi. 1923’te 
Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde 
devletimizin yönetim şeklini Cumhuriyet 
olarak ilan eden bizim irademizdi. 27 Ma-
yıs darbesi bize yapıldı, darağacına çekilen 
de bizim irademizdi. 12 Mart muhtırası 
bize verildi. 12 Eylül darbesi bizi hedef 
aldı. 28 Şubat’ta milletin inancını boğma-
ya kalkıştılar. Her darbede hapse düşen, 
zulüm gören, acı çeken biz olduk. Varlığı-
mıza, birliğimize, dirliğimize, refahımıza, 
huzurumuza kastettiler. Yılmadık, yıkıl-
madık. Mücadeleden bir adım geri durma-
dık. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye’yi 
şahlandırdık.

Hep birlikte büyüdük, hep birlikte öz-
gürleştik. Biz durmadık, onlar da durma-

dı. Bir gece 27 Nisan 2007’de bu kez bir 
e-muhtırayla karşımıza çıktılar, milli irade-
ye, sivil siyasete gölge düşürülmesine fır-
sat vermedik. Biz ülkemizi güçlendirdikçe, 
milletin emanetine sahip çıktıkça onlar 
daha da öfkelendi. Geri çekilmedik, kim-
senin önünde eğilmedik, diklenmeden dik 
durduk. Millet iradesine pranga vurmak 
isteyenlerle mücadele ederken, onların kü-
resel efendilerine de eyvallah etmedik. 

Küresel düzenin haksızlıklarına karşı 
“Dünya Beşten Büyüktür” diye haykır-
dık. Gazze’deki, Arakan’daki, Suriye’deki, 
Afganistan’daki, Somali’deki, Bosna’daki 
katliamlara karşı hem gür bir ses verdik, 
hem taşın altına elimizi koyduk. Katliam-
ları sadece gündeme getirmekle kalma-
dık, hesabının sorulmasını sağlayacak 
mekanizmaları da harekete geçirdik. Baş-
kalarının ilgisizliğine aldırmadan kendi 
imkânlarımızla vicdanın sesi, mazlum 
coğrafyaların umudu olduk. Bugün dün-
yanın en çok insani yardım yapan ülkesi-
yiz. Zulme karşı merhametten, sömürüye 
karşı ortak çıkardan, kibre karşı kardeş-
likten yana olduk. Milli davamız Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda her 
zaman yüksek hassasiyetimizi koruduk. 
Mazlum Filistin halkının davasını her 
platformda savunduk. Davos’ta işgalcile-
re “One Minute” dedik. Suriye ve Irak’tan 
ülkemize gelen milyonlarca muhacire, 
hiç tereddüt etmeden kapılarımızı açtık, 
evimizi, ekmeğimizi paylaştık. Tehditlere, 
gizli-açık ön kesme çabalarına rağmen, 
milletimiz ve tüm kardeşlerimiz için doğ-
ru bildiğimiz yoldan şaşmadan mücadele-
mize devam ettik.
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Ne Yaptılarsa Teslim Olmadık, 
Milletin Emanetini Çiğnetmedik

Türkiye ekonomisini büyüttükçe… 
IMF’den borç alan değil borç veren hali-
ne geldikçe… Köprüler, tüneller, barajlar, 
havalimanları, yollar, hızlı tren hatları, 
eğitim, sağlık, enerji yatırımlarıyla ülke-
miz sınıf atladıkça… Bize olan öfke ve ta-
hammülsüzlük daha da kabardı. 2013 yı-
lında, ekonominin her alanında en yüksek 
rakamları yakaladığımız bir dönemde şer 
cephesi yeniden harekete geçti. Gezi kal-
kışmasıyla istikrarımıza kastettiler, şehir-
lerimizi talan ettiler, demokrasimizi hedef 
aldılar. 17-25 Aralık’ta devletimize sızmış 
ihanet çetesi aracılığıyla siyasetimizi, ira-
demizi teslim almaya kalktılar. Ne yaptı-
larsa teslim olmadık, milletin emanetini 
çiğnetmedik, her zaman hakkın gücüne 
inandık, milletimizin engin ferasetine gü-
vendik. Milletimizin teveccühüyle Cum-
hurbaşkanı seçilerek hainlerin planlarını 
başlarına çaldık. 

Cumhurbaşkanı seçilişimizin hemen ar-
dından, emperyalistlerin beslemesi olan 
bölücü terör örgütlerinin düğmesine ba-
sıldı. 6-8 Ekim olaylarında 50 canımızı 
şehit verdik. Ömürlerinin baharında kal-
leşçe şehit edilen Yasinler bizdik. Yetmedi, 
PKK’yla, DEAŞ’la, FETÖ’yle topyekûn sal-
dırıya geçtiler, insanımızı katlettiler, kar-
deşliğimize kastettiler. Hamdolsun yine 
muvaffak olamadılar.

Takvimlerin 15 Temmuz’u gösterdiği gece, 
bu sefer tanklarla, toplarla, helikopterlerle, 
savaş uçaklarıyla üzerimize geldiler. Dev-

letimizin silahlarıyla milletimizin canına 
kast ettiler. Türk milleti tek vücut olup 
kendilerine karşı geldiğinde de 251 karde-
şimizi şehit ettiler, 2 bin 193 kardeşimizi 
yaraladılar. Bu ülkenin gördüğü en büyük 
ihaneti, yakın tarihin kaydettiği en cesur, 
en kahraman direnişle, milletimizle birlik-
te başarısızlığa uğrattık. Biz, 15 Temmuz 
gecesi çıplak elleriyle tankları durduranla-
rız, o gece ölümü öldürenleriz.

Biz, 15 asırdır Okçular Tepesini bekleyen-
leriz. Biz, gölgesini üzerimizde hiç eksik 
etmeyecek o al sancağın bekçileriyiz. Biz, 
bu toprakları kanlarıyla yoğurarak vatan 
kılanlarız, şehitler tepesini boş bırakma-
yanlarız. Biz, Çanakkale ruhunu yeniden 
canlandırıp vatanı işgalden kurtaranlarız. 
Ülkemizi içeriden çökertemeyince sınırla-
rımızı terör koridoru ile kuşatmaya kalktı-
lar. Sınırlarımız boyunca bir terör koridoru 
oluşturmak isteyenlerin beslediği kiralık 
katillerin başını inlerinde ezdik. Fırat Kal-
kanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla terör 
koridorunu paramparça ettik. Sadece ül-
kemizin güvenliği değil, komşularımızın, 
dostlarımızın, gönül coğrafyamızın huzu-
ru, selameti bizim meselemizdir. Ülkemi-
zi hedef alan tüm planları nasıl büyük bir 
kararlılıkla bozduysak, bundan sonra da 
aynı kararlılıkla bozacağız. İşte Cudi’de biz 
vardık, Gabar’da biz vardık, Tendürek’te 
biz vardık, Beslerderesi’nde biz vardık. 
Gerektiğinde evet Kandil’de de biz vardık. 
Bunların inlerine girdik. Bir olacağız, iri 
olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye 
olacağız ve her türlü kirli oyunu hep bir-
likte bozacağız. İşte bu, aziz milletimizin 
ortak hikâyesidir. 
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Aziz milletim,

AK Parti’yi kurarken biz ne dedik? “Biz 
Türkiye’nin dünü, bugünü, yarınıyız… 
Biz Türkiye’nin Kızılırmak’ı, Harran’ı, 
Sakarya’sıyız... Biz Türkiye’nin Yunus’u, 
Mevlana’sı, Pir Sultan’ıyız… Biz Türkiye’nin 
hür iradesi, bölünmez bütünlüğüyüz… Biz 
Türkiye’yiz…” Evet, işte bu sözle ve “Biz 
millete efendi değil hizmetkâr olacağız” 
diyerek yola çıktık, hep bu aşk ve sevdayla 
çalıştık.

16 yıllık yolculuğumuzda bu sözümüze 
hep sadık kaldık. Yıllar önce Pınarhisar 
Cezaevinden tahliye olduktan sonra bizi 
karşılamaya gelenlere şöyle seslenmiştik: 
“Ülkemizin yüz yüze olduğu iç sorunlarla, 
karşı karşıya geldiği uluslararası sorun-
larla ve baskılarla başa çıkabilmenin en 
önemli şartı, milletin desteğine sahip milli 
politikalar geliştirmektir. Yerli bir duruşa, 
milli bir duruşa şiddetle ihtiyacımız var.” 
Evet, bu sözlerimizin üzerinden tam 19 yıl 
geçti.  O gün bugündür yerli bir duruşun, 
milli bir siyasetin kavgasını verdiğimiz, bu 
yolda milletimizle beraber yürüdüğümüz 
için bahtiyarım. İnşallah Rabbim, bundan 
sonra da bizi bu yoldan ayırmaz. 

Daha önce merhum Menderes’e, merhum 
Özal’a, merhum Erbakan hocamıza, mer-
hum Türkeş’e, merhum Yazıcıoğlu’na, 
diğer milli ve yerli siyaset insanlarımıza 
verdiğiniz emaneti, şimdi biz muhafaza 
ediyoruz. Görevi teslim aldığımız günden 
beri, bayrağı düşürmeden, sırat-ı müsta-
kim üzere yürüyerek, hedefe varmaya ça-
lıştık. Emanetin sahibinin millet olduğunu 

hiç aklımızdan çıkarmadık. İstiklal Şairi-
miz Mehmet Akif ’in çağrısına kulak vere-
rek, “Korkmadık!” İçeriden ve dışarıdan 
gelen her türlü engelleme çabalarını;  

“Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar, 

Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?”  

diyerek boşa çıkardık. 

AK Parti’nin Hamurunu 
Milletimiz Yoğurdu,  
Rotasını Milletimiz Çizdi

Aziz milletim,

2001 yılında partimizi kurarken, “ada-
let” ve “kalkınma” idealini şiar edindik. 
Sizlerin en büyük özleminin iki kadim 
değer olduğunu bildiğimiz için partimi-
zin adını Adalet ve Kalkınma Partisi koy-
duk. AK Parti’nin hamurunu milletimiz 
yoğurdu, rotasını milletimiz çizdi. AK 
Parti’nin hikâyesi Türkiye’nin hikâyesidir. 
Bu hikâyede; Gariban sofralarının mesaj-
ları var. Başının okşanmasına hasret ye-
timlerin özlemleri var. Dili dualı anaların 
istekleri var. Bu hikâyede;  Ailesinin helal 
lokmasını kazanan babaların beklentileri 
var. Okul sıralarındaki gençlerin umutları 
var. Genç kızlarımızın mutlu yarınları var. 
Bu hikâyede, medeniyetimize ve tarihimi-
ze ait ne varsa, hepsi mevcuttur. Hamdol-
sun, milletimiz bizi dualarına, istekleri-
ne, umutlarına, yarınlarına, destanlarına 
ortak ederek, emanetine layık gördü. İşte 
bu yüzden, milletimize hizmet yolculuğu-
muza çıkarken daha çok demokrasi dedik, 
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daha çok özgürlük dedik, daha çok büyü-
me dedik. Sadece daha çok yol, daha çok 
hastane, daha çok okul, daha çok köprü, 
daha çok iş, daha çok hizmet sözümüzü 
tutmak için çalışmakla kalmadık, aynı za-
manda adaletin tesisi yolunda da gece gün-
düz mücadele ettik. 

Kıyafetinden, düşüncesinden dolayı eği-
tim imkânı elinden alınan yavrularımızın 
elinden tuttuk. Etnik ve mezhebi kimli-
ğinden, kültüründen dolayı mağduriyete 
uğrayan vatandaşlarımızın hakkını teslim 
ettik. Farklı dinlere mensup vatandaşları-
mızın kurduğu vakıfların haklarını onlara 
iade ettik. Vesayetin kontrolündeki iktida-
rı milletin emrine verdik. Millet devlet için 
değil, devlet millet içindir dedik. “Millet 
efendi, biz hadimiz” dedik. “Yeter! Söz de 
karar da milletindir” dedik. Erdem, irade 
ve cesaretle Türkiye’yi şahlandırdık.

Aziz milletim,

Davamız bu ülkeye, bu aziz millete hizmet 
davasıdır. Ülkemiz büyüdükçe, kalkındık-
ça milli egemenliğimiz ve bağımsızlığımız 
perçinlendi. Milli gelirimizi 3,5 kat artır-
dığımızda, ihracatımızı 5 katına çıkarttı-
ğımızda, enflasyonu tek haneli rakamlara 
düşürdüğümüzde, Türkiye’mizin hem kal-
kınmasına, hem özgürleşmesine hizmet et-
miş olduk. Yerli ve milli siyaset, işte tam da 
budur. Milli olmak, milli geliri artırmak, 
milletin iş ve aşını büyütmek demektir. 
Milli olmak, faize giden parayı yatırımlar 
ve sosyal yardımlar yoluyla millete aktar-
mak demektir. Yerli olmak Türkiye’yi 5 
cente muhtaç halde IMF kapısında beklet-

memek, savunma sanayiinde dışa bağımlı 
olmamak demektir.

Şu 16 yıllık iktidarımız döneminde dev-
let-millet kaynaşması gelişti, devlet mil-
letin emrine girdi. Bürokratik oligarşinin 
hâkimiyetine son verdik. “İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın” anlayışını hâkim kıldık. 
“Halkımız demokrasinin en ileri standart-
larına layıktır” dedik. Sosyal restorasyonla 
kardeşliğimizi yücelttik, anayasal değişik-
liklerle sistemimizi demokratikleştirdik, 
sivilleşme adımlarıyla siyasetimizi nor-
malleştirdik. Zihniyet dönüşümünü ta-
mamladık, şimdi kurumsal dönüşümü ta-
mamlama zamanıdır.

Yeni bir düzen inşa etmek zahmetlidir. 
Eski düzenden beslenenler değişime düş-
man olurlar. Geride bıraktığımız 16 yıllık 
diriliş döneminde büyük dirençlerle kar-
şılaşsak da, bir zamanlar hayal edilmesi 
imkânsız olanı hep birlikte başardık. De-
mokrasiden ekonomiye kadar attığımız 
her adımı, milletimizin adalet ve kalkınma 
arayışının bir parçası olarak gördük. Yerli 
ve milli olanı evrensel insanlık birikimiyle, 
modern demokratik siyasetin gerekleriyle 
harmanladık. Sabitlerimizi koruduk, an-
cak ülkemizin değişen ihtiyaçlarına ve de-
ğişen dünyaya duyarsız kalmadık. Bunları 
yaparken tecrübe kazandık, güçlendik. 

Buna karşılık kuruluş hedeflerimizden, bu 
aziz millete hizmetkâr olma idealimizden 
hiç sapmadık. Biz milletimizle hep dertleş-
tik, hep ona hesap verdik. Kapalı kapılar 
ardında pazarlıklar yapmak yerine, herke-
sin gözü önünde muhasebe yaptık. Milleti-
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mize olan saygımızın ve sevgimizin gereği 
olan bu siyaset tarzımızı, sonuna kadar 
sürdürmekte kararlıyız. 

Artık Türkiye’ye Rağmen, 
Türkiye’nin Menfaatlerine  
Aykırı Adımlar Atılamaz

Aziz milletim,

Zor bir coğrafyada, risk ve tehditlerle dolu 
bir bölgede büyük dönüşümlere gebe 
bir zaman diliminde yaşıyoruz. Osmanlı 
Devleti’nin yıkılışından sonra bölgemizin 
bağrına düşen ateş, son yıllarda yeniden 
harlandı ve ne yazık ki yeni bir yangına 
dönüştü. Küresel şer odaklarının sömür-
ge politikaları bölgemizi terörizmin, fa-
natizmin, radikalizmin kuşatması altına 
soktu. Halkından kopuk yönetimler, geri 
kalmışlık, kardeş kavgası, etnik ayrılıkçı-
lık ve mezhep taassubu, bölgemizi kaosa 
sürükledi. Bu kadim coğrafya, ne acıdır ki, 
vekâlet savaşlarının arenası haline geldi. 
Rabbimize şükürler olsun ki Türkiye, sa-
hip olduğu demokratik güçlü devleti, bü-
yüyen ekonomisi ve milli seferberlik ruhu 
sayesinde, bu ateş denizi içinde bir istikrar 
adası olarak kalabildi. Küresel şer odakları 
bölgemize terörizm ve ayrılıkçı ideolojiler 
zerk etmeye çalışırken, Türkiye barış, hu-
zur ve güven getirmek için tüm gücüyle 
gayret gösterdi. Güçlendirdiğimiz ekono-
mik ve demokratik altyapımızın desteğiy-
le, son yıllarda güvenliği ve refahı tüm 
bölgemize yaymaya yönelik çok önemli 
adımlar attık. Böylece, hem kendi gelece-
ğimizi, hem de dostlarımızın geleceğini 
güvence altına alma yolunda tarihi mesa-

feler kat ettik. Artık bölgemizde Türkiye’ye 
rağmen, Türkiye’nin menfaatlerine aykırı 
adımlar atmak mümkün değildir. 

Artık coğrafyamızda Türkiye’nin güçlü 
iradesine rağmen kirli oyunlar kurmak, 
sınırlar tanzim etmek, oldubittiler yap-
mak mümkün değildir. Önümüzde yeni 
bir dünya var. Yeni çatışma dinamikleriyle 
şekillenen bu dünyada, uluslararası alan-
daki mücadelelerin günden güne daha da 
sertleştiğini görüyoruz. Devletler artık, 
tepkisel ve dışlayıcı hareketler tarafından 
ele geçirilme tehdidiyle karşı karşıya. Milli 
menfaatler ve milli güvenlik kaygıları ön 
plana çıkıyor. Artık 1990’ların tek kutuplu 
dünyasında değiliz. 2000’li yılların küre-
selleşme hayallerinin yerinde yeller esiyor.

Tarihin de, mücadelenin de bitmediğine 
hep birlikte şahit oluyoruz. Batı’da fana-
tizm, kültürel ırkçılık ve İslam düşmanlığı 
günden güne büyüyor ve Avrupa’nın üze-
rinde yükseldiği değerleri tehdit ediyor. 
İslam dünyasının ortasında bir ur gibi or-
taya çıkan DEAŞ terör örgütü, Ortadoğu’da 
ve kardeş coğrafyalarda daha çok parça-
lanmaya ortam hazırlıyor. Buna karşılık 
küresel alanda yeni güç merkezleri, yeni 
ittifak ve iş birliği zeminleri oluşuyor. Bu 
süreç, uluslararası aktörler için yeni fır-
sat ve imkânları da beraberinde getiriyor. 
Türkiye, tüm muhataplarıyla azami müş-
tereklerde iş birliği yapmak suretiyle bu 
yeni dünyada kendine onurlu bir yer elde 
etmenin mücadelesini veriyor. Bölge halk-
larının gönlünde taht kuran Türkiye, siya-
si, askeri ve ekonomik gücüyle küresel bir 
aktör haline geliyor.
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Ülkemizin tarihi birikimi ve mevcut po-
tansiyeli, Batı’yla ve Doğu’yla, Kuzey’le ve 
Güney’le aynı anda ilişki kurabilmesinin, 
ittifaklar geliştirebilmesinin yolunu açıyor. 
Bizim için esas olan, milli güvenliğimiz, 
huzurumuz ve hedeflerimizdir. Bunları 
sadece kendimiz değil, tüm dostlarımız ve 
kardeşlerimiz için de istiyoruz. Arkamızda 
yüz milyonlarca kardeşimizin duasını ve 
desteğini alarak, küresel zeminde irade sa-
hibi, söz sahibi, inisiyatif sahibi güçlü bir 
ülkeye dönüşüyoruz. 

Aziz milletim,

Türkiye, 16 yıl önce AB kapısında bekleyen 
ama pazarlık şansı olmayan bir ülkeydi. 
Dünya siyasetiyle ilişkisi kendi eliyle ku-
rulmamıştı. Tek bir yöne bakan, statüko-
cu, değişimden korkan, kendine güvensiz, 
mücadele ruhu körelmiş, içine kapanmış 
bir Türkiye vardı. Çok parçalı koalisyonlar 
ve zayıf iktidarlar Türkiye’nin vizyonunu 
daraltmıştı. AK Parti iktidarları dönemin-
de siyasi istikrar ve ekonomik büyümey-
le tanışan Türkiye, her alanda gücünün 
farkına vardı ve dünyaya açıldı. Demok-
ratik standartlarını yükselten Türkiye, 
karşılıklı çıkar ve saygı temelinde dünya-
ya açıldıkça, bölgesel bir güç haline geldi. 
Ülkemiz, AB ile katılım müzakerelerini 
başlattı, Türk dünyasından Ortadoğu’ya, 
Balkanlar’dan Kafkaslara kadar her böl-
ge ile yakın iş birliği geliştirdi. Kendimizi 
hiçbir zaman herhangi bir kampa muhtaç, 
mecbur ve mahkûm hissetmedik. Ülkemi-
zin büyüklüğüne, menfaatlerine, ihtiyaçla-
rına uygun olarak aktif ve çok boyutlu bir 
dış politika takip ettik. Demokrasimizin 

standartlarını, insan hak ve hürriyetleri-
ni geliştirme konusunda, şartlar ne olursa 
olsun müspet ve kararlı davrandık. İnsani 
kalkınma, terörle ve uyuşturucuyla mü-
cadele, güvenlik, ticaret gibi uluslararası 
işbirliği gerektiren konularda müttefikle-
rimizle yan yana olmaktan mutluluk duy-
duk. Son zamanlarda muhataplarımızda 
aynı kararlılığı ve isteği görmesek de Av-
rupa Birliği’ne tam üyelik hedefinden asla 
vazgeçmedik. 

Bununla birlikte Batılı muhataplarımız 
bize karşı çifte standart uyguladıklarında, 
bekamıza tehdit oluşturan terör örgütle-
rini desteklediklerinde, bunu yüzlerine 
açıkça ifade etmekten çekinmedik. Bu-
nunla kalmadık, kendi politikalarımızı da 
kararlılıkla uyguladık. Siyasi engellemele-
re, çifte standartlara ve ayrımcılığa karşı 
Türkiye’nin menfaatlerinden taviz verme-
dik. Dün olduğu gibi bugün de demokra-
siden, özgürlükten, hakların serbestçe 
kullanılmasından yanayız, yarın da öyle 
olacağız. Ancak biz aynı zamanda güçlü 
olmaktan, bağımsız olmaktan da yanayız. 
Bunları birbirinin alternatifi değil tamam-
layıcısı olarak görüyoruz. Biz, milletin ege-
men olduğu tam bağımsız, tam demokra-
tik ve müreffeh Türkiye istiyoruz. 

Tecrübelerimiz, Milletimizin 
Umutlarının Hizmetkârıdır

Aziz milletim,

Allah’ın inayetiyle, birlik ve beraberliğimi-
zi koruyarak bütün zorlukları aştık. 16 yıl 
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boyunca hep birlikte Türkiye’yi büyüttük. 
Birlikte tarih yazdık. Yapılacak çok iş, atı-
lacak çok adım var. Şimdi yeni bir yolun 
başlangıcındayız. Mamur kılınacak şehir-
lerimiz, işlenecek bereketli topraklarımız, 
yetiştirilecek yavrularımız var. Yapılacak 
yeni yollarımız, açılacak yeni hastaneleri-
miz, kurulacak yeni fabrikalarımız, daha 
güçlü hale getirilecek eğitim kurumları-
mız var. Kol kanat gerilecek mazlum va-
tandaşlarımız var. Tarlasında hasadını 
kaldırıp bereketini görmek için gün sayan 
çiftçilerimize verilecek daha çok müjdele-
rimiz var. Her türlü ayrımcılıkla mücadele 
ederek önlerini açtığımız, çalışma hayatın-
da görev bekleyen kadınlarımız var. Eşit 
bireyler olarak hayatın her alanında ma-
nileri kaldırdığımız, yeni imkân ve fırsat-
larla buluşturacağımız engellilerimiz var. 
Ülkemizin üretim yükünü üstlenen sana-
yicimize, girişimcimize, iş dünyamıza, ih-
racatçımıza verecek daha çok desteğimiz 
var. Günün ilk ışıklarıyla evinden çıkıp, 
alın teriyle rızkını kazanan işçi kardeşleri-
mizin hayatını kolaylaştırmak için atılacak 
daha çok adımımız var. Geleceğe umutla 
bakan, büyük Türkiye’yi birlikte inşa ede-
ceğimiz gençlerimiz, onların kuracakları 
yuvalar, dünyaya getirecekleri nesiller var. 
Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var. 
Aşkımız, sevdamız, yârimiz, yarınımız, va-
tanımız var. Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, 
Çerkez’iyle, Roman’ıyla, Boşnak’ıyla; Sün-
nisi, Alevisiyle; işçisi, memuru, esnafıyla; 
kadını, erkeğiyle hiçbir insanımızı dışarıda 
bırakmadan bir ve beraber olarak kucakla-
yacağımız aydınlık bir geleceğimiz var.

Parıldayan gözlerinizde, ak alnınızda, 
iman dolu kalbinizde, bükülmez bileğiniz-
de, çelikten sinenizde, dualı dillerinizde 
bir ŞAHLANIŞ görüyorum; erdem, irade 
ve cesaretle Türkiye’nin şahlanışını görü-
yorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına 
girerken, kuruluşunu ve dirilişini tamam-
lamış bir milletin yeniden yükselişini gö-
rüyorum. 

Tıpkı Kasım 2002’de, Temmuz 2007’de, 
Haziran 2011’de, Ağustos 2014’te, Kasım 
2015’te, 16 Nisan 2017’de olduğu gibi, 
24 Haziran’da da biz bu şahlanışa talibiz. 
Tecrübelerimiz, milletimizin umutlarının 
hizmetkârıdır. Bizim yeniden yükselişi-
miz, bölgemizin de, dünya mazlumlarının 
da salih-i selamete çıkışı olacak. İçinde 
bulunduğumuz dünyada Türkiye, bölge-
sinin en önemli gücü haline geliyor. Yeni 
dönemde Türkiye küresel bir güç, öncü bir 
ülke olacak. İnşallah önümüzdeki dönem-
de, erdem, irade ve cesaretle Türkiye şah-
lanacak. 

Aziz milletim,

AK Parti’nin bu güne kadar kazandığı 12 
seçimin her biri, hayati derecede önem-
liydi. Ama 24 Haziran seçimleri Türkiye 
için bir milat olacak. Seçimlerin ardından 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiy-
le şahlanış ve yeniden yükseliş idealimiz 
tüm unsurlarıyla hayata geçecek. Milletin 
tercihi ile kabul edilen yeni yönetim siste-
mimiz, yasamayı daha itibarlı, yürütmeyi 
daha güçlü ve yargıyı daha bağımsız hale 
getirecek.  Tam kuvvetler ayrılığı ile Meclis 
yasa yapmaya ve hükümeti denetlemeye, 
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hükümet etkili icraata, yargı da bağımsız 
ve tarafsız bir biçimde adaletin tecellisine 
odaklanacak. Milli irade siyasetin merke-
zine tam yerleşeceği için, demokrasi tüm 
kurum ve kurallarıyla eksiksiz işleyecek. 
Demokrasinin daha fazla derinleşmesi ve 
kurumsallaşması ise özgürlüklerin garan-
tisi olacak.

Yeni sistemde, yönetimde söz sahibi ol-
manın yegâne yolu, seçimlerle milletin 
iradesinden geçecek. Vesayet düzeni de 
bürokratik oligarşi de tamamen son bula-
cak. Demokratik siyasetin kurumsallaştığı 
bu yeni sistemde, istikrar kalıcı hale gele-
cek. Hızlı karar, gecikmeyen icraat ve etkili 
yönetimle, ekonomik büyüme ivme kaza-
nacak. Refah ve kalkınma hız kazanacak. 
Türkiye 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine 
daha emin adımlarla yürüyecek. Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemiyle milli gelir 
artacağı ve tabana daha fazla yayılacağı 
için, gelir grupları arasındaki makas hızla 
kapanacak. Ekonomik kalkınma yolunda 
taş üstüne taş koyan herkes başımızın tacı 
olmaya devam edecek. İşvereninden işçisi-
ne, yöneticisinden memuruna, yatırımcı-
sından esnafına ülke ekonomisine katkıda 
bulunan kim varsa, bizi yine yanında göre-
cek. Herkesin mal güvenliği ve ticaret yap-
ma özgürlüğü, daha güçlü bir şekilde hu-
kuk devletinin güvencesi altında olacak. 
Dünyadaki korumacı ekonomi dalgasına 
rağmen Türkiye’nin rekabetçi ve dışa açık 
yapısı sürecek.

Ahdim Olsun ki; Faizler, 
Enflasyon ve Cari Açık Düşecek

Biz bugüne kadar hangi sözü verdiysek ye-
rine getirdik, ahde vefa gösterdik, bundan 
sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. İşte 
buradan milletimle ahitleşiyorum:

Ahdim olsun ki;  

Yeni dönemde Türkiye muasır medeni-
yet seviyesinin üstüne çıkacak. Türkiye 
küresel bir güç olarak dünya sahnesinde-
ki yerini alacak. İhracattaki yükselişimiz 
hızlanarak devam edecek. Enerjide dışa 
bağımlılığımız büyük oranda azalacak. 
Yüksek teknolojili ürünlerde yerlilik oranı 
artacak. Yerli otomobil ve savunma sana-
yii alanındaki projelerimiz süratle hayata 
geçecek. Şehirlerimiz kültür sanat üreten 
kimlikli şehirler haline gelecek. Bölge ve 
sektör bazlı teşviklerle istihdam artışı sağ-
layacak yeni fabrikaların önü açılacak. 

Ahdim olsun ki;

Faizler, enflasyon ve cari açık düşecek. 
Türk ekonomisi dış şoklara ve finansal 
saldırılara daha dirençli hale gelecek. 
Türkiye’nin yatırım cazibesi daha da yük-
selecek. Kanalistanbul ve 1915 Çanakkale 
Köprüsü gibi büyük projeler mutlaka ha-
yata geçecek. İstanbul’daki yeni havalima-
nımız bu yıl Cumhuriyet Bayramımızda 
hizmete girecek. Tarım ve hayvancılık teş-
vikleri daha etkin hale getirilerek, ülkemiz 
bu alanlarda hedeflerine uygun bir konu-
ma çıkartılacak. 
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Ahdim olsun ki;

Dar gelirli vatandaşlarımızın hayat stan-
dartları mutlaka artacak. Vergi sistemi 
daha adil hale gelecek, dar gelirli vatan-
daşlar üzerindeki vergi yükü düşecek. 
Hantal bürokrasiden etkin bürokrasiye 
geçilmesiyle birlikte devlet kurumları 
arasındaki koordinasyon artacak, karar 
alma süreçleri hızlanacak. Daha icraat-
çı hale gelecek bakanlıklar, uzun vadeli 
planlamaların ve etkin politikaların aracı 
haline dönüşecek. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün dediği gibi, Türkiye Cumhuri-
yeti ilelebet payidar kalacak. 

Bütün bunları birlikte başaracağız. El bir-
liğiyle Türkiye ekonomisini büyütecek ve 
dünyaya markalar sunacak küresel bir güç 
haline getireceğiz.

Nitekim kısa bir süre önce bunun ilk 
adımlarını attık. Vatandaşlarımıza, kamu 
kurumlarına olan borçlarını yeniden ya-
pılandırma imkânı getirdik. Daha önceki 
yapılandırmalarda borçlarını ödeyememiş 
olanları da bu kapsama dahil ettik. Vergi 
ve sosyal güvenlik kurumu primleri konu-
sundaki ihtilaflara, matrah artışı şartıyla 
uzlaşma yolunu açtık. Stok beyanıyla, ver-
gi mükelleflerinin gerçek varlıklarıyla mu-
hasebe kayıtlarını tutarlı hale getirdik. 

Asıl büyük müjdeyi emeklilerimize verdik. 
12 milyon emeklimizin tamamına Rama-
zan ve Kurban bayramlarımızda biner lira 
ikramiye verme kararı alarak, kendilerine 
olan şükranlarımızı ifade ettik. İş yeri açan 
emeklilerimizin yüzde 15 destek primi 
yüklerini kaldırdık. 

İmar barışıyla ülkemizin kangren olmuş 
bir sorununu kökten çözdük. Ülkemizdeki 
bağımsız binaların yarısını oluşturan imar-
sız veya imara aykırı yapıların durumuna 
hukuki çözüm getirdik. Böylece kentsel 
dönüşüm ve planlı yapılaşma çalışmaları-
nın önündeki engelleri kaldırmış olduk. 

Üniversitelere kayıt yaptırıp da çeşitli se-
beplerle eğitim-öğretimine devam edeme-
yenlere bir fırsat daha verdik. 

İş hayatına yeni atılan 18-29 yaş arasında-
ki gençlerimize destek için, mevcut teşvik-
lere ilave olarak, bir yıl boyunca Bağ-Kur 
primlerini de üstlendik. 

Yaşlılık aylığını yaklaşık iki kat artırarak 
500 liraya çıkardık. 

Böylece, milletimizin her kesiminin derdi-
ne deva olmaya, devletimizle milletimizin 
arasında hiçbir ihtilaflı konu bırakmama-
ya çalıştık. 

Dünyanın 5’ten Büyük Olduğunu 
Dosta Düşmana Göstereceğiz

Aziz Milletim,

Dış politikada da erdem, irade ve cesaret-
le Türkiye şahlanıyor. Dış politikamızın 
temel ilkeleri “bağımsızlık”, “milli çıkar”, 
“milli güvenlik” ve “vicdani duruş” olma-
ya devam edecek. Kimsenin efendiliğini 
kabul etmediğimiz gibi kimseye de efen-
dilik taslamayacağız. Nasıl kazan-kazan 
ilkesini, bir adım önde olmak anlayışını 
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benimsediysek, yine onurlu ve saygın bir 
iş birliği zemininde yapıcı bir dış politika-
yı öne çıkaracağız. Muhataplarımızla göz 
hizasında, eşit seviyede, somut çıkarlar 
ve öncelikler doğrultusunda ilişkilerimizi 
sürdüreceğiz. “Lider ülke Türkiye” vizyo-
numuz devam edecek. Savunma alanında 
dışa bağımlılığımız azaldığı oranda, dış po-
litikadaki etkinliğimiz ve caydırıcılığımız 
artacak. Küresel bir güç olmak için kendi 
silahlarımızı üretmeye devam edeceğiz. Al-
tay tankımız gibi, Atak helikopterimiz gibi, 
İHA’larımız, SİHA’larımız gibi savunma sa-
nayii değerlerimizi artıracağız. Hedefimiz 
karada, havada, denizde, her alanda yüzde 
yüz yerli savunma sistemlerine sahip ol-
mak. Bir yandan süratle kendi teknolojimi-
zi üretirken, diğer yandan ihtiyaçlarımızı 
gidermek için alternatif arayışlarımızı sür-
düreceğiz.

Türkiye hem büyük tehditler, hem de bü-
yük fırsatlar barındıran yeni uluslararası 
ortamın güçlü bir aktörü olacak. Yeter ki 
siyasi istikrarımızı koruyalım, yeter ki güç-
lü bir siyasal liderlikle yolumuza devam 
edelim. Önümüze çıkarılan bütün zorluk-
lar bölgesel bir güç olan ülkemizin küresel 
bir güce dönüşmesini engellemek içindir. 
Türkiye güçlendikçe, sadece “Dünya beş-
ten büyüktür” diye haykırmakla kalma-
yacak, dünyanın beşten büyük olduğunu 
dosta düşmana gösterecek.

Ülkemizin birliğine ve dirliğine kast eden 
terör örgütleriyle her alandaki mücadele-
mizi, içeride ve dışarıda en küçük bir zafi-
yete meydan vermeden sürdüreceğiz. Şah-
lanışımızın en önemli ayaklarından biri de 

ülkemizi hedef alan terör örgütlerini bütü-
nüyle yok etmek, onları tarihin çöplüğüne 
yollamaktır. Bu can bu bedende olduğu 
müddetçe terör örgütlerine dünyayı dar 
etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. 

Terörle mücadelemiz istiklal mücade-
lemizin bir cüzüdür. Türkiye, yeni dö-
nemde sınırlarını terör örgütlerinden 
temizlemek için Fırat Kalkanı ve Zeytin 
Dalı gibi harekâtlarına yenilerini ekleye-
cektir. Güney sınırlarımız boyunca oluş-
turulmaya çalışılan terör koridorunu, bu 
harekâtlarımızla paramparça ettik. En 
son Afrin’de destan yazan kahramanları-
mız, yeni görevlere hazırdır. Aynelarab’tan 
Haseke’ye, oradan Sincar ve Kandil’e kadar 
tek bir terörist bırakmayana kadar operas-
yonlarımız sürecek. 

İstiklal Marşı’mız “Ben ezelden beridir 
hür yaşadım, hür yaşarım” diyerek hürri-
yetin milletimiz için vazgeçilmez olduğu-
nu söyler. Millet olmanın temel şartı olan 
hürriyet, siyaset anlayışımızın temelini 
oluşturan “milli irade”nin tecellisi için ka-
çınılmazdır. Milli iradeye dayanan siyaset 
her türlü boyunduruktan, zorlamadan ve 
baskıdan azade olarak yapılan siyaset anla-
mına gelir. AK Parti özgürlükler partisidir 
ve öyle olmaya devam edecek. 

Milletimizin refahını sağlamak ne kadar 
önemliyse, din ve vicdan hürriyetinin 
önündeki engelleri kaldırmak da, bireysel 
özgürlükleri güvence altına almak da o 
kadar önemlidir. Irkçı, yabancı düşmanı, 
İslam düşmanı, cinsiyetçi, bölücü olma-
yan tüm fikirlerin özgürce ifade edilmesi, 
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yayılması, propagandasının yapılması ve 
örgütlenmesi devletimizin güvencesi al-
tındadır. Oylarınızı, milli iradenizi, siyasi 
kararlarınızı nasıl emanet bildiysek, bi-
reysel özgürlükleriniz de emanetimizdir. 
15 Temmuz gecesi hürriyetini müdafaa 
etmek için canından vazgeçen bir milletin 
özgürlüklerini kısıtlamaya kalkmak da, 
milletimizin buna razı geleceğini düşün-
mek de, akla ve mantığa uygun değildir. 
AK Parti yürüyüşüne başladığımız günler-
de 3-Y olarak adlandırdığımız yolsuzlukla, 
yoksullukla ve yasaklarla mücadele etmek, 
en önemli hedeflerimiz arasında olmaya 
devam edecektir.

Gençler, Siz Şahlanışımız  
ve Yükselişimizsiniz

Aziz milletim,

Bir kez daha haykırıyoruz. Davamızın 
özünde adalet vardır. Zalime duyduğu-
muz öfke de, mazluma duyduğumuz şef-
kat de adalete olan bağlılığımızdandır. 24 
Haziran’dan sonra da adaletin kurumsal 
yapısının güçlendirilmesi, özellikle sosyal 
adaletin tam anlamıyla ve her alanda tesisi 
önceliğimiz olacaktır. Ekonomide, devlet 
hizmetlerinde, çalışma hayatında, eğitim-
de, siyasette ve diğer tüm alanlarda ada-
letin tesisi, siyasetimizin amacını oluştur-
maya devam edecektir. Zira adalet bizim 
medeniyetimizin kurucu ilkesidir. Biz ina-
nıyoruz ki “Adalet güneşinin doğacağı ilk 
yer idarecinin kalbidir.” Devletin, mülkün, 
nizamın, sosyal barışın temeli adalettir. 
Onun için “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” 
anlayışını şiar edindik.

Kuruluş ve diriliş döneminin kaçınılmaz 
çalkantıları içerisinde huzurundan olan, 
kendisini ötelenmiş hisseden, hakkını ala-
madığını düşünen herkese, devletimizin 
şefkat, merhamet ve adaletli kolları sonu-
na kadar açıktır. Milletimizin huzuruna, 
birliğine, dirliğine düşmanlık etmeyenler, 
bizimle aynı rüyayı görmeseler, aynı ideali 
paylaşmasalar bile, aynı derecede değerli-
dir. Bu zamana kadar yanımızda olmayan 
ya da karşımızda bulunanlara da diyorum 
ki; milletimiz bir bütündür. Her bir vatan-
daşımızın iradesi değerlidir, tercihi saygın-
dır. Birimiz özgür olmadıkça, diğerlerimiz 
de özgür olamaz. Birimiz kendini huzurlu 
hissetmedikçe, diğerlerimiz de kendini hu-
zurlu hissedemez. Birimiz geleceğini gü-
vende görmedikçe, diğerleri de göremez. 
Onun için helalleşme, balkon konuşması, 
empati, beyaz sayfa açmak, kapıyı herkese 
açık bırakmak gibi kavramları Türk siya-
setinde biz işler hale getirdik. Onun için 
“Gel, ne olursan ol yine gel” dedik; “Gelin 
canlar bir olalım” dedik; “Yaratılanı seve-
riz Yaratan’dan ötürü” dedik. Onun için 
adaleti de, kalkınmayı da vatandaşlarımı-
zın tamamı için istiyor, hayata geçiriyoruz. 
Önümüzdeki dönemde, bu temel ilkeye 
çok daha sıkı sarılacağız. Tek bir vatanda-
şımızın dahi adalet dairesinin dışında kal-
maması için her türlü çabayı göstereceğiz. 

Bizim millet olarak, maziden atiye uzanan 
bir kader ortaklığımız var. Ülkemizin kü-
resel boyutta iddia sahibi olmasının arka-
sındaki en önemli güçlerden biri de, top-
lumsal yapımızın bu zenginliğidir. Siyasi, 
ideolojik, dini, mezhebi, etnik farklılıkları-
mızı ayrışma ve düşmanlık noktaları değil, 
hayatın renkleri olarak gören herkesle, bu 
yolda birlikte yürümeye hazırız. 
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Sevgili hanımlar, 

Bu kutlu yola çıktığımız günden beri bizi 
hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Bu da-
vaya hizmet edenlerin, bu davanın yükü-
nü çekenlerin ve bu dava için fedakârlık 
yapanların başında sizler geliyorsunuz. 
Sizlerin gücüne, yola çıktığımız ilk gün-
den beri inandık. Türkiye’ye partimizin 
kadın kollarını etkinleştirerek, kadınların 
siyasal yaşama katılımları noktasında bü-
yük bir eşik atlattık. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde kadınlarımızın temsil oranını 
tarihin en yüksek seviyesine taşıdık. Sos-
yal hayatın bütün alanlarında ve karar me-
kanizmalarında kadınlarımızın varlığını, 
katkısını geleceğimiz için hayati gördük ve 
bu yönde adımlar attık. Kadınlarımızı güç-
lendirmenin ülkemizi güçlendirmek oldu-
ğuna hep inandık. Bundan sonra da aynı 
anlayışla hareket edeceğiz. Önümüzdeki 
tarihi dönemeçte yükü kadınlarımızla bir-
likte omuzlayacağız. 

Yeni yönetim sisteminde imkânları ka-
dınlarımızla daha fazla paylaşacağız. 
Eğitim-öğretimden istihdama, sağlıktan 
aileye kadar her alanda kadınları des-
teklemeye devam edeceğiz. Kadına karşı 
istismar, şiddet ve taciz insanlığa karşı 
işlenmiş büyük suçlardır. Bu ayıbı ülke-
mizden tamamen silene kadar bütün ça-
bamız ve gayretimizle devam edeceğiz. 
Kadına karşı her türlü cahiliye âdetini 
ayaklarımızın altına alacağız. Kadınları 
bu ülkenin ve milletin, her türlü hakka 
eşit olarak sahip bireyleri haline getirene 
kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. 

Sevgili gençler, 

Siz şahlanışımız ve yükselişimizsiniz. Er-
dem, irade ve cesaretle Türkiye’yi siz şah-
landıracaksınız. Siz, 2053 ve 2071 hayali-
mizi emanet ettiğimiz, geleceğimizsiniz. 
Size emretmeyeceğiz. Size dikte etmeyece-
ğiz. Sizi kalıplara sokmak için çalışmaya-
cağız. Biz sadece sizinle birlikte çalışaca-
ğız. Sizinle birlikte yol yürüyeceğiz. Bütün 
gayretimizle size daha fazla alan açacağız. 
Doğruyu sizinle beraber tartışıp, hayata 
geçireceğiz. Yanlışları sizinle birlikte tespit 
edip, düzelteceğiz. Ülkemiz sizinle küre-
sel güç olacak. İstihdamımız sizinle büyü-
yecek. Vizyonumuz sizinle genişleyecek. 
Adalet sizinle yükselecek. Eğitim-öğretim 
sistemimizi sizin beklentilerinizi karşıla-
yacak şekilde geliştireceğiz. Hiçbir terör 
örgütünün, şer odağının ağına düşmeni-
ze izin vermeyeceğiz. Size daha nitelikli 
imkânlar sunmayı, ülkemizin geleceğine 
yatırım olarak görüyoruz. Eğitim-öğretim 
hayatınızın ardından, edindiğiniz bilgi, 
beceri ve birikimlerinizi iş hayatına aktar-
manızı sağlamak için gereken adımları bir-
likte atacağız. 

Farklı lisanlar, güncel gelişmeler, ileri tek-
nolojilerle elbette dünyayı tanıyacaksınız. 
Bunun yanında medeniyetinizi, tarihinizi, 
kültürünüzü de en iyi şekilde öğrenecek-
siniz. Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa 
edemez. Kökleri kurumuş bir ağacın uzun 
süre ayakta kalamayacağı gibi geçmişiyle 
bağları kopmuş bir toplum da eninde so-
nunda yıkılmaya mahkûmdur. Avrupa’yı 
da, Amerika’yı da, Orta Asya’yı da, Kuzey 
Afrika’yı da, Balkanları ve Kafkasya’yı da, 
hâsılı bütün dünyayı bilmeniz, anlamanız 
bir o kadar da kendi yerli ve milli duruşu-
nuzla hareket etmeniz için size destek ola-



Recep Tayyip ERDOĞAN

304

cağız. Tarihinizi öğrendikçe özgüveninizin 
arttığını, vizyonunuzun derinleştiğini, ba-
kış açınızın genişlediğini göreceksiniz. Ge-
lin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini 
sizlerle birlikte hayata geçirelim. 

Cumhur İttifakı Erdem, 
İrade ve Cesaretle Türkiye’nin 
Şahlanışının Adıdır

Ey milletim,

Önümüzde uzun bir yol var. Yapılacak çok 
işimiz var. Bizi yolumuzdan döndürmeye 
çalışanlar hiç bitmeyecek. Ama bizim de 
birliğimiz, dirliğimiz Allah’ın izniyle hep 
sürecek. Cumhur İttifakı; bu birlik ve be-
raberlik anlayışının siyasete yansımasıdır. 
Yerli ve milli anlayışın Türkiye’nin bekası 
için seferber olmasının adıdır. Türkiye’nin 
yeni hükümet sistemiyle şahlanışıdır. 
Türkiye’nin aydınlık geleceği için tüm top-
lum kesimleriyle siyasi ahitleşmenin ta 
kendisidir. Bu yolda yapmamız gereken 
birliğimizden ve dirliğimizden taviz ver-
memektir. Biz işte bu ahdi Rabiayla sem-
bolleştirdik. Tek Millet, Tek Bayrak, Tek 
Vatan, Tek Devlet…

Bu dört ilkenin çevresinde, yerli ve milli 
herkesle birleşerek, el ele vererek, güçlü 
ve bağımsız Türkiye mücadelesine devam 
edeceğiz. İşte Cumhur İttifakı bunun için 
kuruldu. Cumhur İttifakı erdem, irade ve 
cesaretle Türkiye’nin şahlanışının adıdır. 
Çanakkale Zaferi, birliğimizin senedidir. 
Milli Mücadele, birliğimizin teminatı-
dır. Cumhuriyet, birliğimizin zeminidir. 
Demokrasi, birliğimizin sigortasıdır. 15 

Temmuz Direnişi ve Yenikapı ruhu, birliği-
mizin mührüdür. Hedeflerimize ancak bu 
ruhla yürüyebiliriz. 

Milletimize, bayrağımıza, vatanımıza, 
devletimize kast edenlere buradan bir 
kez daha haykırıyoruz: Başaramayacaksı-
nız. Milletimizin birliği dirliği hep daim 
olacak. Bayrağımız göklerde hep dalgala-
nacak. Vatanımız ilelebet bu millete yurt 
olacak. Devletimiz hep payidar kalacak. 
Ezanlarımız hep bu kubbede yankılana-
cak. Hep dimdik duracağız. Bu ülkeye diz 
çöktüremeyecekler. Bu halka boyunduruk 
vuramayacaklar. Bin yıldır yürüdüğümüz 
bu yoldan bizi geri döndüremeyecekler. 
Bizi hedeflerimizden vazgeçiremeyecek-
ler. İşte bütün bunlar için önümüzde yeni 
bir imtihan, yeni bir yarış var, o da 24 Ha-
ziran seçimleridir. 15 Temmuz’da olduğu 
gibi bağımsızlığımızı canımız pahasına 
hep koruyacağız. Bin yıllık yolculuğumuz 
binlerce yıl akıp gidecek. Tüm hedefleri-
miz gerçekleşecek. İşte bütün bunlar için; 
Tarihin önünde, ecdadımızın huzurunda, 
şehitlerimizin şahitliğinde Allah’a and ol-
sun ki davamızı 2023’e, 2053’e, 2071’e ta-
şıyacağız.

Şimdi hep birlikte tekrar edelim;

Yemin olsun yolumuzdan dönmeyiz.

Yemin olsun hedeflerimizden vazgeçmeyiz.

Yemin olsun kardeşliğimize halel getirmeyiz.

Rabbim davamızı, birliğimizi, ahdimizi aziz; 
yolumuzu açık eylesin...
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. AK Parti Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısının, 
partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Meclis çalışmalarında 
başarılı ve verimli bir hafta geçirmenizi te-
menni ediyorum. 

24 Haziran seçimleriyle ilgili seçim tak-
vimi, hem Yüksek Seçim Kurulu, hem de 
kendi partimiz bakımından işliyor. Cum-
hurbaşkanı adayları artık büyük ölçüde 
belli olmuş durumda. Milletvekilliği aday-
lığıyla ilgili süreçler devam ediyor. Adayla-
rımızın değerlendirmeleri komisyonları-
mızda başladı. AK Parti ve MHP, Cumhur 
İttifakının adayı olarak şahsımızın resmi 

İstikrarın ve Güvenin
Temininde Meclis 

Çoğunluğu Önemlidir

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 8 Mayıs 2018
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başvurusunu Yüksek Seçim Kuruluna yap-
tı. Aynı şekilde ittifak protokolümüz de 
Yüksek Seçim Kuruluna teslim edildi. 

Diğer partilerin bir kısmı, milletvekilliği 
seçimi için ittifak kurmayı başardılar ama 
Cumhurbaşkanlığı seçimine her biri kendi 
adayıyla gidiyor. Elbette her parti kendi 
Cumhurbaşkanı adayını belirleme hakkı-
na sahiptir. Nitekim, kimi partiler, grup ka-
rarıyla veya imza toplamak suretiyle genel 
başkanlarını Cumhurbaşkanı adayı olarak 
ilan ettiler. Tek bir parti hariç… Ana muha-
lefet partisinin genel başkanı, her neden-
se Cumhurbaşkanı adayı olmak istemedi. 
Partisini yönetmek, Türkiye’yi yönetmeye 
talip olmaktan daha cazip gelmiş olacak ki, 
bir başka ismi aday olarak öne sürdü. Bu 
isim, öyle uzun zamandır lafını ettikleri 
çatı adayı filan da değil ha… CHP kongre-
lerinde genel başkanlık için aday olan ama 
bir türlü seçilemeyen bir ismi, Türkiye’nin 
Cumhurbaşkanlığı için önerdiler. Demek 
ki ana muhalefet partisinin gözünde CHP 
Genel Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığından 
daha önemli, daha kritik bir görev. Zaten, 
Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayını 
tanıtırken ki hali, tavrı, ifadeleri, mimikle-
ri, takdim şekli, bu konuya bakışını gayet 
açık bir şekilde ortaya koyuyor. 

Bizim Cumhurbaşkanlığı makamına say-
gımızın temelinde, bu görevi üstlenen ki-
şinin, her şeyden önce Cumhur’un, yani 
milletin en üst düzey temsilcisi olması ge-
liyor. Ülkemizi ve milletimizi en üst düzey-
de temsil edecek bir makama talip olacak 
kişinin de, herhalde, buna uygun bir kişi 
olması icap eder. CHP, kendi Cumhurbaş-
kanı adayları için başarı hikâyesinden eko-

nomi bilmeye kadar pek çok vasıf saymıştı. 
İsim açıklandığında, bu adayla belirtilen 
vasıflar arasında ilişki kurabilen çıkmadı. 

Sadece bununla kalmadı ana muhalefet 
partisi…  Dün, 15 milletvekillerini, ağlata 
ağlata başka bir partiye nöbete göndermiş-
lerdi, şimdi de seçmenlerine başka parti-
lerin Cumhurbaşkanı adayları için seçim 
kurullarında görev çıkartmışlar. Bunu da 
demokrasiyle açıklıyorlar. Dünyanın hiç-
bir yerinde, siyaset mühendisliği hesapla-
rı için milletvekili ve seçmen pazarlamak, 
demokrasinin kuralları içinde yoktur. Kor-
karım bu işin sonu CHP’nin toptan satışı-
na kadar gider. Her neyse… Bu meseleyi 
daha fazla uzatmak istemiyorum. Nasıl 
olsa CHP, seçim kampanyası boyunca bü-
tün bunların hesabını milletimize tek tek 
verecektir. 

Bir Gün Milletimiz  
“Tamam” Derse, Ancak  
O Zaman Kenara Çekiliriz

Kardeşlerim, 

Tabii burada bizim bir sıkıntımız var. Se-
çim kampanyasında CHP’nin başındaki 
zata mı, yoksa öne sürdüğü garibana mı 
bakacağız, onu bilemiyoruz. Öyle ya, or-
tada bir aslı var, bir de kuklası var. Hani 
Hacivat, Karagöz oyunlarında olur ya… 
Perdenin önünde bir figür, bir kukla var-
dır, ama tüm konuşmaları ve hareketleri 
arkada sopayı elinde tutan kuklacı yapar. 
Şimdi biz sopanın ucundaki figürle mi uğ-
raşacağız, sopayı tutanla mı uğraşacağız, 
şaşırdık doğrusu… 
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Bizi çıldırtacaklarını söyleyerek yola çık-
mışlardı, haklarını vermek lazım, çıldırt-
masalar da, şaşırtmayı başardılar. Sürekli 
bize meydan okuyan, “Hadi bakalım işte er 
meydanı” dediğimiz de köşe-bucak kaçan 
bu yalancı pehlivan, hiçbir işe yaramasa 
da, milletimizi eğlendiriyor. Bu karikatür 
tipin ve adayının maceralarını, seçimlere 
kadar izlemeye devam edeceğiz. 

İşin doğrusu, geçtiğimiz 16 yıla ilişkin 
en büyük hayıflanmam, şöyle sıkletimize 
uygun bir ana muhalefet bulamayışımız 
oldu. Bunun için, hep söylediğim gibi, 
hizmet yarışını da, siyaset yarışını da hep 
kendi kendimizle yapmak zorunda kaldık. 
Kendi rekorlarımızı kırmak için çalıştık, 
kendi projelerimizin üzerine çıkmak için 
uğraştık. Hamdolsun, milletimize olan 
hizmet aşkımızla, 16 yılda Cumhuriyet dö-
neminin tamamında yapılanların 3 katı, 5 
katı, 10 katı hizmetlere imza attık. 

Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Başa-
rı çıtamızı, hem hizmet ve proje konusun-
da, hem de siyasi kriterler konusunda iyice 
yukarıya çıkardık. Dikkat ederseniz, kimse 
bizi kriterleri yükseltmeye zorlamadı. Hep-
sini de biz kendi irademizle hayata geçirdik. 
Çünkü, büyüyen ve güçlenen Türkiye’nin 
ihtiyacı buydu. Ülkemizin 2023 hedeflerine 
ulaşabilmesinin, 2053 ve 2071 vizyonlarını 
hayata geçirebilmesinin tek yolu, yönetim 
sistemini buna uygun hale getirmekti. Çok 
partili dönemde, neredeyse tüm liderlerin, 
tüm başbakanların, tüm cumhurbaşkanla-
rının tespit ettiği, hayal ettiği ama bir türlü 
hayata geçiremediği bu değişimi gerçekleş-
tirmek bize nasip oldu. 

Kardeşlerim, 

Biz bugüne kadar hep değişimden, yenilik-
ten, gelişmeden yana olduk, icraatlarımızı 
da bu doğrultuda yaptık. Buna karşılık mu-
halefetin vaatlerine baktığımızda, karşımı-
za şöyle bir manzara çıkıyor: Biri gözüne 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, öteki devle-
tin uçaklarını, beriki yeni yönetim sistemi-
ni kestirmiş, illa biz bunları yıkacağız, yok 
edeceğiz diyorlar. Biri de artık Çankaya’da 
yatacakmış. Bir diğeri de bu Külliye’yi 
gençlere tahsis edecekmiş. Yahu böyle po-
litika olur mu? Bu nasıl cüce bir politika-
dır? Çankaya’da yatmakla, orayı konuk evi 
haline getirmekle politika yapacağını zan-
nediyorlar. Bunlar, bu milleti ne yerine ko-
yuyorlar? Bu millet, bunlara 24 Haziran’da 
gerekli dersi verecektir.  Çok basit, popülist 
politika yapıyorlar. Yahu millet sizden neyi 
yıkacağınızın değil, neyi inşa edeceğinizin 
projesini bekliyor. Kafanızda, Türkiye için, 
Türk Milleti için şöyle akılda kalacak, dert-
lere derman olacak, tarihe geçecek bir pro-
jeniz var mı, onu söyleyin. 

Biz Pazar günü manifestomuzu milletimiz-
le paylaştık, inşallah yakında projelerimizi 
de paylaşacağız. 16 yıldır iktidara gelmek 
için bekleyen muhalefetin, çok daha bü-
yük iddiaları, çok daha fazla projesi olma-
sı gerekmez mi? Ama yok. Tek bir dertleri 
var, o da Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmak… 
Bizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan-
lığına da, AK Parti Genel Başkanlığına da, 
Başbakanlığa da, Cumhurbaşkanlığına da 
milletimiz getirdi. Şayet bir gün milleti-
miz, “tamam” derse, ancak o zaman kena-
ra çekiliriz. Bugüne kadar vesayetçilerden 
darbecilere kadar kim bizi haksız, hukuk-
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suz yere yıkmaya çalıştıysa, her seferinde 
milletimizle birlikte karşılarında durduk. 
İnşallah 24 Haziran’da da, milletimizle bir-
likte bu “yıkım ekibine” hak ettiği bir dersi 
bir kez daha vereceğimize inanıyorum. 

Bizim Siyaset Anlayışımız  
Hizmet Üzerinedir

Kardeşlerim,

Tabii başka Cumhurbaşkanı adayları da 
mevcut… Biz ne kadar çok adayla yarışır-
sak, o kadar memnun oluruz. Demokra-
sinin güzelliği işte budur. Türkiye’nin de-
mokraside geldiği noktayı görmek isteyen, 
gelsin 24 Haziran seçimlerindeki bu geniş 
yelpazeye, çeşitliliğe, renkliliğe baksın. Bu-
nunla birlikte her yiğidin bir yoğurt yiyi-
şi var. Ötekilerin tarzı yıkmak, yok etmek 
olabilir. Bizim siyaset anlayışımız hizmet 
üzerine, proje üzerine, yatırım üzerine, 
inşa üzerine kuruludur. Bu seçimlerde de 
milletimize, demokrasiden ekonomiye, 
adaletten altyapıya kadar her alanda yap-
tıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız. 

Muhalefetin projesi yok dedik ama haksız-
lık ettik galiba… Bir tane projeleri var, onu 
da şimdiden açıkladılar. Bu proje, Türkiye’yi 
eski sisteme geri döndürmekmiş. Her şey-
den önce bu tavır, milletin 16 Nisan’da orta-
ya koyduğu iradeye saygısızlıktır. 

Madem bunlar AK Parti’nin her yaptığının 
tersini vaat ediyorlar, öyleyse buradan mil-
letimize çağrı yapıyorum. Size bu vaatle 
gelenlere şunları da sorun: 

AK Parti, Türkiye’de 284 bin yeni derslik 
yaptı, siz onları da yıkacak mısınız? AK Par-
ti, Türkiye’de 585 bin yeni öğretmen göreve 
başlattı, siz onları da işten atacak mısınız? 
AK Parti, Türkiye’de 111 yeni üniversite 
açtı, siz onları da kapatacak mısınız? AK 
Parti, Türkiye’de 69 milyon kişiye genişbant 
internet hizmeti sağladı, siz onları da kese-
cek misiniz? AK Parti, Türkiye’ye 1.245 yeni 
hastane, 130 bin yeni hastane yatağı kazan-
dırdı, siz onları da kaldırıp atacak mısınız? 
AK Parti, Türkiye’de 540 bin yeni sağlık çalı-
şanını hizmete aldı, siz onları da kapı dışarı 
edecek misiniz? AK Parti, Türkiye’de 5 bine 
yakın yeni ambulansı hizmete soktu, siz 
bunları da hurdaya çıkaracak mısınız? AK 
Parti, Türkiye’de 817 bin yeni konut yap-
tı, siz onları da yıkacak mısınız? AK Parti, 
Türkiye’de 20 bin kilometre yeni bölünmüş 
yol yaptı, siz bunların asfaltlarını söküp 
yeniden tarlaya dönüştürecek misiniz? AK 
Parti, Türkiye’de 383 kilometre uzunluğa 
sahip 258 yeni tünel açtı, siz bunları yeni-
den taşla-toprakla dolduracak mısınız? AK 
Parti, Türkiye’de yüksek hızlı tren hatları 
yaptı, mevcut tren hatlarını modernize etti, 
siz yeniden kara trene dönecek misiniz? AK 
Parti, Türkiye’de 29 yeni havalimanı inşa 
etti, yurt dışı uçuş noktalarının sayısını 
307’ye çıkardı, siz bunları tekrar kapacak 
mısınız?

AK Parti, sadece 6 ilde kullanılan doğalga-
zı 78 ile çıkarttı, çok yakında 81 ile ulaştırı-
yor; siz bu doğalgaz borularını söküp atıp, 
evleri kömür sobasına geri döndürecek 
misiniz? AK Parti, 525 baraj ve 528 hidroe-
lektrik santrali yaptı, 207 içme suyu tesisi, 
1.232 sulama tesisi açtı, siz bunları yıkıp 
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yeniden suları denizlere akıtacak mısınız? 
AK Parti, 5 milyon hektar alanı ağaçlandır-
dı, siz bunları kökünden sökecek misiniz?

AK Parti, 38 milyar lira sosyal yardım yap-
tı, siz bunları gidip garip-gurebadan geri 
isteyecek misiniz? AK Parti, yaklaşık 4,5 
milyon kişiye 15 milyar lira tasarruf teşvik 
fonu ödemesi, 8 milyonun üzerinde kişiye 
3,5 milyar lira konut edindirme yardımı 
ödemesi yaptı, siz bunları geri alacak mı-
sınız? AK Parti, Türkiye’yi 16 yılda 3,5 kat 
büyüttü, siz yeniden küçültecek misiniz? 
AK Parti, Türkiye’yi 6 sıfır atarak parasını 
itibarlı hale getirdi, siz yeniden milyon li-
ralarla ancak tuvalete gidilebilen günleri 
geri getirecek misiniz? AK Parti, ihracatı 
36 milyar dolardan 161 milyar dolara çı-
kardı, siz yeniden eski rakama indirecek 
misiniz? AK Parti, Marmaray’ı, Avrasya Tü-
nelini, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü, Os-
man Gazi Köprüsünü, daha nice dev eser-
leri ülkeye kazandırdı, siz bunların hepsini 
de dinamitleyip yerle bir edecek misiniz? 
AK Parti, savunma sanayinde ülkemizi 
dışa bağımlılıktan kurtarma yolunda çok 
önemli adımlar attı, siz İHA’ları, SİHA’ları, 
tüfekleri, füzeleri, topları, tankları toprağa 
gömecek misiniz? AK Parti, terör örgütle-
rinin başlarını gidip inlerinde eziyor, siz 
yeniden ülkeyi bunlara teslim edecek misi-
niz? AK Parti, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
harekâtlarında Suriye’de 4 bin kilometre-
karelik bir alanı güvenli hale getirdi, sığın-
macıların buraya dönüşlerini sağlamaya 
başladı, siz buraları yeniden terör örgütle-
rine bırakacak mısınız?

Evet… Milletimden rica ediyorum. Yarın 
muhalefet oy istemek için karşılarına gel-

diğinde, kendilerine lütfen bunları sor-
sunlar. Türkiye’yi eski yönetim sistemine 
döndürmek isteyenlerin, ihtimaldir ki, 
bunlara da niyeti var. 

Türkiye Değişirken,  
Biz Yerimizde Sayamayız

Mehmet Akif böylelerini çok güzel tarif 
ediyor: 

“Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir

Onu en çolpa herifler de emin ol becerir

Sade sen gösteriver ‘işte budur kubbe’ diye

İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye

Ama gel kaldıralım dendi mi heyhat o zaman

Bir Süleyman daha lazım yeniden bir de Sinan

Bunların var mı sizin listede hiç benzeri, yok

Ya ne var? Bir kuru dil, siz buyurun karnım tok”

Evet… Milletimizin bunların kuru dillerine 
karnının tok olduğunu biliyoruz. İnşallah 
seçim günü sandıkta, inşa etmek için yola 
çıkanla, yıkmak için yola çıkan arasındaki 
farkı bir kez daha hep birlikte göreceğiz. 

Kardeşlerim,

Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Bizim 
milletimize taahhüdümüz, yeni yönetim 
sistemini derhal tüm unsurlarıyla hayata 
geçirmek, eksiklerini, aksaklıklarını görüp 
derhal bunları da gidermektir. Yönetim sis-
teminin değişecek olmasının bize sağlaya-
cağı imkânları gayet iyi biliyoruz. Manifes-
tomuzda, bu imkânlarla tahayyül ettiğimiz 
Türkiye hayalini kısmen ifade ettik. Somut 
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hizmetlere ve yatırımlara ilişkin husus-
ları ise beyannamemizde anlatacağız. AK 
Parti, elbette 16 yıldır iktidardaydı ve bu 
süre içinde ortaya çıkan bir birikim var-
dır. Eski yönetim sistemiyle yapabildikle-
rimiz bunlardı. Dünya değişirken, Türkiye 
değişirken, AK Parti’nin ve yeni dönemde 
hükümeti kuracak olan Cumhurbaşkanı 
olarak bizim yerimizde saymamız kesin-
likle düşünülemez. Her şeyden önce ciddi 
bir birikimimiz var. Gerek sahsım, gerekse 
de kadrolarımız çok deneyimli… Aldığımız 
mesafenin üzerine, yeni projeler ilave ede-
ceğiz. Fakat, karşımızdakilerin ne deneyi-
mi, ne de tecrübesi var. Onlar sıfırdan baş-
layacaklar. Şimdi, yeni yönetim sisteminin 
ruhuna uygun şekilde çok daha ileri hedef-
lere yürümek kararındayız. Bu asla, eskiy-
le çelişme veya eskiyi reddetme değil, tam 
tersine, 16 yılın birikimi üzerine yepyeni 
bir Türkiye inşa etme iradesidir. 

Dün bizim için Meclis’teki çoğunluğumuz 
ve buna dayanan hükümetimiz, ülkemizi 
ve milletimizi uzun zaman maruz kaldığı 
ihmallerden kurtarma konusunda yapa-
cağımız çalışmaların güç kaynağıydı. Ya-
rın da Cumhurbaşkanlığı Hükümetini ve 
ona destek olacak Meclis çoğunluğunu, 
Türkiye’yi hedeflerine, milletimizi hayal-
lerine kavuşturmanın güç kaynağı olarak 
talep ediyoruz. 

Çünkü bizim yapacak çok işimiz var. De-
mokraside, terör örgütlerinin her yolu 
kullanarak gerçekleştirdiği sabotajlara 
rağmen, ileriye doğru atacağımız daha çok 
adım var. Ekonomide, hiçbir rasyonel ve 
teknik temeli olmayan, tamamen kur üze-
rinden yürütülen saldırı dalgasını tersine 

çevirmek için hayata geçirecek projeleri-
miz var. Dış politikada, Suriye, Irak, İran, 
Balkanlar, Avrupa Birliği, Amerika, Rusya, 
Orta Asya, Afrika başta olmak üzere, her 
alanda yapacağımız çok iş var. Güvenlik 
konusunda, sınırlarımız içinde ve dışında, 
artık kaçınılmaz hale gelen operasyonları 
sürdürmeye, birliğimizi ve beraberliğimi-
zi daha da güçlendirmeye ihtiyacımız var. 
Hizmet kalitesini yükseltecek eğitim ku-
rumlarımız, sağlık kurumlarımız, yapacak 
yeni otoyollarımız, hızlı tren hatlarımız, 
barajlarımız, el uzatacak gariplerimiz var. 

Bütün bunları etkili ve kararlı bir şekil-
de yapabilmek için, elbette Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi çok önemli bir 
kolaylıktır. Ama aynı zamanda Meclis’te 
de çoğunluğu sağlamamız da şarttır. Her 
şeyden önce, sistem oturana kadar, Cum-
hurbaşkanlığı kararnameleri yanında, 
çok sayıda kanun çıkarmaya veya kanun 
değişikliğine, hatta Anayasa değişikliğine 
ihtiyaç duyulacaktır. Bugüne kadar yap-
tığımız icraatları, sağladığımız istikrar ve 
güven ortamına borçluyuz. Yeni dönemde 
de, İstikrarın Ve Güvenin Temininde Mec-
lis Çoğunluğu Önemlidir. 

Kendilerine Farklı İstikamet 
Çizenlere “Güle Güle” Diyoruz

Kardeşlerim, 

Cumhur İttifakı’yla amacımız, Meclis’te 
sadece çoğunluğu elde etmek değil, aynı 
zamanda reformlar için gereken Anayasa 
değişikliği sayısına da ulaşmaktır. Milleti-
mizin desteğiyle, Cumhur İttifakının Ana-
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yasa değişikliği çıtasının üzerine çıkacağı-
na inanıyorum. Milletime güveniyorum. 
Tayyip Erdoğan bugüne kadar ülkesinin 
ve halkının aleyhine olacak hiçbir adım 
atmamış, hiçbir iş yapmamış, hiçbir karar 
vermemiştir. Buna rağmen ortaya çıkan 
sıkıntılar, sorunlar, eksikler ve belki yan-
lışlar, art niyetten veya tembellikten değil, 
hayatın kendi tabii akışı içindeki değişim-
lerden kaynaklanmıştır. 

Dün iyi bildiğiniz, birlikte yol yürüme ka-
rarı aldığınız insanların veya kesimlerin, 
yarın rotayı nereye çevirebileceklerini kes-
tirmek mümkün değildir. Biz, Rabbimizin 
emri gereği, hüsnü niyetle, ülkemize ve 
milletimize hizmet edecek herkesle bir-
likte olmaktan hiçbir zaman çekinmedik, 
çekinmeyiz. Ne zaman ki yollar çatallaştı, 
işte o zaman hep milletimize baktık, onun 
gösterdiği istikamette yürümeyi sürdür-
dük. Geçmişte birlikte olduklarımızdan 
daha sonra kendilerine farklı istikametler, 
başka yollar, başka hedefler tayin edenlere, 
“güle güle” demekten başka elimizden bir 
şey gelmezdi, nitekim öyle de yaptık. 

Bizim tek sorumluluğumuz ve taahhüdü-
müz milletimizedir, ülkemizedir. Onun 
dışında kimseye bir mecburiyetimiz, mah-
kumiyetimiz yoktur. Bugüne kadar yaptık-
larımızın ve yapmadıklarımızın hesabını 
milletimize vermekten hiç kaçmadık. Bu-
gün de bu hesabı, her yerde, herkese karşı 
göğsümüzü gererek veririz. 

Milli Birlik ve Kardeşlik Projemizin başa-
rısı için ne kadar samimiyetle gayret gös-
terdiysek, bölücü örgütü açtığı hendeklere 
gömerken, inlerinde bulup tepesine biner-

ken de aynı derecede samimiydik. Bizim 
tek derdimiz milletimizin geleceğine gü-
venle, huzurla, umutla bakabilmesini sağ-
lamaktı. Biz terör örgütünün güdümünde-
ki parti ve kuruluşlar gibi, hiçbir zaman 
ikiyüzlü, iki dilli olmadık. Her yerde, her 
zaman, her durumda, herkese aynı şeyleri 
söyledik, söylemeye devam ediyoruz. 

Benzer bir şekilde, Suriye yönetimiyle 
geçmişte, hem sınır komşumuz, hem de 
kadim bir tarihi geçmişi paylaştığımız kar-
deşlerimizin temsilcisi olarak görüşürken 
gerçekten samimiydik. Rejim kendi halkı-
na zulmetmeye başladığında ise, Suriyeli 
kardeşlerimize sınırlarımız içinde ve dı-
şında verdiğimiz destekte de aynı derece-
de samimi olduk. Bizim geçtiğimiz 7 yılda 
Suriye halkına verdiğimiz hizmetleri, bıra-
kınız başka bir ülkeyi, rejimin kendisi dahi 
sağlayamamıştır. 

Avrupa Birliği üyeliği sürecinde, ülkemizin 
ve milletimizin menfaatine gördüğümüz 
her hususta, muhataplarımızla oturduk, 
konuştuk, anlaşma yolları aradık. Ancak, 
mesele ülkemizin ve milletimizin istiskali 
noktasına geldiğinde de, karşımızdakilerin 
yüzüne gerçekleri haykırmaktan asla geri 
durmadık. Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne eşit 
ve adil bir şekilde almayı hedeflemeyen hiç-
bir projeye rıza göstermedik. 

Ey Batı, Biz Sizin Kutsallarınıza 
Saldırmayacağız

Önceki gün Fransa’da kendini bilmez bir 
grup çıkmış, Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetle-
rin çıkartılmasını isteyen bir bildiri yayınla-
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mış. Bunu söyleyenlerin Kur’an-ı Kerim’den 
haberlerinin olmadığı çok belli de, acaba 
ömürlerinde kendi kitapları İncil’i hiç oku-
muşlar mıdır? Okusalar, herhalde İncil’in 
de yasaklanmasını isterler. Biz, Batı ülkele-
rini İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı, ya-
bancı düşmanlığı, ırkçılık konusunda uyar-
dıkça, adımız kötüye çıkıyor. 

Ey Batı, bizim kutsal kitabımıza saldırı-
yorsunuz. Ancak biz sizin kutsallarınıza 
saldırmayacağız. Ama sizi alaşağı edece-
ğiz. Siz kimsiniz de bizim kutsallarımıza 
saldırıyorsunuz. Biz, sizin ne denli aşağılık 
olduğunuzu biliyoruz. Biz, sizler gibi aşa-
ğılık değiliz. Bizim bir duruşumuz, karak-
terimiz var. Biz kime, nerede, hangi dille 
konuşulacağını gayet iyi biliriz. Onun için 
de, hakikatleri haykırmayı sürdüreceğiz.

Kim ne derse desin, hakikatleri haykırma-
yı sürdüreceğiz. İktidarlarımız döneminde 
Türkiye olarak, hiçbir ülkeye, hiçbir ulus-
lararası kuruma kayıtsız şartsız bağlılık 
veya kayıtsız şartsız husumet anlayışıyla 
hareket etmedik. Biz kişilere değil, ilke-
lere bağlıyız. Karşımızdakiler bu ilkelere 
uyarsa, ne ala… Uymazlarsa, hiç kusura 
bakmasınlar, Türkiye kendi çıkarları doğ-
rultusunda dilediğini yapmakta serbesttir. 
Bugüne kadar hep böyle davrandık, bun-
dan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. 

Kardeşlerim, 

24 Haziran seçimlerine, işte böyle bir iklim-
de hızla yaklaşıyoruz. Aday belirleme sü-
recimizi titizlikle sürdürerek, milletimizin 
karşısına, gerçekten herkesin “işte budur” 
diyeceği isimlerle çıkmakta kararlıyız. 

Açık ve net söyleyeceğim; 600 isimden olu-
şan bir milletvekili listesiyle halkımızın 
karşısına çıkacağız. Bu listeyi bir kuyumcu 
titizliğiyle hazırlayacağız. Bu listede yer 
alanlar-yer almayanlar, bu noktada bizi 
anlayışla karşılamaları gerekir. Halkımı-
zın karşısına en ideal listeyi çıkartacağız. 
Burada tabii birçok hassasiyetlerimiz var. 
Bölgelerin demografik yapısından tutu-
nuz, o bölgelerdeki hassasiyetlere varınca-
ya kadar tüm unsurları gözden geçireceğiz. 

Meclis grubumuz ne kadar güçlü olursa, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümeti olarak, yü-
rütmede o kadar rahat ederiz. Cumhur 
İttifakı, nazar değmesin, şu ana kadar ga-
yet iyi gitti, gidiyor. Diğer partilerin kur-
duğu Üç Benzemez İttifakının tersine, biz 
tek Cumhurbaşkanı adayıyla milletimizin 
karşısına çıkacağız. Seçime kadar olan 
yaklaşık 7 haftalık süreyi en verimli şe-
kilde değerlendirmek mecburiyetindeyiz. 
Önümüzdeki hafta gireceğimiz Ramazan 
ayının bereketi, inşallah seçim çalışmaları-
mıza da yansıyacaktır. 

İl kongrelerimiz vesilesiyle son 5 ayda 50 
şehrimize gitme imkânı bulmuştum. Se-
çim tarihine kadar da, en azından büyük-
şehirlerimizi kapsayan bir programımız 
mutlaka olacaktır. Milletvekili aday listele-
rinin ilanıyla, hep birlikte tam saha çalış-
mayı sürdüreceğiz. 

Bu duygularla bir kez daha sizlere sev-
gilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın 
sağlıcakla. 
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Gençler!

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. Ülkemizin dört bir ucunda, 
AK Parti Gençlik Kollarımızda görev alan 
tüm gençlerimizi selamlıyorum. Buradan 
sizlerle birlikte, 81 vilayetimizdeki gençle-
rimizin tamamını selamlıyorum. Buradan 
milletimizin huzuru, devletimizin bekası 
için canlarını hiçe sayan Mehmetçikleri-
mizi, polislerimizi, jandarmalarımızı, gü-
venlik korucularımızı selamlıyorum. Bu-
radan, mazlum coğrafyalar başta olmak 

üzere, dünyanın her yerinde kalbi bizlerle 
çarpan genç kardeşlerimizi selamlıyorum.

Şair ne güzel söylemiş:

“Gelmiş dünyanın bir ucundan

Ayrı dilleri konuşur, anlaşırız

Yeşil dallarız dünya ağacından

Gençlik denen bir millet var, ondanız” * 

Evet… Buradan gençlik denen o güzel mil-
letin tüm fertlerini selamlıyorum. 

AK Parti Gençlerin Partisidir

AK Parti Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi | Ankara | 11 Mayıs 2018
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Biz, gençlerimizin enerjisiyle, dinamiz-
miyle, heyecanıyla, desteğiyle bugünlere 
geldik. Gençlerimize daha iyi bir gelecek 
bırakmak için vesayete meydan okuduk, 
Türkiye’ye demokrasi, hak ve özgürlükler-
de sınıf atlattık. Gençlerimizden aldığımız 
güçle “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” diye-
rek, reform üzerine reform yaptık. Gençle-
rimize daha müreffeh bir Türkiye bırakmak 
için her alanda tarihi yatırımlara imza attık. 
Gençlerimize inandığımız için “Dünya 5’ten 
Büyüktür” diyerek, küresel adaletsizliklere, 
haksızlıklara, duyarsızlıklara başkaldırdık. 
Gençlerimizden aldığımız ilhamla 2023 
hedeflerimizi ilan ettik, hayata geçirmenin 
mücadelesini verdik. Gençlerimize güven-
diğimiz için 2053 ve 2071 vizyonlarımızı 
kendilerine emanet ettik. 

Başbakan olduktan sonra ilk işimiz, Ana-
yasa değişikliğiyle gençlerin seçilme ya-
şını 30’dan 25’e düşürmek oldu. Sonra 
bununla da kalmadık, 16 Nisan Halkoyla-
masında gençlerin seçilme yaşını, seçme 
yaşıyla eşitleyip 18’e indirdik. Çünkü biz 
gençlerimize güveniyoruz. Seçme hakkına 
sahip olan bir gencin seçilme yeterliliğinin 
de bulunduğuna inanıyoruz. Türkiye’de, 
gençlere bizim kadar güvenen, bizim kadar 
itimat eden bir başka parti yoktur. AK Par-
ti Gençlik Kollarının 1,5 milyon civarında 
olan üye sayısı, diğer partilerin toplam üye 
sayılarının bile üzerindedir. Bunun için 
diyorum ki, AK Parti gençlerin partisidir. 
Bunun için diyorum ki, AK Parti’yi gelece-
ğe taşıyacak olan gençlerdir. Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemini, gençlerimizin 
vizyonlarını, bizim yaşadığımız sıkıntılara 
maruz kalmadan hayata geçirmeleri için 

getirdik. İşte bunun için 24 Haziran seçim-
leri, en çok da gençlerin seçimi olacaktır. 

Gençler! Siz Şahlanışımız ve 
Yükselişimizsiniz

Gençler!

24 Haziran’da iradenize, geleceğinize sa-
hip çıkmaya hazır mısınız?

Gençler!

24 Haziran’da büyük ve güçlü Türkiye’ye 
giden yolun kapılarını ardına kadar açma-
ya hazır mısınız?

Gençler!

24 Haziran’da size güvenmeyenlere, sizi 
küçümseyenlere, sizinle yol yürümekten 
imtina edenlere derslerini vermeye hazır 
mısınız?

Ne güzel söylemiş şair: 

“Beden ölür, çürür, cana bakın siz. 

Kim kiminle yürür, ona bakın siz. 

Bırakın dönsün dönme dolaplar, 

Haktan, hakikatten yana bakın siz” **

Gençler!

24 Haziran’da haktan, hakikatten yana 
bakmaya hazır mısınız?

Sevgili gençler,

Geçtiğimiz hafta, 6 Mayıs’ta İstanbul’da se-
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çim manifestomuzu milletimize açıkladık. 
Manifestomuzda, gençlerimize de özel bir 
hitabımız vardı. Şimdi burada onu tekrar 
sizlerle paylaşmak istiyorum:

Gençler!

Siz şahlanışımız ve yükselişimizsiniz. Er-
dem, irade ve cesaretle Türkiye’yi siz şah-
landıracaksınız. Size emretmeyeceğiz. Size 
dikte etmeyeceğiz. Sizi kalıplara sokmak 
için çalışmayacağız. Sadece sizinle birlikte 
çalışacağız. Sizinle birlikte yol yürüyece-
ğiz. Size daha fazla alan açacağız. Doğruyu 
sizinle beraber tartışıp, hayata geçireceğiz. 
Yanlışları sizinle birlikte tespit edip, düzel-
teceğiz. Ülkemiz sizinle küresel güç olacak. 
İstihdamımız sizinle büyüyecek. Vizyonu-
muz sizinle genişleyecek. Adalet sizinle 
yükselecek. Eğitim-öğretim sistemimizi 
sizin beklentilerinizi karşılayacak şekilde 
geliştireceğiz. Hiçbir terör örgütünün, şer 
odağının ağına düşmenize izin vermeyece-
ğiz. Size daha nitelikli imkânlar sunmayı, 
ülkemizin geleceğine yatırım olarak görü-
yoruz. Eğitim-öğretim hayatınızın ardın-
dan, edindiğiniz bilgi, beceri ve birikim-
lerinizi iş hayatına aktarmanızı sağlamak 
için gereken adımları birlikte atacağız. 

Farklı lisanlar, güncel gelişmeler, ileri tek-
nolojilerle elbette dünyayı tanıyacaksınız. 
Bunun yanında medeniyetinizi, tarihinizi, 
kültürünüzü de en iyi şekilde öğrenecek-
siniz. Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa 
edemez. Kökleri kurumuş bir ağacın uzun 
süre ayakta kalamayacağı gibi geçmişiyle 
bağları kopmuş bir toplum da eninde so-
nunda yıkılmaya mahkûmdur. Avrupa’yı 

da, Amerika’yı da, Orta Asya’yı da, Kuzey 
Afrika’yı da, Balkanları ve Kafkasya’yı da, 
hâsılı bütün dünyayı bilmeniz, anlamanız 
bir o kadar da kendi yerli ve milli duruşu-
nuzla hareket etmeniz için size destek ola-
cağız. Tarihinizi öğrendikçe özgüveninizin 
arttığını, vizyonunuzun derinleştiğini, ba-
kış açınızın genişlediğini göreceksiniz. Ge-
lin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini 
sizlerle birlikte hayata geçirelim. 

Sevgili gençler,

İçinde bulunduğunuz yaşların kıymetini, 
ileride çok daha iyi bileceksiniz. Gençlik, 
insanın hayatta sadece bir defa ele geçire-
bildiği bir fırsattır. Lütfen bu fırsatı çok iyi 
değerlendirin. Taşmak için önce dolmak 
gerekir. İçinizin kıpır kıpır olduğunun; ha-
yallerinizin, hedeflerinizin, umutlarınızın 
büyüklüğünün gayet iyi farkındayım. Çün-
kü unutmayınız, bizler de bir zamanlar 
gençtik. Sizlere bakınca, kendi gençliğimi, 
o çağlarda verdiğim mücadeleleri, edindi-
ğim birikimi hatırlıyorum. Bir yandan, ai-
lemize yakışır hayırlı bir evlat olmak için 
canla başla çalışıyorduk. Diğer yandan, 
büyük emek verdiğim spor dalında en iyisi 
olmak için tüm gücümüzü ortaya koyuyor-
duk. Öte yandan, şiirle, edebiyatla, sanatla, 
kültürle iç içe bir hayat sürüyorduk. Aynı 
şekilde, liseden üniversiteye kadar eğitim 
hayatımızın her anını dolu dolu yaşama-
nın gayreti içindeydik. Hayatı tek boyutlu 
yaşamak, insanı geniş düşünmek, geniş 
bakmaktan, üretken olmaktan alıkoyar. 
Biz böyle büyüdük, size de böylesini tavsi-
ye ediyoruz. 
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Sizler 21 Yaşında İstanbul’u 
Fetheden Fatih’lersiniz

Bu çağlarda yaşadığınız her hadisenin 
olumlu veya olumsuz neticelerini, hayatı-
nızın ilerleyen dönemlerinde mutlaka gö-
receksiniz. Onun için; Ailenize sıkı sıkıya 
sahip çıkın… Arkadaşlarınızı iyi seçin… 
Eğitiminizden asla taviz vermeyin… Sporu 
kesinlikle ihmal etmeyin… Fikri ve edebi 
eserlerle teşriki mesainizi hiç kesmeyin… 

Bugün başka bir dünya olduğunu gayet iyi 
biliyorum. İnternetin, sosyal medyanın, 
bilgisayarın hayatınızda kapladığı büyük-
lüğü görüyorum, takip ediyorum. Bütün 
bu imkânları, ailenizle, arkadaşlarınızla, 
eğitiminizle, zihni ve bedensel gelişimi-
nizle harmanlamayı başardığınızda, her-
kesin önüne geçeceğinizden şüpheniz ol-
masın. Bizim gözümüzde sizler 21 yaşında 
İstanbul’u fetheden Fatihlersiniz. 

Gençler!

24 yaşında Osman Gazi olmaya var mısı-
nız? 18 yaşında İkinci Murat olmaya var 
mısınız? 21 yaşında Fatih olmaya var mı-
sınız? 25 yaşında Kanuni olmaya var mı-
sınız? Tabii böyle bir misyona talip olmak 
kolay değil… Bu aynı zamanda, Osman 
Gazi’nin 24 yaşında yeni bir devlet kurar-
ken, Fatih’in 21 yaşında İstanbul’u fethe-
derken sahip olduğu birikime sizin de talip 
olduğunuz anlamına geliyor. 

Ne diyor şair:

“Delikanlım! İşaret aldığın gün atandan

Yürüyeceksin! Millet yürüyecek arkandan

Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan

Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştansın

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın” ***

Evet… 15 Temmuz’da biz yürüdük, mille-
timiz yürüdü, sizler yürüdünüz arkamız-
dan… Yarın da sizler yürüyeceksiniz, mil-
let yürüyecek arkanızdan… Yeter ki kim 
olduğunuzu, nereden geldiğinizi, nereye 
gittiğinizi asla unutmayın. Allah’ın izniyle, 
gerisi gelecektir. 

Şimdi 24 Haziran’a hazırlanıyor muyuz? 
Rabbim inşallah 24 Haziran’da hem Baş-
kanlığı almayı, hem de Parlamento’da ka-
hir ekseriyetiyle çoğunluğu sağlamayı na-
sip etsin. Cumhur İttifakının Parlamento 
seçimlerindeki zaferi çok çok önemlidir. 

Sevgili gençler,

AK Parti 16 yıldır iktidarda olan bir parti-
dir. Bu, AK Parti iktidara geldiği gün doğan 
bir çocuğun, bugün lise çağlarında bir deli-
kanlı olduğu anlamına geliyor. Şu anda bu 
salonda bulunanların çoğu, AK Parti ikti-
dara geldiğinde, belki henüz ilkokula bile 
başlamamıştı. Dolayısıyla sizler AK Parti 
döneminin neslisiniz. AK Parti’nin inşa 
ettiği Türkiye’de yaşadınız, AK Parti vizyo-
nuyla büyüdünüz. Ama bir de eski Türkiye 
var. Babalarımızın yaşadığı Türkiye var. Bi-
zim yaşadığımız Türkiye var. Şu anda orta 
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yaşın üzerindeki herkesin yaşadığı Türki-
ye var. Bu iki Türkiye’nin, demokrasiden 
ekonomiye her alanda arasında dağlar ka-
dar fark vardır. Şimdi sizlere, AK Parti ik-
tidara gelene kadar Cumhuriyet tarihinin 
tamamında yapılanlarla, bizim şu 16 yılda 
yaptığımız hizmetlerin mukayesesini ver-
mek istiyorum. Türkiye’nin nereden nere-
ye geldiğini ancak bu şekilde anlayabilir, 
geleceğimize ilişkin hedeflerimize ulaşma 
kararlılığımızı ancak bu şekilde pekiştire-
biliriz. 

İktidara gelirken milletimize, Türkiye’yi 
eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik temelin-
de büyüteceğimizin sözünü vermiştik. Eği-
timde, Cumhuriyet tarihinin tamamında 
343 bin derslik yapılmıştı, biz buna 284 
bin derslik daha ekledik. Öğretmen sayı-
mız 526 bindi, biz 584 bin öğretmeni daha 
göreve başlattık.  Üniversite sayımız 76’ydı, 
son düzenlemeyle birlikte 131 üniversite-
yi daha ülkemize kazandırdık. Üniversite-
lerimizde 34 bin öğretim üyesi vardı, biz 
buna 43 bin daha ekledik. Yükseköğrenim 
yurtlarımızda 182 bin yatak vardı, biz 452 
bin daha ilave ederek 634 bine yükselttik.

Sporda 278 bin lisanslı gencimiz vardı, biz 
8 milyon 368 bin gencimizi daha lisanslı 
sporcu yaptık. 

İnternet altyapımızın geniş bant abone sa-
yısı neredeyse yoktu, şu anda 69 milyon 
geniş bant internet abonesi var. 

Biz iktidara gelene kadar TOKİ vasıtasıyla 
sadece 43 bin konut yapılmıştı, biz bunun 
üzerine 817 bin konut daha koyduk. 

Somut Örneklerle Yaptığımız 
İcraatları Anlatın

Sevgili gençler, 

Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrimi anlat-
maya kelimeler yetmez. Hastane sayımı-
zı iki katından fazla artırdık. Şimdi Şehir 
Hastaneleriyle, standartları iyice yükselti-
yoruz. Hastanelerimizdeki cihazların sayı-
sını öyle 2 katına, 3 katına değil, 10 katına, 
15 katına çıkardık. Sağlık çalışanlarının 
sayısı 378 bin iken, biz buna 540 bin daha 
ekledik. Bu ülkede, içi dışı mamur ambu-
lans bile yoktu. Biz, çoğu da işe yaramayan 
618 ambulansın yerine, karasıyla, hava-
sıyla, deniziyle, mobiliyle 5 bin ambulans 
koyduk. 

Devrim yaptığımız bir başka alan da ula-
şımdır. Türkiye’nin 6 bin 100 kilometre 
olan bölünmüş yol uzunluğuna, 20 bin ki-
lometre ilave ettik. Karayollarımızda 83 tü-
nel vardı, 258 tünel daha yaparak, yolları 
kısalttık ve güvenli hale getirdik. Daha önce 
hiç olmayan hızlı tren, şimdilik Ankara, İs-
tanbul, Eskişehir, Konya hatlarında çalışı-
yor. Yakında Sivas’tan İzmir’e, Bursa’dan 
Antalya’ya, Mersin’den Gaziantep’e kadar 
inşası süren pek çok yeni hızlı tren hattı 
hizmete girecek. 

Ülkemizdeki 26 havalimanına 29 yeni ha-
valimanı daha ekleyerek, hava yolunu hal-
kın yolu haline dönüştürdük. Bugün sizin 
için çok sıradan bir hadise olan uçak yol-
culuğu, bizim çocukluğumuzda ancak ha-
yalini kurabildiğimiz bir lükstü. 
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Baraj sayımızı 276’dan aldık, üzerine 525 
daha ilave ettik. Hidroelektrik santrali sa-
yımızı 105’ten aldık, üzerine 528 daha 
ekledik. İçme suyu tesisi sayımızı 31’den 
aldık, üzerine 207 daha koyduk. Ağaçlan-
dırılmış alan miktarımızı 3,9 milyon hek-
tardan aldık 5 milyon hektara çıkardık. 

Tarım sektörüne sağladığımız destekle, 
bu alandaki milli gelirimizi 37 milyar do-
lardan 187 milyar dolara yükselttik. Arazi 
toplulaştırmalarıyla, tarım alanlarının ve-
rimli kullanımını teşvik ettik. 

Bizden önce yılda 2 milyar lira olan sosyal 
yardımları, geçtiğimiz yıl 38 milyar liraya 
çıkardık. Dünyadaki büyük projelerin ya-
rısından çoğunu gerçekleştiren bir ülke 
haline geldik. 

Sevgili Gençler,

Konuştuğunuz liseli-üniversiteli gençlere 
şunu söyleyin: Daha önce Türkiye’de ikti-
dara gelenler bir Marmaray, bir Avrasya 
Tüneli, bir Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 
bir Osman Gazi Köprüsü yapabildiler mi? 
Size verebilecekleri bir tane olumlu cevap 
yoktur. Böyle somut örneklerle yaptığımız 
icraatları anlatın. Ziya Paşa ne güzel söy-
lemiş: “Eşek ölür kalır semeri, insan ölür 
kalır eseri.” 

Biliyorum sıkıldınız. Biz bunların hepsini, 
tıpkı iğneyle kuyu kazar gibi, teker teker 
planlayarak, programlayarak, kaynağını 
bularak, emek vererek gerçekleştirdik. Bu 
kadar büyük hizmetleri yapabilmemizi 
neye borçluyuz biliyor musunuz? Hayal-

lerimize borçluyuz. İnanıyorsanız, üstün-
sünüz. Evet, bizim sizlerin çağındayken 
hayallerimiz vardı. Sadece kendimize, 
ailemize ilişkin değil; ülkemize, milleti-
mize, ümmetimize, dünyamıza ilişkin ha-
yallerimiz vardı. Arkadaşlarımızla nasıl 
bir Türkiye’de, nasıl bir dünyada yaşamak 
istediğimizi düşünüyor, tartışıyor, müza-
kere ediyorduk. Okudukça, kendimizi ye-
tiştirdikçe hayallerimiz ideallere dönüştü. 

Hayatın içinde tecrübe kazandıkça ide-
allerimiz projelere dönüştü. Bu projeleri 
milletimizle paylaştıkça, siyasette önümüz 
açıldı. Milletimizin teveccühüyle görevler, 
sorumluluklar üstlenince de sıra icraata 
geldi. Unutmayın, benim belediye başkan-
lığımdan önce, meşhur Ümraniye çöplüğü 
faciası yaşandı. Bu faciada maalesef 39 va-
tandaşımızı kaybettik. O zaman belediye-
de kim vardı? Cumhuriyet Halk Partisi… 
Şimdi bu facianın olduğu yere spor tesis-
leri yaptık. Nereden nereye... CHP pisliktir. 
CHP çöplüktür. CHP hava kirliliğidir. CHP 
susuzluktur. 

Belediye başkanı olduğumuzda İstanbul 
susuzdu. Hatta şehrin çeşitli yerlerine 
su istasyonları kurulmuştu. Hamdolsun, 
180 kilometre mesafeden İstanbul´a su 
getirdik. Artık İstanbul´un su problemi 
kalmadı. 
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Gençlik Ateşinizi Ülkeniz 
ve Milletiniz İçin Sürekli 
Harlamalısınız

İcraattaki her başarımız, bizi daha büyük 
projelere, daha büyük hedeflere yöneltti. 
Sonuçta da işte bu şekilde 16 yılda 3,5 kat 
büyüttüğümüz bir Türkiye fotoğrafı orta-
ya çıktı. Sizlerden ricam, kendinizle bir-
likte ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık 
için hayaller kurun. Öyle büyük hayaller 
kurun ki, içinde özgürlükten barışa, sevgi-
den dostluğa, dayanışmaya kadar her şey 
olsun. Ancak bu şekilde, geleceğin büyük 
ve güçlü Türkiye’sinin inşasında yer ala-
bilirsiniz. Hiç kimsenin sizin hayallerini-
zi karartmasına, ufkunuzu daraltmasına, 
vizyonunuzu köreltmesine izin vermeyin. 
Ne kadar özgür düşünürseniz, kendinize o 
kadar parlak bir gelecek kurabilirsiniz. Ne 
kadar bilinçli hareket ederseniz, kendinizi 
o derece sağlam bir temelin üzerinde bu-
lursunuz. AK Parti Gençlik Kolları bünye-
sinde işte bunun için varsınız. 

Biz sizden gençliğinizden vazgeçmenizi 
değil, tam tersine gençlik ateşinizi kendi-
niz, aileniz, ülkeniz ve milletiniz için sü-
rekli harlamanızı, sürekli canlı tutmanızı 
istiyoruz. Sizin heyecanınız, sizin enerji-
niz, sizin şevkiniz, sizin umutlarınız bizim 
en büyük güç kaynağımızdır. Sizler gibi 
yol arkadaşlarım olduğu sürece, önümde, 
bırakınız seçimi, aşılmayacak hiçbir dağ, 
çözülmeyecek hiçbir sorun, verilmeyecek 
hiçbir mücadele görmüyorum. Rabbim 
her birinizden razı olsun. Rabbim bahtını-
zı, yolunuzu açık etsin. 

Sevgili gençler,

Sözlerimi, Üstattan ilham alarak, şu şe-
kilde bitirmek istiyorum: Bir gençlik, bir 
gençlik, bir gençlik… “Zaman bendedir 
ve mekân bana emanettir” şuurunda bir 
gençlik… Yeni bir devrenin önünde dim-
dik bekleyen bir gençlik… Meydana çı-
kacağı günü kollayan bir gençlik… Kökü 
ezelde ve dalı ebedde bir davanın aşkına, 
idrakine sahip bir gençlik… Milletine, 
ümmetine ve tüm insanlığa numunelik 
teşkil edecek bir gençlik… “Kim var” diye 
seslenilince, sağına ve soluna bakınma-
dan, “Ben varım” cevabını veren bir genç-
lik… Canların canı uğrunda can vermeyi 
cana minnet sayacak kadar gözü kara bir 
gençlik… Aynı nispette strateji ve taktik 
sahibi bir gençlik… Zifiri karanlıkta ak 
sütün içindeki ak kılı fark edecek gözü 
keskinlikte bir gençlik… Her türlü zehir-
li tesirden nefsini koruyabilecek, destan 
yazabilecek bir gençlik… Hep daha iyisi-
ne, daha güzeline ulaşmak için çalışan bir 
gençlik… Rabbinden ve Resulünden baş-
ka dayanak aramayan bir gençlik…

İşte bu gençliği karşımda görüyorum. 
Bu gençlik karşısında uykusuz, susuz, ek-
meksiz, başımı secdeye mıhlayıp bir ömür 
Allah’a hamd etme makamındayım. 

Gençler!

Sizden beklediğim, Anadolu kıtası bü-
yüklüğündeki dava taşını gediğine koy-
manızdır. 
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Surda bir gedik açtık, mukaddes mi mu-
kaddes! 

Ey kahpe rüzgâr, artık ne yandan eser-
sen es! 

Allah’ın selamı üzerinize olsun. Rabbim 
yar ve yardımcımız olsun. 

Kongremiz hayırlara vesile olsun. 

Şiir kaynakça:

* Nazım Hikmet

** Abdürrahim Karakoç

*** Arif Nihat Asya
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Değerli milletvekilleri, sevgili dava ve yol 
arkadaşlarım, kardeşlerim, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 26’ncı 
dönemini oluşturan sizler, tarihi görevleri 
başarıyla yerine getirmiş milletvekillerisi-
niz. İçinizde daha önceki dönemlerde de 

görev yapanlar elbette vardır. Ama 26’ncı 
dönemin bir başka olduğunu, herhalde on-
lar da kabul edecektir. Her şeyden önce bu 
dönemin başlangıcı çok farklı oldu. 7 Ha-
ziran seçimlerinin ardından oluşan 25’inci 
dönem Meclisi, kendi içinden bir hükü-
met çıkartamadı. Bunun üzerine, Cum-
hurbaşkanı olarak, Anayasa’dan aldığımız 

26. Dönem Türkiye  
Büyük Millet Meclisi, 

İkinci Kurucu Meclis’tir

Milletvekilleri ile İftar | Ankara | 17 Mayıs 2018
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yetkiyi kullanarak, tarihimizde ilk defa, 
seçimlerin yenilenmesini sağladık. 1 Ka-
sım Seçimlerinin ardından sizler, istikra-
rın ve güvenin sembolleri olarak göreve 
başladınız. Türkiye, çukur eylemleriyle, 
envaiçeşit terör örgütünün saldırılarıy-
la mücadele ederken, tüm gücünüzle ve 
vakarınızla milletimizin, devletimizin 
yanında yer aldınız. Yaklaşık 7 ay sonra, 
AK Parti Genel Başkanının, dolayısıyla 
Başbakan’ın değiştiği bir süreci hep bir-
likte yaşadık. Bu demokratik nöbet deği-
şimini de, herkese örnek olacak bir dira-
yetle gerçekleştirdiniz. 

FETÖ ihanet çetesinin gerçekleştirdiği 15 
Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişi-
minde, milli iradenin temsilcisi olan sizler 
de hedef alındınız. İhanet girişiminin anla-
şılmasıyla, halkın namuslarınıza tevdi etti-
ği milli iradeyi temsil görevi için Meclis’e 
koşarak, darbecileri şaşırttınız. Öyle şaşır-
dılar ki, üzerinize bomba yağdıracak ka-
dar muvazeneyi kaybettiler. Buna rağmen, 
sokakları darbecilere dar eden milletimi-
zin vekâletine halel getirmeyerek sonuna 
kadar direndiniz ve başardınız. Darbe gi-
rişimini milletimizle birlikte bastırdıktan 
sonra, ülkemizi terör örgütlerinin tehditle-
rinden koruyacak tedbirleri hep birlikte al-
dık ve uyguladık. Herkesin Türkiye’nin bu 
darbenin altından nasıl kalkacağını düşün-
düğü bir dönemde, Fırat Kalkanı Harekâtı 
ile sınırlarımızı taciz eden DEAŞ’a Suri-
ye’deki en büyük darbeyi birlikte vurduk. 
Yaklaşık 3 bin DEAŞ militanını yok ettiği-
miz bu operasyonun ardından 2 bin kilo-
metrelik bir alanı güvenli hale getirerek, 
160 bin Suriyeli kardeşimizin kendi evle-

rine dönebilmelerini sağladık. Yurt içinde 
de terör örgütlerine, tarihlerinin en büyük 
darbelerini yine bu dönemde vurduk. 

Sadece darbecilerin ve teröristlerin başını 
ezmekle kalmadık, Türkiye’yi yeni bir yö-
netim sistemine kavuşturacak adımları da 
beraberce attık. Bunun için gereken Ana-
yasa değişikliğini, tüm provakatif çabalara 
rağmen, kararlılıkla Genel Kurul’dan geçi-
rip milletimizin onayına sundunuz. Bu sü-
reçte, Meclis’te ortaya koyduğunuz birlik, 
beraberlik, dayanışma gerçekten takdire 
şayandı. 16 Nisan halkoylaması için, ül-
kemizin her köşesinde canla, başla birlik-
te çalıştık ve amacımızı milletimize yine 
birlikte anlattık. Hamdolsun, milletimizin 
desteğini alarak, bu tarihi değişimi haya-
ta geçirdik. Biz de, Anayasa değişikliğinin 
verdiği imkânı kullanarak, hemen partimi-
ze üye olduk, ardından yapılan olağanüstü 
genel kurulumuzda da genel başkanlık gö-
revini yeniden üstlendik. Böylece, gönülle-
rimiz hiçbir zaman ayrı kalmamış olsa da, 
partimizin çatısı altındaki birlikteliğimizi, 
yaklaşık 3 yıl süren hasretin ardından ye-
niden sağladık. 

Sizler, Darbecilerin Karşısına 
Aslanlar Gibi Dikildiniz

Olağan kongre hazırlıklarımız kapsamın-
da, il kongrelerimize mümkün olduğu 
kadar bizzat katılmaya çalıştım. En son İs-
tanbul ile birlikte 51 il kongremize bizzat 
iştirak ettim. Diğerlerine de Sayın Başba-
kan’ımız katıldı. 
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Ocak ayında ülkemiz için çok hayati bir 
adım daha attık. Suriye sınırlarımız bo-
yunca terör koridoru oluşturmak iste-
yenlere ders vermek için Afrin’e yönelik 
Zeytin Dalı Harekâtımızı başlattık. Güya 
ülkemize karşı büyük bir direniş hazırlığı-
nın yapıldığı bu bölgeyi, birkaç ay içinde 
hallaç pamuğu gibi attık. Yaklaşık 4 bin 
500 teröristi etkisiz hale getirdiğimiz bu 
operasyonla, güney sınırlarımızın terör ko-
ridoruyla kapatılması projesini tamamen 
çökertmiş olduk. 

Değerli kardeşlerim, 

Sadece başlıklarıyla anlatmanın dahi in-
sanı heyecanlandırdığı tüm bu başarıları, 
sizler, Meclis’teki gayretlerinizle adeta il-
mik ilmik ördünüz. Yeri geldi sabahlara 
kadar çalıştınız, yeri geldi kimi muhalefet 
milletvekillerinin edep sınırlarını aşan ta-
cizlerine karşı sabrettiniz. Kimileriniz ülke 
genelinde, kimileriniz kendi şehirlerinde, 
milletimize doğruları anlatarak, aynı za-
manda kamuoyu oluşturma görevini de 
üstlendiniz. Bu arada, Meclis’te, her biri 
reform mahiyetinde pek çok kanun tasarı-
sı ve teklifi, komisyonlarda tartışılarak, ge-
nel kurulda görüşülerek hayata geçirildi.

Biliyorsunuz, 16 Nisan’daki Anayasa de-
ğişikliğine göre mahalli seçimler 2019 
Mart’ında, milletvekilliği ve cumhurbaş-
kanlığı seçimleri 2019’un Kasım’ında ya-
pılacaktı. Biz, bu takvime göre çalışmala-
rımızı yürütüyorduk. Eylül ayı gibi Büyük 
Kongremizi yapmayı, ardından mahalli 
seçimlerde sıkı bir çalışmayla iyi bir neti-
ce elde ederek, Kasım ayına hazırlanmayı 

planlıyorduk. 15 Temmuz’da, 16 Nisan’da, 
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarında 
birlikte hareket ettiğimiz MHP ile işbirliği-
mizi, önümüzdeki milletvekilliği ve Cum-
hurbaşkanlığı seçimlerinde de sürdürebil-
mek için gereken hukuki altyapıyı da bu 
arada hazırlamıştık. Tabii bu süreçte, ana 
muhalefet partisi sık sık bize meydan oku-
yup erken seçim çağrısı yapıyordu. Ana 
muhalefetin başındaki zatın kalitesizliği-
ni, riyakârlığını iyi bildiğimiz için, bu çağ-
rılara çok da itibar etmedik. 

Ancak, MHP Genel Başkanı, çok farklı ge-
rekçelerle böyle bir çağrıda bulununca, 
artık bu duruma daha fazla kayıtsız kala-
mayacağımızı gördük. Erken seçim fısıl-
tısı, tüpten çıkan macun gibidir; bir daha 
eski duruma döndürülemez. Bizim bu ko-
nularda nasıl dikkatli olduğumuzu, nasıl 
hassasiyet gösterdiğimizi sizler çok iyi bi-
liyorsunuz. Erken seçim çağrısı, Cumhur 
İttifakında birlikte olduğumuz partiden 
geldiği için, artık bu konuda bir karar ver-
me mecburiyetiyle karşı karşıya kaldık. Sa-
yın Bahçeli’nin konuşmasını duyduğumuz 
andan itibaren arkadaşlarımızla yaptığı-
mız uzun ve kapsamlı istişareler sonunda, 
bu konuyu ülkemizin gündeminden bir 
an önce çıkartmaya karar verdik. Hemen 
ertesi günü, Sayın Bahçeli’yle yaptığımız 
görüşmenin ardından, 24 Haziran tarihini 
erken seçim günü olarak milletimize açık-
ladık. Sizler, henüz 1,5 yılınız olmasına 
rağmen, ülkemiz ve milletimiz için bir kez 
daha fedakârlık yaparak, erken seçim kara-
rını aldınız ve süreci başlattınız.
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Değerli kardeşlerim, 

Benim gözümde 26’ıncı dönem Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, birinci Meclis’ten 
sonraki ikinci kurucu Meclis’tir. Sizler, 
daha “BİSMİLLAH” derken Türkiye’yi ka-
ostan kurtardınız. Sizler, başka partilerde 
her biri kriz sebebi olan değişimleri suhu-
letle gerçekleştirdiniz. Sizler, darbecilerin 
karşısına aslanlar gibi dikildiniz. Sizler, te-
rör örgütlerine sınırlarımız içinde ve dışın-
da dünyayı dar ettiniz. Sizler, herkesin ha-
yalini gerçeğe dönüştürüp ülkemizi yeni 
bir yönetim sistemine kavuşturdunuz. 
Kurucu sıfatını siz hak etmeyeceksiniz de, 
kim hak edecek? 

24 Haziran’dan Zaferle 
Çıkmamamız İçin Bir Sebep 
Göremiyorum

Şimdi 26’ncı dönem olarak, önümüzde 
son ve çok hayati bir imtihan daha var. Bu 
imtihan, 24 Haziran seçimlerini, hem mil-
letvekilliğinde, hem cumhurbaşkanlığında 
başarıyla tamamlamaktır. Milletimize ve 
kendimize olan güvenimiz sayesinde, hiç-
bir mecburiyetimiz olmadığı halde, başarı 
çıtasını sürekli yükselttik. Cumhurbaş-
kanlığı görevine, en çok oyu alanın değil, 
oyların yarıdan fazlasını alanın seçilmesi 
şartını biz getirdik. Çünkü biz, ülkemizin 
sorunlarının ancak, milletimizin kahir ek-
seriyetinin sahip çıktığı, kendi temsilcisi 
olarak gördüğü bir cumhurbaşkanının yö-
netiminde çözülebileceğine inanıyoruz. 

Hayatımızda ne seçimden, ne de seçim ba-
şarısının çıtasının yüksekliğinden kaçtık. 
İşte bu sebeple, 24 Haziran seçimlerinde, 
diğer tüm seçimlerden daha çok çalışmak 
zorundayız. Türkiye’yi bu yeni yönetim 
sistemine kavuşturmak için çok çalıştık. 
Şimdi, tam da bu çabalarımızın semeresi-
ni göreceğimiz bir dönemde, herhangi bir 
aksiliğe meydan vermeden, sonuca ulaş-
mamız gerekiyor. İl kongrelerimiz vesile-
siyle gittiğim şehirlerimizde, milletimizin 
heyecanını, umudunu, sevgisini bizzat 
görme imkânı buldum. Şayet bu güzel ik-
limi, seçim tarihine kadar daha da tahkim 
ederek sürdürürsek, Allah’ın izniyle, 24 
Haziran’dan zaferle çıkmamamız için bir 
sebep göremiyorum. 

Biliyorsunuz, Meclis Genel Kurulumuz, bu 
gün itibariyle çalışmalarına, seçim sonrası-
na kadar ara verdi. Önümüzdeki Pazartesi 
günü de, milletvekili aday listeleri Yüksek 
Seçim Kuruluna teslim ediliyor. İnşallah, 
Salı gününden itibaren tüm milletvekille-
rimiz ve milletvekili adayı arkadaşlarımız 
sahaya inecekler, gece gündüz demeden 
çalışmaya başlayacaklardır. Önemli bir bö-
lümünü yenilediğimiz teşkilatlarımız için 
de, bu seçim kendini gösterecekleri, ispat 
edecekleri bir fırsat olacaktır. 

Kardeşlerim,

Her zaman söylediğim gibi, partilerde 
üstlenilen tüm görevler, millete ve ülkeye 
hizmet yolunda bir bayrak yarışıdır. Bu 
bayrağı dün başka arkadaşlarımız taşıyor-
du, bugün sizler taşıyorsunuz, yarın yine 
bir bölümünüz taşımaya devam edecek, 
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ama mutlaka aramıza yeni isimler de katı-
lacaktır. AK Parti, herhangi bir parti değil-
dir. AK Parti, aynı zamanda davası olan bir 
partidir. Dava sahibi olmak özverili olmayı 
gerektirir. Bilhassa da Türkiye’nin içinden 
geçtiği şu kritik dönemde, Meclis’te olsun-
olmasın, her bir arkadaşımın vereceği kat-
kıya ihtiyacımız var. Seçimden sonra parti-
mizin Büyük Kongresini yapacağız, orada 
da arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Yeni 
yönetim sisteminde bakanlıklardan üst 
düzey yöneticilere kadar pek çok alanda 
arkadaşlarımızın katkılarına ihtiyacımız 
olacak. Bir sonraki seçimdeki bayrak deği-
şiminde, kendini yenilemiş, tazelemiş ar-
kadaşlarımızı tekrar göreve davet etmemiz 
gerekecek. Dolayısıyla, sizlerden ricam, 
kendinizi sürekli yenileyerek, enerjinizi 
sürekli taze tutarak her an göreve hazır bu-
lunmanızdır. 

Türkiye’yi geçtiğimiz 16 yılda 3,5 kat bir-
likte büyüttük, inşallah, 2023’e kadar iki 
kat daha yine birlikte büyüteceğiz. Böyle 
büyük bir mücadelede bize, değil bir Mec-
lis grubu, 10 Meclis grubu kadar çok bilgi, 
tecrübe, dirayet, sadakat sahibi arkadaş 
lazımdır. Bunların bir kısmı, hiç şüphesiz 
sizlerin içinden çıkacaktır. Ben doğrusu bu 
gayreti, önümüzdeki kalan kısa süre içeri-
sinde siz değerli arkadaşlarımdan görece-
ğime inanıyorum. 

Bu mücadele sadece ulusal bir mücadele 
değildir. En son İngiltere seyahatimizde 
Chatham House’ta ekonomi çevreleriyle 
bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı-
da, “24 Haziran seçimlerinde Türkiye’den 
ne çıkacak” diye sordular.  Anlaşılan biri-

lerinin hafızasından hala o Gezici mantık 
silinmemiş… Biz de “Bugüne kadar ne ol-
duysa, bundan sonra da o olacak” dedik. 
Bu çevreler, bizim dirayetimizden rahatsız 
oluyorlar. Ama inanıyoruz, inandığımıza 
göre üstünüz. 

Chatham House’un önünde PKK’lılar gös-
teri yaptılar. Tabi bizi sevenler de oraday-
dı. Bir hanım kardeşimin elindeki Türk 
bayrağını, bir tane kitapsız, imansız almak 
istedi. Ancak hanım kardeşim bayrağımızı 
kaptırmadı. Bugün kendisini telefonla ara-
dım, tebrik ettim. 

Bu duygularla, 26’ncı dönem Meclis ça-
lışmalarında gösterdiğiniz gayret ve 
fedakârlık için her birinize şükranlarımı 
sunuyorum. Bu dönem olarak, adınızı ta-
rihe altın harflerle yazdırdığınızı bir kez 
daha hatırlatmak istiyorum. 

Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. 
Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 



327

Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-2

Sevgili dava ve yol arkadaşlarım, değerli 
kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum. Başı rahmet, 
ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabın-
dan kurtuluş olan Ramazan ayınızı tebrik 
ediyorum. Rabbim, tuttuğunuz oruçları, 
yaptığınız ibadetleri katında kabul ve mak-
bul eylesin. 

Çeşitli dönemlerde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çatısı altında AK Parti’yi temsil 
etmiş sizlere, ülkemize ve milletimize hiz-
metleriniz için bir kez daha şükranlarımı 
sunuyorum. Yeni bir seçimin arifesinde, 
milletvekili adaylarımızın listesini Yüksek 
Seçim Kuruluna teslim ettiğimiz şu günler-
de sizlerle bir araya gelmiş olmamızın çok 

Paramıza Sahip Çıkarsak, 
Yarınlar Bizim İçin  

Çok Daha Farklı Olacaktır

AK Parti Eski Milletvekilleri ile İftar | Ankara | 23 Mayıs 2018
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daha anlamlı olduğuna inanıyorum. Yarın 
da, inşallah, milletvekili adaylarımızın ta-
nıtım toplantısını yapacak, seçim beyanna-
memizi ilan edeceğiz. 

Her zaman söylediğim gibi, AK Parti’deki 
her görev gibi milletvekilliği de bir bayrak 
yarışıdır. Kimi bir dönem, kimi birkaç dö-
nem hizmet eden arkadaşlarımız, yerlerini 
yeni isimlere bırakıyorlar. Ara vermiş olan 
arkadaşlarımızdan yeniden göreve davet 
ettiklerimiz de oluyor. Mesela, 24 Haziran 
listesinde, daha önceki milletvekillerimiz-
den çok sayıda isim yeniden görev üstlendi-
ler. Aynı şekilde eski milletvekillerimizden 
bürokraside, sivil toplum faaliyetlerinde, 
hatta diplomaside faydalandığımız isimler 
var.  Dolayısıyla, amaç hizmet etmekse, bu-
nun çok farklı yolları var. 

Tabii ki, doğrudan milletin iradesiyle geli-
nen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeri 
ayrıdır. Biz, AK Parti’yi kurduğumuz gün-
den beri hep milli iradenin ve onun tecel-
ligahı olan Meclis’imizin önemine, üstün-
lüğüne işaret ettik. Bunun için AK Parti’yi 
milletimizin kurduğunu, bugüne kadar 
verdiğimiz tüm mücadeleleri de milleti-
miz için ve milletimizle birlikte yürüttü-
ğümüzü söylüyoruz. Sizlerin Meclis’te AK 
Parti safında verdiğiniz mücadeleyi de işte 
bu çerçevede değerlendiriyor ve bir kez 
daha teşekkür ediyorum. 

Kardeşlerim,

Her seçim önemlidir. Ama 24 Haziran se-
çimleri, Türkiye için çok daha farklı bir 
öneme sahiptir. Biliyorsunuz, 2014 Ağus-

tos’unda ülkemizde ilk defa Cumhurbaş-
kanı doğrudan milletimizin oylarıyla belir-
lenmişti. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri, 
eski sistemin artık iyice tökezlemeye baş-
ladığının işaretleriydi. Ardından 15 Tem-
muz darbe girişimi hadisesini yaşadık. 15 
Temmuz’dan sonra bu ülkede artık hiçbir 
şeyin eskisi gibi devam edemeyeceği bir 
kez daha ortaya çıktı. MHP’nin desteğiyle 
ülkemizde yönetim sistemini kökten de-
ğiştirmeye yönelik bir Anayasa değişikliği 
yaptık ve bunu milletimizin takdirine sun-
duk. 16 Nisan’da, milletimiz tarafından ka-
bul ve tasdik edilen bu Anayasa değişikliği 
ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 
geçme kararı aldık. Anayasa değişikliğine 
göre seçimlerin 2019 Kasım’ında yapılma-
sı gerekiyordu. Sizlerin de yakından takip 
ettiği sürecin sonunda, 24 Haziran’da er-
ken seçime gitme kararı aldık. Bu seçimle, 
yeni yönetim sistemimiz de devreye girmiş 
olacak. Dolayısıyla, 24 Haziran seçimleri, 
herhangi bir seçim değildir. Cumhurbaş-
kanlığı ve milletvekilliği seçimlerini aynı 
gün yapacağız. 

AK Parti’nin Seçimlerdeki  
En Büyük Güçlerinden  
Biri de Sizlersiniz

Yine bu seçimlerde ilk defa, partiler ken-
di aralarında ittifaklar kurarak milletimi-
zin karşısına çıkacaklar. AK Parti, MHP ve 
BBP’nin de desteklediği Cumhur İttifakı ile 
seçime giriyor. Buna karşılık, ana muhale-
fet partisinin öncülüğünde ayrı bir ittifak 
kuruldu. Ayrıca, herhangi bir ittifaka dahil 
olmadan seçime giden partiler de mevcut. 
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Cumhur İttifakı, diğerlerinden farklı ola-
rak şahsımı ortak Cumhurbaşkanı adayı 
olarak ilan etti. Diğer ittifaktaki her parti 
ise ayrı Cumhurbaşkanı adayı çıkardılar. 
Böylece bu ittifakın, ülkenin yönetimine 
talip olmak için değil, taktik bir amaçla 
kurulduğu ortaya çıkmış oldu. Biz, her 
zaman olduğu gibi, milletimizin karşısına 
yine riyasız, hesapsız, kitapsız, tamamen 
hasbi bir şekilde çıkıyoruz. Muhalefet par-
tileri kendi içlerinde ve kendi aralarında 
o kadar çok alavere dalavereye girmiş du-
rumdalar ki, biz takip etmekte dahi zorla-
nıyoruz. Bir bakıyorsunuz milletvekilleri 
gidiyor-geliyor. Bir bakıyorsunuz başka 
adayların imza barajını aşabilmesi için teş-
kilatlar seferber ediliyor. Bir bakıyorsunuz 
listelerde olmadık isimlere yer veriliyor. 

Açıkçası, bizim öyle alengirli işlere aklımız 
ermez. Bizim siyasetimiz samimiyet siya-
setidir. Bunun için, Cumhurbaşkanı aday-
lığımızı vakitlice ilan ettik. İttifak içinde 
olduğumuz partilerle hangi şartlarda bir 
araya geldiğimizi milletimizle paylaştık. 
Önceki gün milletvekili aday listemizi de 
Yüksek Seçim Kuruluna teslim ettik. Bü-
tün bunların ardından da “Vakit Türkiye 
vaktidir”, “Vakit birlik vaktidir” deyip, “İra-
de, erdem, cesaretle Türkiye’yi şahlandır-
mak” için yola çıktık. 

İnşallah Cumartesi günü Erzurum’la mi-
tinglerimize başlıyoruz. Her gün bir veya 
iki ilde mitingimizi yapacak, ayrıca iftar 
programlarıyla, televizyon programlarıy-
la seçimlere kadar durmadan çalışacağız. 
Aday listelerimizin eksiği olabilir, fazlası 
olabilir. Ama şundan herkes emin olsun 

ki, milletimizin huzuruna mümkün olan 
en ideal kadroyla çıkmak için samimi bir 
gayret ortaya koyduk. Listeler açıklanana 
kadar elbette tatlı bir rekabet, tatlı bir ya-
rış olmuştur. Pazartesi akşamından itiba-
ren bütün bunlar geride kalmıştır. Bundan 
sonra herkese düşen görev, 24 Haziran’a 
kadar tüm gücüyle ve imkânlarıyla AK 
Parti çatısı altında çalışmaktır. 

Kardeşlerim, 

AK Parti’nin, seçimlerdeki en büyük güçle-
rinden biri de sizlersiniz. Geçmişte, Meclis 
çatısı altında edindiğiniz tecrübeler, teşki-
lat çalışmaları konusundaki birikiminiz ve 
diğer pek çok hasletinizle sizlerin desteği-
ne ve katkısına ihtiyacımız var. 

Pazar günü Bosna-Hersek dönüşü uçakta 
gazetecilerle yaptığım sohbetteki bazı ifa-
delerimin bir kısım arkadaşlarımız tara-
fından yanlış anlaşıldığını öğrendim. AK 
Parti’nin gerek bu listede yer alan, gerekse 
geçmiş seçimlerde aday gösterdiği herkes 
ehliyet ve liyakat sahibidir. Öyle olmasa, 
zaten partimizde görev alamazlar. Millet-
vekillerimizden beklentimiz, partimizi, se-
çim çevrelerinde ve Meclis’te en güçlü şe-
kilde temsil etmeleridir. Seçim çevresiyle 
irtibatı zayıf, Meclis’te herhangi bir varlık 
gösterememiş, üstelik de milletvekilliği-
nin asgari gereği olan komisyon ve genel 
kurul çalışmalarını dahi ihmal etmiş isim-
lerin durumunu elbette dikkate aldık. Ama 
her dönem, bu yüzden liste dışı bıraktığı-
mız isimlerin sayısı, bir elin parmaklarını 
dahi geçmez. Bu tür istisnalar dışındaki 
her arkadaşımızla, Allah ömür verdikçe, 
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beraber yol yürümek benim için şereflerin 
en büyüğüdür. İşte bugün burada sizlerle 
olan birlikteliğimiz bunun en büyük ispa-
tıdır. Rabbime, bana sizler gibi yol arkadaş-
ları, dava arkadaşları, çalışma arkadaşları 
verdiği için hamd ediyorum. İnşallah, 24 
Haziran’da seçilecek milletvekillerimizle 
de aynı şekilde mesai sarf edecek, milleti-
mizle birlikte hizmet vereceğiz. 

Döviz Kurlarındaki Dalgalanma 

Küresel Düzeyde Yaşanan  

Bir Sorundur

Cumhurbaşkanlığı seçiminde şahsımın 
seçilmesi, Meclis’te AK Parti’nin en güç-
lü şekilde temsil edilmesi için önce bizim 
kendi aramızdaki birliğimizi, beraberliği-
mizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı güçlü 
tutmamız gerekiyor. AK Parti, diğer bazı 
partiler gibi tüm enerjisini ve zamanını iç 
mücadelelerine harcayan bir parti olma-
mıştır, olmayacaktır. Bizim için asıl olan 
milletimize hangi hizmetleri verebildiği-
miz, ülkemize hangi projeleri kazandıra-
bildiğimizdir. Gerisi gayret meselesidir, za-
man meselesidir, nasip meselesidir. “Kim 
var” denildiğinde, sağına-soluna bakma-
dan “ben varım” diyenler oldukça, bu dava 
hep daha ileriye gidecektir. 24 Haziran için 
de, “kim var” diye bakıyoruz ve hamdolsun 
arkadaşlarımızın çok büyük bir bölümü-
nün burada olduğunu görüyoruz. Rabbim 
sizlerden razı olsun. 

Değerli arkadaşlar,

Bu vesileyle, kurlarda son günlerde yaşa-
nan yükselişle ilgili görüşlerimi de, sizlerle 
ve kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. 
Ülkemizde kurda yaşanan kısmi dalga-
lanma, kesinlikle Türkiye’nin ekonomik 
gerçekleriyle uyumlu değildir. Türkiye 
geçtiğimiz yıl yüzde 7,4 büyüyen, halen bu 
düzeyde bir büyüme eğilimini sürdüren 
bir ülkedir. İhracatımız Nisan ayı sonu iti-
bariyle 161 milyar doları geçti, yılsonun-
da 170 milyar doları aşacak görünüyor. 
Turizmde, 40 milyonun üzerinde turist, 
30 milyar doların üzerinde turizm geli-
ri beklediğimiz çok bereketli bir sezona 
adım attık. Bankalarımız, Amerika’daki, 
Avrupa’daki muadil kuruluşlarının iki katı 
daha güçlü sermaye yeterlilik rasyolarına 
sahiptir. Kamu borçlarının yüzde 8,4 olan 
milli gelirimize oranı bakımdan da geliş-
miş ülkelerin çoğunun önündeyiz. 

Böyle bir ortamda, ülkemizde döviz ku-
runun yükselmesinin sebeplerini doğru 
tespit etmek lazımdır. Her şeyden önce 
kurdaki dalgalanma, sadece ülkemizle il-
gili değildir, küresel düzeyde yaşanan bir 
sorundur. Türkiye gibi gelişmekte olan ül-
keler, bu dalgalanmayı daha derinden his-
setmektedir. Ülkemizle ilgili uluslararası 
alanda eskiden beri varolan kimi olumsuz 
yaklaşımların etkisiyle, bizim bu süreç-
ten biraz daha fazla etkilendiğimiz de bir 
gerçektir. Ülke olarak, 15 Temmuz darbe 
girişiminden terörle mücadele operasyon-
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larına, sınır ötesi harekâtlara kadar her 
konuda yalnız bırakıldık. Buda yetmezmiş 
gibi bir de töhmet altında bırakıldık. Tür-
kiye şimdi yine benzer bir durumla karşı 
karşıyadır. Finans piyasalarındaki geliş-
melerin ekonomimizin gerçekleriyle bir 
ilgisi yoktur. Bununla birlikte, ortada üste-
sinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntı da yok-
tur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 

Ekonomimizi kaosa sürüklemek amacıyla, 
kambiyo düzeninin değişeceği başta olmak 
üzere, pek çok dedikodu, kasıtlı olarak or-
taya atılıyor. Milletimizi huzursuz etmeye 
yönelik bu dedikodulara kimse itibar et-
mesin. Şu hususun herkes tarafından bi-
linmesini istiyorum: Türkiye olarak makro 
finansal istikrarı önemsiyoruz. Seçimin 
hemen ardından, enflasyonu indirmek ve 
cari açığı azaltmak için gereken tedbirleri 
hızla devreye sokacağız. Kısa vadede kur-
daki dalgalanmanın önünü kesebilecek 
imkânlara da sahibiz. 

Ekonomiyle ilgili farklı görüşlerin tartışıl-
ması başka bir şeydir, serbest piyasa kural-
ları ve kurumlarının işleyişi farklı bir şey-
dir. Türkiye, geçtiğimiz 16 yıldır olduğu 
gibi bundan sonra da serbest piyasa ekono-
misini, tüm kurallarıyla ve kurumlarıyla 
uygulamayı sürdürecektir. Bugün olduğu 
gibi, yeni yönetim sisteminde de para po-
litikalarında küresel yönetişim ilkelerine 
bağlı kalmayı sürdüreceğiz. Ama küresel 
yönetişim biçimlerinin de ülkemizi bitir-
mesine müsaade etmeyeceğiz. Özelikle 

mali disiplininin süreceğinden ve finansal 
istikrarın gereğinin yapılacağından kim-
senin şüphesi olmasın. Buradan tüm va-
tandaşlarıma sesleniyorum: Lütfen kendi 
yerli paramızı dövize tercih etmeyin. Yerli 
paramızı kullanın. İşte millilik de, yerlilik 
de ve vatanseverlik de budur… Eğer para-
mıza sahip çıkarsak, yarınlar bizim için 
çok daha farklı olacaktır. Bugüne kadar 
pek çok sorununu çözmüş olan Türkiye, 
Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle 
bu meselenin de üstesinden gelecektir. 

Sizleri Sahada Görmek İstiyorum

Kardeşlerim, 

AK Partili olmak öyle kolay değildir. Bu 
sıfatı taşımaya talip olduğunuzda, vesa-
yetle mücadeleye azmetmişsiniz demek-
tir. Bu sıfatı üstlendiğinizde, bölgemizde 
PKK’sından FETÖ’süne kadar ne kadar 
terör örgütü varsa hepsinin karşısına çık-
mayı göze almışsınız demektir. Bu sıfatla 
dışarıya yöneldiğinizde, “One Minute” ten 
başlayıp “Dünya 5’ten büyüktür’ itirazına 
kadar varan koca bir yükü sırtlanmışsı-
nız demektir. Bu sıfatla yola çıktığınızda, 
Türkiye’yi, Cumhuriyet tarihinin tama-
mında yapılanların 3 kat, 5 kat, 10 kat faz-
la hizmetle tanıştırmaya ahdettiniz demek-
tir. Bu sıfata bir defa sahip olduğunuzda, 
“Durmak yok, yola devam” misali, ülkeye 
ve millete hizmet yolculuğunuz hiç bitme-
yecek demektir. Sizler, AK Partili olmuş ve 
bu sıfatı bir daha çıkarmamacasına yüre-
ğine nakşetmiş kardeşlerimizsiniz. Onun 



Recep Tayyip ERDOĞAN

332

için nerede olursanız olun, bizim sizinle 
gönül bağımız asla kopmaz. 

Rahmetli Neşet Ertaş’ın dediği gibi:

Gönül Dağı yağmur boran olunca

Akar can özümden sel gizli gizli

Bir tenhada can cananı bulunca 

Sinemi yaralar dil gizli gizli

Dost elinden gel olmazsa varılmaz

Rızasız bahçanın gülü derilmez

Gönülden gönüle gider 

Yol gizli gizli 

Evet... Bizim gönüllerimiz arasındaki 
o yol, Allah’ın izniyle, hiçbir zaman 
kapanmayacak. 

AK Parti’nin mücadelesi, Türkiye’nin mü-
cadelesidir. Öyle ki, AK Parti’nin kaderiyle, 
Türkiye’nin kaderi adeta özdeşleşmiştir. 
Bunun için Türkiye’ye saldıranların önce-
likli hedefi AK Parti oluyor. Sizlerden, AK 
Parti’ye değil, ülkenize sahip çıkmanızı, 
milletimize sahip çıkmanızı, evlatlarını-
zın geleceğine sahip çıkmanızı istiyorum. 
24 Haziran bu bakımdan tarihi bir dönüm 
noktasıdır. 

Türkiye’nin 16 yıllık kazanımlarına saldı-
ranlara, geleceğini karartmak isteyenlere 
hep birlikte fırsat vermeyeceğiz. Bunun 
yolu, seçimlere kadar sahayı karış karış do-
laşmaktan, milletimizin kafasındaki soru 
işaretlerini ortadan kaldırmaktan, gönül-

ler kazanmaktan geçiyor. Sizleri sahada 
görmek istiyorum. 

Unutmayınız, 24 Haziran’dan sonra Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hayata 
geçirdiğimizde, ülkemizi birlikte yönete-
ceğiz. Ama bunun için önce 24 Haziran’da, 
hem Cumhurbaşkanlığında, hem milletve-
killiğinde çok iyi bir netice elde etmemiz 
gerekiyor. 

Gayretiniz, fedakârlığınız, katkınız, mu-
habbetiniz, sevginiz için her birinize ayrı 
ayrı şükranlarımı sunuyorum. Çalışmala-
rınızda başarılar diliyorum. 

Bir kez daha Ramazan-ı Şerifinizi tebrik 
ediyorum. Kalın sağlıcakla. 
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Aynı yoldan geçmişiz biz

Aynı sudan içmişiz biz

Yazımız bir kışımız bir

Aynı dağın yeliyiz biz

Şarkılar bir türküler bir

Hep beraber söyleriz biz

Halaylar bir horonlar bir

Aynı sazın teliyiz biz

Gönüller bir dualar bir

Bir Allah‘ın kuluyuz biz

Has bahçemiz yurdumuzdur

Aynı bağın gülüyüz biz

Evet… Aynı yoldan geçtiğimiz, aynı su-
dan içtiğimiz, aynı şarkıları söylediğimiz, 
gönüllerimiz ve dualarımız bir olan siz 
değerli milletvekili adaylarımızı sevgiyle 

“Vakit Türkiye Vakti”  
Diyerek Yola Çıkıyoruz

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı | Ankara | 24 Mayıs 2018
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selamlıyorum. Bizleri bu salonda ve ekran-
ları başında takip eden milletimin her bir 
ferdini en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Balkanlardan Kuzey Afrika’ya, Orta 
Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’nın derinlik-
lerinden Güney Asya’ya kadar dünyanın 
dört bir yanında gönülleri ve duaları bi-
zimle olan tüm kardeşlerimizi muhabbet-
le selamlıyorum. İstanbul’dan Hakkari’ye, 
Rize’den Hatay’a, İzmir’den Iğdır’a kadar 
ülkemizin dört bir yanında işyerinde, 
atölyesinde, bahçesinde, tarlasında helal 
rızkının peşinde koşan kardeşlerimizi se-
lamlıyorum. Ayaklarının altına cennetin 
serildiği analarımızı, yârimiz olan, evla-
dımız alan, kardeşimiz olan kadınlarımı-
zı selamlıyorum. Geleceğimizin teminatı 
olarak gördüğümüz, bunun için de eğitim-
den siyasete her alanda önlerini açtığımız 
gençlerimizi selamlıyorum. Şu mübarek 
Ramazan günü Rabbim’den milletimizi 
ve dünyadaki tüm mazlumları koruması-
nı, esirgemesini; güvene, huzura ve refaha 
eriştirmesini niyaz ediyorum. 

Milletimizle Olan Gönül  
Bağımızı Güçlü Tutmalıyız

Kardeşlerim, 

Sizler, AK Parti’nin 24 Haziran’da yapıla-
cak seçimlerdeki milletvekili adayları sıfa-
tıyla, milli iradenin temsilciliğine talip ola-
rak bu kutlu yolculuğa çıktınız. Ülkemize 
ve milletimize hizmet için hep beraber çık-
tığımız bu yolculuğu, inşallah, hayırlısıy-
la menziline ulaştıracağız. AK Parti, 2002 
Kasım’ından beri girdiği her seçimden 

birinci çıkmış bir partidir. Ancak, bizim 
için bu yeterli değildir. Biz aynı zamanda 
Meclis’te, ülkemizi hedeflerine ulaştırabi-
lecek bir çoğunluğa sahip olmak için de 
mücadele ediyoruz. 

Milletimizin huzuruna ilk defa çıktığımız 
2002 yılındaki seçimerde yüzde 34 oya 
ulaşarak tek başımıza iktidar olduk. Bu 
oran, ülkemizin yakın tarihindeki en bü-
yük başarıydı. 2007 seçimlerinde bu oranı 
yüzde 47’ye çıkardık ve yine tek başına ik-
tidarımızı sürdürdük. 2011 seçimlerinde 
yüzde 50 seviyesine kadar ulaştık ve elbet-
te tek başına iktidar olarak devam ettik. 
7 Haziran 2015’te, yüzde 41 düzeyindeki 
oy oranına rağmen, tarihimizde ilk defa 
Meclis’te çoğunluğu sağlayamadığımız bir 
seçim yaşadık. Biz tek başımıza hükümet 
kuramadık, ama diğer partiler de çoğunlu-
ğu sağlayıp milletimizin karşısına çıkama-
dılar. Bunun üzerine 1 Kasım 2015’te se-
çimleri yeniledik ve yeniden yüzde 49,5’lik 
oy oranıyla tek başımıza iktidara geldik. 
Ayrıca, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlı-
ğı seçiminde ve 16 Nisan halkoylamasında 
yüzde 52’lik oy oranlarına ulaşmıştık. 

Tabii bu süreçte, 2007 yılında bir Cum-
hurbaşkanlığı seçimi kriziyle karşılaştık. 
Ardından, Gezi Olaylarıyla başlayan, 17-
25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimiyle 
süren, bölücü örgütün çukur eylemleriyle 
kanlı bir hale dönüşen ve nihayet 15 Tem-
muz 2016’daki darbe girişimiyle zirveye 
ulaşan bir süreci de hep birlikte yaşadık. 
Tüm bu saldırıların üstesinden, sadece ve 
sadece milli iradeye olan bağlılığımız ve 
güvenimiz sayesinde geldik. 
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Bizler, işte böyle bir mirasla ve “Vakit 
Türkiye Vakti” diyerek yola çıkıyoruz. 24 
Haziran’da, Cumhurbaşkanlığı seçimini 
yüzde 50’nin çok üzerinde bir oyla kazan-
mayı hedefliyoruz. Aynı şekilde, milletimi-
zin en az yarısının desteğini alarak, Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’nde de güçlü bir 
grup kurmamız gerekiyor. Bunların yolu 
da yine milletimizle olan gönül bağımızı 
güçlü tutmaktan geçiyor. Cumhurbaşkanı 
adayımız olarak şahsım, milletvekili aday-
larımız olarak sizler el ele vereceğiz ve 
inşallah her iki seçimden de yüzümüzün 
akıyla çıkacağız. 

Kardeşlerim,

Biz seçimlerde milletimizin karşısına hiç-
bir zaman eli boş çıkmadık. Milletimizin 
huzuruna hep, bir yanımızda önceki hü-
kümetlerimiz döneminde yaptıklarımız, 
diğer yanımızda da bir sonraki dönemde 
yapacaklarımız olduğu halde geldik. Bu se-
çimlerde de öyle yapıyoruz. Biliyorsunuz, 
6 Mayıs’ta İstanbul’da seçim manifestomu-
zu milletimize açıkladık. Bugün de, “Güçlü 
Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye” 
başlığıyla hazırladığımız seçim beyanna-
memizi “Yaparsa yine AK Parti yapar” di-
yerek milletimizin takdirine sunuyoruz. 

Öncelikle size, beyannamemizin giriş ka-
pısı mahiyetindeki “Gelecek vizyonumuz” 
bölümünü, burada özetle paylaşmak isti-
yorum: Bugün tüm dünyada her alanda 
baş döndürücü hızda bir değişim yaşanı-
yor. Bir yandan teknolojik dönüşümler ya-
şanırken, diğer yandan sosyal ve kültürel 
alanda yeni eğilimler gözleniyor. Değişimi 

iyi algılayarak uyum sağlayanlar kazanır-
ken, değişim sürecinde geri kalanlar ise 
eskisinden çok daha fazla bedeller ödüyor. 
Biz, dünyadaki eğilimleri, oluşan fırsatları, 
yeniden şekillenen ilişkileri dikkatle ana-
liz ederek bir yol haritası ortaya koyuyo-
ruz. Yeni dönemin ayırt edici vasıflarından 
olan dijitalleşmeye özel bir önem veriyo-
ruz ve Dijital Türkiye’nin vaktinin geldiği-
ne inanıyoruz.

2053 ve 2071’e Doğru Emin 
Adımlarla Yürüyoruz

Ülkemizi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100’üncü yılına daha güçlü bir biçimde ta-
şımak için 2023 vizyonumuzu daha önce 
ortaya koymuştuk. Yeni hükümet sistemiy-
le bu vizyonumuzu daha da güçlendirerek 
Türkiye’yi, iş dünyamızın, genç girişimcile-
rimizin, iş kadınlarımızın küresel ölçekte 
söz sahibi olduğu bir ülkeye dönüştürece-
ğiz. 2023’e beş kala kendimize ufuk çizgisi 
olarak belirlediğimiz 2053 ve 2071’e doğ-
ru da emin adımlarla yürüyoruz.  

Önümüzdeki dönemde, gelişmekte olan 
ülkelerin üzerinde yüksek ve sürdürüle-
bilir bir ekonomik büyüme sağlayacağız. 
Böylece dünya ekonomisinden aldığı-
mız payı yüzde bir buçuk düzeyine taşı-
yacağız. Korumacılık eğiliminin küresel 
düzeyde yükseldiği bir ortamda geçici 
rüzgârlara kapılmayıp dışa açık, rekabet-
çi, serbest piyasayı esas alan ekonomik 
yapımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. 
Coğrafyamızın ve dinamik genç nüfusu-
muzun avantajlarını da kullanarak ülke-
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mizi küresel düzeyde bilgi üreten ve bilgi-
yi katma değere dönüştüren bir güç haline 
getireceğiz. Üretim biçimimizi, günümüz-
de en önemli rekabet unsurlarından biri 
haline gelen yenilikçilik ve farklılık oluş-
turmaya dayalı bir yapıya dönüştüreceğiz. 
Bunun için de bilgiye dayalı üretim, büyü-
memizin belirleyici gücü olacaktır. 

En büyük servetimiz dinamik nüfusumuz 
ve gençlerimizdir. Gelişmiş ülkelerin gıpta 
ile baktığı genç ve dinamik nüfusumuzun 
sunduğu fırsat penceresini ekonomik bü-
yüme açısından en iyi şekilde değerlendi-
receğiz. Birlikte yürüyeceğimiz gençleri-
mizle küresel ölçekte yeni başarı hikâyeleri 
yazacağız. 

Topyekûn kalkınma hedefimiz çerçeve-
sinde kadınlarımızın kalkınma sürecine 
daha aktif katılımını desteklemeye devam 
edeceğiz. Bir yandan kadın girişimciliğini 
güçlendirirken, diğer yandan kadınların 
işgücüne katılma oranını 2023 sonunda 
yüzde 40’ın üzerine çıkaracağız. 

Son 16 yılda yaptığımız atılımlarla; alt 
orta gelir grubunda olan ülkemizi, üst-orta 
gelir grubuna yükselttik. Yeni hedefimiz, 
ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine taşı-
maktır. Kapsayıcı bir ekonomik büyüme 
anlayışı içinde ekonominin nimetlerini 
daha adaletli bir şekilde tüm toplumsal ke-
simlere paylaştıracağız. 

Bir yandan gelir dağılımını iyileştirirken, 
diğer yandan bölgeler arası dengesizlikle-
ri azaltacağız. Birleşmiş Milletler İnsani 
Gelişmişlik Endeksine göre “Yüksek in-

sani gelişmişlik seviyesi” Ne çıkardığımız 
ülkemizi, “En yüksek insani gelişmişlik 
seviyesi”ne ulaştıracağız. Önümüzdeki dö-
nemde gelirini daha adil paylaşan ve nesil-
ler arası hakkaniyeti sağlamış bir toplum 
haline geleceğiz. 

Çalışma istek, yetenek ve becerisine sahip, 
herkesin üretime katkıda bulunduğu, de-
mokratik standartları yüksek, her alanda 
kalkınmış bir ülke olma yolunda kararlı-
lıkla ilerleyeceğiz. Küresel düzeyde ekono-
mik ve sosyal gelişmeleri şekillendirmesi 
beklenen alanlardaki teknolojik gelişme-
lere yoğunlaşacağız. Teknolojinin her ala-
nında yetkin bir ülke haline geleceğiz. 

Bu süreçte aynı zamanda insanımızı zihni 
ve fiziki becerilerinden faydalanabileceği-
miz yeni alanlarda istihdam edeceğiz. Milli 
Gelirden Ar-Ge’ye ayırdığımız kaynakları-
mızın payını yüzde ikinin üzerine çıkara-
rak imalat sanayiimizde yüksek teknolojili 
üretimin payının hakim olduğu ekonomik 
bir yapıya sahip olacağız. Bilginin üreti-
minde ve katma değer oluşturacak şekil-
de kullanımında girişimci ve yenilikçi bir 
anlayışla özel sektörün rolünü güçlendire-
ceğiz. Küçük ve orta boy işletmeler başta 
olmak üzere, rekabetçi bir ortamda oluştu-
racağımız özgün projelerle, küresel ölçekte 
tanınan çok sayıda girişimcisi ve markası 
olan bir ülke konumuna yükseleceğiz. Ka-
muda ve özel sektörde kurumsal kaliteyi 
artırmış bir Türkiye hedefliyoruz.

Güçlü ve Büyük Türkiye’yi  
Hep Birlikte İnşa Edeceğiz
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Sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası 
düzeyde de hizmet verebilecek nitelikte 
mega projelerimizi birer birer hayata ge-
çirmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizi; eğitim, 
sağlık, bilgi ve iletişim, enerji, savunma 
sanayii, ulaştırma, lojistik ve ticarette yer-
li-milli üretimle dünyada söz sahibi olan,  
cazibe merkezi konumunda bir ülke hali-
ne dönüştüreceğiz. Özellikle savunma sa-
nayinde önümüzdeki dönemde Türkiye, 
sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla 
kalmayacak, dünyanın önde gelen ihracat-
çı ülkeleri arasına girecektir. Siber alanda 
da ülkemizin yerli ve milli teknolojik altya-
pısı ile organizasyon kabiliyetini geliştire-
ceğiz. Ülkemiz için vazgeçilmez olan enerji 
ve gıda güvenliği alanlarında uluslararası 
standartlarda en üst düzeyde tedbirleri ha-
yata geçireceğiz. 

Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde 
daha kaliteli bir yaşam sürmesini hedef-
liyoruz. Bu bağlamda, akıllı ve yeşil kent 
projeleriyle, şehirlerimizi daha yaşana-
bilir bir niteliğe kavuşturacağız. Gelecek 
nesillerimize medeniyetimizin izlerini bu-
lacakları, iftihar edecekleri, kimliği olan 
şehirler bırakacağız. Geçmiş değerlerimizi 
geleceğe taşıyan bir anlayış içinde eğitim, 
kültür ve sanatta yenilikçi ürün ve yakla-
şımlarla, tüm insanlık için değer üretmeye 
yönelik atılımlar gerçekleştireceğiz.

Ülkemiz, özellikle gelişmekte olan ülkele-
rin sıkıntı ve beklentilerini dile getirmede 
önemli bir rol üsleniyor. Bu tecrübeden de 
faydalanarak, Avrupa Birliği başta olmak 
üzere farklı bölgesel yapılarla ekonomik ve 
siyasi ilişkilerimizi daha da güçlendirece-

ğiz. Milletimizle birlikte bölgemizdeki ve 
tüm dünyadaki dost ve kardeş milletlerin 
daha fazla refaha kavuşmasını istiyoruz. 
Bunun için gereken işbirliklerini daha da 
sıkılaştırarak, katma değerin bu coğraf-
yalarda üretilmesi için gereken adımları 
atacağız. Yakın coğrafyamızda huzur ve re-
fah ortamı için katkıda bulunmaya devam 
edeceğiz. 

Küresel düzeyde de daha özgürlükçü, kap-
sayıcı, adaletli bir düzenin tesisine öncülük 
yapacağız. Bu anlayışla Türkiye, bugün ol-
duğu gibi gelecekte de demokrasi ve adale-
ti sadece kendi insanı için değil tüm insan-
lık için istemeye devam edecektir. “Dünya 
5’ten büyüktür” çağrımızı kararlılıkla ifade 
etmeyi sürdüreceğiz. Yeniden şekillenen 
dünyada, her alanda rekabet üstünlüğüne 
sahip, girişimci ve yenilikçi anlayışın top-
lumun tüm kesimlerine yayıldığı, refahını 
adaletle paylaşan, milli değerlerini evren-
sel değerlerle buluşturan, Güçlü ve Büyük 
Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Vakit 
Türkiye Vakti…

Yeni Dönemde, Meclis’i Daha 
Güçlü Bir Yere Taşıyacağız

Kardeşlerim,

Seçim beyannamemizin ikinci kısmını 
yeni yönetim modelimiz oluşturuyor. Bi-
lindiği gibi, 24 Haziran seçimleri, aynı za-
manda yeni yönetim sistemimizi ilk defa 
hayata geçirmemize vesile olacak. Mille-
timiz 24 Haziran’da, bir sandıkta kendini 
temsil etmek üzere Meclis’e göndereceği 
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milletvekillerini, diğer sandıkta kendini 
yönetecek Cumhurbaşkanını seçecek. Bu-
nun için yeni dönemi; Güçlü Meclis, Güçlü 
Hükümet, Güçlü Türkiye umdesiyle ifade 
ediyoruz. 

Güçlü Meclis’i ve Güçlü Hükümet’i, ba-
ğımsız ve tarafsız yargıyla tamamlayarak, 
demokrasimizi sağlam temeller üzerine 
oturtuyoruz. Meclis’le Cumhurbaşkanı 
ne kadar ahenk ve işbirliği içinde çalışır-
sa, Türkiye o kadar kazanacaktır. Bunun 
için, 24 Haziran’da, Cumhurbaşkanlığını 
kazanmak kadar Meclis’te çoğunluğu elde 
etmeyi de önemli görüyoruz. Türkiye’de, 
Meclis’in itibarı en çok AK Parti iktidarları 
döneminde artmıştır. Partilerin araların-
daki kavgalar sebebiyle millete hizmet ve-
remez hale gelmiş olan Meclis’imizi, tari-
himizin en büyük reformlarına imza atan 
bir kurum haline dönüştürdük. 27 Nisan 
e-muhtırasından 15 Temmuz darbe giri-
şimine kadar demokrasimize yönelik tüm 
tehditler karşısında dimdik duran Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, milletimizin gözün-
de adına yakışır bir konuma gelmiştir. 

Yeni dönemde, Meclis’i daha güçlü bir 
yere taşımakta kararlıyız. Mevcut sistem-
de Meclis, kanun tasarılarını hazırlayan 
hükümetin gölgesi altında kalıyordu. Yeni 
sistemde ise Hükümeti temsil eden Cum-
hurbaşkanı, bütçe dışında Meclis’e kanun 
teklif edemiyor. Böylece, kanun yapma 
yetkisini tek başına ve sadece milletve-
killerine vererek, Meclis’i gerçek gücüne 
kavuşturduk. Meclis’in hükümeti denet-
leme yetkileri, daha da artırılmış olarak 
yeni dönemde de sürüyor. Cumhurbaşkanı 

tarafından kurulacak hükümet ise, karar-
nameler ve diğer düzenleyici işlemlerle, ta-
mamen milletimize hizmete odaklanacak-
tır. Kararların daha hızlı alınacağı ve daha 
etkin uygulanacağı yeni sistem, ülkemize 
çok ciddi zaman maliyeti olan sıkıntıları 
ortadan kaldıracaktır. 

Seçimlerin hemen ardından Cumhurbaş-
kanına bağlı olan kamu yönetimi tepeden 
başlayarak aşağıya doğru yenilenecek, re-
forma tabi tutulacaktır. Bu konudaki halen 
devam eden hazırlıklarımızı, seçimlerin 
ardından yürürlüğe sokacağız. 

Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı da 
önem verdiğimiz bir başka husustur. 15 
Temmuz darbe girişiminin ardından, di-
ğer kurumlarımız gibi, yargıda da darbe 
ve vesayet kalıntılarını ortadan kaldır-
mak için gereken adımları attık. Yargı-
nın sadece kendi işiyle uğraşacağı, dar-
beci ve vesayetçi yapıların etkisinden 
uzak kalacağı bir sistemi kurma yolun-
da önemli mesafe kat ettik. Önümüzde-
ki dönemde yargının bağımsızlığını ve 
tarafsızlığını güçlendirmeyi sağlayacak 
adımları atmayı sürdüreceğiz. 

Geleneksel İrfan Merkezleri ile 
Cemevlerine Hukuki  
Statü Tanıyacağız

Kardeşlerim,

Seçim beyannamemizin üçüncü bölümün-
de milletimizle güçlü demokrasi hedefi-
mizi paylaşıyoruz. Biz demokrasiyle kal-
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kınmayı birbirinin tamamlayıcısı olarak 
gördük ve tüm çalışmalarımızı bu anlayışla 
yürüttük. AK Parti, iktidara geldiği günden 
beri, Türkiye’de hakları ve özgürlükleri 
gerçek anlamda tesis eden, standartlarını 
sürekli yükselten partidir. Önümüze çıkan 
sorunlar ne kadar büyük olursa olsun, asla 
demokrasiden, özgürlüklerden, haklardan 
taviz vermedik. AK Parti’nin hak ve özgür-
lükler konusunda bugüne kadar yaptıkla-
rını saymaya kalksak, karşımıza gerçekten 
çok uzun bir liste çıkar.

24 Haziran seçimlerinden sonra da, de-
mokrasimizi geliştirmeye devam edecek, 
Türkiye’yi ekonomide olduğu gibi demok-
rasi liginde de bir üst sınıfa çıkartacağız. 
Toplumdaki her bireyin hayat tarzına 
gösterdiğimiz saygıyı, bundan sonra da 
sürdüreceğiz. Yeni dönemde geleneksel 
irfan merkezlerimiz ile cemevlerine hu-
kuki statü tanıyacağız. Devletin siyasi, 
idari, adli ve ekonomik düzeninin temel 
haklar merkeze alınacak şekilde geliştiril-
mesini sağlayacağız. Yasaklarla ve yasakçı 
zihniyetle mücadelemizi artırarak devam 
ettireceğiz. Biliyorsunuz biz iktidara gel-
diğimizde milletimize “3 Y” ile mücadele 
sözü vermiştik. Bunlar, yasaklar, yoksul-
luk ve yolsuzluktu. Yeni dönemde de bu 
mücadelemizi sürdüreceğiz. 

Ana muhalefetin 15 Temmuz’u “kontrollü 
darbe” olarak yaftalaması ve sadece terörle 
mücadele için kullanılan olağanüstü hal 
uygulamasını diline dolaması, demokrasi-
miz bakımından utanç vericidir. Tüm dün-
yanın bizi darbeler ve terör örgütleri karşı-
sındaki duruşumuz sebebiyle takdir ettiği 

bir süreçte, ana muhalefetin böyle bir tavır 
takınmasını milletimiz unutmayacaktır. 

Bizim bir laiklik tanımımız var. AK Parti 
laikliği; dini özgürlüklerin ve farklı hayat 
tarzlarının, hukuk devletinin teminatı 
altına alınması ve devletin bütün inanç 
gruplarına eşit mesafede durması olarak 
görüyor. Tek parti yönetiminde, darbe ve 
vesayet dönemlerinde milletimize karşı 
baskının bir aracı haline getirilen laiklik 
anlayışına karşı, biz kendi tanımımızı mil-
letimizin takdirine sunuyoruz. Bu çerçeve-
de, FETÖ başta olmak üzere, insanlarımı-
zın inançlarını istismar ederek devlete ve 
sivil siyasete tasallut eden yapılarla müca-
deleyi de kararlılıkla devam ettireceğiz. 

Kendi partimizden başlayarak, devlet yö-
netiminin her kademesinde istişareyi ve 
katılımcılığı en üst düzeye çıkarmak için 
çalıştık. Özellikle sivil toplum alanının 
sağlıklı işleyebilmesi için devletin düzen-
leyici rolünü artırmayı hedefliyoruz. Bu 
kapsamda sivil toplum kuruluşlarının hu-
kuki statülerinden diğer kurumlarla ilişki-
lerine, mali kaynaklarına kadar tüm işlem-
lerini şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya 
kavuşturacağız. Hukukun üstünlüğü ilke-
sini esas alarak, herkesin hakkını daha iyi 
koruyabileceği yöntemler geliştireceğiz. 

Yargının, milletimizin gözünde hak ettiği 
saygın yere gelebilmesi için gereken re-
formları kararlılıkla sürdüreceğiz. Mille-
timizin adalet talebinin karşılanabilmesi 
için yargı süreçlerini hızlandırma, kolay-
laştırma ve basitleştirme çalışmalarına de-
vam edeceğiz. 
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Milletimizin huzur içinde yaşayabilmesi 
için, güvenlik konusunda ortaya çıkan yeni 
durumlara karşı gereken tedbirleri süratle 
alacağız. Mahalle ve semt bekçilerini yay-
gınlaştırarak, tüm sokaklarımızı huzurlu 
hale getireceğiz. Güvenlik politikalarımızı, 
hiçbir istisna olmaksızın tüm vatandaşla-
rımızı kapsayacak şekilde uygulayacağız. 
Günümüz dünyasının kanayan yaraları 
olan örgütlü suçlar, siber suçlar, narkotik 
suçlar ve kaçakçılıkla daha etkin mücade-
le edecek yöntemleri geliştireceğiz. Terör 
örgütleriyle mücadelemizi, inlerine kadar 
girmek suretiyle, kesintisiz bir şekilde de-
vam ettireceğiz. 

Okullarımız Tam Gün 
Eğitime Geçecek

Kardeşlerim,

Seçim beyannamemizin dördüncü başlı-
ğını İnsan ve Toplum olarak belirledik. 
AK Parti, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” 
anlayışıyla iktidara gelmiş ve tüm icraat-
larını bu doğrultuda gerçekleştirmiştir. Bu 
çerçevede, eğitimin altyapı eksiğini, geçti-
ğimiz 16 yılda büyük ölçüde tamamladık. 
Önümüzdeki yıldan itibaren, tüm okulları-
mız tam gün eğitime geçebilecek hale ge-
lecektir. Yeni dönemde tüm imkânlarımızı 
ve gücümüzü, eğitimin niteliğini yükselt-
meye hasredeceğiz. Hedefimiz, tarihsel, 
toplumsal ve kültürel gerçeğimize dayalı 
potansiyelimizin tüm boyutlarıyla açığa çı-
karılmasını sağlayacak, bireyden topluma, 
yerelden evrensele, geçmişten geleceğe 
uzanan bir eğitim ortamı inşa edebilmek-

tir. Bunun için eğitimde bir kalite sefer-
berliği başlatıyoruz. Kurumsal yapılardan 
okul türlerine, öğrencilerin becerilerinin 
yönlendirilmesinden öğretmenlerimizin 
niteliklerine kadar eğitimin her alanında 
çok önemli reformları hayata geçireceğiz. 
Müfredatı, ülkemizin ihtiyaçlarına ve ça-
ğın gereklerine göre güncelleyeceğiz. Üni-
versitelerimizi, dünya çapında markalar 
çıkartacak şekilde destekleyeceğiz. 

Kültür ve sanat, yeni dönemdeki öncelik-
lerimizin arasında yer alacak bir diğer ko-
nudur. Sivil toplum ağırlıklı olarak kültür 
sanat faaliyetlerine daha fazla kaynak ayı-
racağız. Telif haklarından kültür mirasımı-
za kadar her alanda, eksiklikleri tamam-
layacak, ülkemizi daha ileriye taşıyacağız. 
Kültürümüzün dünyaya tanıtımında çok 
önemli yeri olan sinema ve televizyon di-
zilerine özel destek vereceğiz. Kütüpha-
nelerimizi, yaşayan mekânlar anlayışıyla, 
gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatan-
daşlarımız için cazibe merkezleri haline 
dönüştüreceğiz. Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesinde inşaatı bitmek üzere olan, 5 mil-
yon kitap kapasiteli kütüphanemizi, dün-
ya çapında bir merkez haline getireceğiz. 
Rami Kışlasını, restorasyonunu tamamla-
dıktan sonra, 7 milyon kitaba sahip bir kü-
tüphaneye dönüştüreceğiz. Nüfusu 5 binin 
üzerindeki tüm yerleşim birimlerimizin 
kütüphaneye kavuşmasını sağlayacağız. 
Aynı şekilde kültür merkezlerimizi de yay-
gınlaştırıyoruz. Ülkemizde kültür merkezi 
olmayan ilimiz kalmayacak. 

Sağlık, AK Parti’nin en başarılı olduğu 
alanlardan biridir. Önümüzdeki dönem-
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de sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırıl-
masına yönelik çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Özellikle aile hekimliğini daha 
da geliştirip yaygınlaştıracağız. Şehir Has-
taneleri projemiz, hamdolsun, meyveleri-
ni vermeye başladı. Şu ana kadar Yozgat, 
Mersin, Isparta, Adana, Kayseri Şehir Has-
tanelerimizi hizmete açtık. Manisa, Elazığ, 
Eskişehir ve Ankara Bilkent Şehir Has-
tanelerimizi de bu yıl hizmete alıyoruz. 
Ülkemize kazandıracağımız 40 bin yatak 
kapasiteli Şehir Hastanelerimiz, ülkemiz-
de sağlık hizmetlerinin standardını bir üst 
seviyeye çıkaracaktır. Sağlıklı nesiller için 
normal doğumları teşvik ediyoruz. Kan-
serden diyabete, ağız ve diş sağlığından ge-
leneksel tıbba kadar, sağlığın her alanında 
milletimize daha iyi hizmetler vermek için 
çalışmayı sürdüreceğiz. Yerli aşıdan tıbbi 
cihaza kadar, sağlık sektöründe de yerlileş-
me oranını sürekli yükselteceğiz. 

Türkiye Genom Projesi kapsamında ülke-
mizdeki nüfusun gen havuzunu çıkaracak 
ve kişiye dayalı tıp uygulamalarını gelişti-
receğiz. Gençlerimize sadece güvenmekle 
kalmıyor, aynı zamanda onlara her alan-
da en iyi geleceği hazırlamaya çalışıyoruz. 
Nitelikli eğitimle gençlerimizin sadece iş 
değil, aynı zamanda kariyer sahibi olmala-
rını da hedefliyoruz. Lisans, yüksek lisans 
ve doktora programlarında yurt dışı eği-
tim imkanlarını artırarak, dünyayı bilen, 
tanıyan ve oradaki birikimleri ülkemize ta-
şıyacak bir kuşak yetiştirmeye çalışıyoruz. 
Bir dönem Türkiye’nin en önemli sorunu 
olan üniversite ve yurt konusunda attığı-
mız adımları taçlandıracak projeleri yeni 
dönemde hayata geçireceğiz. 

Siyasette gençlerin önünü açan biz olduk. 
Seçilme yaşını önce 25’e, şimdi de 18’e dü-
şürerek, gençlerin enerjisini siyasete daha 
fazla yansıtmayı amaçlıyoruz. Gençlerimi-
zi istihdamdan spora kadar her alanda des-
teklemeyi sürdüreceğiz. 

Kadınlarımızı, hayatın her alanında hak et-
tikleri yere getirme konusunda gerçekten 
çok önemli mesafe kat ettik. Siyasetten bü-
rokrasiye, kültür ve sanattan sivil toplum 
faaliyetlerine kadar her alanda kadınların 
etkin birer fert olarak süreçlere katılımını 
artırmayı sürdüreceğiz. Kadına şiddetten 
çocuk yaşta evliliğe kadar, kadınlarımızın 
mağduriyetine yol açan sorunlarla müca-
deleyi de devam ettireceğiz. 

Milletimizin omurgası olarak gördüğümüz 
ailenin güçlendirilmesi, çocuk sayımızın 
artırılarak nitelikli bir şekilde yetiştiril-
mesi, sosyal politikalarımızın ana eksenini 
oluşturuyor. Çocuklarımızın insani ve ah-
laki değerlere sahip, bilinçli, iyi eğitimli, 
saygılı ve kendine güvenen fertler olarak 
yetişmesini sağlayacağız. Yurt dışındaki 
vatandaşlarımızın ve onların çocuklarının 
sorunlarının çözümü için yeni projeleri 
hayata geçireceğiz. 

Yoksullukla mücadele en başarılı olduğu-
muz alanlardan biridir. Hedefimiz, geliş-
miş ülkelerdeki standartlara uygun şekil-
de, günlük 4,3 doların altında bir harcama 
ile yaşamak zorunda kalan kimse bırakma-
maktır. Yaşlılarımıza ve engellilerimize yö-
nelik çok önemli projelerimiz var, hepsini 
de yeni dönemde hayata geçireceğiz. 
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Sağlıklı bir toplumun önemli bir aracı olan 
sporu, altyapısı ve insan kaynağıyla geliş-
tirmeyi sürdüreceğiz. 

Çalışma hayatında, çağımızın ihtiyaçları-
na uygun şekilde, esnekliği esas alan, ça-
lışma barışını ve sosyal huzuru güçlendi-
ren bir yaklaşımla reformlarımıza devam 
edeceğiz. Nitelikli işgücünü ülkemize 
çekmek için yeni politikalar geliştirece-
ğiz. Türkiye, dünyanın en gelişmiş sosyal 
güvenlik sistemine sahip ülkelerinden bi-
ridir. Emeklilerimize, kurban ve ramazan 
bayramlarında 1.000’er lira ikramiye ve-
rerek, bu mübarek günlerde onlara önem-
li bir destek sağlıyoruz. 

Enflasyon Sorununu Ülkemizin 
Gündeminden Çıkartmakta 
Kararlıyız

Kardeşlerim,

Seçim beyannamemizin beşinci başlığı İs-
tikrarlı ve Güçlü Ekonomi’dir. Bizim eko-
nomideki başarımızın sırrı, güven ve is-
tikrar iklimini sağlayabilmiş olmamızdır. 
Yeni dönemde de güven ve istikrarı güç-
lendirmek için çalışacağız. Özellikle mali 
disiplin ve finansal istikrar konusunda en 
küçük bir taviz vermeyeceğiz. Yüksek bü-
yüme, ekonomi politikalarımızın lokomo-
tifidir. İhracatıyla, istihdamıyla, yatırım-
larıyla büyümeyi destekleyecek her adımı 
kararlıkla atmayı sürdüreceğiz. Rekabet 
gücümüzün yüksek olduğu alanlardan 
başlayarak dijital dönüşüme hız vereceğiz. 
Yüksek katma değerli sektörlerin ekono-

mimiz içindeki payını artırarak, rekabet 
gücümüzü yükselteceğiz. Üretimimizin ve 
ihracatımızın ithalata olan bağımlılığını 
azaltacağız. Sermaye piyasalarımızı yeni 
araçlarla derinleştirerek, işletmelerimizin 
bu imkânları daha etkin kullanmasını sağ-
layacağız. 

Enflasyonla mücadele konusunda yeni 
ve çok ciddi önlemleri, seçimden hemen 
sonra yürürlüğe koyacağız. Epeyce geri-
lettiğimiz, ancak son dönemde bir parça 
yukarıya doğru hareketlenen enflasyon 
sorununu ülkemizin gündeminden çıkart-
makta kararlıyız. 

Cari açığı yapısal sorun olmaktan çıkar-
tıp, kalıcı bir şekilde düşüreceğiz. Böylece 
dış kaynak ihtiyacımızı azaltarak, ekono-
mimizi daha dayanıklı hale getireceğiz. 
Yeni pazarlar bularak, ürün çeşitliliğine 
giderek, ihracatçılarımızın rekabet gücü-
nü artıracağız. 

KOBİ’lerin verimliliğini artıracak, dijital 
dönüşümlerini destekleyeceğiz. Türkiye 
Cumhuriyeti 100’üncü yılına dijital dönü-
şümünü tamamlamış, yüksek verimlilikle 
çalışan güçlü bir sanayiye sahip, yüksek 
katma değerli tarımsal üretimi olan, kü-
resel bazda örnek gösterilen bir hizmetler 
sektörü ile girecektir. 

Kardeşlerim,

Beyannamemizin altıncı başlığını Stratejik 
Sektörler ve Yenilikçi Üretim olarak tespit 
ettik. Bilim, teknoloji, AR-GE konusunda 
başlattığımız çalışmaları, “Milli Teknoloji 
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Hamlesi” ile yeni bir boyuta taşıyacağız. 
Araştırmacı yetiştirmeden AR-GE destek-
lerine kadar pek çok alanda yeni prog-
ramları devreye alacağız. Antarktika’da 
kuruluş hazırlıklarını başlattığımız Türk 
Bilim Üssünü, önümüzdeki yıl faaliyete 
geçiriyoruz. 

İmalat sanayimizi, daha yüksek katma de-
ğer üreten, küresel rekabet gücü kazanmış 
bir yapıya dönüştüreceğiz. Kamunun ihti-
yaç duyduğu ürünlerin ülkemizde yüksek 
yerli katkıyla üretilmesini sağlayacak et-
kin bir mekanizma kuracağız. Yerlileştir-
me kapsamında, imalat sanayimizin 130 
milyar dolarlık ara malı ihtilatını oluştu-
ran 3 bine yakın ürünü 43 gruba ayırarak, 
öncelikle bunlara odaklanacağız. Yüksek 
teknolojiye dayalı yatırımlar için kurulan 
6 endüstri bölgesine 15 tane daha ilave 
edeceğiz. Ülkemizin en büyük liman pro-
jesinin de uygulandığı Filyos Endüstri Böl-
gesini, yüksek ve orta yüksek teknolojili 
yatırımlar için üretim merkezi haline geti-
receğiz. 

Enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, 
raylı sistemler, bilişim ve savunma sek-
törleri gibi öncelikli alanlarda teknolojik 
ürün yatırımlarını etkin bir şekilde destek-
leyeceğiz. Türkiye’nin Otomobili Projesini 
hızla hayata geçireceğiz. Deniz taşımacı-
lığında ilk aşamada 20 yaşını geçmiş 100 
civarındaki kosterden başlayarak, gemi fi-
lomuzu hızla yenileyeceğiz. Katma değeri 
yüksek kimyasalların üretimini özendire-
ceğiz. Petrokimya alanında ülkemizin ihti-
yacını karşılayacak yeni tesisler kurulma-
sını teşvik edeceğiz. 

Otoyol Ağımızı İki  
Katına Çıkartacağız

Savunma ve havacılık sanayi, önem verdi-
ğimiz bir başka alandır. Yaşadığımız tecrü-
beler, savunma sanayinde güçlü olmadan 
hedeflerimize ulaşamayacağımızı göster-
miştir. Bunun için teknolojik dönüşümü 
arkadan takip eden değil, bu dönüşüme 
liderlik eden yatırımlara öncelik veriyo-
ruz. Silahlı ve silahsız İnsansız Hava Araç-
ları konusunda elde ettiğimiz başarı, bize 
güç ve moral vermiştir. İşte bu başarının 
neticesi Afrin’dir, Cerablus’tur. Şu anda iç 
güvenlikte de bu başarının neticesini alı-
yoruz. Özel sektörün savunma, havacılık 
ve uzay alanında daha etkin hale gelmesi 
gerekiyor. Teşvik sistemlerini bu alanları 
kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Savun-
ma sanayi, ihracatımızda da giderek önem-
li bir yer kaplıyor. Bu alandaki çalışmala-
rımızı, özellikle dost ve kardeş ülkelerin 
ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde geniş-
leteceğiz. 

Altay Milli Tankı, seri üretim aşaması-
na geldi. Motorları yerli olarak tasarlayıp 
üretecek adımları attık. Bu çalışmaları 
yeni dönemde hızla sonuçlandırıp, ticari 
kullanım aşamasına getireceğiz. İnsansız 
Savaş Uçakları konusunda AR-GE çalışma-
ları başlatacağız. Açık denizlerde de görev 
yapabilecek havuzlu çıkarma gemisinin 
üretimini süratle tamamlayarak, donan-
mamıza dahil edeceğiz. Hava savunma 
sistemleri projelerinde önemli mesafe kat 
ettik, bunları da hızla bitireceğiz. Uzayda 
bayrağımızı temsil edecek çalışmaları yü-
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rütecek Uzay Ajansımızı bu yıl kuruyoruz. 

Enerjiyi, stratejik bir sektör olarak görü-
yoruz. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynak-
larımızı, mümkün olan en üst seviyede 
değerlendirmeyi hedefliyoruz. Doğalgaz 
kullanmayan ilimiz ve büyük ilçemiz kal-
mayacak. Yerli kömürü, elektrik üretimin-
de en iyi şekilde değerlendireceğiz. Ma-
dencilik sektöründe arama, üretim, ithalat 
ve ihracat politikalarımızı, ülkemizin ihti-
yaçlarına göre gözden geçirecek, çevreyle 
uyumlu hale getireceğiz. Bor başta olmak 
üzere, ülkemizin sahip olduğu değerli 
hammaddeleri, en etkin şekilde kullanma 
çalışmalarına devam edeceğiz. 

Tarım politikalarımızı, gıda güvenliğimizi 
temin edecek şekilde geliştireceğiz. Hede-
fimiz, 2023 yılında tarımsal milli gelirimi-
zi 150 milyar dolara, tarımsal ihracatımızı 
da 40 milyar dolara çıkarmaktır. Bunun 
için tarım desteklerini yeniden düzenle-
yerek daha etkin hale getireceğiz. Tarıma 
dayalı ekonomik yatırımları, yüzde 50 
hibe ile desteklemeyi sürdüreceğiz. Yüksek 
teknolojili seracılık ve dikey tarım gibi mo-
dern teknikleri yaygınlaştıracağız. Sertifi-
kalı tohum kullanımına destek vereceğiz. 
Sudan’da kiralanan 780 bin hektar tarım 
arazisini, yatırım yapmaları için girişimci-
lerimize açacağız. 

Hayvan varlığımızı artırarak, kırmızı et 
tüketiminde kendi kendine yeterli bir ülke 
haline geleceğiz. Özellikle Doğu Anado-
lu Bölgemizde hayvancılığın gelişmesine 
özel önem vereceğiz. 

Ulaştırma, AK Parti iktidarlarının en ba-
şarılı olduğu alanlardan bir diğeridir. Eko-
nomimizin can damarı olan ulaştırma ve 
lojistik altyapımızı geliştirmeye devam 
edeceğiz. Otoyol ağımızı iki katına çıkar-
tacağız. Bölünmüş yol ağımızı 26 bin kilo-
metreye çıkardık, bunu da 36 bin 500 kilo-
metreye ulaştıracağız. 

Havacılık ve denizcilik sektörlerinde ül-
kemizi dünyanın en önemli transit mer-
kezlerinden biri haline getireceğiz. De-
miryollarında hızlı tren hatlarını süratle 
tamamlayarak, milletimizin hizmetine su-
nacağız. Demiryolu ağımızı 25 bin kilomet-
reye, hızlı tren hatlarımızın uzunluğunu 
13 bin kilometreye çıkartacağız. Özel sek-
törü demiryolu taşımacılığında da etkin 
olmaya teşvik edeceğiz. Kentiçi ulaşımda 
yerel yönetimler raylı sistemleri daha fazla 
kullanacak. İstanbul ile birlikte 9 yeni ha-
valimanını daha hizmete alacağız. 

2020 ve 2021 yıllarında iki yeni uyduyu 
daha uzaya göndererek, bu alandaki yeri-
mizi perçinleyeceğiz. Haberleşme altyapı-
mızı geliştirecek, geniş bant abone sayısını 
90 milyona, fiber abone sayısını 10 milyo-
na ulaştıracağız. 

Yerel Yönetim Reformuyla, 
Belediyelerin İcrai Gücünü 
Artıracağız

Kardeşlerim,

Seçim beyannamemizin yedinci başlığı 
Çevre, Şehircilik ve Yerel Yönetimler’dir. 
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Sürdürülebilir, kapsayıcı ve dengeli kalkın-
ma yaklaşımımız çerçevesinde, ülkemizin 
her ferdini ve bölgesini kuşatacak bir viz-
yonu hep birlikte hayata geçireceğiz. Çev-
re sorunlarına ve iklim değişikliğine karşı 
alınacak tedbirleri uygulamayı, gelecek ne-
sillere karşı sorumluluğumuzun bir gereği 
olarak görüyoruz. Başlattığımız “sıfır atık” 
projesiyle, dünya çapında bir model orta-
ya koymayı amaçlıyoruz. Atıksu arıtma ve 
entegre katı atık yönetimi hizmetlerinin, 
2023 yılına kadar şehirlerde yaşayan tüm 
vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlayacak 
altyapıyı kuracağız. 

Ülke çapında korunan alanlarımızın sa-
yısını 653’e çıkartacak, buralarda kuraca-
ğımız altyapı ve vereceğimiz hizmetlerle 
135 milyon ziyaretçiyi ağırlayacağız. ÇED 
süreçlerinin daha etkin uygulanmasını te-
min edeceğiz. Su havzalarının tamamını 
koruma altına alacak bütüncül bir yöne-
tim modeline geçeceğiz. Taşkın koruma 
tesislerimizin sayısını iki katından fazla 
artırarak, 10 bine çıkartacağız. Melen ve 
Yeşilçay Projeleri ile İstanbul’un, Gerede 
Projesi ile Ankara’nın, Düzbağ Projesi ile 
Gaziantep’in içmesuyu sorunlarını çözece-
ğiz. Ergene Havzası Eylem Planını kararlık-
la uygulayacağız. Orman alanlarımızın bü-
yüklüğünü, ülkemizin üçte birine yakınını 
kapsayacak şekilde 233 milyon dekara çı-
kartacağız. 

Şehircilik konusunda çok önemli atılımlar 
gerçekleştirdik. Tarihimizden aldığımız il-
hamla, insanın aynası olarak gördüğümüz 
şehirlerimizi, karakter sahibi mekânlarla, 
estetik, huzurlu ve güvenli hayat alanları 

haline dönüştürmekte kararlıyız. Şehir ve 
şehir yönetimini, birbirinin tamamlayıcı 
unsurları olarak görüyoruz. Bunun için 
insanı merkeze alan, kültürün, sanatın, ye-
şilin vazgeçilmez parçaları olduğu şehirler 
kurmak ve yaşatmak istiyoruz. İstanbul 
başta olmak üzere, marka değeri yüksek 
şehirlerimizi küresel düzeyde cazibe mer-
kezleri haline dönüştüreceğiz. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 
uygun şekilde, kapsamlı bir yerel yönetim 
reformu gerçekleştirerek, belediyelerin 
icrai gücünü artıracağız. Belediye Meclis-
lerinin denetim yetkisini artırarak, katı-
lımcılığı ve hesap verilebilirliği güçlendi-
receğiz. Büyükşehir Belediyelerinde akıllı 
kent uygulamalarını destekleyeceğiz. Yerel 
yönetimlerin altyapı projelerine daha fazla 
kaynak sağlayacağız. Geçmişte gecekondu-
laşma ve çarpık yapılaşma sebebiyle sıkın-
tılar yaşayan şehirlerimizi, kentsel dönü-
şüm projeleriyle yaşanabilir yerler haline 
getirmeyi sürdüreceğiz. 

Polis, Öğretmen, Hemşire ve Din 
Görevlilerinin Ek Göstergelerini  
3 Bin 600’e Çıkartacağız

Kardeşlerim, 

Beyannamemizin sekizinci ve son başlığını 
Dış Politika ve Milli Güvenlik konusu oluş-
turuyor. Dış politikada, hakkaniyet eksenli 
yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Bağımsız 
ve inisiyatif alan dış politika uygulamala-
rımızla öncü bir ülke haline getirdiğimiz 
Türkiye’yi, bölgesel ve küresel düzeyde 
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daha da güçlendireceğiz. Bölgemizin, de-
mokrasiye ve insan haklarına saygılı, istik-
rarlı yönetimlere kavuşması için çalışmayı 
sürdüreceğiz. Birleşmiş Milletler başta ol-
mak üzere tüm uluslararası platformlar-
da, insanlığın vicdanı, mazlumların sesi 
olduk, olmaya devam edeceğiz. “Dünya 
5’ten büyüktür” çağırımızı her platformda 
tekrarlayacağız. 

Dış politikada elde ettiğimiz kazanımların 
ticaret ve yatırım olarak ülkemize dönme-
sine yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz. 
İkili ve çok taraflı işbirliklerini geliştire-
rek, dünyanın her yerinde ülkemizin daha 
etkin temsilini sağlayacağız. 

Stratejik bir hedef olarak gördüğümüz Av-
rupa Birliği üyeliği için çalışmaktan vaz 
geçmeyeceğiz. ABD ile yaşadığımız sorun-
ları aşarak, müttefiklik ruhuna uygun bir 
ilişki tesis etmenin yollarını arayacağız. 
Rusya ile gayet iyi bir zemine oturan iliş-
kilerimizi daha da geliştireceğiz. Balkan 
ülkeleri ile tarihi birlikteliğimizden aldı-
ğımız güçle daha yakın ilişkiler kuracağız. 
Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savun-
mayı sürdürecek, Kırım’ın asli halkı olan 
Tatar Türklerinin güvenlik ve refahının 
teminini, önceliğimiz olarak koruyacağız. 
KKTC’yi siyasi ve ekonomik olarak destek-
leyecek, Ada’da adil bir çözüme ulaşılması 
için çaba göstermeye devam edeceğiz. Orta 
Asya ülkeleri ile giderek gelişen ilişkile-
rimizi, siyasi, kültürel, ekonomik olarak 
daha ileri boyutlara taşıyacağız. Kuzey Af-
rika ve Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerimizi 
derinleştirecek, halklarımız arasındaki 
kültürel ve beşeri ilişkileri geliştireceğiz. 

Filistin halkı kendi özgür vatanlarına ka-
vuşana, ilk kıblemiz Kudüs barışa ve huzu-
ra erişene kadar çaba göstermeye devam 
edeceğiz. Irak’ta kalıcı istikrar ve güven-
liğin sağlanmasına yönelik gayretleri des-
tekleyeceğiz. 

Suriye toprakları tüm teröristlerden arın-
dırılana kadar, bu ülkedeki faaliyetleri-
mizi artırarak sürdüreceğiz. Ülkemizde-
ki Suriyeli kardeşlerimizin, güvenliğini 
sağladığımız bölgelere dönüşlerini teşvik 
edeceğiz. Dünyanın geleceği olarak gör-
düğümüz Afrika’da, her alanda daha etkin 
şekilde yer almak için çaba göstereceğiz. 
G-20, İslam İşbirliği Teşkilatı, D-8, KEİ gibi 
oluşumları en etkin şekilde kullanmakta 
kararlıyız. Yurt dışında yaşayan milyonlar-
ca vatandaşımızın haklarını korumak için 
gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. 

Hiçbir ayrım yapmaksızın tüm terör örgüt-
leriyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Terör 
örgütlerinin ülkemizi hedef alan saldırıla-
rı yanında, propaganda ve finans kaynak-
larının kesilmesine yönelik tedbirleri yay-
gınlaştıracağız. 

Bu vesileyle, polis, öğretmen, hemşire ve 
din görevlilerimize önemli bir müjde ver-
mek istiyorum. Polislerimizin, öğretmen-
lerimizin, hemşirelerimizin, din görevlile-
rimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik 
ek göstergelerini 3 bin 600’e çıkaracağız. 
Böylece, ülkeleri ve milletleri için fedakârca 
çalışan bu kamu görevlerimizin, emekli-
lerinde verdikleri hizmetlerin karşılığını 
alabilmelerini temin ediyoruz. Türkiye’yi 
büyütürken, tüm kesimlerin hak ettikleri 
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refaha ulaşmalarını sağlamakta kararlıyız. 
Yeni döneme yepyeni bir anlayışla başlıyo-
ruz. Çünkü Vakit Birlik Vakti… Çünkü Va-
kit Türkiye Vakti… Erdem, irade, cesaretle 
Türkiye şahlanacak.

Kanal İstanbul’a Start  
Vermekte Kararlıyız

Kardeşlerim,

Şimdi geliyorum, seçim beyannamemizin 
ekinde yer alan projelerimize… AK Parti, 
Türkiye’ye en büyük yatırımları yapan, en 
önemli projeleri kazandıran partidir. Bu-
güne kadar yaptıklarımız ortada. Halen 
devam eden yatırımlarımız, projelerimiz 
var. Bir de, yeni açıklayacağımız projele-
rimiz bulunuyor. Beyannamemizin basılı 
halindeki 146 proje, aslında binlerce proje 
arasından seçip buraya koyduklarımızdan 
oluşuyor. Tabii, bu 146 projeyi tek tek an-
latmak da çok zaman alacağı için, şöyle her 
başlıktan birer ikişer örneği sizlerle pay-
laşmakla yetineceğim. 

İstanbul’daki AKM Projesiyle, şehrimize 
dünya çapında bir eser kazandırıyoruz. 
İnşallah önümüzdeki yıl hizmete girecek 
yeni AKM, İstanbul’un en önemli değer-
lerinden biri olacaktır. Ankara’da Türkiye 
Uygarlıklar Müzesi adıyla, ülkemizin her 
köşesinden eserlerin yer alacağı dev bir 
külliye kuracağız. Somut kültürel mirası-
mızı gelecek nesillere aktarmak için Dijital 
Kültür Arşivi oluşturuyoruz. Yassıada ve 
Sivriada’yı Demokrasi ve Özgürlükler Ada-
sına dönüştürecek projemizi yeni dönem-

de hayata geçiriyoruz. İnşaat çalışmaları 
hızla devam ediyor. İnşallah muhteşem bir 
eser ortaya çıkacak. Biliyorsunuz, Adnan 
Menderes’in idam fermanını Yassıada’da 
yazdılar. Yassıada’yı Özgürlükler ve De-
mokrasi Adası’na dönüştüreceğiz.  

Sağlıkta, milli aşı üretimi, yerli plazma 
üretimi gibi, stratejik önemi haiz projeleri 
birer birer uygulamaya alacağız. 

Savunma sanayinde, başlattığımız ve çeşit-
li aşamalara getirdiğimiz projeleri tamam-
lamakla kalmayacak, sürekli daha da ileri-
ye taşıyacağız.  Karada, havada ve denizde, 
her alanda kendi kendimize yeterli olma 
yanında, önemli bir ihracatçı haline gelene 
kadar savunma sanayi projelerimizi geliş-
tirmeyi sürdüreceğiz. 

Ulaştırma alanında, yerli marka otomobili-
mizin üretimiyle ilgili proje hızla ilerliyor. 
Hedefimiz, önümüzdeki yıl prototipi ta-
mamlamak, 2021 yılında da ticari üretime 
geçmektir. Otoyollarımızın bir kısmının 
inşası zaten sürüyor, bir kısmına da yakın-
da başlıyoruz. İstanbul-İzmir Otoyolunun 
tamamını, önümüzdeki yıl sonuna kadar 
hizmete açıyoruz. Yeni havalimanımızın 
da ulaşımına katkıda bulunacak Kuzey 
Marmara Otoyolunun çok büyük bir bö-
lümünü önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. 
1915 Çanakkale Köprüsünün de içinde 
yer aldığı Tekirdağ-Balıkesir Otoyolunun 
tamamını 2022 yılına kadar bitirmeyi he-
defliyoruz. 

Ankara-Niğde Otoyolunun inşası sürüyor. 
Bu proje bittiğinde Edirne’den Şanlıurfa’ya 
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kadar kesintisiz otoyol ulaşımı sağlanmış 
olacak. Menemen-Çandarlı Otoyolunun in-
şası da başladı. Mersin-Taşucu Otoyolunun 
ihalesi birkaç ay içinde yapılıyor. Ayrıca, 
Ankara-Delice, Burdur-Alanya, Denizli-An-
talya, Ankara-Sivrihisar Otoyolları, 2023 
perspektifimizde yer alan projeler arasın-
da bulunuyor. 

Ovit Tünelini bu yıl, Zigana Tünelini önü-
müzdeki yıl tamamlamayı hedefliyoruz. 
Cizre ile Şırnak’ı birbirine bağlayan Cudi 
Tünelleri beton kaplama aşamasına geldi, 
inşallah yakında onları da hizmete açaca-
ğız. Mersin-Antalya arasında yer alan 34 
adet tünelden 15 tanesini tamamladık, 
kalanlarıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Ordu 
Çevre Yolundaki 4 tünelden ikisi bitti, di-
ğer ikisindeki çalışmalar devam ediyor. 
Zara-Suşehri arasındaki Geminbeli Tüneli-
ni önümüzdeki yıl hizmete açmayı planlı-
yoruz. Şebinkarahisar-Giresun arasındaki 
Eğribel Tünelinde ışık göründü, kazı ve 
destek çalışmaları sürüyor. Erzurum-Bay-
burt arasındaki Kop Tünelinde ışığı önü-
müzde yıl inşallah göreceğiz. Ayrıca, halen 
inşaatı süren çok sayıda tünelimiz bulunu-
yor. Tabii, tünel deyince, 3 katlı büyük İs-
tanbul Tüneli’ni saymadan geçmek olmaz. 

Dünyada bir ilk olacak bu projenin raylı 
bölümüyle, İstanbul’daki 9 farklı raylı sis-
temi birbirine entegre ediyoruz. Ayrıca, 
lastik tekerlekli araçlar için de yeni bir 
güzergâh oluşturmuş oluyoruz. 

Kanal İstanbul, sadece ülkemiz için değil 
dünya çapında dev bir projedir. Daha önce 
sözünü verdiğimiz, ancak bugüne kadar 

maalesef hayata geçiremediğimiz bu pro-
jeye, yeni dönemde start vermekte karar-
lıyız. Karadeniz ve Marmara’yı, yaklaşık 
45 kilometrelik bir kanalla birbirine bağ-
layacak bu proje, İstanbul’la birlikte tüm 
bölgenin ekonomisini, sosyal ve kültürel 
hayatını değiştirecek niteliktedir. ÇED ça-
lışmaları süren bu projenin finansman 
modeli konusunda da önemli görüşmeler 
yapılmıştır. İnşallah çok yakında bu proje-
yi ihaleye çıkartacağız. 

Hızlı tren hatları da bir başka önemli ula-
şım projemizdir. Halen devrede olan Anka-
ra, İstanbul, Eskişehir ve Konya hatlarına 
ilave olarak İzmir, Mersin, Sivas, Kayseri, 
Bursa hızlı tren hatlarındaki çalışmalar 
sürüyor. Bunun yanında, 2023 perspektifi-
mizde Erzurum’dan Samsun’a, Malatya’ya 
kadar pek çok şehrimizi hızlı tren konfo-
ruyla tanıştırmayı planlıyoruz. 

Tuz Gölü’nde ve Kuzey 
Marmara’da Doğalgaz Yer Altı 
Depolama Tesisleri Yapıyoruz

İstanbul’da inşası bitmek üzere olan yeni 
havalimanımız, Türkiye’nin prestij eser-
lerinden biridir. Hava ulaşımında ülke-
mizi, bölgenin en büyük, dünyanın sayılı 
merkezlerinden biri haline getirecek yeni 
havalimanımızın ilk etabını, inşallah 29 
Ekim tarihinde hizmete açıyoruz. Rize-
Artvin, Bayburt-Gümüşhane Yozgat, Kara-
man, Tokat, Çeşme-Alaçatı, Batı Antalya 
havalimanlarını da birkaç yıl içinde ta-
mamlamayı hedefliyoruz. 
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Filyos, Mersin ve Çandarlı Limanları, deniz 
ticaretimize yeni nefesler kazandıracaktır. 

Ankara şehir içi ulaşım hatlarını genişleti-
yoruz. AKM-Gar-Kızılay Metrosunu 2021 
yılında açıyor, Esenboğa Raylı Sistem Bağ-
lantısını bu yıl yatırım programına alıyo-
ruz. ANKARAY’ı Dikimevi’nden Doğu Çev-
re Yoluna kadar 10 kilometre, AŞTİ’den 
ODTÜ’ye kadar 5 kilometre uzatıyoruz. 
GAR ile Ovacık arasında, inşası süren Etlik 
Hastanesini de kapsayacak şekilde yeni bir 
metro hattı kuruyoruz. Yine GAR ile Kuyu-
başı arasında da bir başka hattın inşasını 
planlıyoruz. 

İzmir’de Körfez Geçiş Projesiyle kuzeyden 
gelen trafiğin doğrudan güneye akmasını 
sağlayacağız. İZBAN’ı 136 kilometreye çı-
kartan İzmir ile çevre ilçeleri ve hatta şehir-
leri birbirine bağlayan bu hattı Bergama’ya 
kadar 50 kilometre daha uzatıyoruz. 

İstanbul’u, raylı sistemlerle donatmayı sür-
düreceğiz. Hedefimiz, İstanbul’daki raylı 
sistemlerin uzunluğunu 1000 kilometreye 
çıkarmaktır. 

Konya, Gaziantep, Erzurum, Erzincan ve 
Kayseri’de birkaç yıl içerisinde raylı sis-
temleri hizmete almayı planlıyoruz. 

Tarımda, Silvan Barajı ve bağlantıları ile 
235 bin hektar alanı sulayacak, 200 bin 
insanımıza istihdam sağlayacağız. Suruç 
Ovası Sulaması Projesinin 56 kilometrelik 
kısmını bitirdik, kalanları da 2022 yılına 
kadar tamamlıyoruz. Aşağı Fırat Projesiyle 
216 bin hektar alanı sulamayı hedefliyo-
ruz. Şu ana kadar 43 bin hektarın inşaatını 

tamamladık, 91 bin hektardaki çalışmalar 
sürüyor. Yaklaşık 115 bin hektar alanı sula-
yacağımız Kralkızı-Dicle Projesinde 37 bin 
500 hektarı tamamladık, 65 bin hektarda 
inşaat çalışmaları devam ediyor. Bozova 
Sulaması Projesi 60 hektarı kapsıyor ve 28 
bin hektar sulamaya hazır hale geldi. 

Bugüne kadar 6 milyon hektarın üzerinde 
alanı toplulaştırarak, tarımda verimi ar-
tırdık. Bu yıl da 800 bin hektar alanı daha 
toplulaştırıyoruz. 

Enerjide Ilısu Barajı ve HES, gerçekten dev 
bir projedir. Bu yıl su tutmaya, önümüzde-
ki yıl elektrik üretmeye başlayacağımız bu 
projenin maliyeti 8,8 milyar liradır. Yusu-
feli Barajı ve HES’te 2020 yılında su tutul-
maya başlanacak. 

Bölgemizdeki en önemli doğalgaz boru 
hatlarından biri olan Azerbaycan’la birlik-
te hayata geçirdiğimiz TANAP’ın açılışını, 
inşallah 12 Haziran’da yapıyoruz. Bu hat-
tan, ilk etapta yılda 2 milyar metreküple 
başlayacak gaz akışı, 31 milyar metrekü-
pe kadar çıkabilecektir. Rusya ile birlikte 
yürüttüğümüz TürkAkım Doğalgaz Boru 
Hattı Projesinde, önümüzdeki yıl gaz akışı-
nın başlamasını bekliyoruz. Tuz Gölü’nde 
ve Kuzey Marmara’da iki büyük doğalgaz 
yer altı depolama tesisi yapıyoruz. 

Mersin Akkuyu’da, ülkemizin ilk nükle-
er güç santralinin inşası sürüyor. Türkiye 
için büyük öneme sahip bu santralin ilk 
ünitesini 2023’te devreye almayı planlıyo-
ruz. Sinop’taki nükleer güç santraliyle ilgi-
li çalışmalarımız sürüyor. 
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Güneş ve rüzgâr enerjisi konusunda çok 
önemli çalışmalar başlattık, bunları geliş-
tirerek devam ettireceğiz. 

Büyükşehirlerimizin içme suyu ihtiyaçları 
için pek çok projeyi hayata geçirdik, halen 
devam eden projelerimiz var. Hiçbir büyük 
şehrimizin içmesuyu sıkıntısı çekme ihti-
mali kalmayana kadar bu çalışmaları sür-
düreceğiz. 

Çevre alanında da çok önemli projelerimiz 
var. Ergene Havzasındaki sanayi tesisleri-
ni ve organize sanayi bölgelerini aynı çatı 
altında topluyoruz. Bunların atıksularını, 
çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf 
edecek tesisin inşasına başladık. Tesisin 
Çerkezköy bölümünü bu yıl, Ergene hattını 
önümüzdeki yıl tamamlamayı planlıyoruz. 

Atatürk Havalimanının Yerine 
Millet Bahçesi Kuracağız

Nüfusu 25 binin altındaki yerleşim yerleri-
nin içme suyu ve kanalizasyon projelerine 
yüzde 50 hibe vermeye devam edeceğiz. 
Katı atıklar için de benzer bir destek sağ-
layacağız. Şimdi geliyorum, bu seçimlerin 
bana göre en önemli projesine… İstanbul 
başta olmak üzere, özellikle merkezi bölge-
lerinde eski statlar bulunan şehirlerimiz-
de Millet Bahçeleri kuruyoruz. Bunların 
en önemlisi de, yeni yerine taşınacak Ata-
türk Havalimanının tamamında kuracağı-
mız Millet Bahçesidir. Dünyanın pek çok 
önemli şehrinde gördüğümüz ve gıptayla 
baktığımız şehir içi parklarının belki de en 
güzelini, bu projeyle İstanbul’a kazandırı-

yoruz. Ayrıca, Başakşehir, Maslak, Pendik 
ve Bakırköy’de 5 ayrı Millet Bahçesi daha 
oluşturuyoruz. Bunun yanında İstanbul’un 
farklı bölgelerinde 30 tane yeşil alan tesis 
ediyoruz. 

Ankara’da mevcut AKM alanını, İzmir’de, 
Eskişehir’de, Bursa’da, Trabzon’da, 
Gaziantep’te, Adana’da, Mersin’de, 
Samsun’da ve Malatya’da eski statların yer-
lerini Millet Bahçeleri haline çeviriyoruz. 
Şimdi soruyorum, kimmiş çevreci? Bugü-
ne kadar milyarlarca fidan diktik, dikiyo-
ruz. Böylece şehirlerimize, halkımızın ço-
luk çocuğuyla rahatça vakit geçirebileceği, 
dinlenebileceği, açık havada sporunu ya-
pabileceği alanlar kazandırmış oluyoruz. 

AR-GE’den haberleşmeye, Bölgesel ve Kır-
sal Kalkınmadan Sosyal Destek Programla-
rına kadar daha pek çok projemiz var. 

Kardeşlerim,

Gördüğünüz gibi sadece özetin özeti mahi-
yetinde, konulara sadece birkaç cümleyle 
değinerek dahi olsa seçim beyannamemizi 
anlatmak oldukça uzun sürdü. Milletimize 
taahhütlerimizin ve projelerimizin yer al-
dığı 360 sayfalık kitabımızda tüm detaylar 
var. Sizlerden bu perspektifi öncelikle çok 
iyi hazmetmenizi, bunun yanında seçim 
çevrelerinizdeki vatandaşlarımıza çok iyi 
anlatmanızı istiyorum. AK Parti’nin en 
büyük gücü milletiyle olan bağı ve elbette 
bunun bir parçası olan ülkemize yaptığı 
hizmetleridir. Hizmet siyasetinde bizimle 
yarışabilecek hiçbir parti yoktur. Varsın 
öteki partiler, öteki adaylar yalanla, ifti-
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rayla, kavgayla, gürültüyle vakit geçirsin. 
Siz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı mil-
letimize anlattığınızda, hepsinin önüne 
geçtiğinizi göreceksiniz. Tabii AK Parti 
milletvekili adayı olmak size çok büyük so-
rumluluklar yüklüyor. Ne diyor şairimiz: 

“Bir duruşu olmalı insanın;

Bir bakışı

Bir anlayışı

Bir aşkı

Bir davası olmalı…”

Evet… AK Parti milletvekili adayları duru-
şu olan, bakışı olan, anlayışı olan, aşkı ve 
davası olan insanlardır. Unutmayınız, siz-
ler aynı zamanda bir büyük medeniyet da-
vasının da temsilcisisiniz. Biz millet olarak 
bu topraklarda hep güzel başlangıçlar yap-
tık. İznik’te Selçuklu ile güzel bir başlan-
gıç yaptık. Söğüt’te Osmanlı ile güzel bir 
başlangıç yaptık. Ankara’da Cumhuriyet’le 
güzel bir başlangıç yaptık. 1950’de çok 
partili hayata geçerek güzel bir demokrasi 
başlangıcı yaptık. 16 yıl önce AK Parti ile 
demokrasi ve kalkınma yolunda güzel bir 
başlangıç yaptık. 

15 Temmuz’da milletimizle birlikte istikla-
limize ve istikbalimize sahip çıkma konu-
sunda güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi de 
24 Haziran’a, yeni yönetim sistemimizle 
güzel bir başlangıç yapmaya hazırlanıyo-
ruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

Çıktığınız bu kutlu yolculukta sizlerin her 
birinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Güç-

lü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye 
diyerek milletimizin takdirine sunduğu-
muz seçim beyannamemizin hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyorum. Vakit 
Türkiye Vakti…

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Sizlerden, gittiğiniz şehirlerdeki tüm 
kardeşlerimize selamlarımı iletmenizi rica 
ediyorum. Kalın sağlıcakla. 
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Dadaşlar!.. 

Erzurum!.. 

Değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygu-
larla, muhabbetle selamlıyorum. Başı rah-
met, ortası mağfiret, sonu azaptan kurtuluş 
olan Ramazan-ı Şerefinizi tebrik ediyorum. 

16 Mart’ta, il kongremiz vesilesiyle şeh-
rimize gelmiş ve sizlerle hasret gider-
miştik. Bugün, 24 Haziran seçimleri 
vesilesiyle, bir kez daha huzurlarınızda 
bulunuyorum. Buradan sizler aracılığıyla 
Erzurum’un tüm ilçelerindeki, mahallele-
rindeki kardeşlerime sevgilerimi, saygıla-
rımı yolluyorum. 

Milletim Dedikodulara  
İtibar Etmesin,  

Kendi Parasına Sahip Çıksın

AK Parti Erzurum Mitingi | Erzurum | 26 Mayıs 2018
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Önceki gün Ankara’da aday tanıtım top-
lantımızdaki konuşmamı şu şekilde ta-
mamlamıştım: Biz millet olarak bu top-
raklarda hep güzel başlangıçlar yaptık. 
Malazgirt’te Sultan Alparslan ile güzel bir 
başlangıç yaptık. İznik’te Selçuklu ile gü-
zel bir başlangıç yaptık. Söğüt’te Osmanlı 
ile güzel bir başlangıç yaptık. Ankara’da 
Cumhuriyet’le güzel bir başlangıç yaptık. 
1950’de çok partili hayata geçerek güzel 
bir demokrasi başlangıcı yaptık. 16 yıl 
önce AK Parti ile demokrasi ve kalkınma 
yolunda güzel bir başlangıç yaptık. 15 
Temmuz’da milletimizle birlikte istiklali-
mize ve istikbalimize sahip çıkma konu-
sunda güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi de 
24 Haziran’a, yeni yönetim sistemimizle 
güzel bir başlangıç yapmaya hazırlanıyo-
ruz. Evet… Bu sözlerle adaylarımızı seçim 
bölgelerine uğurlamıştık. 

Şimdi sizlere soruyorum: 

24 Haziran’da Güçlü Meclis için Cumhur-
başkanlığında şahsımı, Meclis’te Cumhur 
İttifakını ve AK Parti’yi desteklemeye hazır 
mıyız? 

24 Haziran’da Güçlü Hükümet için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te Cum-
hur İttifakını ve AK Parti’yi desteklemeye 
hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Türkiye için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te Cum-
hur İttifakını ve AK Parti’yi desteklemeye 
hazır mıyız?

Erzurum!..

Buradan öyle bir ses verin ki Anadolu’nun 
dört bir tarafından duyulsun. Hatta, öyle 
bir ses verin ki dünyanın dört bir yanında 
bize dost olan kalpleri ferahlatsın, husumet 
besleyen yürekleri titretsin. İşte Avrupa’da 
PKK terör örgütünün, PYD, YPG’nin ön 
kuvveti durumunda olan HDP’ye miting 
izni veren yönetimler, AK Parti’nin miting 
yapmasına müsaade etmiyorlar. Niye? AK 
Parti’yi ne kadar engellersek o kadar iyi di-
yorlar. İsteseniz de, istemeseniz de, Bosna 
Hersek size yetti.

Vakit Birlik Vakti…

Vakit Türkiye Vakti…

Maşallah… Rabbim yüreğinize, sesinize, 
nefesinize kuvvet versin. Unutmayın ya-
parsa yine AK Parti yapar. İnşallah, sizlerin 
desteğiyle irade, erdem ve cesaretle Türki-
ye şahlanacak…

Dadaş’ın Olduğu Yerde Hiç 
Terörist Barınabilir mi?

Kardeşlerim,

Erzurum, bizim Anadolu’daki güzel başlan-
gıcımızın adeta amentüsüdür, anahtarıdır, 
giriş kapısıdır. Milli Mücadele döneminde 
de Erzurum’dan başlayan yolculuğumuz, 
düşmanı Ege’de denize dökmemize ka-
dar kesintisiz sürmüştür. Biz de, yeni bir 
başlangıç olarak gördüğümüz 24 Haziran 
seçimleri için yine Erzurum’dan yola çı-
kalım istedik. İl kongremize geldiğimde, 
Erzurum’un Hazreti Ömer’den bugüne bi-
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zim için ne anlama geldiğini uzun uzun 
anlatmıştım. Erzurum’dan aldıkları feyzle 
tüm Anadolu’yu, tüm Balkanları medeni-
yetimizin güneşiyle aydınlatan ecdadı, bu-
radan bir kez daha rahmetle, hürmetle yad 
ediyorum. 

Tabii Erzurum, kurucu şehir olma vasfı 
sebebiyle pek çok saldırıya, hatta işgale 
de maruz kalmıştır. Evvela bundan 140 ve 
190 yıl önce iki kez işgal acısını yaşayan 
Erzurum, bir asır önce de Sarıkamış facia-
sının ardından bir kez daha aynı zulmetle 
sarsılmıştır. Ama Erzurum, her seferinde 
yeniden özgürlüğe kavuşmasını bilmiş, 
yeniden ayağa kalkmıştır. Şehre musallat 
olan Ermeni çetelerini temizleyen Kazım 
Karabekir Paşa’nın burada sağladığı huzur 
ve sükun, hamdolsun hala devam ediyor. 
Bir ara bölücü teröristler Erzurum’a mu-
sallat olmaya çalıştılar ama tutunamadılar. 
Dadaş’ın olduğu yerde hiç terörist barına-
bilir mi? 

Dadaşlar, 24 Haziran’da 6’da 6 yapmaya 
hazır mıyız? Hazır mıyız? Öyleyse gece-
gündüz durmak yok. 

Askerimizle, jandarmamızla, polisimiz-
le, güvenlik korucularımızla teröristle-
re dağları-ovaları dar ediyoruz. Cudi’de, 
Gabar’da, Tendürek’te Beslerderesi’nde 
varız; inlerine girdik. Onlar kaçıyor, biz 
kovalıyoruz.  Afrin’de 4475, Kuzey Irak’ta 
414, yurt içinde ise 398 terörist etkisiz 
hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde 
bırakmayacağız.  Ülkemizin ve milletimi-
zin esenliği, güvenliği, huzuru, geleceği 
için gece gündüz çalışan, canları pahasına 

bir mücadele ortaya koyan güvenlik güçle-
rimize ne kadar teşekkür etsek azdır. 

Biliyorsunuz seçim beyannamemizde, bir 
konuda adaletsizliği düzeltme sözü verdik. 
Askerlerimizin ve pek çok kamu görevlisi-
nin zaten sahip olduğu emeklilikte 3 bin 
600 ek gösterge imkânını polislerimize, 
öğretmenlerimize, hemşirelerimize ve din 
görevlilerimize de verdik. Bu müjdenin bir 
kez daha hayırlı olmasını diliyorum. 

Tabii bu arada, görev yaptıkları iller ara-
sında Erzurum’un da bulunduğu güvenlik 
korucularımızı unutmadık. Son dönemde, 
terör örgütünün özellikle güvenlik koru-
cularımızı hedef alması boşuna değildir. 
Getirdiğimiz yeni sistemle ve sağladığımız 
yeni imkânlarla, güvenlik korucularımız 
terörle mücadelede daha etkin görevler 
üstleniyor. Geçtiğimiz yıl korucularımızın 
tamamını sigortalı hale getirmiş, maaşla-
rını da asgari ücretin üzerine çıkarmıştık. 
Gerekli şartlara sahip güvenlik korucu-
larımızın bir kısmını uzman erbaş olarak 
da değerlendiriyoruz. Şimdi, güvenlik ko-
rucularımızın ücretlerinde 135 liralık bir 
iyileştirme daha yapıyoruz. Hayırlı olsun 
diyorum. Amacımız, güvenlik korucuları-
mızın tüm dikkatlerini ve zamanlarını te-
röristlerle mücadeleye ayırmasıdır. 

İster yurt içinde olsun, ister yurt dışında, 
Türkiye’nin terör örgütleri vasıtasıyla teh-
dit edildiği dönemi sona erdirmekte ka-
rarlıyız. Bunun için, her fırsatta rabiamızı 
tekrarlıyoruz. Bu sabah evden çıkarken 
torunuma dedim ki, “Eymen, Rabia’yı gös-
ter bakayım.” O da Rabia’yı yaptı. Bakınız, 
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evde Eymen hazır, siz de hazır mısınız? 
Gür sedayla söyleyin, tüm Batı duysun: 
Tek Millet… Tek Bayrak… Tek Vatan… Tek 
Devlet…

O, Bisiklete Binmeye Devam Etsin

Kardeşlerim,

Biz bugüne kadar lafla değil hep icraatları-
mızla milletimizin karşısına çıktık. Çıkmış 
bir tanesi diyor ki, “Ben araba-maraba üret-
mem.” Duydunuz değil mi? Bu hususta be-
nim için de diyor ki, “20 yıl geriden takip 
ediyor.” Kendisi Almanya’da bir otomobil 
fabrikasını gezmiş. Aslında bu şahıs, oto-
motiv ihracatından elde ettiğimiz geliri de 
bir araştırsın. O, bisiklete binmeye devam 
etsin. Kaç yıl geriden geliyor? O, bisiklette 
de bazen sağa, bazen sola gidiyor. Bunların 
hayatları böyle, dikili ağaçları yok. 

Öbürü de kalkmış diyor ki, “Kanal 
İstanbul’u yaptırmayacağım”. Sizin zaten 
hayatta bu ülke için yaptığınız bir şey yok 
ki. Zaten aziz milletim, 24 Haziran’da kime 
‘yürü’ diyeceğini biliyor. Milletim, bu ülke-
de kimin yatırım yapacağını biliyor. Dola-
yısıyla yatırım yapmadan istihdam olur 
mu? Yatırım yapmadan muasır medeniyet-
ler seviyesinin üzerine çıkılır mı? Bunlar 
hangi yüzle milletin karşısına çıkıyorlar; 
anlamak mümkün değil. 

Onlar isteseler de, istemeseler de, biz eği-
timde, ulaştırmada, enerjide, dış politika-
da, sağlıkta, adalette, emniyette gerekli 
tüm adımları attık mı? Attık. 16 yıl önce 
Erzurum’da böyle modern bir havalimanı 

var mıydı?  Yoktu. Kim yaptı? Biz yaptık. 
Böyle modern stadyumlar var mıydı? Yok-
tu. Kış olimpiyatları tesisleri var mıydı? 
Yoktu. Kim yaptı? Biz yaptık. Yaptığımız 
modern havalimanı sayesinde Erzurum’a 
gelen turist sayısını artırdık. Palandöken 
kışın turist kaynıyor. 

Geçtiğimiz 16 yılda, ülkemizin her vilaye-
ti gibi, Erzurum’a da çok önemli hizmetler 
getirdik. Şimdiye kadar yaptığımız hizmet-
ler, bundan sonra yapacaklarımızın temi-
natıdır. Cumhuriyet tarihinin tamamında 
verilenlerin katbekat üzerinde hizmetlerle 
donattığımız Erzurum’a, 16 yılda 22,5 mil-
yar liralık yatırım yaptık. Sadece eğitimde 
Erzurum’a 1 milyar lira tutarında kaynak 
kullandık.

Bu kaynakla şehrimize 3 bin 32 adet yeni 
derslik kazandırdık. İlköğretimde okuyan 
öğrencilerimize 155 milyon lira eğitim 
yardımı sağladık. Türkiye’nin en köklü eği-
tim kurumlarından olan Atatürk Üniversi-
tesi bünyesinde Açık Öğretim Fakültesini 
kurduk. Biliyorsunuz, Erzurum’a ikinci 
devlet üniversitemiz olan Erzurum Teknik 
Üniversitesini de geçtiğimiz haftalarda ka-
zandırdık. Yükseköğrenim öğrencilerimiz 
için 13 bin 741 kişi yeni yurt yaptık.

Erzurum’a spor salonları, futbol sahala-
rı, kayak pistleri, gençlik merkezileri gibi 
spor kompleksleri inşa ettik. Aziziye’ye 
10 bin seyircili bir spor salonu yapmak 
için çalışmalarımız sürüyor. Bu arada 
Erzurumspor’a Süper Lig’de başarılar dili-
yorum. Dadaşlar, Erzurumspor’u yalnız bı-
rakmayın, stadyum tıklım tıklım dolmalı. 
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Sağlıkta, 23’ü hastane olmak üzere, toplam 
85 adet sağlık tesisini şehrimize kazandır-
dık. İçinde 700 yataklı Erzurum Devlet 
Hastanesinin de olduğu 15 adet sağlık 
tesisimizin inşası devam ediyor.  Devlet 
hastanemizi 250 yataklı psikiyatri ile fizik 
tedavi ve rehabilitasyon ek bloklarıyla bü-
yütüyoruz. 

TOKİ vasıtasıyla Erzurum’da 10 bin konut 
projesini hayata geçirdik. 

Erzurum’a 2002 yılına kadar sadece 49 
kilometre bölünmüş yol yapılmışken, biz 
buna 553 kilometre daha ilave ettik. Ha-
len yapımı süren yol projelerimizden biri 
de içinde Kop Tünelinin de olduğu Trab-
zon-Aşkale yoludur. Bu tünelde ışığı inşal-
lah önümüzdeki yıl görüyoruz… Bir diğer 
önemli projemiz de Erzurum-İspir yolun-
daki Kırık Tüneli ve bağlantı yollarıdır. Bu 
projeyi de 2020 yılında tamamlayıp, hiz-
mete alıyoruz. Ovit Tüneli de bitiyor. Rize 
ile Erzurum arasındaki mesafe iyice kısa-
lıyor. Yapımı devam Erzurum-Bingöl yolu 
ve bu yoldaki Çiriş Tüneli de Erzurum için 
hayata geçirdiğimiz büyük projelerden bi-
ridir. Pirinkayalar Tünelini de önümüzde-
ki yıl açıyoruz.

Erzincan-Erzurum-Kars hızlı trenin proje-
mizin etüt proje çalışmaları devam ediyor. 
Bu hattın tamamlanmasıyla Edirne’den 
Kars’a uzanan doğu-batı koridorumuz ta-
mamlanacak. 

Erzurum’un kentiçi trafiğini tramvay ile ra-
hatlatıyoruz. 19 kilometreli uzunluğunda 
ve 17 istasyondan oluşacak şekilde plan-

ladığımız Erzurum tramvay hattının etüt 
projesinin çalışmalarına iki hafta önce baş-
ladık. Projeyi yılsonuna kadar tamamlıyor, 
ardından inşallah inşasına geçiyoruz. 

İnşa ettiğimiz projelerle 363 bin dekardan 
fazla zirai araziyi sulamaya açtık. Şu anda 
inşaat çalışmaları devam eden sulama te-
sisleri ile 440 bin dekar münbit araziyi 
daha sulamaya açmayı planlıyoruz. Erzu-
rumlu çiftçilerimize toplam 1,3 milyar lira 
tutarında tarımsal destek verdik. Küçük-
baş, büyükbaş ve arıcılık alanında yüzde 
50 ile yüzde 80 oranları arasında hibelerle 
üreticilerimizi destekliyoruz. İnşallah önü-
müzdeki dönemde Erzurum’u çok daha 
hizmetlere, yatırımlara kavuşturacağız. 

Cumhurbaşkanlığı Dönemi, 
Ustalık Devresidir

Bu vesileyle, sizlerle bir müjdeyi de paylaş-
mak istiyorum: Rusya’dan Mavi Akım ve 
Batı Hattından aldığımız doğalgazın fiya-
tında, 2015 yılında indirim talep etmiştik. 
Bu talebimiz karşılanmayınca Uluslararası 
Tahkime başvurmuştuk. Uzun müzakere-
ler sonucunda, 2015 ve 2016 yılları için 
geçerli olmak üzere, Rusya’yla, bu ülkeden 
aldığımız doğalgazda yüzde 10,25 oranın-
da fiyat indirimi konusunda mutabakata 
vardık. Vardığımız mutabakatla, bu iki 
yılda aldığımız doğalgaz için ülkemize in-
dirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme 
yapılacak. Bu anlaşmanın ülkelerimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Bunun yanın-
da, yine Rusya ile, Türk Akımı Projesinin 
ülkemizden geçecek bölümünün 2019 yılı 
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sonunda bitirilecek şekilde hızlandırılması 
konusunda da mutabık kaldık. Bu projenin 
de şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. 

Biliyorsunuz 12 Haziran’da da Eskişehir’de 
TANAP’ın açılışını yapıyoruz. Türkiye’nin 
kaynak çeşitliliği bakımından önemli olan 
bu projenin de şimdiden hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. Gördüğünüz gibi, AK 
Parti’de durmak yok. Şunu unutmayın; bu 
iş ustalık işidir. Biz çıraklığı belediye baş-
kanlığında, kalfalığı Başbakanlıkta yaşa-
dık. Cumhurbaşkanlığı dönemi ise ustalık 
devresidir. Şimdi diyoruz ki, usta yola de-
vam ediyor. 

Erzurum!..

24 Haziran’da tercihimizi bir kez daha hiz-
met siyasetinden yana kullanıyor muyuz? 
24 Haziran’da, “Vakit Türkiye Vakti”, “Va-
kit Erzurum Vakti” diyerek sandıkta Cum-
hurbaşkanlığında şahsıma, milletvekilli-
ğinde Cumhur İttifakı’na ve AK Parti’ye 
mührü basıyor muyuz? Dadaşlara bugüne 
kadar beni hiçbir mücadelemde yalnız bı-
rakmadı, inanıyorum ki 24 Haziran’da da 
bırakmayacak. 

Geçmişte kızlarımızın, bacılarımızın ba-
şörtü mücadelesinde yanlarında kim dur-
du? Biz durduk. İnanç, düşünce ve eğitim 
özgürlükleri konusunda AK Parti’nin ver-
diği mücadeleyi hiç kimse vermedi, vere-
mez. Şimdi çıkmış birileri meydanlarda 
konuşuyorlar. Ne konuşuyorsunuz, hepi-
nizi çok iyi tanırız, biliriz. Türkiye’de artık 
başörtü sorunu var mı? Yok. Bu özgürlüğü 

AK Parti sağladı. Şimdi birileri bu konuda 
yalan konuşuyor. 

Kardeşlerim, 

Türkiye, 24 Haziran’da sadece bir Cum-
hurbaşkanı ve 600 milletvekili seçmekle 
kalmayacak. Bu seçimlerle birlikte aynı 
zamanda yeni bir yönetim sistemine de 
geçiyoruz. AK Parti olarak milletimizin 
karşısına, hem 16 yıllık hizmetlerimizle, 
hem de yeni dönemde gerçekleştireceği-
miz projelerimizle çıkıyoruz. Bizim için 
biten her iş, bir sonraki işimizin başlangıcı 
demektir. İnsanı merkez alan, demokrasi-
nin ve refahın geliştirilmesini hedefleyen 
projelerimizle, ülkemiz için çalışmaya de-
vam edeceğiz. Kurulduğumuz günden beri 
girdiğimiz her seçimde olduğu gibi, 24 
Haziran’da da sadece ve sadece milletimi-
ze güveniyoruz. 

Geleceğe daha sağlam, daha güvenli, daha 
hızlı adımlarla yürümek için bir kez daha 
milletimizin desteğine talibiz. Milletimiz, 
hamdolsun, bugüne kadar bizi hiç yalnız 
bırakmadı. Bu seçimde de milletimizin, 
Cumhurbaşkanlığında yüzde 50’inin üze-
rinde destekle, milletvekilliğinde de Mec-
lis çoğunluğunu vermek suretiyle, yine 
yanımızda olacağına inanıyorum. Mülk-i 
İslam’ın kilidi olan Erzurum’dan, bu se-
çimde de rekor bir sonuç bekliyorum. 

Evet, MHP’yle Cumhur İttifakı kurduk. 
Cumhur İttifakıyla Sayın Bahçeli’yle aynı 
yoldayız. Bu yolda araya fitne-fesat sok-
mak isteyenler olabilir. Sakın bu oyunlara 
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gelmeyin. Cumhur İttifakıyla, inşallah di-
ğerlerini yerle yeksan edeceğiz.

“Işık Doğu’dan yükselir” diyen rahmet-
li Cemil Meriç’e nazireyle ifade edecek 
olursak, Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, 
Güçlü Türkiye hedefinin ışığı da, inşallah 
Erzurum’dan yükselecek. Biz Türkiye’nin 
ışığını yükseltmek istedikçe, birileri de 
tam tersine karartmaya çalışıyor. Işığımızı 
karartamayacaksınız, bizi bölemeyeceksi-
niz, bizi parçalayamayacaksınız. Evvelal-
lah dimdik ayaktayız. 

Bunlara Kalsa, Yaptığımız 
Eserleri, Köprüleri Yıkacaklar

Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı adayları 10 
Mayıs, milletvekilleri adayları 21 Mayıs’ta 
belli oldu. Diğer Cumhurbaşkanı adayları 
yaklaşık 2 haftadır Türkiye’yi dolaşıyor, 
meydan meydan konuşuyorlar. Ne söyle-
diklerine bakıyoruz ve inanın bana, Tür-
kiye adına üzülüyoruz, hatta utanıyoruz. 
Bu adayların ülkenin ve milletin hayrına 
tek bir projelerini duydunuz mu? Bu aday-
ların ülkenin ve milletin hayrına tek bir 
olumlu sözlerini duydunuz mu? Duyamaz-
sınız. Çünkü bunların heybeleri boş… 

Ana muhalefetin adayı, çıkmış, yerli oto-
mobilden Kanalistanbul’a kadar ne kadar 
projemiz varsa, hepsini de iptal edeceğini 
söylüyor. Sadece, herhalde onu da utanma 
belasına, Atatürk Havalimanının Millet 
Bahçesi haline gelmesine ses çıkartamı-
yor. Dikkat ediniz, bunlar, kendileri Tür-
kiye için hiçbir şey vaat etmedikleri gibi, 

yapılmakta olan veya yapılacak olan işleri 
engellemekle seçim kazanacaklarını sanı-
yorlar. 

Mehmet Akif böylelerini çok güzel tarif 
ediyor: 

“Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir

Onu en çolpa herifler de emin ol becerir

Sade sen gösteriver ‘işte budur kubbe’ diye

İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye

Ama gel kaldıralım dendi mi heyhat o zaman

Bir Süleyman daha lazım yeniden bir de Sinan

Bunların var mı sizin listede hiç benzeri, yok

Ya ne var? Bir kuru dil, siz buyurun karnım tok”

Evet… Bunlara kalsa, yaptığımız köprüle-
ri, barajları, yolları, tünelleri, inşa ettiği-
miz tüm eserleri yıkacaklar. Biz Türkiye’yi 
16 yılda 3,5 kat büyüttüğümüzü, şimdi 
2023’e kadar 2 kat daha büyütmeyi he-
deflediğimizi söylüyoruz. Onlar ne diyor? 
Yatırımları durduracağız, yani Türkiye’yi 
küçülteceğiz diyor. Bir yandan yerli mar-
ka otomobil projemize karşı çıkıyor, diğer 
yandan Almanya’da ziyaret ettiği bir oto-
mobil fabrikasına olan hayranlığını dile 
getiriyor. Bu lafı eden kişinin, anlaşılan 
o ki, Türkiye’nin yılda 28 milyar dolarlık 
ihracat yapan otomobil, kamyon, otobüs, 
traktör fabrikaları olduğundan haberi yok. 
Aynı şekilde ileri teknolojiyle üretim ya-
pan savunma ve havacılık sektörümüzün 
ihracatının 3,4 milyar dolara ulaştığını da 
bilmiyor. Almanya’daki fabrikayı gezeceği-
ne, git bizim otomobil fabrikalarını, Atak 
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helikopterlerinin fabrikasını, İHA’ların ya-
pıldığı tesisleri gez. Gör bakalım Türkiye 
neler yapıyormuş… 

Biz bununla da kalmıyor, geleceğin tek-
nolojilerini kullanarak kendi markamızla 
otomobil üretmenin çalışmalarını yapıyo-
ruz. Yerli marka otomobilimizin, inşallah 
önümüzdeki yıl prototipi hazır olacak, 
2021’de de seri üretimine geçilecek. Dün-
yanın en ileri teknolojileri olan elektrik-
li ve sürücüsüz otomobili hedefleyen bir 
projeyi “ilkel” bulan bir zihniyetin biza-
tihi kendisi ilkeldir. Dedim ya, bunların 
derdi yapmak değil, yıkmak. Dün Nuri 
Demirağ’ın fabrikalarını yıkmışlardı, şim-
di de bizim kurduğumuz fabrikalara göz 
dikiyorlar. 

Dünya değişiyor, Türkiye değişiyor ama bu 
CHP zihniyeti hiç değişmiyor. Bunlar cami 
bulursa cami yıkar, fabrika bulursa fabrika 
yıkar; gönül yıkmakta zaten üstlerine yok. 
Türkiye’ye eser değil enkaz vaad edenlere, 
büyüme değil küçülme hesabı yapanlara 
biz cevabımızı projelerimizle, yatırımları-
mızla vermeye devam edeceğiz. 

Göreve geldiğimizde IMF’ye 23,5 milyar 
dolar borcumuz vardı. 2013’te borçları 
sıfırladık. Merkez Bankası’nın döviz re-
zervlerini 27,5 milyar dolardan 110 milyar 
dolara çıkardık. Şimdi birileri, aynen Gezi 
olaylarında olduğu gibi ülkemize çöreklen-
diler. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Bo-
şuna yüklenmeyin, avucunuzu yalayacak-
sınız. Yastığının altında doları ve euro’su 
olan vatandaşlarımdan TL’ye geçmelerini 
istiyorum. İnşallah bu oyunu hep beraber 

bozacağız. Seçimlere 28 gün kaldı… 28 gün 
sonra ülkemizin kaderi çok daha farklı şe-
kilde değişecek. 

Erzurum!..

Güçlü Meclis için yola devam diyor mu-
yuz?

Güçlü Hükümet için yola devam diyor mu-
yuz?

Güçlü Türkiye için yola devam diyor mu-
yuz?

Dadaşlar!..

2023 hedefleri için Vakit Birlik Vakti diyor 
muyuz?

2053 ve 2071 vizyonları için Vakit Türkiye 
Vakti diyor muyuz?

24 Haziran’da, Aslı Dururken 
Karikatürünü Ortaya Sürenlere 
Dersini Veriyor muyuz?

Kardeşlerim,

Siyaset, elbette bir iddia işidir. Ama iddi-
anızın altı da dolu olacak. Biz, henüz 18 
yaşında bir delikanlı olarak çıktığımız si-
yaset yolculuğunda hep bu anlayışla ha-
reket ettik. Ne söylediysek inanarak söyle-
dik. Her işimize, önce işinin ehli bir ekiple 
hazırlığımızı yapıp öyle başladık. Tek par-
ti döneminde CHP, güya “halk için” ama 
“halka rağmen” hareket eden bir partiydi.  
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Aradan geçen bunca zamanda, arpa boyu 
yol gidemedikleri anlaşılıyor. Kendi parti-
sinin içinde genel başkanlık mücadelesini 
kaybeden bir ismi, Türkiye’nin yönetimi-
ne aday göstermeleri, bu işi ciddiye dahi 
almadıklarına işaret ediyor. Bu zata kendi 
partilerini emanet etmiyorlar ama millet-
ten Türkiye’yi kendisine teslim etmesini 
istiyorlar. 

Siz milleti ciddiye almazsanız, millet sizi 
hiç ciddiye almaz. Aday yapılan isim, daha 
dün, “CHP’nin genel başkanı Cumhurbaş-
kanı adayı olmak zorundadır” diye ortalı-
ğı inletiyordu. Genel Başkanına “Eğer sen 
Cumhurbaşkanı odayı olmazsan, ben ola-
cağım” dedi. Başka ne dedi? Ya bir girdin 
seçilemedin, iki girdin seçilemedin, üç gir-
din seçilemedin, dört girdin seçilemedin, 
beş girdin seçilemedin… Daha ne diyeyim 
ya, daha ne diyeyim… Bugün genel başkanı 
onu “Gel bakalım Muharrem” diye çağırıp 
aday gösterdiğinde koşa koşa gidiyor. Bu 
kişinin Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini 
en iyi onu aday gösteren biliyor. Aksi yön-
de bir ihtimal olsa, zaten kendi aday olur-
du. Parti içi mücadeleye verdikleri önemi, 
Türkiye’nin geleceğine vermiyorlar. 

Sadece bu kadar da değil… Siyaset mühen-
disliği hesaplarına öyle dalmış durumda-
lar ki, pusulayı iyice şaşırdılar. Bir bakı-
yorsunuz, bir gece yarısı 15 milletvekilini 
paket yapıp başka bir partiye postalıyorlar. 
Bir bakıyorsunuz, kendi partileri dışındaki 
Cumhurbaşkanı adayları için teşkilatları-
na seçim kurullarının önünde nöbet yazı-
yorlar. Bir bakıyorsunuz, milletvekili liste-
lerini, kendi tabanlarının bile isyan ettiği 

garip isimlerle dolduruyorlar. Bunca tuhaf 
işe niye girdikleri sorulduğunda verdikle-
ri cevap da, bizi ancak bu şekilde alaşağı 
edecekleri oluyor. İyi de, Tayyip Erdoğan’ı 
Cumhurbaşkanı yapan millettir. Şayet Tay-
yip Erdoğan oradan inecekse, bunu yapa-
cak olan da yine millettir. Ana muhalefetin 
oynadığı bu orta oyununun milletle bir il-
gisi yok ki… 

Zaten bunca yıldır hep karşılaştığımız si-
yaset mühendisliği hesaplarında eksik 
olan hep millet olmuştur. Bunun için biz 
geçmişten beri bu oyunları daima mille-
timizle birlikte bozduk, bozmaya devam 
edeceğiz. İnşallah, 24 Haziran’da da aynısı 
olacak. Türkiye’yi yönetmeyi, kendi parti-
lerinin içindeki hizipleri yönetmekle karış-
tıranlara milletimiz dersini 24 Haziran’da 
sandık başında verecektir. 

Erzurum!..

24 Haziran’da, yapmak değil yıkmak için 
gelenlere cevaplarını veriyor muyuz?

24 Haziran’da, milletin iradesine güven-
mek yerine ayak oyunlarıyla ülkeyi teslim 
almaya çalışanlara günlerini gösteriyor 
muyuz?

24 Haziran’da, aslı dururken karikatürünü 
ortaya sürenlere dersini veriyor muyuz?

24 Haziran’da, bu ülkeye ve millete husu-
met besleyen kim varsa onların sözcülüğü-
ne soyunanlara boylarının ölçüsünü veri-
yor muyuz?
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Dadaş böyle coşkuyla EVET diyorsa, bu iş 
Allah’ın izniyle bitmiştir. 

Kim ne derse desin, biz diyoruz ki…

Mazim ve atimsin Türkiye.

Canımsın Türkiye.

Davamsın Türkiye.

Alsancak altında birlikte Türkiye…

Bize, 16 Yılda Kat Ettiğimiz 
Mesafenin Bedelini Ödetmeye 
Çalışıyorlar

Kardeşlerim, 

Biz Türkiye’yi sadece büyütmekle, sınıf 
atlatmakla, refah seviyesini artırmakla 
kalmadık, bununla birlikte itibarını, onu-
runu, vakarını da güçlendirdik. Vesayet 
odaklarından darbecilere kadar içeride 
verdiğimiz her mücadele, aynı zamanda 
milletimizin haysiyet mücadelesiydi. Te-
rör örgütlerinin kanlı ve sinsi saldırılarına 
karşı verdiğimiz samimi mücadele, ülke-
mizin beka mücadelesinin sembolüydü. 
“Dünya 5’ten büyüktür” diyerek küresel 
sistemin adaletsizliklerine karşı sesimizi 
yükseltmemiz, devletimizin erdemli duru-
şunun ifadesiydi. 

Biz her alanda tarihi başarılar kazandık 
ama bu arada karşımıza çıkan engellerin 
çapı ve etkisi de arttı. Her zaferin bir be-
deli var. Türkiye olarak bize, 16 yılda kat 
ettiğimiz mesafenin bedelini ödetmeye 
çalışıyorlar. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca ke-

sintisiz süren denemelerle, önce kazanım-
larımıza göz diktiler. Gezi Olaylarından 15 
Temmuz’a kadar her hadisenin amacı buy-
du. Hamdolsun, önümüze çıkartılan engel-
leri, milletimizle bir olup, “kükremiş sel 
gibi” bentlerimizi aşarak çiğnedik geçtik. 
Onlar bizi farklılıklarımızı derinleştirerek 
bölüp parçalamaya çalıştı… Biz ise birliği-
mizi,  beraberliğimizi daha da sıkılaştırdık. 
Onlar bizi geriletmeye çalıştı... Biz rekor 
büyüme oranlarıyla hedeflerimize doğru 
kararlılıkla yürümeyi sürdürdük. George 
Sorosların kulu-kölesi değiliz. Biz Allah’ın 
kuluyuz. 

Onlar bizi ihanet çeteleriyle, terör örgüt-
leriyle, darbecilerle içeriden vurmaya 
çalıştı… Biz içimizdeki alçakları temizle-
yip daha da güçlenerek yolumuza devam 
ettik. Onlar bizi sınırlarımız boyunca bir 
terör koridoruyla kuşatmaya çalıştı… Biz 
Fırat Kalkanıyla, Zeytin Dalıyla bu zinciri 
paramparça ettik, daha da edeceğiz. Bütün 
bu başarılara 81 vilayetimizle, 81 milyon 
vatandaşımızla tek yürek, tek bilek, tek ses 
olarak ulaştık. 

Baktılar ki Türkiye’yi bu şekilde dize geti-
remiyorlar, yöntem değiştirdiler. Bu defa 
ekonomimize göz diktiler. Türkiye, her 
alanda büyür ve gelişirken, kendisine yatı-
rım yapanlara da kazandırmış bir ülkedir. 
Yatırımcıları ürkütmek, korkutmak için 
olmadık yollara başvuruyorlar, olmadık 
yalanlar uyduruyorlar. Ülkemizi yakından 
takip edenler, büyümemizle, ihracatımızla, 
turizmimizle, üretimimizle, istihdamımız-
la gayet iyi gittiğimizi görüyorlar, biliyor-
lar. Türkiye’nin varlıkları borçlarının çok 
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çok üzerindedir. Mali disiplin konusunda 
herhangi bir sıkıntımız yoktur. Açıkladığı-
mız her müjdenin kaynağı hazırdır. 

Son günlerde finans piyasalarında döviz 
kurları üzerinden oynanan oyunu da inşal-
lah kısa sürede boşa çıkartacağız. Küresel 
sisteme entegre şekilde çalışan finans piya-
saları, maalesef, bu tür manipülasyonlara 
açık olabiliyor. Ey finans sektörü! Eğer siz 
yatırımcımıza, girişimcimize bu tür oyun-
lar oynarsanız, bu tür manipülasyonlar ya-
parsanız, bilesiniz ki bunun bedelini ağır 
ödersiniz.

Biz oynanan oyunu görüyoruz ve elimizde-
ki araçlarla bunun üzerine gidiyoruz. Yerli 
ve milli olmak demek, önce kendi paramı-
za sahip çıkmak demektir. Milletimden ri-
cam, dedikodulara itibar etmeyerek, kendi 
paralarına sahip çıkmasıdır. Ülkemiz ser-
best piyasa ekonomisinden de, kambiyo re-
jiminden de geri dönmeyecektir. Çok kısa 
bir sürede kur balonunu söndüreceğiz ve 
ekonomide asıl gündemimize odaklanmış 
bir şekilde yola devam edeceğiz. 

Bağımsız olmak demek, özgür olmak de-
mek, haysiyetli duruş sergilemek demek, 
bayrağımızla, ezanımızla, vatanımızla, 
devletimizle birlikte ekonomimize de sa-
hip çıkmak demektir. Bayrağımıza, eza-
nımıza, vatanımıza ne kadar hassasiyetle 
sarılıyorsak, ekonomimize de o derece 
titizlikle sarılacağız. Büyük ve Güçlü Tür-
kiye davasını kazanmanın yolu buradan 
geçiyor. 

Dadaşlar!

24 Haziran’da, Güçlü Meclis için ülkemize 
sahip çıkıyor muyuz?

24 Haziran’da, Güçlü Hükümet için ülke-
mize sahip çıkıyor muyuz?

24 Haziran’da, Güçlü Türkiye için ülkemi-
ze sahip çıkıyor muyuz?

Öyleyse bir kez daha tekrarlayalım:

Vakit Birlik Vakti…

Vakit Türkiye Vakti…

Rabbim sizlerden razı olsun. 

Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Kalın 
sağlıcakla… 
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Isparta!..

Güllerin şehri Isparta…

Gül kokulu şehir Isparta…

Türkiye’nin gülistanı Isparta…

Seni gönülden selamlıyorum…

Tarih, ilim, medeniyet şehri Isparta…

Selçuklu’nun, Osmanlı’nın, Milli Mücade-
lenin şehri Isparta…

Seni muhabbetle selamlıyorum.

Yıkım İttifakı’nın Projelerimizi 
Sabote Etmesine İzin 

Vermeyeceğiz

AK Parti Isparta Mitingi | Isparta | 27 Mayıs 2018
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Şair ne de güzel söylemiş…

“Yiğidi gül ağlatır gam öldürür

Düşman yılan olup soksa, 

Dokuz kavim taşa tutsa; 

Yiğidi çökertmez kahır.

Bir dem yar hüzünle baksa, 

Bir gönül gözüyle baksa

Yiğidi gül ağlatır, gam öldürür”

Yiğitler, kahramanlar şehri Isparta…

Seni bir kez daha saygıyla selamlıyorum.

Buradan, bu muhteşem meydandan Is-
parta’mızın tüm ilçelerindeki, köylerinde-
ki kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. 
Isparta’ya ayak bastığımız andan itibaren 
bizi coşkuyla bağrına basan tüm vatandaş-
larıma teşekkür ediyorum. Sıcağa ve oruca 
rağmen bize şu atmosferi yaşattığınız için 
her birinize şükranlarımı sunuyorum. Be-
reketiyle sofralarımızı şenlendiren, rahme-
tiyle gönüllerimize huzur katan Ramazan-ı 
Şerifinizi tebrik ediyorum. Peygamber 
Efendimizin “ümmetimin ayı” diyerek müj-
delediği bu mübarek ayın Isparta’mızla be-
raber ülkemiz, milletimiz ve kardeşlerimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Rabbim tuttuğunuz oruçları, yaptığınız iba-
detleri katında kabul eylesin diyorum. Yüce 
Mevla’dan hepimizi huzur-u kalple idrak 
edeceğimiz daha nice Ramazanlara kavuş-
turmasını niyaz ediyorum.

Maşallah Isparta bugün bir başka güzel… 
Bugün karşımda kabına sığmayan Isparta 
görüyorum. Bu meydanda hükümetine, 

geleceğine sahip çıkan bir Isparta görüyo-
rum. 24 Haziran’da “Vakit Türkiye Vakti” 
diye haykıran bir Isparta görüyorum. 

Şimdi buradan tüm Isparta’ya sormak isti-
yorum. 

24 Haziran’da İrade, Erdem ve Cesaretle 
Türkiye’yi şahlandırmaya hazır mıyız?

24 Haziran’da  “Güçlü Meclis, Güçlü Hükü-
met, Güçlü Türkiye” demeye var mıyız?

24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığında şah-
sımı, Meclis’te AK Parti’yi desteklemeye 
hazır mıyız?

24 Haziran’da güçlü ve büyük Türkiye’nin 
yolunu açıyor muyuz?

16 Nisan’da olduğu gibi 24 Haziran’da da 
yine rekorlara imza atıyor muyuz?

Maşallah, barekallah… Isparta’da bu iş 
artık bitmiş… Isparta kararını çoktan ver-
miş… Şimdiden 24 Haziran’da sandığın 
rengi belli olmuş... İnşallah önümüzdeki 
27 günü en güzel şekilde değerlendire-
rek Isparta’da zafer sancağını hep birlikte 
dalgalandıracağız. 24 Haziran akşamı ül-
kemizin önünde açılan yeni ufukları hep 
beraber kutlayacağız. Bu kalan 27 günde 
kapı-kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler, 
kapı-kapı dolaşmaya var mıyız? 
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Türkiye Başarılarıyla Dosta Güven 
Aşılarken, Elbette Hasımlarının 
da Yüreklerine Korku Saldı 

Değerli kardeşlerim,

Allah’ın takdiri, aziz milletimizin tevec-
cühü ile 16 yıldır ülkemize hizmet ediyo-
ruz. Tam 16 yıldır gece gündüz demeden 
Türkiye’nin kalkınması, milletimizin refa-
hı için gayret gösteriyoruz. Isparta’mız ge-
lişsin, güçlensin; tarımda, eğitimde, sağlık-
ta, turizmde hak ettiği konuma gelsin diye 
2002 Kasım’ından beri aralıksız ter dökü-
yoruz. Şükürler olsun bugüne kadar asla 
çalışmaktan yorulmadık. Her karış toprağı 
mübarek şehit kanlarıyla sulanmış bu gü-
zel vatana hizmet etmekten hiçbir zaman 
yüksünmedik.

Makamların, mevkilerin, koltukların bizi 
hedefimizden saptırmasına, yolumuzdan 
alıkoymasına asla fırsat vermedik.

16 yıl önce iktidara gelirken nasıl heyecan-
lıysak, bugün de aynı heyecanı yaşıyoruz. 
İlk günkü aşkla Isparta’mıza, 81 vilayeti-
mize, 81 milyonun her bir ferdine ayrım 
yapmadan hizmet götürüyoruz. Bakınız 
sizlerin de desteğiyle Türkiye, geride bı-
raktığımız 16 yılda pek çok rekora imza 
attı. Ulaşımda, yatırımlarda, ekonomide, 
savunma sanayinde, sağlıkta Cumhuriyet 
tarihinin en büyük hamlelerini gerçekleş-
tirdi. Bölücü örgütünden FETÖ’süne içeri-
den ve dışarıdan gelen onca saldırıya rağ-
men, birlik, beraberliğin ve kardeşliğinden 
alsa taviz vermedi. Türkiye bu başarılarıy-

la dosta güven aşılarken, elbette hasımları-
nın da yüreklerine korku saldı. 

Bu ülkenin refahını, huzurunu, güvenli-
ğini kimse bozamayacak. Bu ülke çırak-
larla yönetilemez. Bunlar ne diyorlardı? 
Afrin’de ne işiniz var. Biz ne dedik? Ülke-
mizin sınırlarını taciz edenlere karşı asla 
elimiz kolumuz bağlı duramayız. 

Bugün dünyanın farklı köşelerinde kardeş-
lerimiz, dost ve akrabalarımız ülkemizin 
başarılarıyla gurur duyuyor. Türkiye’nin 
dost elinin sıcaklığını bilen-yaşayan her-
kes ülkemizin selameti için dua ediyor. 

Şu anda 7,4’lük büyümeyle dünyada 1 nu-
marayız. Çıkmış birileri döviz kurlarından 
bahsediyor. Geçin o işleri, bizi kurla-murla 
vuramazsınız. Bunların hepsi manipülas-
yondur. Çıkmış birisi de diyor ki; “Kanal 
İstanbul’u yaptırmayacağız.” Bir başkası 
da, “Yatırımları durduracağız” diyor. Sen 
anlamazsın bu işten, ekonomi bizim işi-
miz. Ülkedeki onca yatırımı, kaynakları 
çeşitlendirerek yaptık. Bunlar ne derlerse 
desinler, yatırımlarımız devam edecek. 
Şimdi biri diyor ki; “Erdoğan Yavuz Sultan 
Selim Köprüsünü yapmış, ben de dördün-
cüyü yaparım.” Dördüncü köprüyü yap-
mak senin haddine mi? Bunu hangi kay-
nakla yaptıracaksın? Hem bütçede para 
yok diyorsun, hem de köprü yaptırıyor-
sun. Biz, her yatırımın bütçedeki parayla 
yapılmayacağını bilen bir iktidarız. Allah’a 
şükür yatırımları gerçekleştirdik. Bu yatı-
rımların dünyaya da bir başka örneği yok. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

368

İktidara geldiğimizde Türkiye’nin dünya-
da esamesi okunmuyordu. Şimdi Türkiye 
G-20’de. Şu an tüm dünya Türkiye’nin dev 
yatırımlarını konuşuyor. Biz de yatırımları 
nasıl yaptığımızı anlatıyoruz.  Bu yatırım-
lar vergi memuruyla yapılmaz, ekonomiyi 
sevki idare kabiliyeti olan kafalarla yapılır.

Afrika’dan Suriye’ye, Balkanlar’dan Orta 
Asya’ya kadar yüz milyonlarca kardeşi-
miz, ülkemizin başarılarını, projelerini, 
yatırımlarını kendi başarıları olarak de-
ğerlendiriyor. Ben bir örnek vereyim size; 
Isparta’ya şehir hastanesi yaptık.  Ülke 
genelinde yaptığımız şehir hastaneleriy-
le dünyaya nizam verdik… Pırıl pırıl, öyle 
mi? Ey Bay Kemal, sen SSK’nın genel mü-
dürüyken hastanelerin hali neydi? Hasta-
ne görmek istiyorsan Isparta’ya gel. 

Çok enteresan, genel başkanla cumhur-
başkanı adayları birbiriyle zıtlaşıyorlar. 
Cumhurbaşkanı adayları, genel başkanı 
için daha önce neler söylemişti? Bir gir-
din kaybettin, iki girdin kaybettin, üç gir-
din kaybettin, dört girdin kaybettin, beş 
girdin kaybettin… Genel başkan ise, bu 
şahsın adaylığını açıklarken, “Gel bakalım 
Muharrem” diyor. İşte 24 Haziran, bunlara 
haddini bildirme günü olacaktır. 

Kafayı Türkiye’nin Prestij 
Projelerine Takan Bir Muhalefete, 
Bu Ülke Emanet Edilir mi?

Özellikle yurtdışından ülkemizi ziyaret 
eden kardeşlerimizin projelerimizi, şehir-
lerimizi gördükten sonra hissettiklerine 

bizzat şahit olduk. Körfez ülkeleri başta ol-
mak üzere dünyanın dört bir ucundan ka-
liteli sağlık hizmeti almak için Türkiye’ye 
gelen on binlerce misafirimizden bunları 
pek çok kez dinledik. Hal böyleyken ülke-
mizdeki muhalefet cephesinde bambaşka 
yeller esiyor. Ülke yönetimine talip olduğu-
nu iddia eden şahıslar, çıkıyor Türkiye’nin 
yatırımlarıyla iftihar etmek yerine; bunla-
rı önemsizleştirmek için çaba harcıyorlar. 
Seçim vaadi olarak çok daha iyisini ve ka-
litelisini taahhüt etmek yerine, yapılanları 
yıkmaktan, engellemekten, kapatmaktan 
bahsediyorlar. Millete ufuk çizmek yerine, 
Türkiye’nin ufkunu açan projeleri durdur-
maktan söz ediyorlar. Ülkemize vizyon 
kazandırmak yerine, tüm dünyada ses ge-
tiren projelere dil uzatıyorlar.

Tarlada izi olmayanın harmanda gözü ol-
mazmış… Bunların da bu ülkede bir dikili 
ağaçları dahi olmadığı için yıkmayı, dur-
durmayı siyaset yapmak zannediyorlar. 
Böyle köhne bir siyaset anlayışı olabilir 
mi? Dünyanın hangi ülkesinde hızlı trene 
karşı çıkan bir muhalefet vardır? Kafayı 
Türkiye’nin prestij projelerine takan bir 
muhalefete, bu ülke emanet edilir mi? Se-
çim vaadi olarak yenilerini yapmak yerine; 
durdurmaktan, yıkmaktan, atmaktan bah-
seden bir muhalefete, Türkiye’nin direk-
siyonu teslim edilir  mi? Daha şimdiden 
FETÖ’yü iade etmemek için ipe un serenle-
rin avukatlığına soyunan birisinden, FETÖ 
ile mücadele etmesi beklenir mi? Telefon-
da kulağında fısıldanan her şeyi doğru sa-
nan birine, dış politika emanet edilir mi?  
Bu ülkede sağlık hizmetinin doğum önce-
sinden ölüme kadar zaten ücretsiz oldu-
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ğundan dahi habersiz birine, sağlık teslim 
edilir mi? Elbette edilmez… Hedefi, vizyo-
nu, iddiası olmayanlara hiçbir şey emanet 
edilmez. “Kargadan başka kuş, yıkmak-
tan başka bir iş bilmeyen muhalefete” bu 
ülkenin yönetimi asla verilmez. Ispartalı 
kardeşlerimin dediği gibi “Çalı çırpı ile ev 
yapılmaz”, bu çapsız muhalefet anlayışıyla 
da Büyük ve Güçlü Türkiye inşa edilmez.

Isparta!..

“Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Tür-
kiye” için mührü AK Parti’ye vuruyor mu-
yuz?

2023 hedefleri için Vakit Birlik Vakti diyor 
muyuz?

2053 ve 2071 vizyonları için Vakit Türkiye 
Vakti diyor muyuz?

Kardeşliğimiz için Vakit Isparta Vakti di-
yor muyuz?

Sizlere de bu yakışır. Kuvay-ı Milliye’nin 
şehri Isparta’ya ancak böylesi bir duruş ya-
kışır…

Sevgili Ispartalılar,

AK Parti’nin siyaset anlayışı bellidir. Bi-
zim siyasetimiz hizmet siyasetidir. Bizim 
siyasetimiz proje, yatırım, eser siyaseti-
dir. Bizim siyasetimiz Türkiye’yi asırlardır 
hayalini kurduğu hedeflere kavuşturma 
siyasetidir. Bunun için biz yıkmaktan de-
ğil, ülkemize yeni eserler kazandırmak-
tan bahsediyoruz. Biz el birliği içinde 

Türkiye’yi şaha kaldırmanın hayalini ku-
ruyoruz.  Merhum Ziya Paşanın o veciz ifa-
desiyle söylersek; 

Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Yani kişin aynası işidir, ortaya koyduğu 
eserlerdir. Eserine bakarsınız, o kişinin no-
tunu verirsiniz. İşte bunun için “Yaparsa 
yine Ak Parti yapar” diyoruz. Bizim de en 
büyük referans kaynağımız işte Isparta’da 
olduğu gibi sizlere yaptığımız hizmetler-
dir. Hamdolsun son 16 yılda diğer şehir-
lerimizle beraber Isparta’mıza çok önemli 
eserler kazandırdık. İktidarlarımız döne-
mimde Isparta’ya 10,5 milyar liralık yatı-
rım yaptık.

Muhalefet, Şehir Hastanelerinden 
Rahatsız Oluyor

Isparta’ya eğitimde 1.107 adet yeni derslik 
kazandırdık. Okullarımızın, sınıflarımızın 
altyapısını tamamen yeniledik. Aynı za-
manda bir üniversite şehri olan Isparta’ya 
öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını 
karşılamak 7 bin kişilik yükseköğrenim 
yurtları açtık. İnşallah bu yıl 4 bin kişilik 
bir yurt daha açıyoruz. Birkaç yıla kadar 
bunlara 3 bin 550 kişilik kapasite daha ek-
leyeceğiz.

Türkiye’nin sağlıkta en önemli projele-
rinden olan şehir hastanelerinin birini de 
Isparta’da hizmete açtık. 14 ay önce açılan 
780 yataklı şehir hastanemiz 5 yıldızlı otel 
konforunda hizmet sunuyor. Nasıl şehir 
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hastanemizden memnun musunuz? Has-
tanemizden bugüne kadar yaklaşık 1 mil-
yon 200 bin insanımız faydalandı.  3 binin 
üzerinde bebek dünyaya gözlerini burada 
açtı. Gerçekleştirilen 45 bin cerrahi mü-
dahaleyle vatandaşlarımız şifa buldu. Bi-
zim muhalefet şehir hastanelerinden de 
şikâyet ediyor. Vatandaşlarımızın dünyada 
en iyi, en konforlu sağlık hizmetini alma-
sından muhalefetin adayları rahatsız olu-
yor. İnşallah önümüzdeki dönemde açaca-
ğımız 27 yeni şehir hastanesiyle bunlara 
rahatsızlık vermeyi sürdüreceğiz. Ayrıca 
Isparta’ya 6’sı hastaneden oluşan 17 sağlık 
tesisi kazandırdık.

TOKİ vasıtasıyla Isparta’da 4 bin 369 ko-
nut projesi başlattık.

Isparta’ya 2002 yılına kadar 92 kilometre 
bölünmüş yol yapılmışken, biz 107 kilo-
metre ilaveyle 199 kilometreye çıkardık. 
Yapımı devam eden 5 adet yol projemiz 
toplam maliyeti yaklaşık 2 milyar lirayı 
buluyor. Bunlardan biri Isparta-Dereboğa-
zı-Antalya yoludur. Isparta-Antalya arasını 
10 kilometre kısalacak bu yolu önümüzde-
ki yıl tamamlıyoruz.

Bir diğeri de Isparta-Eğirdir-Şarkikaraağaç 
yoludur… Yapımı sürüyor, inşallah 2021 
yılında da tamamlanıyor. Eskişehir-Kütah-
ya-Afyonkarahisar-Isparta-Burdur-Antal-
ya hızlı ten projemizin proje çalışmaları 
sürüyor. Proje çalışmalarının bitmesinin 
akabinde, inşallah inşa süreci için somut 
adımlar atılacak. 

Süleyman Demirel Havalimanımızı yeni-
den ele alıp, modernize ettik. Havalimanı-
mızın 2003 yılında 2 bin 883 olan yolcu 
trafiği, 2017 yılında 188 bine ulaştı.

2003 yılından bugüne kadar tamamladığı-
mız 15 baraj ve 6 gölet ile vatandaşlarımı-
zın yüzünü güldürdük. 

Isparta’da tarımı geliştirecek 13 baraj 
daha inşa ediyoruz. Son 16 yıldaki proje-
lerimizle Isparta’da 389 bin dekar zirai 
araziyi sulamaya açtık. 13 ayrı sulama 
tesisinin de yapım çalışmaları devam edi-
yor. Ispartalı çiftçilerimize son 16 yılda 
toplam 630 milyon liralık tarımsal destek 
verdik. Isparta’da küçükbaş ve büyükbaş 
hayvancılık yapan çiftçilerimizi yüzde 50 
oranında hibeyle destekliyoruz. Verimli 
ovalarımızı sit alanı olarak koruma altına 
alıyoruz. Bu ovalarda çivi bile çakılmaya-
cak, sadece tarımsal üretim yapılacak.

İnşallah önümüzdeki dönemde sizlerin 
desteğiyle, bu hizmet kervanını çok daha 
güçlü bir şekilde yoluna devam ettireceğiz. 
Yıkım İttifakı’nın bizi engellemesine, pro-
jelerimizi sabote etmesine kesinlikle izin 
vermeyeceğiz.

Isparta!...

Yeni Türkiye’ye evet mi?

Güçlü Türkiye’ye evet mi?

Türkiye’nin gücüne güç katmaya evet mi?
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Cumhur’un adayına, milletin adamına 
evet mi?

Kim o aday?

Kim o aday?

Rabbim sizlerden razı olsun… Rabbim yol 
arkadaşlığımızı daim eylesin…

Önümüzdeki Dönem, Türkiye’nin Şahla-
nış Dönemidir

Kardeşlerim,

Geride bıraktığımız 16 yılda tam 12 seçim 
yaşadık. Milletimizden 12 defa destek ta-
lep ettik. Hamdolsun milletimiz hiçbirinde 
bizi mahcup etmedi. Tüm seçimlerde artan 
oy oranlarıyla şahsımıza ve partimize sa-
hip çıktı. Şimdi yepyeni bir döneme hazır-
lanıyoruz. Bu dönem Türkiye’nin şahlanış 
dönemidir. Bu dönem Türkiye’nin hedefle-
riyle buluşma dönemidir. İnşallah 24 Ha-
ziranla beraber ülkemizi 2023 hedeflerine 
kavuşturacak, 2053 ve 2071 vizyonuna ta-
şıyacak yeni bir kulvara giriyoruz. 

24 Haziran seçimleri ülke tarihimizin en 
önemli seçimlerindendir. Ya 16 yıllık ka-
zanımlarımızı çok daha yukarılara taşıya-
cağız, ya da Yıkım İttifakı’nın bunları heba 
etmesine fırsat vereceğiz. Ya evlatlarımıza 
çok daha müreffeh bir ülke bırakacağız, 
ya da IMF kapılarında para dilenen eski 
Türkiye’ye geri döneceğiz. Şimdi ortaya 
çıkanlar, el-pençe divan bunların huzu-
runda duranlardır. Ama biz bu terbiyeyle 
yetişmedik. Ben Isparta’nın bugüne kadar 

olduğu gibi yine kalkınmadan, demokrasi-
den yana tavır alacağına inanıyorum. AK 
Partiyi asla yalnız bırakmayan Isparta’nın, 
24 Haziran seçimlerinde de bir kez daha 
“Durmak yok yola devam” diyeceğini dü-
şünüyorum. Hiçbir Ispartalı kardeşimin 
Türkiye’nin sendelemesi için tepesinde 
uçuşan akbabalara bekledikleri fırsatı ver-
meyeceğine inanıyorum.

İnşallah daha öncekilerde olduğu 
gibi Isparta yine Milletin Adamına, 
Cumhur’un İttıfakı’na sahip çıkacak… 
Isparta inşallah bir kez daha tarih yaza-
cak… Ben 24 Haziran’da Isparta’dan re-
kor bekliyorum. Sizlerden Türkiye’nin 
aydınlık yarınları için çok güçlü destek 
bekliyorum. Isparta’nın bizi mahcup et-
meyeceğini biliyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
ahde vefanız, muhabbetiniz, sabrınız için 
her birinize teşekkür ediyorum. Ramazan-ı 
Şerifinizin bir kez daha kutlu ve mübarek 
olmasını diliyorum.

Milletvekili adaylarımızı size, sizleri de 
Allah’a emanet ediyorum.

Allah yolumuzu açık etsin diyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.
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Balıkesir!..

Karesi Beyliğinin merkezi Balıkesir…

Osmanlının sancağı Balıkesir…

Milli mücadelenin öncüsü Balıkesir…

Cumhuriyet Türkiye’sinin iftihar şehri Ba-
lıkesir…

Yeşiliyle ayrı güzel, deniziyle ayrı güzel, in-
sanıyla apayrı güzel Balıkesir… 

Seni gönülden selamlıyorum Balıkesir… 

Ana Muhalefet Partisi, İlkokul 
Müsameresi Kıvamında 

Oyunlarla Yönetiliyor

AK Parti Balıkesir Mitingi | Balıkesir | 27 Mayıs 2018
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Buradan tüm ilçelerindeki, mahallelerin-
deki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı 
yolluyorum Balıkesir…

Coşkuyla, muhabbetle, ahde vefayla burada 
bizleri bağrına basan tüm kardeşlerimi en 
kalbi duygularımla, hasretle selamlıyorum.

Ne diyor o güzel Balıkesir türküsünde: 

“İki keklik bir dereden su içer 

Dertli de keklik dertsizlere dert açar 

Buna da yanık sevda derler tez geçer”

Bizim sizlere sevdamız geçmez be… Allah 
ömür verdikçe biz sizleri seveceğiz, size 
hizmet edeceğiz. Çünkü biz dertliyiz… Bi-
zim bir davamız var, bir hayalimiz var. 

Biz millet olarak bu topraklarda hep güzel 
başlangıçlar yaptık. Malazgirt’te Sultan 
Alparslan ile güzel bir başlangıç yaptık. 
İznik’te Selçuklu ile güzel bir başlangıç 
yaptık. Söğüt’te Osmanlı ile güzel bir baş-
langıç yaptık. Ankara’da Cumhuriyet’le gü-
zel bir başlangıç yaptık. 1950’de çok partili 
hayata geçerek güzel bir demokrasi başlan-
gıcı yaptık. 16 yıl önce AK Parti ile demok-
rasi ve kalkınma yolunda güzel bir baş-
langıç yaptık. 15 Temmuz’da milletimizle 
birlikte istiklalimize ve istikbalimize sahip 
çıkma konusunda güzel bir başlangıç yap-
tık. Şimdi de 24 Haziran’a, yeni yönetim 
sistemimizle güzel bir başlangıç yapmaya 
hazırlanıyoruz. 

Şimdi sizlere soruyorum: 

24 Haziran’da Güçlü Meclis için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Hükümet için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Türkiye için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

Balıkesir!..

Vakit Birlik Vakti…

Vakit Türkiye Vakti…

Vakit Balıkesir Vakti… 

Maşallah… Unutmayın yaparsa yine AK Par-
ti yapar. İnşallah, sizlerin desteğiyle İrade, 
Erdem ve Cesaretle Türkiye şahlanacak…

1915 Çanakkale Köprüsü’yle, 
Trakya’yı Kuzey Ege’ye Bağlıyoruz

Kardeşlerim, 

Balıkesir Türkiye’nin vitrinlerinden biri-
dir. Bunun için son 16 yılda Balıkesir’e 25 
milyar liralık yatırım yaptık. 

Eğitimde, 3 bin 250 adet yeni derslik, 4 bin 476 
yatak kapasiteli yükseköğrenim yurdu yaptık.

Şehir hastanesi konforunda bin yataklı 
devlet hastanesi dâhil, 24’ü hastane olmak 
üzere, toplam 57 adet sağlık tesisi yaptık.
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TOKİ vasıtasıyla Balıkesir’e 7 bin 330 ko-
nut kazandırdık.

2002 yılına kadar Balıkesir’e sadece 76 ki-
lometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz buna 
16 yılda tam 513 kilometre daha bölün-
müş yol ekledik. Toplam maliyeti 1,5 mil-
yar lira olan 15 adet yol projemizin yapımı 
devam ediyor. İstanbul-İzmir otoyolu, aynı 
zamanda Balıkesir’in projesidir. Projenin 
yaklaşık 106 kilometrelik kesimi Balıkesir 
il sınırları içerisinde yer alıyor. İçinde 9 
adet viyadüğün de bulunduğu bu kesimin 
tamamında çalışmalar sürüyor. Tamamla-
nan bölümleri etap etap trafiğe açıyoruz.

Bir diğer önemli projemizde Kınalı-Te-
kirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu 
Projesidir… 

Balıkesir bir başka olacak. Onun için el 
ele, omuz omuza vereceğiz. Bu yatırım-
ları durdurmak isteyenler var mı? Var. 
Yatırımları durdurmak isteyenlerin ül-
kemizde bir dikili ağacı yoktur. Biz Kanal 
İstanbul diyoruz, onlar “Para yok. Nasıl 
yaparsınız” diyorlar.  İşte bunlar milli 
bütçenin dışındaki imkânları kullanarak 
kaynak oluşturmadan acizler, kör cahil-
ler. Marmaray’ı,  Avrasya Tünelini, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsünü, Osman Gazi 
Köprüsünü, Ovit Tünelini, İstanbul-İzmir 
Otoyolunu hangi kaynakla yaptıysak, Ka-
nal İstanbul’u da aynı kaynakla yaparız. 
Bunlar, BOT, PPP sistemini, kamu-özel 
sektör ortaklığını da bilmezler. İşte bu 
yöntemleri kullanarak hamdolsun tüm 
bu yatırımları yaptık. Kanal İstanbul’la il-
gili teklifleri de topluyoruz. 

1915 Çanakkale Köprüsü’yle, Trakya’yı 
Kuzey Ege’ye bağlıyoruz. Hadi gel baka-
lım, onu da engelle… Bunu engellemeye 
senin ömrün yetmez. Evelallah Ayşe kar-
deşlerim, Fatma kardeşlerim, Ahmet’im, 
Mehmet’im 24 Haziran’da sandıkta size 
öyle bir Osmanlı tokadı atacak ki, buna fır-
sat bile bulamayacaksınız. 

Halen, Çanakkale 1915 Köprüsü ve bağ-
lantı yollarıyla birlikte, 101 kilometrelik 
Malkara-Çanakkale bölümünün yapımı 
sürüyor. Bu projeyle, Balıkesir’in yanı sıra, 
İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkez-
lerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki me-
safe de kısalmış olacak. 

Eskişehir-Kütahya-Balıkesir ve Bandırma-
Balıkesir-Manisa-Menemen arasındaki de-
miryolu hatlarını modernize ediyoruz. 

Balıkesir’e bugüne kadar 18 baraj ve 20 gö-
let inşa ettik, 14 baraj ve 5 göletin yapım 
çalışmaları hızla devam ediyor.

Son 16 yılda inşa ettiğimiz sulama projele-
ri ile 592 bin dekar zirai araziyi sulamaya 
açtık. Yapımı devam eden 22 sulama tesisi 
ile 246 bin dekar araziyi daha sulamaya 
açıyoruz. Taşkınlardan korunmak için 49 
derenin ıslahını yaptık, 14 derenin ıslah 
çalışması sürüyor. Balıkesirli çiftçilerimi-
ze toplam 2,6 milyar lira tarımsal destek 
verdik. Balıkesir’de küçükbaş ve büyükbaş 
hayvancılığı yapan üreticilerimizi yüzde 
50 hibeyle destekliyoruz. Verimli ovaları-
mız sit alanı olarak koruma altına alınıyor 
ve sadece tarımsal üretime tahsis ediyoruz. 
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Bakınız, burada sadece Balıkesir’e yap-
tıklarımızı anlattım. Eğitimden sağlığa, 
ulaşımdan tarıma bütün bunların ve çok 
daha fazlasının bir de Türkiye çapında ya-
pılanları var. Unutmayın, yaparsa AK Parti 
yapar… 

Balıkesir!..

24 Haziran’da tercihimizi bir kez daha hiz-
met siyasetinden yana kullanıyor muyuz?

24 Haziran’da; 

“Vakit Birlik Vakti”, “Vakit Türkiye Vakti”, 
“Vakit Balıkesir Vakti” diyerek sandıkta 
Cumhurbaşkanlığında şahsıma, milletve-
killiğinde AK Parti’ye mührü basıyor mu-
yuz?

Balıkesir bugüne kadar beni hiçbir müca-
delemde yalnız bırakmadı, inanıyorum ki 
24 Haziran’da da bırakmayacak. 

Davulu Birinin Boynuna Asıp, 
Tokmağı Diğerinin Eline Vererek 
Ülke Yönetilmez

Kardeşlerim,

Siyasette rekabet güzeldir. Tabii bu rekabe-
tin milletimize, memleketimize daha çok 
hizmet vermek için yapılıyor olması gere-
kiyor. Türkiye bizi, özellikle 1994 yılında-
ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan-
lığımızdan beri bilir. Ne söylediğimizi, ne 
yaptığımızı, nelerle ve kimlerle mücadele 
ettiğimizi sizler iyi bilirsiniz. Ülkemizi bu-

güne getirene kadar vesayet odaklarından 
terör örgütlerine, darbecilerden uluslara-
rası güçlere kadar çok farklı kesimlerin 
saldırılarına maruz kaldık. Hamdolsun, 
bugüne kadar hiçbirine eyvallah etmedik. 
Önce Allah’ımıza güvenerek, ardından mil-
letimizle el ele, gönül gönüle vererek, hep-
sinin de üstesinden geldik. Ülkemizde de-
mokrasinin standartlarını yükseltirken de, 
ülkemizi 3,5 kat büyütürken de sadece ve 
sadece milletimizin gözüne baktık. İcazeti 
de, iradeyi de, tasdiki de asla başka yerde 
aramadık. Kimseyi yerinden etmek için 
değil, milletimize hizmet etmek için vazi-
feye talip olduk. 

Seçimler için meydanlara çıkan adayları 
takip ediyor musunuz? Ne diyorlar? Ülke-
mizin menfaatine, milletimizin hayrına bir 
şey söylediklerini duyanınız var mı? Ana 
muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı baş-
ka, projeleri açıklayan kişi başka… Cum-
hurbaşkanı adayı kös kös oturuyor, genel 
başkanları çıkmış proje açıklıyor. Projeler 
kimin projesi? Cumhurbaşkanı adayının 
projeleri… Böyle şey mi olur?

Kaybedeceğini bildiği için milletin karşısı-
na aday olarak çıkmaya yüreği yetmeyen 
ana muhalefetin başındaki zat, partisinin 
koltuğunu da bırakmadığı için işte bu ga-
rabetleri yaşıyoruz. Davulu birinin boy-
nuna asıp tokmağı diğerinin eline vererek 
ülke yönetmeye mi talip olunur? Partinizi 
emanet etmediğiniz kişiyi milletin karşısı-
na çıkartıp, “Türkiye’yi buna emanet edin” 
demek de ne oluyor? Türkiye, sizin par-
tinizden daha mı kıymetsiz? Siz milletle 
dalga mı geçiyorsunuz? Bu kafayla, zaten 



377

Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-2

milletimiz bunlara ülkeyi emanet etmez 
de olan demokrasimize oluyor. Ülkenin 
koskoca ana muhalefet partisi, ilkokul mü-
sameresi kıvamında oyunlarla yönetiliyor. 

Balıkesir!..

24 Haziran’da tercihimizi Güçlü Meclis’ten 
yana kullanıyor muyuz?

24 Haziran’da tercihimizi Güçlü 
Hükümet’ten yana kullanıyor muyuz?

24 Haziran’da tercihimizi Güçlü 
Türkiye’den yana kullanıyor muyuz?

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

Vakit Balıkesir Vakti diyor muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Kardeşlerim,

Bizim referansımız geçtiğimiz 16 yılda 
yaptıklarımızdır. Bununla da yetinmedik, 
önümüzdeki 5 yıl için binlerce proje ara-
sından seçip beyannamemize aldığımız 
146 projemizle milletimizin karşısına çıkı-
yoruz. Eğitimden sağlığa, kültürden spora, 
ulaştırmadan savunma sanayine, şehirci-
likten tarıma kadar her alanda ülkemizi 
2023 hedeflerimizle buluşturacak projele-
rimizi, 25 Haziran’dan başlayarak titizlikle 
hayata geçireceğiz. Bunların bir kısmının 
hazırlıkları zaten tamamlanmış durumda, 
sadece uygulaması kaldı. Bir kısmının da 
hazırlıklarına şimdiden başladık. 

Türkiye, öyle atarak, tutarak, yalan-yan-
lış bir sürü şeyi arka arkaya sıralayarak 
yönetilebilecek bir ülke değildir. Ülkenin 
ekonomisinden, maliyesinden, kamu ku-
ruluşlarından, özel sektöründen haberi ol-
mayanların yaptıkları şovlar, sadece kendi-
lerini gülünç duruma düşürür. Yerli marka 
otomobil projesinin ne olduğuna dair 
hiçbir fikri olmayan bir zat, çıkıyor, “Ben 
bu projeyi iptal ettireceğim” diyor. Sebep 
olarak da “20 yıl geride kalmış bir proje” 
diyor. Halbuki, bu işi takip eden bakanlığı-
mıza veya projede yer alan firmalardan bi-
rine gitse, kendisine yerli marka otomobil 
projesinin geleceğin teknolojilerine göre 
tasarlandığını anlatacaklar. Ama onun 
derdi zaten bu değil. Çünkü bunlar sadece 
yıkmayı bilir, yasaklamayı bilir, engelleme-
yi bilir; yapmaktan, ön açmaktan hiç anla-
mazlar. Bizim sadece otomotiv ihracatımız 
30 milyar doların üzerindedir. En çok da 
gönül yıkmayı bilirler. İşlerine gelmeyin-
ce önlerine çıkana bağırır, çağırır, hakaret 
eder, sonra da hiçbir şey yok gibi sırıtarak 
yollarına giderler. 

İnternetten Buldukları 
İftiralarla Dolu Haberlerle Seçim 
Kampanyası Yürütüyorlar

Aynı kişiyi, Amerika’dan telefonla arayıp 
işletmişler, ondan da haberi yok. Söyledi-
ği tüm bilgiler, tüm rakamlar yanlış… Eğer 
samimiysen, dürüstsen Milli İstihbarat 
Teşkilatımıza başvur. Sana bu bilgiyi akta-
ran kim? Amerika mı, Amerika’nın yetkili-
leri mi? Yalan söylüyor, yok böyle bir şey. 
Sen kimsin ki, Amerika’nın yetkili mercile-
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ri sana böyle bir bilgiyi versin? Türkiye’yi 
yönetmeye talipler ama internetten bul-
dukları yalanlarla, iftiralarla dolu haber-
ler üzerinden seçim kampanyası yürütü-
yorlar. Bu şahıs, FETÖ ile ilgili Amerika’ya 
verdiğimiz 85 koli dolusu belgeye “gazete 
kupürleri” diyor. Zavallı… Yahu Adalet Ba-
kanlığımızın resmi tutanakları o kolilerin 
içindedir. O resmi tutanaklarla beraber, 
onların yanında tabii ki gazete kupürleri 
de var. Ama adamların hayatı yalan üzeri-
ne kuruludur. 

Bir yandan genel başkanlık koltuğunda 
oturan aslı, diğer yanda sahaya sürdükle-
ri karikatürü, gece gündüz aynı yalanları 
tekrarlayıp duruyorlar. İnşallah, yeni dö-
nemin ülkemize en büyük kazanımların-
dan biri de, işte bu köhne siyaset anlayışını 
kökünden kazıyıp atacak olmasıdır. Cum-
hurbaşkanı olarak ülkeyi yönetmeye talip 
olan hiç kimse, öyle “Boş atıp dolu tutma” 
hesabıyla milletimizin karşısına çıkamaya-
cak. Çünkü artık yüzde 15’le, yüzde 20’yle 
ülkeyi yönetme imkânı tamamen ortadan 
kalkıyor. Halkın en az yüzde 50’sinin des-
teğini almak da öyle kolay olmayacak. 24 
Haziran, eski yönetim sistemiyle birlikte, 
eski devir siyasetinin ve siyasetçilerinin 
de tarihe karıştığı gün olacaktır. Yeni dö-
nemde, bozgunculara, terörist sevicilere, 
ülkesini dışarıda kötüleyenlere, sadece ta-
koz olmayı siyaset sananlara yer yok. Artık 
dönem, millete söyleyecek sözü olanın, su-
nacak projesi olanın dönemidir. Artık dö-
nem, milletin değerleriyle, tarihiyle, kül-
türüyle, beklentileriyle dalga geçenlerin 
değil, bunlara saygılı olanların dönemidir. 
Artık dönem, millete hizmet edebilecek si-
yasetçilerin, kadroların dönemidir. 

Balıkesir!..

24 Haziran’da Vakit Birlik Vakti demeye 
hazır mıyız?

24 Haziran’da Vakit Türkiye Vakti demeye 
hazır mıyız?

Kardeşlerim,

Bugün 27 Mayıs… Yani, Türk demokrasisi-
nin kara günlerinden biri… Bundan tam 58 
yıl önce bugün, milletin oylarıyla işbaşına 
gelen bir hükümet, darbeyle devrildi. Dar-
beciler sadece milli iradeyi çiğneyip geç-
mekle kalmadılar, tarihimizin en utanç ve-
rici cinayetine de imza attılar. Türkiye’nin 
Başbakanı, tamamı uydurma, tamamı 
deli saçması iddialarla idam sehpasına 
çıkartıldı. Menderes’i asanlar, ilmiği sade-
ce onun boynuna değil, tüm milletimizin 
iradesine de geçirdiler. Buradan, rahmetli 
Menderes’i ve onunla birlikte idam edilen 
Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’yu 
bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Şehit 
Başbakan Menderes ve arkadaşlarının aziz 
hatıraları, demokrasimize niçin daha çok 
sahip çıkmamız gerektiğinin cevapları ola-
rak milletimizin vicdanında ve kalbinde 
yaşamayı sürdürecektir. 

Türkiye’de darbeler asla rastgele yapılmaz. 
Hepsinin bir sebebi vardır; hatta hepsinin 
sebebi aynıdır. Türkiye ne zaman demok-
raside ve ekonomide atağa kalksa, he-
men önce zemini hazırlanıyor, ardından 
bir darbeyle, muhtırayla önü kesiliyor. 
Menderes’in idamının ardından 1970’de 
bunu yaşadık, 1980’de bunu yaşadık, 
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1997’de bunu yaşadık. AK Parti dönemin-
de de, 27 Nisan 2007’de e-muhtırayla baş-
layan, 17-25 Aralık’ta emniyet-yargı darbe 
girişimiyle süren ve 15 Temmuz’da darbe 
girişimiyle kanlı bir şekilde zirveye ulaşan 
benzer sıkıntılara maruz kaldık. İçeriden 
yıkamadıkları Türkiye’yi dışarıdan kuşat-
ma çabalarını da, aynı projenin bir parçası 
olarak görüyorum. Bizim dönemimizde, 
geçmişten farklı olarak, teşebbüse geçti-
ler ve neticeye ulaşmadılar. Milletimizle 
birlikte, sizlerle birlikte, bu teşebbüslerin 
hepsini de bozguna uğrattık. 

Artık şu gerçeği görmemiz lazım. Ma-
dem bu sistem, sürekli darbe, muhtıra, 
vesayet üretiyor, öyleyse değiştirmemiz 
lazım. Bunu da yerli ve milli bir anlayışla 
gerçekleştirmemiz gerekiyor. Türkiye, bu-
günlere durduk yerde gelmedi. Bunun bir 
geçmişi var. Bu arayışın birkaç asırlık bir 
mazisi var. Yakın dönemde de taa 2007 yı-
lında başlamış bir süreç var. Her biri ayrı 
ayrı üzerinde düşünülmesi, tartışılması, 
araştırılması gereken nice hadiseleri ardı 
ardına yaşadık. Birileri konuyu hep şahsi-
leştirmeye çalışsa da, inanın bana mesele 
Ahmet-Mehmet meselesi değildir. Mesele 
Türkiye’nin ülkesi ve milletiyle birliği, be-
raberliği, geleceği meselesidir. 

İşte bu sebeple biz diyoruz ki; Tek Millet… 
Tek Bayrak… Tek Vatan… Tek Devlet…Bu 
dört ilkeye sıkı sıkı sahip çıkmadan, gele-
ceğimize güvenle bakamayız.  Türkiye’nin 
başında dolanan kara bulutları, ancak bu 
şekilde dağıtabiliriz. Ama bunun için de 
bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kar-
deş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

Attığımız Adımlarla Siyaseti 
Normalleştirmeyi Hedefledik

Kardeşlerim,

Şimdi yeni bir yolun başlangıcındayken, 
Erdem, İrade ve Cesaretle Türkiye Şahla-
nacak diyoruz. Yeni yönetim sistemimizi, 
milletimizin bu şahlanışını kolaylaştıracak 
en önemli imkân olarak görüyoruz. Geçti-
ğimiz 16 yılda yaşadıklarımızdan elde et-
tiğimiz tecrübeler ışığında, yeni yönetim 
sistemimizin imkânlarını en iyi şekilde 
kullanarak, ülkemizi hedeflerine ulaştır-
mak istiyoruz. Bunun için 24 Haziran’da 
bizi hem Cumhurbaşkanlığında, hem de 
Meclis’te en güçlü şekilde desteklemenizi 
istiyoruz. 

Biliyorsunuz, seçimlere Cumhur İttifakı ile 
gidiyoruz. Bizim için yerli ve milli siyaset, 
ülkemizi demokraside ve ekonomide güç-
lendirmektir. Partimize adını verdiğimiz 
adalet ve kalkınma kavramları, siyaseti-
mizin ruhunu ifade ediyor. Bugüne kadar 
attığımız adımlarla siyaseti normalleştir-
meyi, milletimizin arasındaki kardeşliği 
yüceltmeyi, ülkemizi her alanda muasır 
medeniyet seviyesinin üzerine taşımayı 
hedefledik. En zor şartlarda dahi demok-
rasiden, hukuk devletinden, milli iradenin 
üstünlüğü anlayışından taviz vermedik. 
Yeni dönemde de aynı şekilde yolumuza 
devam edeceğiz. 

AK Parti’nin 16 yıllık iktidarında tek bir 
Allah’ın kulu çıkıp bireysel özgürlüğünün 
sınırlandığını, haklarının elinden alındığı-
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nı, zulme maruz kaldığını söyleyemez. Biz 
hep “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” dedik 
ve buna göre hareket ettik. 

Balıkesir!..

Milletimizin birliğini, dirliğini daim kıl-
mak için 24 Haziran’da Güçlü Meclis çağ-
rımıza destek veriyor musunuz?

Bayrağımızın göklerde hep dalgalanması, 
ezanlarımızın semalarda hep yankılanma-
sı için Güçlü Hükümet çağırımıza destek 
veriyor musunuz?

Devletimizin hep payidar olması, yurdu-
muzda güven ve huzur içinde ilelebet yaşa-
yabilmemiz için Güçlü Türkiye çağırımıza 
destek veriyor musunuz?

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

Günümüz kutlu olsun. Ramazan-ı Şerifi-
niz mübarek olsun. 24 Haziran şimdiden 
hayırlı olsun diyorum.

Sizleri Allah’a emanet ediyorum. 
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Manisa!..

Ecdadın gözbebeği Manisa… Seni gönül-
den selamlıyorum Manisa…

Akhisar!

Emeğin, alınterinin, bereketin şehri Akhi-
sar… Seni en kalbi duygularımla, hasretle 
selamlıyorum Akhisar…

Buradan sizler aracılığıyla Manisa’mızın 
tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki kar-
deşlerime selamlarımı yolluyorum.

Manisa!...

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

Ey İnce, Pensilvanya ile 
Görüştüğümü İspat 

Edemezsen Namertsin

AK Parti Akhisar Mitingi | Manisa | 28 Mayıs 2018
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Vakit Manisa vakti diyor muyuz?

Maşallah… Unutmayın yaparsa yine AK 
Parti yapar. 

Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi her alanda 
3,5 kat büyüttük. 2023’e hedeflerimize 
ulaşarak, ülkemizi iki kat daha büyütmeye 
talibiz. Bizim siyasetimiz daima hizmet si-
yaseti olmuştur. Biz milletimize efendilik 
taslamaya değil hizmetkâr olmaya geldik. 
Bugüne kadar da hep bu anlayışla çalıştık. 
24 Haziran’da, milletimizden yeniden hiz-
met için, yatırım için, proje için destek is-
tiyoruz. 

24 Haziran’da Güçlü Meclis için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Hükümet için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Türkiye için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

Sizlerin desteğiyle İrade, Erdem ve Cesa-
retle Türkiye’yi Şahlandırıyor muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Kardeşlerim,

Nasıl, stadımızdan memnun muyuz? Ak-
hisar-sporumuz, tarihinde ilk defa Türkiye 
kupasını kazanarak, maşallah, böyle bir 
stadı hak ettiğini gösterdi. 100 milyon li-

ralık bir maliyetle şehrimize kazandırdığı-
mız, 12 bin kişilik Akhisar Stadımızın bir 
kez daha hayırlı olmasını diliyorum. 

Hükümete geldiğimizde, ülkemizdeki 
mevcut statların büyük bölümünün, artık 
günümüz ihtiyaçlarını karşılayamayacak 
durumda olduğunu gördük. Bunun üzeri-
ne, büyükşehirlerimizden başlayarak stat-
larımızı yenilemeye karar verdik. Toplam-
da 37 stat projemizden 15’ini tamamladık, 
11’nin inşaatı, 6’sının proje ve ihale süreci 
devam ediyor, 5’ini de yatırım programına 
aldık. İşte AK Parti budur. AK Parti yatırım 
demektir, hizmet demektir, eser demektir. 

Biz Kimsenin İcazetiyle  

Değil, Hakk’ın ve Halkın  

İzniyle Yola Çıktık

Ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı 
“Yatırım-matırım anlamam” diyor. Doğru, 
anlamaz. Başka ne diyor, “Yerli otomobil 
konusunda Sayın Erdoğan 20 yıl geriden 
geliyor.” Şu hale bak… Vah zavallı vah… Bu 
ülke yerli otomobili üretecek. Kim yapacak 
bunu? Bu ülkenin devleri yapacak. Ülke 
olarak otomobil ihracatından 30 milyar 
dolar kazandık. Bu şahıs daha ileri gitmiş, 
“Kanal İstanbul’u yaptırmam” diyor. Zaten 
bu ülkede, mensubu olduğun partinin di-
kili ağacı yok ki.  
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İnce, Bay Kemal için ne diyordu? Birinci 
seçime girdin kaybettin, ikinci seçime gir-
din kaybettin, üçüncü seçime girdin kay-
bettin, dördüncü seçime girdin kaybettin, 
beşinci seçime girdin kaybettin, kaybettin, 
kaybettin, kaybettin… Bay Kemal ise, bu 
şahsın adaylığını açıklarken, “Gel bakalım 
Muharrem” diyor. Yani bir küçümseme 
var. Seçim beyannamelerini de cumhur-
başkanı adayları değil, genel başkanları 
okuyor. Bu durum bile, seçimlere ve cum-
hurbaşkanlığına ne kadar önem verdikle-
rini gösteriyor. 

Şimdi ana muhalefetin cumhurbaşkanı 
adayı bir takım iddialarda bulundu. Şah-
sımın AK Parti’nin kurulma aşamasında 
Pensilvanya’ya gittiğini söyledi. Bak İnce, 
sen siyasette çıraksın. Siyaset dürüstlük 
ister. Senin genel başkanın yalancı, ama 
sen de hemen ondan bir şeyler kapmışın. 
Şahsımın Pensilvanya’dan icazet almak 
suretiyle AK Parti’yi kurduğunu söylü-
yorsun. Bunu ispat etmen gerekir. Bizim 
Pensilvanya’dan izin almaya ihtiyacımız 
yoktu. Böyle bir şey söz konusu değil. Şim-
di sen mademki böyle bir iddiada bulunu-
yorsun, bunu ispat etmen gerekir. İspat 
edemezsen, namertsin. Genel başkanın ve 
sen hangi partiyi kurdunuz? Biz, 40 yıllık 
siyasi tecrübemizle, yol arkadaşlarımızla 
birlikte partimizi kurduk. 16 ay sonra da 
iktidara geldik. Sen hangi izinden bahsedi-
yorsun? Biz Hakk’tan ve halktan aldığımız 
izinle yola çıktık. 

Bir de Pensilvanya’yla görüşme yaparken, 
yanımda bulunanlar olduğunu iddia edi-
yorsun. Yanımda olanları da, ben cevap 

vermeden açıklamayacakmışsın... Cevabı-
nı aldın, Pensilvanya’ya kiminle gitmişim 
açıkla…  Açıklamıyorsan, namertsin. Sen 
de genel başkanın gibi, aynı yolun yolcusu-
sun. Demek ki genel başkanın yalan konu-
sunda seni iyi yetiştirmiş.  

Kardeşlerim, 

Geçtiğimiz 16 yılda Manisa’ya yaptığımız 
yatırım tutarı ne kadar biliyor musunuz? 
Tam 23 milyar lira… Evet, bu yatırımlarla 
Manisa’yı her alanda büyüttük, geliştirdik. 

Eğitimde 4 bin 252 yeni derslik yaptık. 
Yükseköğrenim öğrencileri için 4 bin 500 
kişi kapasiteli yurtları tamamladık, 2 bin 
650 kişilik yurtları da birkaç yıla kadar 
açıyoruz. 

Sağlıkta, 20’si hastane 61 tesisle Manisa’yı 
donattık. İnşallah yılsonuna kadar 558 ya-
taklı Şehir Hastanemizi de Manisa’ya ka-
zandırıyoruz. Böylece Manisa, bu büyük 
sağlık hizmetinden yararlanan illerimiz 
arasına girmiş olacak. 

TOKİ vasıtasıyla Manisa’ya 7 bin 566 ko-
nut yaptık. 

Şehrimizin 81 kilometre olan bölünmüş 
yol uzunluğunun üzerine 450 kilometre 
daha ilave ederek, 531 kilometreye çıkar-
dık. Manisa’nın çeşitli yerlerde irili-ufaklı 
64 köprü yaparak, ulaşımı kolaylaştırdık. 
İstanbul-İzmir Otoyolu, aynı zamanda 
Manisa’nın projesi… Bu otoyolun 127 kilo-
metresi Manisa’dan geçiyor. İnşası sürüyor, 
tamamlanan kısımları etap etap hizme-
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te açılıyor. Ey Bay Kemal, senin havsalan 
böyle bir şey alır mı? Bizim icraatlarımızın 
ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşa-
maz. İzmir-Manisa yolundaki Sabuncubel 
Tüneli ve bağlantı yolları tamamlanmak 
üzere, inşallah seçimden sonra hizmet ver-
meye başlayacak. 

Siyasetçi Olmak,  
Hizmetkâr Olmak Demektir

Hızlı tren hizmetinden Manisa da istifade 
edecek. Manisa’dan da geçen Ankara-İz-
mir Hızlı Treniyle şehrimiz, Ankara’dan 
İstanbul’a, Konya’dan Sivas’a kadar ülke-
mizin dört bir yanındaki hızlı tren hatla-
rına bağlanmış olacak. Bu hızlı tren pro-
jesinin Ankara-Uşak arasını önümüzdeki 
yılsonuna doğru, Uşak-Manisa-İzmir arası-
nı da 2020 yılında hizmete almayı planlı-
yoruz. Böylece, Manisa’dan Ankara’ya 3 sa-
atten daha kısa sürede ulaşmak mümkün 
hale gelecek. Tabii, söz konusu hızlı tren 
olunca, bir de onun şanına uygun hızlı tren 
garı gerekir. Manisa’ya bunu da yapacağız.

Bir tanesi de çıkmış ne diyor biliyor mu-
sunuz? Sivas için hızlı trene ne gerek var. 
Niye? Hızlı tren nedeniyle göç başlarmış… 
Bu adamlardan siyasetçi olur mu? Bir par-
tinin adayı olman seni siyasetçi yapmaz. 
Siyasetçi olmak, iş bilmektir… Siyasetçi 
olmak, hizmetkâr olmak demektir… Siya-
setçi olmak, yatırımcı olmak demektir… 
Siyasetçi olmak, girişimcilere yol açmak 
ve istihdam sağlamak demektir.

Hükümetlerimiz döneminde Manisa’ya 14 
baraj, 10 gölet yaptık, halen 22 baraj ve 6 
göletin inşası sürüyor. İnşa ettiğimiz sula-
ma projeleriyle 162 bin dekar araziyi suya 
kavuşturduk. Bunun yanında 205 bin de-
kar araziyi sulayacak projelerin inşası de-
vam ediyor. 

Manisalı çiftçilerimize bugüne kadar ver-
diğimiz tarım desteği 2,4 milyar lirayı bul-
du. Hayvancılık destekleri kapsamında 
damızlık koç-tekeden ağıl yapımına, alet-
ekipmana kadar pek çok kalemde yüzde 
50 hibe veriyoruz. Verimli ovalarımızı 
korumaya alarak, amaç dışı kullanımının 
önüne geçiyoruz. 

Kardeşlerim,

Manisa’ya yapılan bu hizmetlerden elbet-
te Akhisar da hissesine düşenleri almıştır. 
Eğitimde; fen lisemizin 300 kişilik pansi-
yonu tamamlanıp hizmete girdi, Çağlak 
Anadolu Lisemiz ve 200 kişilik pansiyonu 
tamamlanmış durumda. İmam Hatip Lise-
mizin 200 kişilik pansiyonu da önümüzde-
ki eğitim-öğretim yılında hizmete giriyor. 
Şehrimize kazandırılacak 500 yataklı yük-
seköğrenim yurdunun yapımı da önümüz-
deki yıl bu aylarda tamamlanıyor. 

Mesela sağlık alanında, ilçemize kazandır-
dığımız 100 yataklı Devlet Hastanemiz ile 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz var. 

Bölünmüş yol çalışmalarımızın bir kısmı 
bitti, bir kısmı sürüyor. Soma-Bergama yo-
lunu bu yıl, Gördes-Köprübaşı yolunu önü-
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müzdeki yıl bitiriyoruz. Manisa-Akhisar 
arasındaki 52 kilometrelik tren yolunu, 
adeta sıfırdan yapmışçasına yeniledik. Bu 
arada, şehri ortadan ikiye bölen tren yolu-
nu da dışarıya çıkarttık. İnşallah Akhisar’a 
yakışır yeni istasyon binamızı da en kısa 
sürede yapıyoruz. 

2012 yılında hizmete giren Gördes Bara-
jından alacağımız suyla, Akhisar Ovasın-
da 148 bin dönüm araziyi sulayacağız. 
Bu tesisin inşası da hızla devam ediyor. 
Hem sulama, hem turizm açısından Ak-
hisar için önemli olan Gürdük Barajının 
inşasında yarıya yaklaşıldı. Zeytin İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesinin birinci etabı-
nın kamulaştırılması tamamlandı, ikinci 
etabın da sonuna yaklaşılıyor. Altyapısı 
tamamlanan bölgelerde şimdiden 7 fabri-
ka üretime başladı. 

Bay Kemal şimdi de tarım endüstrisinden 
bahsediyor. Demek ki kendilerine, 16 yıl-
lık kalfalık, ustalık dönemimizde tarım 
endüstrisini öğretmişiz. Türkiye tarım 
endüstrisine girmiştir. O ne diyor? Gire-
cek, girmesi lazım. Biz şu anda tarım en-
düstrisini icra ediyoruz. Bizden önce yerli 
traktör var mıydı? Yoktu. Ama şimdi yerli 
traktörümüzü, biçerdöverlerimizi ve diğer 
tarım ekipmanlarımızı üretiyoruz. 

Akhisar!..

24 Haziran’da tercihimizi bir kez daha hiz-
met siyasetinden yana kullanıyor muyuz?

Manisa!..

24 Haziran’da; “Vakit Birlik Vakti”, “Vakit 
Türkiye Vakti”, “Vakit Manisa Vakti” diye-
rek sandıkta Cumhurbaşkanlığında şahsı-
ma, milletvekilliğinde AK Parti’ye mührü 
basıyor muyuz? Manisa’ya da işte böylesi 
yakışır. 

24 Haziran’da Mankurtları  
Yine Sandığa Gömeceğiz

Kardeşlerim,

Biliyorsunuz dün, tarihimizin kara say-
falarından biri olan 27 Mayıs darbesinin 
yıldönümüydü. Rahmetli Adnan Men-
deres, darbeyle devrilmeden 9 gün önce 
Manisa’ya gelmiş, burada kendi dönemin-
de inşa edilen ve hala hizmet veren Demir-
köprü Barajı ve Hidroelektrik Santralinin 
açılışını yapmıştı. Yapıldığı dönem için 
çok büyük bir eser olan bu baraj, suyuyla 
topraklarımıza bereket sağlamaya, elekt-
riğiyle sanayimize destek olmaya devam 
ediyor. Merhum Menderes yaptığı bu hiz-
metlerin bedelini, idam sehpasında canıy-
la ödedi. Ülkemizde birileri, dışarıdan da 
destek alarak, milletimize hizmet veren, 
yerli ve milli duruş sergileyen herkese be-
del ödetmenin gayreti içindedir. Rahmet-
li Menderes’i asanlarla, Merhum Özal’a 
dünyayı zehir edenler aynıdır. Rahmetli 
Menderes’i idam edenlerin arkasında han-
gi zihniyet vardı? Cumhuriyet Halk Parti-
si zihniyeti vardı. Şu anda da CHP’yi aynı 
zihniyet yönetiyor. AK Parti’yi kapatmak 
isteyen de aynı zihniyetti. Ne demişlerdi? 
Ankara’da adil yargıçlar varmış… 
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İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkanı 
oldum, aynı zihniyeti karşımda buldum. 
Türkiye’ye Başbakan oldum, aynı yapıyı, 
daha da bilenmiş ve azmış olarak yine kar-
şımda buldum. Cumhurbaşkanı oldum, 
aynı çete, tüm kiniyle ve hırsıyla yine kar-
şımdaydı. 15 Temmuz’da, milletimizle bir-
likte darbe girişimine maruz kaldık, aynı 
zihniyet, tankları selamlayarak, tankların 
eşliğinde güvenli yerlere çekilerek, “kont-
rollü darbe” söylemleriyle verilen mücade-
leye iftara atarak yine karşımıza çıktı. 

İşte bugün, Türkiye’yi yeni bir yönetim sis-
temine kavuşturmanın gayreti içinde oldu-
ğumuz şu günlerde, aynı ekibi, bu defa çok 
daha geniş bir ittifakla karşımızda görüyo-
ruz. Eğer ellerinden gelse, tıpkı Menderes 
gibi, bizi de darağacına çıkartacaklar ama, 
hamdolsun, milletimiz izin vermiyor. Mil-
letimizle birlikte yol yürüdüğümüz müd-
detçe, Allah’ın izniyle, bunların hevesleri 
hep kursaklarında kalmaya devam edecek. 

Ne güzel söylemiş şair:

“Tasalanma yiğidim; zaman bizden yanadır

Külümüzden yükselen duman bizden yanadır

Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır

Dünya düşman olsa da, iman bizden yanadır”

Evet, bize imanımız yeter, bize inancımız 
yeter, bize milletimizin sevgisi ve desteği 
yeter. Bugüne kadar nasıl bunların üstesin-
den geldiysek, inşallah, 24 Haziran’da bu 
mankurtları yine sandığa gömeceğiz. Çün-
kü bizim meşrebimizde sadece Allah’ın de-
diği olur, sadece milletin istediği olur. 

Manisa!..

24 Haziran’da tercihimizi Güçlü Meclis’ten 
yana kullanıyor muyuz?

24 Haziran’da tercihimizi Güçlü 
Hükümet’ten yana kullanıyor muyuz?

24 Haziran’da tercihimizi Güçlü 
Türkiye’den yana kullanıyor muyuz?

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

Vakit Manisa Vakti diyor muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Ey George, Ey Hans,  
Bizi Yıkamayacaksınız

Kardeşlerim,

Manisa, geçmişte işgal acısı yaşamış bir 
şehir olarak özgürlüğün, bayrağın, ezanın, 
vatanın kıymetini çok iyi bilir. Bugün de 
Manisalı kardeşlerimiz için, “vatan” deyin-
ce, “millet” deyince, “istiklal ve istikbal” 
deyince, akan sular durur. Türkiye’nin 
son yıllarda içeriden ve dışarıdan maruz 
kaldığı saldırıları görüyorsunuz değil mi? 
Adeta yeni bir kurtuluş savaşı veriyoruz. 
Dünyanın en eli kanlı terör örgütleri, bes-
lenip, büyütülüp, silahlandırılıp, siyase-
ten de desteklenip üzerimize salınıyor. 
PKK’sından FETÖ’süne kadar hiçbirine 
meydanı bırakmadık, hepsinin de dersini 
verdik. Bu süreçte Türk Milleti, değerleri 
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ve geleceği söz konusu olduğunda 7’den 
70’e tüm fertleriyle mücadeleye hazır ol-
duğunu gösterdi. 

Baktılar sınırlarımız içinde istediklerini 
yapamıyorlar, bu defa dışarıdan kuşatma-
ya kalktılar. Biz de gittik, teröristlerin tepe-
sine inlerinde bindik. DEAŞ’ıyla, YPG’siyle 
hepsini de ezdik geçtik. Çünkü bizim rabia-
mızla sembolleştirdiğimiz bir davamız var: 
Tek Millet… Tek Bayrak… Tek Vatan… Tek 
Devlet… Evet… Bizler bu dört ilkeye sahip 
çıktığımız sürece, Allah’ın izniyle, ne içeri-
de, ne dışarıda kimse bize zarar veremez. 
Ama bunun için de bir olacağız, iri olaca-
ğız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep bir-
likte Türkiye olacağız. Böylece, Erdem, İra-
de ve Cesaretle Türkiye’yi Şahlandıracağız.

Terör örgütlerini destekleyenler istedik-
leri kadar uğraşsınlar, bizi yolumuzdan 
döndüremezler. Sadece kendi kendilerini 
inkâr ettikleriyle kalırlar. Bizim arkadaşla-
rımıza, devlet görevleri için dahi ülkelerin-
deki toplantılara katılma izni vermeyen-
ler, teröristlere polis korumasında mitingi 
yaptırıyor. Bizim arkadaşlarımızın attıkla-
rı her adımda önlerini kesenler, güya der-
gi kapağı denilerek tüm sokaklara asılan 
aleyhimizdeki afişleri, polis gücüyle orada 
tutuyorlar. Tayyip Erdoğan için siz han-
gi afişi asarsanız asın, ne derseniz deyin, 
bunun bir önemi yok. Benim milletimle 
gönül köprüm var, bunu kaldıramazsınız. 
Ey George, ey Hans, bizi yıkamayacaksınız, 
bizim aramızı açamayacaksınız. Bizim mil-
letimizle aramızda öyle bir bağ var ki, onu 
ne görmeye, ne de engellemeye sizin gücü-
nüz yeter. Bu bağın adı imandır, sevgidir, 
aşktır, muhabbettir. Sanıyorlar ki kapıları 

kapatırsak bu sevdanın önüne geçeriz. Sa-
nıyorlar ki teröristlerin önünü açarsak, bu 
muhabbeti boğarız. Sanıyorlar ki yalanla, 
riyayla, ikiyüzlülükle, inkârla biz bu aşkı 
söndürürüz. 

Manisa!..

24 Haziran’da bunlara anladıkları dilden 
bir cevap veriyor muyuz?

Milli iradenin üzerinde bir güç tanımadı-
ğımızı göstermek için Güçlü Meclis diyor 
muyuz?

Bayrağımızın göklerde hep dalgalanması, 
ezanlarımızın semalarda hep yankılanma-
sı için Güçlü Hükümet diyor muyuz?

Ülkemizde güven, istikrar ve huzur içinde 
yaşamak için Güçlü Türkiye diyor muyuz?

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

Manisa’dan, Akhisar’dan yükselen bu ses, 
inanıyorum ki dalga dalga tüm Türkiye’ye, 
tüm Avrupa’ya, tüm dünyaya yayılıyor. 
Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunu-
yorum. 

Sandıkları patlatacaksınız. Manisa’yı özel 
olarak takip edeceğim. Madem ki Ziraat 
Türkiye Kupasını aldık, şimdi sandıklarda 
da açık ara 1 numara olacağız. Manisa’nın 
10 milletvekilliğini silip süpürür müyüz? 
O zaman çok çalışacağız. 

Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. 
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AK Parti’nin çok değerli 27’nci dönem Mil-
letvekili adayları, sevgili dava ve yol arka-
daşlarım, kıymetli kardeşlerim, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle selamlı-
yorum. Artık ortasına doğru yaklaştığımız 
Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. 24 
Haziran seçimlerinin ülkemiz, milletimiz, 
partimiz ve sizler için hayırlara vesile ol-
masını diliyorum. 

Şahsımın 5 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı, 
sizlerin 21 Mayıs’ta milletvekilliği adaylı-
ğının resmen belli olmasıyla başlayan se-
çim maratonumuz, inşallah, 24 Haziran 
akşamı zaferle neticelenecektir. 

İstanbul, her seçimde olduğu gibi, 24 
Haziran’da da seçimlerin belirleyici şehri 
olacaktır. Bu seçimde İstanbul, Meclis’te-
ki 600 milletvekilinin 98’ine tek başına 

Kanal İstanbul Stratejik 
Bir Projedir

AK Parti İstanbul Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı 
İstanbul | 29 Mayıs 2018
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çıkaracak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 
de Türkiye genelinde hedefimize ulaşabil-
memizin yolu, önce İstanbul’da başarıyı 
yakalamaktan geçiyor. Hem Cumhurbaş-
kanlığında, hem de milletvekilliğinde bizi 
zafere taşıyacak olan siz adaylarımızın ve 
teşkilatlarımızın ortaya koyacakları gay-
rettir, performanstır. Eskiler “Zahmetsiz 
rahmet olmaz” derler. Bizim siyaset tarzı-
mızda çok çalışmadan, emek vermeden, 
terlemeden, fedakârlıkta bulunmadan ne-
tice almak diye bir şey söz konusu değildir. 
Biliyorsunuz, 6 Mayıs’ta, yine İstanbul’da 
“Erdem, İrade ve Cesaretle Türkiye Şah-
lanıyor” diyerek seçim manifestomuzu 
açıkladık. Ardından, 24 Mayıs’ta, tüm 
adaylarımızın tanıtım toplantısında seçim 
beyannamemizi milletimizle paylaştık. 
Her şehrimizde aday tanıtım toplantıları 
ve yoğun bir programla, sabah erken saat-
lerden sahura kadar kesintisiz bir şekilde 
milletimize yaptıklarımızı ve yapacakları-
mızı anlatıyor, destek istiyoruz. Bugün de, 
İstanbul’da zaten başlamış olan çalışmala-
rımızı, bu aday tanıtım toplantısıyla taç-
landırmış oluyoruz. Biz de, Erzurum’dan 
başladığımız miting maratonumuzu, her 
gün bir veya iki il mitingi şeklinde, çoğun-
lukla iftarlarda da farklı bir programla se-
çime kadar sürdüreceğiz. Sizlerin de, 24 
Haziran’da zaferimizi ilan ettiğimiz ana 
kadar, durmadan, duraksamadan çalışaca-
ğınıza inanıyorum. 

Kardeşlerim,

AK Parti İstanbul Milletvekili adaylarımı-
zın tanıtımını yaptığımız bu gün, sıradan 
bir gün değildir. Bugün 29 Mayıs… Yani, 

Fethin 565’inci yıldönümü… Türkiye’ye, 
Fethin 600’üncü yılı olan 2053 vizyonu-
nu kazandırmış bir parti olarak, bugü-
nün anlamı bizim için çok daha farklıdır. 
Buradan, bu salondan, Rabbimizin ve ec-
dadımızın huzurunda İstanbul’a ve tüm 
milletimize bir söz veriyoruz. Fatih’in, as-
kerleri ve manevi rehberleriyle fethettiği 
bu şehre, namahrem eli uzanmasına asla 
izin vermeyeceğiz. Bu mübarek beldenin 
üzerinde dalga dalga yayılan ezanların 
dinmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bay-
rağımızı yere düşürmek isteyenlere fırsat 
vermeyeceğiz. Şehitlerimizin ve gazileri-
mizin ruhlarını asla muazzep etmeyece-
ğiz. Bu aziz şehri ve bu güzel ülkeyi örse-
lemek için fırsat kollayanların heveslerini 
bir kez daha kursaklarında bırakacağız. 
İstanbul’un her bir tepesinde, her bir ma-
bedinde, her bir hanesinde yanan fetih 
ışığını söndürmek isteyenlere meydanı 
bırakmayacağız. İstanbul’un boynunu bü-
kük koymayacağız. Milletimizin birliğini, 
beraberliğini sonuna kadar savunacağız. 
Ülkemizin bütünlüğünü canımız pahasına 
koruyacağız. Devletimizin bekası uğrunda 
hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağız. 

Bürokratik Oligarşinin 
Hâkimiyetine Son Verdik

Kardeşlerim,

Manifestomuzda yerli ve milli olmayı şöy-
le tarif etmiştik. Davamız bu ülkeye, bu 
aziz millete hizmet davasıdır. Ülkemiz bü-
yüdükçe, kalkındıkça milli egemenliğimiz 
ve bağımsızlığımız perçinlendi. Milli geli-
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rimizi 3,5 kat artırdığımızda, ihracatımızı 
5 katına çıkarttığımızda, enflasyonu tek 
haneli rakamlara düşürdüğümüzde, Tür-
kiye’mizin hem kalkınmasına, hem özgür-
leşmesine hizmet etmiş olduk. Yerli ve mil-
li siyaset, işte tam da budur. Milli olmak, 
milli geliri artırmak, milletin iş ve aşını 
büyütmek demektir. Milli olmak, faize gi-
den parayı yatırımlar ve sosyal yardımlar 
yoluyla millete aktarmak demektir. Yerli 
olmak Türkiye’yi 5 cente muhtaç halde 
IMF kapısında bekletmemek, savunma sa-
nayiinde dışa bağımlı olmamak demektir. 

Şu 16 yıllık iktidarımız döneminde dev-
let-millet kaynaşması gelişti, devlet mil-
letin emrine girdi. Bürokratik oligarşinin 
hâkimiyetine son verdik. “İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın” anlayışını hâkim kıldık. 
“Halkımız demokrasinin en ileri standart-
larına layıktır” dedik. Sosyal restorasyonla 
kardeşliğimizi yücelttik, anayasal değişik-
liklerle sistemimizi demokratikleştirdik, 
sivilleşme adımlarıyla siyasetimizi nor-
malleştirdik. Zihniyet dönüşümünü ta-
mamladık, şimdi kurumsal dönüşümü ta-
mamlama zamanıdır. Yeni bir düzen inşa 
etmek zahmetlidir. Eski düzenden besle-
nenler değişime düşman olurlar. Geride 
bıraktığımız 16 yıllık diriliş döneminde 
büyük dirençlerle karşılaşsak da, bir za-
manlar hayal edilmesi dahi imkânsız olanı 
hep birlikte başardık. 

Demokrasiden ekonomiye kadar attığımız 
her adımı, milletimizin adalet ve kalkınma 
arayışının bir parçası olarak gördük. Yerli 
ve milli olanı evrensel insanlık birikimiyle, 
modern demokratik siyasetin gerekleriy-

le harmanladık. Sabitelerimizi koruduk, 
ancak ülkemizin değişen ihtiyaçlarına ve 
değişen dünyaya duyarsız kalmadık. Bun-
ları yaparken tecrübe kazandık, güçlendik. 
Buna karşılık kuruluş hedeflerimizden, bu 
aziz millete hizmetkâr olma idealimizden 
hiç sapmadık. Biz milletimizle hep dertleş-
tik, hep ona hesap verdik. Kapalı kapılar 
ardında pazarlıklar yapmak yerine, herke-
sin gözü önünde muhasebe yaptık. Milleti-
mize olan saygımızın ve sevgimizin gereği 
olan bu siyaset tarzımızı, sonuna kadar 
sürdürmekte kararlıyız. 

Evet, milletimizle harbi ve hasbi şekilde 
kurduğumuz ilişkiyi, 40 yıllık siyasi haya-
tımızın her safhasında olduğu gibi, yeni 
dönemde de sürdüreceğiz. Her bir millet-
vekili arkadaşımızdan da işte bu duruşla 
milletimizin karşısına çıkmasını bekliyo-
rum. Biz muhalefet gibi, ikiyüzlü davran-
madık, davranamayız. Bizim ağzımızdan 
bir söz çıkarsa, onu yapmak boynumuzun 
borcu haline gelir. Bugüne kadar milleti-
mize ne söz vermişsek yaptık, bundan son-
ra da yapacağız. 

Kardeşlerim,

Seçim beyannamemizde İstanbul’a verdi-
ğimiz çok söz var. Bunların ayrıntılarını 
sizler zaten biliyorsunuz ve inanıyorum 
ki satır satır milletimize anlatıyorsunuz. 
Burada sadece birkaç husus üzerinde du-
racağım. Yeni havalimanı, Türkiye’nin sa-
dece prestij projesi değil, aynı zamanda 
2023 hedeflerinin de manivelası olacaktır. 
Diğer cumhurbaşkanı adayı olan arkadaş-
larımızın yaklaşımlarını anlamak müm-
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kün değil. Ana muhalefetin adayı devasa 
bir havalimanını istemez, zaten hiçbir şey 
istemiyorlar ki. Kanal İstanbul’u da istemi-
yorlar. CHP’nin adayı tutturmuş, “Üçüncü 
köprüyü Erdoğan yaptıysa, ben de dör-
düncüyü yaparım” diyor.  Yapamazsın, 
senin havsalan bunu almaz. Biz denizin 
altından Marmaray’ı geçirdik, haberin var 
mı? Biz denizin altından Avrasya Tünelini 
geçirdik, haberin var mı? Biz Osman Gazi 
Köprüsünü yaptık, haberin var mı? Biz 
Adıyaman’da Nissibi Köprüsünü yaptık, 
haberin var mı? Bunların kafası bu tür ya-
tırımları almaz. Yatırım denince akla AK 
Parti gelir. İnşallah, 29 Ekim 2018 tarihin-
de, yeni havalimanımız hizmete giriyor. 
Atatürk Havalimanı boşalınca da, burayı 
İstanbul’a yakışır bir Millet Bahçesi haline 
getireceğiz. Biliyorum şimdi buna da karşı 
çıkarlar. Millet Bahçesi, Amerika’da Cent-
ral Park ile İngiltere’de Hyde Park’tan 3-4 
kat daha büyük olacak. Türk’e, Türk mille-
tine yakışanı yapacağız. 

Müddei İddiasını  
İspatla Mükelleftir

Birileri sürekli yalanlar üretmeye başladı. 
Şahsımın AK Parti’nin kurulma aşama-
sında Pensilvanya’ya gittiğini iddia ettiler. 
Dün Akhisar’da da söyledim, iddianı ispat-
la yükümlüsün. Müddei iddiasını ispatla 
mükelleftir. Eğer  “İddianı ispat edemez-
sen namertsin” dedim. Pensilvanya’daki 
hain, Belediye Başkanlığım döneminde 
Altunizade’de bulunurlardı. O zaman 2 
veya 3 defa kendisiyle görüşmem oldu. O 
kim ki, fikirlerini alacağım. Ey gidi İnce, 

biz bir yerlerden gelen talimatla değil, 
milletimizden aldığımız talimatla partimi-
zi kurduk. 16 ay sonra bu aziz millet bizi 
iktidara taşıdı. Pensilvanya’ya gitmişsem, 
kiminle gitmişim açıkla.  İspat edemezsen 
namertsin. 

Bunlar yerli ve milli otomobili de iste-
miyorlar. 2020-2021’de yerli otomo-
bilimizi üreteceğiz. Kısa bir süre önce 
Tesla’nın mucidi Elon Musk ziyaretime 
geldi. Kendisiyle bu konuyu konuştum. 
İnşallah yerli otomobilde en ileri tekno-
lojiyi kullanacağız.  

Sayın İnce Osman Gazi Köprüsünden ne-
reye gidiyor? Yalova’ya gidiyor. Yalova’dan 
nereye geliyor? İstanbul’a geliyor. Ya kul-
landığın köprüyü biz yaptık. 

Türkiye’nin ve İstanbul’un dünkü önce-
likleri başkaydı. Çöp dağları arasında kay-
bolan… Kirli havasından dolayı sokağa 
çıkılamayan… Haliç’in kokusundan ya-
nına yaklaşılamayan… Susuzluğun kasıp 
kavurduğu… Altyapısı, üst yapısı, ulaşımı, 
her şeyi sıkıntılı… Adeta can çekişen bir 
İstanbul’dan, şehrin en kıymetli yeri Ata-
türk Havalimanı alanını hiç düşünmeden 
Millet Bahçesine dönüştürme kararını ve-
rebildiğimiz bir İstanbul’a geldik. Gören 
gözler, işiten kulaklar, lal olmamış diller, 
nasırlaşmamış yürekler için bu manzara-
da çok büyük ibretler vardır. 

Sadece bu kadarla kalmıyor, İstanbul’u, ta-
rihinin belki de en cesur projesiyle, Kanal 
İstanbul ile buluşturma sözünü milletimi-
ze veriyoruz. Bugüne kadar, arzu ettiğimiz 
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hızda ilerlemeyen bu projeyi, inşallah yeni 
dönemde mutlaka hayata geçireceğiz. Ka-
nal İstanbul, sadece bir kalkınma projesi 
değil, aynı zamanda stratejik bir projedir. 
Şayet bu projeyi uygulamaya koyamazsak, 
göz bebeğimiz İstanbul Boğazının gelece-
ğini tehlikeye atarız. 

Türkiye’nin, maliyet bakımından en bü-
yük projesi, yaklaşık 10 milyar euroluk 
yatırım bedeliyle yeni havalimanımızdı. 
Kanal İstanbul Projesi de, buna yakın bir 
maliyetle, ülkemizin ve İstanbul’un en bü-
yük ikinci projesi olacaktır. İşte bunları ve 
diğer tüm projelerimizi hayata geçirmek 
için, 24 Haziran’dan hem Cumhurbaşkan-
lığında, hem Meclis’te başarıyla çıkmak 
zorundayız. 

Kardeşlerim,

İstanbul, Türkiye’dir. Sizin burada kazana-
cağınız her gönül, 81 vilayetimizin tama-
mında aksi seda bulacaktır. 

İstanbul, dünyadır. Sizin burada elde ede-
ceğiniz her destek, Avrupa’dan Amerika’ya 
tüm dünyada ses getirecektir. 

İstanbul, demokrasidir. Sizin burada AK 
Parti çatısı altında toplayacağınız her in-
san, çokluk içinde birlik ruhunu güçlendi-
recektir.

İstanbul, ekonomidir. Sizin burada kat 
edeceğiniz her mesafe üretimde, ihracatta, 
kalkınmada, istihdamda, büyümede ileri-
ye doğru atılan bir adım demektir.

İstanbul, kültürdür, sanattır, estetiktir. Si-
zin burada oluşturacağınız o güzel iklim, 
nesilden nesile miras bırakılacak eserlerin 
ilhamı olacaktır. 

İstanbul, en nazlısından kadındır. Sizin bu-
rada kendisine güven aşıladığınız her ha-
nımefendi, her alanda ülkemize katılmış 
bir değerdir. 

İstanbul, en dinamiğinden yağız bir de-
likanlıdır. Sizin burada harekete geçire-
ceğiniz her genç beden, geleceğimizin in-
şasında bize katkı sağlayacak birer enerji 
kaynağıdır. 

Sizler, işte böyle bir şehrin temsilcisi olma-
ya adaysınız. Kim olduğunuzu, nereden 
geldiğinizi bilmezseniz, nereye gideceği-
nizi de bilemezsiniz. Karşılaştığınız her 
İstanbulluya, işte bu anlayışla, bu şuurla, 
bu heyecanla bakmalı, anlatmalı, zihninizi 
ve kalbinizi açmalısınız. İşte o zaman uzat-
tığınız hiçbir elin, attığınız hiçbir adımın 
karşılıksız kalmadığını göreceksiniz. 

Sizlere güveniyorum. Rabbim her birini-
zin yar ve yardımcısı olsun. 24 Haziran se-
çimlerine kadar yapacağınız çalışmalarda 
sizlere başarılar diliyorum. 

Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
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Sevgili Çorlulular, sevgili Tekirdağlılar, 
çok değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Bu coşkulu 
meydandan tüm Trakya’yı, Çorlulu tüm 
kardeşlerimi, Tekirdağlı kardeşlerimi se-
lamlıyorum.

Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyor, Rabbim 
tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri 

katında kabul eylesin diyorum. Bugün bizi 
bir kez daha gönülden kucakladığınız için 
her birinize teşekkür ediyorum.

Maşallah bugün Çorlu meydanlara sığmı-
yor. Çorlu, sabırsızlıkla 24 Haziran’ın gel-
mesini bekliyor. Çorlu, 24 Haziran’da bir 
milli irade destanı yazmaya hazırlanıyor. 
Kadını-erkeği, genci-yaşlısıyla bütün Çorlu;

Bazıları “Eğitimi Bedava 
Yapacağız” Diyor, 

Eğitim Zaten Bedava

AK Parti Çorlu Mitingi | Tekirdağ | 29 Mayıs 2018
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“Vakit Birlik Vakti” diyor.

“Vakit Tekirdağ Vakti” diyor.

Tüm Trakya bu sefer “Vakit Türkiye Vakti” 
diyor.

Sizlerin bu heyecanı Çorlu’nun önünde ar-
tık yeni bir dönemin kapılarını aralayacak-
tır. Türkiye ile beraber Çorlu’nun da artık 
prangalarını kıracağına inanıyorum.

Maalesef uzun süredir Çorlu’da arzu etti-
ğimiz sonuçları yakalayamadık. Çorlu’nun 
da içinde yer aldığı Trakya bölgesinde AK 
Parti olarak hedeflerimizin, beklentileri-
mizin gerisinde kaldık. Elbette biz burada 
sorunu vatandaşlarımızda aramıyoruz. Biz 
muhalefet gibi sandıkta istediği sonucu 
alamayınca milleti suçlayan, hatta hakaret 
eden bir siyasi parti değiliz, asla da olma-
dık. Biz her zaman iğneyi önce kendimize 
batırdık. Beklentimiz gerçekleşmemişse 
önce kendimizi hesaba çektik. Sıkıntıyı, 
problemi, varsa yanlış anlaşılmaları mil-
letimizde değil, daima partimizde aradık. 
Demek ki Çorlu’ya, Tekirdağ’a, Trakya’ya 
kendimizi yeterince anlatamamışız. Türki-
ye sevdamızı, bu ülkeye dair hayallerimizi 
ve hedeflerimizi sizlere olması gerektiği 
şekilde izah edememişiz. Bize göre Çorlu, 
Ak Parti’nin kalesi olmalıdır. Bize göre Te-
kirdağ, AK Parti’nin kalesi olması gereken 
bir ilimizdir. Trakya’mızın AK Parti’nin en 
güçlü olduğu bölgelerden biri olmaması 
için hiçbir sebep göremiyorum. Bu mitin-
gimizin inşallah bir dönüm noktası olma-
sını temenni ediyorum. Tüm Türkiye’de 
olduğu gibi Çorlu’da, Tekirdağ’da da hep 

birlikte “yeni bir başlangıç” yapacağımıza 
inanıyorum.

Şimdi buradan Çorlu’ya soruyorum:

24 Haziran’da Güçlü Meclis için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Hükümet için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Türkiye için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

Maşallah… Rabbim nazarlardan, kem göz-
lerden korusun. Yüce Mevla’m yol arkadaş-
lığımızı, muhabbetimizi daim eylesin…

27 Şehir Hastanesi  
Daha Yapacağız

Çok değerli kardeşlerim,

Erken seçim kararı aldığımızdan bu yana 
önce Seçim Manifestomuzu açıkladık, ar-
dından da Seçim Beyannamemizi milleti-
mizle paylaştık. Önümüzdeki 5 yıl boyun-
ca nasıl bir Türkiye tasavvur ettiğimizi her 
iki belgemizde de tüm detaylarıyla ortaya 
koyduk. Manifestomuzda Erdem, İrade ve 
Cesaretle Türkiye’yi Şaha Kaldıracağımı-
zın ahdini milletimize verdik. Beyanna-
memize ise demokrasiden özgürlüklere, 
tarımdan sanayiye kadar tüm alanlarda ül-
kemize neler vaat ettiğimizi, neleri hayata 
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geçireceğimizi tek tek yazdık. Milletimize 
diğer hizmetler yanında, 146 tane her biri 
ayrı öneme sahip projeyi gerçekleştirme 
sözü verdik. Beyanname ve manifesto yeni 
dönemde bize istikamet çizen, yol gösteren 
pusulamız olacak. 

İnşallah milletimizin teveccühüyle 24 
Haziran’da ipi göğüslersek, gelecek 5 se-
neyi bu projelerimizi gerçeğe dönüştür-
mek için değerlendireceğiz. 16 yıldır ol-
duğu gibi gecemizi gündüzümüze katarak 
Türkiye’yi hayalleriyle buluşturmanın 
mücadelesini vereceğiz. Geçtiğimiz 16 
yılda ülkemizi nasıl dünyanın en büyük 
17’nci ekonomisi yapmışsak, inşallah 24 
Haziran’dan sonra ilk 10’a girmek için ter 
dökeceğiz. 3 bin 500 dolardan alıp yakla-
şık 11 bin dolara çıkardığımız kişi başı ge-
lirimizi, 25 bin dolara taşımak için gayret 
edeceğiz. 36 milyar dolardan 161 milyar 
dolara çıkardığımız ihracatımızı, 500 mil-
yar dolara çıkarmak için çaba sarf edece-
ğiz. 13 milyondan 35 milyona çıkardığımız 
turist sayısını, 5 sene içerisinde 50 milyon 
rakamına taşıyacağız. 

6 bin 100 kilometreden alıp 26 bin ki-
lometreye yükselttiğimiz bölünmüş yol 
uzunluğunu, gelecek dönemde 36 bin 500 
kilometreye ulaştıracağız. 26’dan alıp 55’e 
çıkardığımız havalimanı sayımıza, İstan-
bul ile birlikte 9 yeni havalimanını daha 
ekleyeceğiz. Sıfırdan alıp 1.123 kilomet-
reye yükselttiğimiz hızlı tren hatlarımızı, 
inşallah 13 bin kilometreye ulaştıracağız. 
433 km olan karayolu tünel uzunluğumu-
zu 700 kilometreye, 556 km uzunluğunda-
ki köprü ve viyadüklerimizi de 673 kilo-

metreye taşıyacağız. Çanakkale Boğazında 
18 Mart Köprüsünü yapıyoruz. İki tarafta 
da temeller atıldı, sondajlar tamam. 

Milletimizin ilk defa bizim dönemimizde 
tanıştığı şehir hastanelerimizin sayısını 
daha da artıracağız. Şimdiye kadar hizme-
te açtığımız 5 şehir hastanesine 27 tane 
daha ekleyerek, toplam rakamı 32’ye yük-
selteceğiz. Biliyorsunuz, Bay Kemal bir za-
manlar SSK’nın genel müdürüydü. Onun 
genel müdürlüğü döneminde hastaneleri-
mizin hali içler acısıydı. 

37 milyar liradan devralıp 188 milyar lira-
ya yükselttiğimiz tarımsal milli gelirimizi, 
500 milyar liranın üzerine taşımanın mü-
cadelesini vereceğiz. İşadamlarımızı, sa-
nayicimizi, esnafımızı, çiftçimizi, memu-
rumuzu, emeklimizi, işçimizi son 16 yılda 
olduğu gibi önümüzdeki 5 yıl boyunca da 
desteklemeye devam edeceğiz. Hiç kimseyi 
dışlamadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden 
81 milyonun tüm fertlerinin refahı, huzu-
ru ve esenliği için çalışmayı sürdüreceğiz. 
İşte bunun için sizlerden 5 yıl daha görev 
istiyoruz. Sizlerden hizmetlerin, projelerin 
devamı için destek bekliyoruz.

Bay Kemal Kazanamayacağını 
Bildiği İçin Aday Olmadı

Değerli kardeşlerim,

Biz muhalefetin adayları gibi havanda su 
döğmüyoruz. Biz şu ana kadar hiçbir ba-
şarıları, hiçbir eserleri olmayan diğerleri 
gibi afaki şeylerden de bahsetmiyoruz. 
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Milletimizin karşısına çıktığımızda, burada 
olduğu gibi önce yaptıklarımızı tek tek sa-
yıyor, hesabımızı veriyor, sonra da yeni dö-
nem için oy istiyoruz. Son 16 yılda hayata 
geçirdiğimiz projeleri de önümüzdeki 5 yıl 
boyunca hayata geçireceğimiz 146 projeye 
referans kılıyoruz. Bugüne kadar yaptığı-
mız hizmetler, gelecek 5 yılda yapacakları-
mızın teminatıdır. AK Parti olarak şimdiye 
kadar yapamayacağımız hiçbir şeyin sözü-
nü milletimize vermedik. Ne söz vermişsek, 
vatandaşımıza neyi taahhüt etmişsek de, 
Allah’ın izniyle, onu hayata geçirdik. Biz laf 
üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş 
koymanın çabasındayız. Biz Türkiye’yi bü-
yütmenin, ekonomimizi kalkındırmanın, 
milletimize en üst düzeyde hayat standart-
ları sağlamanın gayretindeyiz.

Peki, muhalefetin adayları ne yapıyor? Biz, 
daha müreffeh, daha güçlü bir gelecek viz-
yonu ortaya koyarken, muhalefetin adayla-
rı ne vaat ediyor? Koskoca bir hiç… Ortada 
Türkiye’nin önünü açacak doğru düzgün 
hiçbir vaatleri yok… Milletin sıkıntısını 
çözecek, ülkemize yeni ufuk kazandıracak 
tek bir projeleri dahi yok… Hepsinin de 
ortak vaadi Tayyip Erdoğan’ı indirmek… 
Hepsinin ortak paydası Tayyip Erdoğan 
düşmanlığı… Bir de sabah akşam bizim 
hayata geçirdiğimiz projeleri yıkmaktan, 
kapatmaktan, engellemekten bahsediyor-
lar. Kafayı Kanal İstanbul’a, yeni havalima-
nına, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, yerli 
marka otomobile, velhasıl bu ülkenin ve 
milletin hayrına olan ne varsa ona takmış-
lar, uğraşıp duruyorlar. 

Bazılarının ne dediği, neyi savunduğu, 
neyi hedeflediği zaten belli bile değil… Mil-
letimizin bu savrukluğa, bu dağınıklığa, 
bu akıl tutulmasına prim vereceğini zan-
nediyorlar. Aslında bu karikatür tiplere en 
güzel cevabı 1,5 asır önce “Sen herkesi kör, 
âlemi sersem mi sanırsın” diyerek Ziya 
Paşa vermiş… Evet, bunlar da milleti ken-
dileri gibi vizyonsuz, basiretsiz, kıyafetsiz 
sanıyorlar. Bu milletin aklını, vicdanını ha-
fife alıyorlar. Çünkü sizleri hiç tanımıyor-
lar. Sizleri tanımadıkları gibi, konuştukla-
rı şeyin ne olduğundan da haberleri yok. 
Şayet olsaydı, Türkiye’nin Otomobilinin 
geleceğin teknolojisiyle üretileceğini bilir-
lerdi. Şayet milleti tanısalardı, her gidenin 
“Allah razı olsun” dediği, 5 yıldızlı otel kon-
forunda hizmet sunan şehir hastanelerine 
düşmanlık etmezlerdi. Bu ülkeyle şöyle 
kıyısından köşesinden ufacık bağları olsa, 
büyümenin yıkmakla değil yapmakla, inşa 
etmekle gerçekleşeceğini anlarlardı. 

Biz göreve geldiğimizde devlet tüccardı. 
Ne dedik? Devlet tüccarlığı bırakacak. Bu-
nun adımlarını attık mı? Attık. Hamdol-
sun ondan sonra büyük bir sıçrama yaptık. 
Ama bunlar bu işlerden anlamazlar, dev-
letçi kafa yapısına sahipler. O devletçi kafa-
lar özel sektörün güçlenmesini istemezler. 
Ama biz, bu anlayışı tamamen yıktık. 

Bunların derdi Türkiye’yi yönetmek filan 
değil. Bunlar daha kendi partilerinin iç 
mücadelesinden, iç kavgasından çıkama-
mışlar ki, Türkiye’nin yönetimine talip 
olsunlar.  Cumhurbaşkanı adayı, kendi 
partisinde kongre kazanamamış bir isim. 
Şimdi görüntülerde de izlediğiniz gibi, çok 



Recep Tayyip ERDOĞAN

400

enterasan şeyler oluyor. Zihniyet aynı zih-
niyet, değişen bir durum yok. Şimdi merak 
ediyorum, 24 Haziran’dan sonra kendisi 
ne yapacak? Çünkü Bay Kemal kazanama-
yacağını bildiği için aday olmuyor. Birileri-
ni topun ağzına sürdü. 

Güya ülkeyi yönetmeye talip Cumhurbaş-
kanı adayı aşağıda kös kös oturuyor, yüreği 
yetmediği için oraya aday olmayan, bu ko-
nuda hiçbir yetkisi, hiçbir hükmü bulun-
mayan bir başkası çıkmış program açıklı-
yor. Seçim beyannamesini aday mı, yoksa 
genel başkan mı açıklar? Aday açıklar. Bun-
larda kim açıkladı? Genel başkan. Meydan-
ları cumhurbaşkanı adayı dolaşacak. Ama 
ona “Otur sen, ben açıklayacağım” diyor. 
Siz milletle dalga mı geçiyorsunuz? Siz bu 
milletle oyun mu oynuyorsunuz?

Tekirdağ’a Toplam 17 Milyar 
Liralık Yatırım Yaptık

Biz, işte böyle çift başlılık olmasın diye 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini ge-
tirdik. Bunlar, Türkiye’yi yeniden iki başlı-
lığa döndürmeye çalışıyor. 

Şimdi Çorlu öyle bir ses versin ki, bunla-
rı gaflet uykusundan uyandırsın. Öyle bir 
haykırın ki bu iş bilmezler gerçeklerin far-
kına varsın.

24 Haziran’da tercihimizi Güçlü Meclis’ten 
yana kullanıyor muyuz?

24 Haziran’da tercihimizi Güçlü 
Hükümet’ten yana kullanıyor muyuz?

24 Haziran’da tercihimizi Güçlü 
Türkiye’den yana kullanıyor muyuz?

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Çorlu Vakti, diyor muyuz?

Vakit Tekirdağ Vakti diyor muyuz?

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

Maşallah… Artık sizin bu sesiniz de onları 
uyandırmaya yetmezse, 24 Haziran akşamı 
nasıl olsa sandıklar açılınca uyanacaklar.

Sevgili kardeşlerim,

Bunlar istedikleri gibi kurusıkı misali atıp 
tutabilirler. Nasıl olsa Türkiye’yi yönet-
mek, millete hizmet etmek gibi bir dertleri 
yok. Ancak biz, ülkeye hizmet yolunda tek 
bir saniye dahi kaybedemeyiz. Karşımız-
daki beceriksizlerin komiklikleriyle vakti-
mizi boşa geçiremeyiz. Çünkü bizim hayal-
lerimiz var, hedeflerimiz var. Bizim ülkeyi 
idare etmek gibi bir derdiğimiz, sorumlu-
luğumuz var. Bizim Çorlu için, Tekirdağ 
için hayata geçireceğimiz projelerimiz var. 
Biz birilerine laf yetiştirmenin değil, asıl 
ülkemize ve sizlere eser üretmenin gayre-
tindeyiz.

Bakınız bugüne kadar Tekirdağ’a ne kadar 
yatırım yaptık biliyor musunuz? 2002 yı-
lından bugüne Tekirdağ’a toplam 17 mil-
yar liralık yatırım yaptık.

Eğitimde 3 bin 41 adet yeni derslik yaptık. 
Tekirdağ’a Namık Kemal Üniversitesini 
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kazandırdık. 3 bin 240 yatak kapasiteli 
yükseköğrenim yurtları açtık. Önümüzde-
ki üç yıl içinde 3 bin 800 kişilik yeni yurt-
lar açacağız.

Sağlıkta, 11’i hastane olmak üzere 27 sağ-
lık tesisi kazandırdık. 480 yataklı şehir 
hastanemizle birlikte 4 sağlık tesisimizin 
yapım çalışmaları sürüyor. Şehir hastane-
mizi inşallah önümüzdeki yıl tamamlayıp, 
hizmetinize sunuyoruz.

TOKİ kanalıyla 5 bin 376 konut yaptık, 
hepsini de sahiplerine teslim ettik. 

Tekirdağ’ın bölünmüş yol uzunluğunu 87 
kilometreden 327 kilometreye çıkardık.

İstanbul’u Çanakkale’ye ve sonrasında 
Kuzey Ege’ye bağlayacak olan, 1915 Ça-
nakkale Köprüsünü de içeren Kınalı-Tekir-
dağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu, gurur 
projelerimizden biridir. 1915 Çanakkale 
Köprüsünün ve 101 kilometrelik Malkara-
Çanakkale arasının yapımı devam ediyor.

Bölünmüş yollardaki 16 yıllık başarımızı 
demiryollarında da sağladık. Tekirdağ-
Muratlı hattını tamamladık, işletmeye aç-
tık. 150 yıldır yenilenmeyen Rumeli De-
miryolunun Tekirdağ kısmının tamamını 
yeniledik. 230 kilometre güzergâhta çift 
hatlı, hem yük, hem de yolcu taşımacılığı 
yapılacak Halkalı-Kapıkule hızlı tren pro-
jemizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

Trakya’da Trakya Gelişim Projesini uygu-
lamaya koyduk. Bu proje ile bölgemize, 
önümüzdeki yılsonuna kadar 10 milyar li-
ralık yatırım gerçekleştirmiş olacağız.

Tekirdağ’a 3 baraj ve 4 gölet inşa ettik, 1 
baraj ve 7 göletin daha inşası sürüyor. 
Ergene’yi kurtarmak için yürüttüğümüz 
çalışmalarla Ergene Nehri’nin su kalitesin-
de ciddi seviyelerde iyileşme sağlandı, kir-
lilik azalmaya başladı. Ergene Havzası’nda 
son teknolojiye sahip 13 ileri biyolojik atık 
su arıtma tesisi inşa ettik ve hepsini hizme-
te aldık. Bu 13 tesisten 6’sını Tekirdağ’da 
yaptık. Çerkezköy, Çorlu, Hayrabolu, Mal-
kara, Muratlı ve Saray ilçelerine ileri biyo-
lojik atık su arıtma tesisini biz kazandırdık. 
Aslında belediyelerin görevi olan bu tesis-
leri, onlar yapmadığı için biz inşa ettik. 
Belediyeler Trakya’da sadece atık su tesi-
sinde değil, hemen her konuda sınıfta kalı-
yorlar. Biz 2 yılda koskoca Yavuz Sultan Se-
lim Köprüsünü tamamladık, Tekirdağ’da, 
Edirne’de, Çanakkale’de ana muhalefetin 
belediyeleri aynı uzunluktaki yol inşaat-
larını 3-4 yılda bitiremiyor. Bizim boğazın 
altını delerek tamamladığımız Avrasya 
Tüneli’nin uzunluğundaki yolları, aynı sü-
rede yapamayan bu belediyelere, ilk seçim-
lerde derslerini vereceğinize inanıyorum. 

Çiftçimizin Kullandığı Mazotun 
Yarısını, Kendisine Destek Olarak 
Geri Veriyoruz

Ergene Nehrini kirlilikten tamamen kur-
tarmak için sanayi bölgelerinde de müşte-
rek atık su arıtma tesisleri kurulması gere-
kiyor. Bu şekilde temizlenen atık sular, 42 
kilometre kara hattı, 19 kilometre tünel ve 
4,5 kilometre derin deniz deşarjı ile Mar-
mara Denizine verilecek. 
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Tekirdağlı çiftçilerimize toplam 2,9 milyar 
lira tarım desteği verdik. Küçükbaş ve bü-
yükbaş hayvancılık yapan çiftçilerimize, 
hayvan ve alet ekipmanda yüzde 50 hibe 
veriyoruz. Şimdi birileri çıkmış, çiftçiye 
mazotu indirimli vereceğiz diyor. Halbuki 
biz, kayıt sistemi içinde olan çiftçimizin 
kullandığı mazotun yarısını, takip eden dö-
nemde kendisine destek olarak zaten geri 
veriyoruz. Böylece, son model dizel aracı 
olanın değil, alnının teriyle tarlasında ça-
lışan çiftçinin mazot giderini desteklemiş 
oluyoruz. Bununla da kalmadık, milleti-
miz kurdaki dalgalanmadan etkilenmesin 
diye, ÖTV oranlarını kullanarak, akaryakıt 
fiyatını sabitledik. Toprak Mahsulleri Ofisi 
aracılığıyla çiftçilerimizin ürünlerini hak-
kı olan değerden ve ihtiyaçları olduğu za-
manda satabilmelerini temin ediyoruz. 

Tekirdağ’ın verimli ovalarını sit alanı 
olarak koruma altına aldık. Türkiye’yi 
ve Tekirdağ’ı, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet 
seviyesinin üzerine çıkartana kadar dur-
madan çalışacağız. 

Ne diyor cumhurbaşkanı adayı? Eğitimi 
bedava yapacağız. Gençler soruyorum, şu 
anda eğitim paralı mı? Değil. Harç öde-
mesi var mı? Yok. Burs alıyor musunuz? 
Alıyorsunuz. Lisans, lisansüstü ve doktora 
öğrencilerine burslar veriyor muyuz? Veri-
yoruz. Çıkıyor yalan söylüyorlar. Ya eğitim 
zaten ücretsiz. Okullar açılırken yavruları-
mızın sıralarının üzerine kitapları koyan 
biz değil miyiz? Kitapları ücretsiz vermi-
yor muyuz? Böyle bir yalan olur mu? Ama 
bunlarda yalan çok. 

Kardeşlerim,

Tekirdağ için çalışırken, elbette Çorlu’yu 
da ihmal etmedik, etmiyoruz. Çorlu’ya eği-
timde 2 anaokulu, 3 ilkokul ve 1 ortaokul-
dan oluşan 6 okul yaptık.

Sağlıkta, 300 yataklı Çorlu Devlet Hasta-
nesini, 60 ünitelik ağız ve diş sağlığı mer-
kezini ve 3 adet sağlık ocağını ilçemize 
kazandırdık. Kınalı Ayrımı-Çorlu yolunu 
ve Lüleburgaz-Çorlu yolunu bölünmüş yol 
olarak tamamlayıp trafiğe açtık. Yapımı 
devam eden Çorlu Havalimanı Kavşağı-
Şerefli Limanı bağlantı yolunu bu yıl biti-
riyoruz. Yaptığımız yatırımlarla Çorlu Ha-
valimanımızı modernize ediyoruz. 2003 
yılında 14 bin olan havalimanımızın yolcu 
trafiği, 2017 yılında 105 bine ulaştı. İnşal-
lah önümüzdeki dönemde bu projelerimi-
ze yenilerini ekleyeceğiz.

Türkiye’yi Erdem, İrade ve Cesaretle Şaha 
Kaldıracağız. 2023 hedeflerimize ulaşana 
kadar, evlatlarımıza çok daha güçlü, çok 
daha müreffeh bir ülke bırakana kadar 
mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunun için siz-
lerin desteğini bekliyoruz.

Sizlerden Türkiye’nin aydınlık yarınla-
rı için tarihi bir oy oranı bekliyorum. 
Çorlu’nun, Tekirdağ’ın bizi mahcup etme-
yeceğine yürekten inanıyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
ahde vefanız, muhabbetiniz, sabrınız için 
her birinize teşekkür ediyorum. Ramazan-ı 
Şerifinizin bir kez daha kutlu ve mübarek 
olmasını diliyorum. Milletvekili adayları-
mızı size, sizleri de Allah’a emanet ediyo-
rum. Allah yolumuzu açık etsin diyor, he-
pinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Malatya!..

Battal Gazi’nin şehri Malatya!..

Kayısının başkenti Malatya!..

Merhum Özal’ın yadigârı Malatya!..

Eşin bulunmaz Malatya!..

Gönülleri coşturan Malatya… 

Allah’ına gurban Malatya!..

Seni gönülden selamlıyorum Malatya!..

Bugün Malatya yine çok güzel… Sevginiz, 
muhabbetiniz, ahde vefanız için her birini-
ze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim yo-
lunuzu, bahtınızı açık etsin. Buradan sizler 
vasıtasıyla, Malatya’nın tüm ilçelerindeki, 
mahallelerindeki kardeşlerime selamları-
mı iletiyorum. 

Senin Fizik Öğretmeni Olman, 
Bu İşleri Halletmeye Yetmez

AK Parti Malatya Mitingi | Malatya | 31 Mayıs 2018
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Malatya!...

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Malatya Vakti diyor muyuz?

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

Maşallah… Unutmayın yaparsa yine AK 
Parti yapar. 

Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi her alanda 
3,5 kat büyüttük. 20 yıl önceki Malatya ile 
şimdiki Malatya bir mi?  Bugün altyapısıy-
la, üst yapısıyla bambaşka bir Malatya var. 
2023 hedeflerimize ulaşarak, ülkemizi iki 
kat daha büyütmeye talibiz. Bizim siya-
setimiz daima hizmet siyaseti olmuştur. 
Biz milletimize efendilik taslamaya değil, 
hizmetkâr olmaya geldik. Bugüne kadar 
da hep bu anlayışla çalıştık. 24 Haziran’da 
da, milletimizden yeniden hizmet için, ya-
tırım için, proje için destek istiyoruz. 

24 Haziran’da Güçlü Meclis için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Hükümet için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Türkiye için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

Sizlerin desteğiyle İrade, Erdem ve Cesa-
retle Türkiye’yi Şahlandırıyor muyuz?

Malatya bu heyecanıyla, bu desteğiyle ya-
nımızdaysa, Allah’ın izniyle, 24 Haziran 
akşamı sandıklar patlayacak demektir. 
Rabbim hepinizden razı olsun…

Hedefimiz Malatya’yı 
Sağlık Turizminin En  
Önemli Şehirlerinden  
Biri Haline Getirmek

Kardeşlerim,

Geçtiğimiz yıl Malatya’ya gelişimde, 1 
milyar 162 milyon liralık yatırımın toplu 
açılışını yapmıştık. Geçtiğimiz 16 yılda 
Malatya’da gerçekleştirdiğimiz yatırım-
ların tutarı 19,5 milyar liradır. Eğitimde, 
4 bin 552 yeni derslik yaptık. Şehrimi-
ze ikinci devlet üniversitesini kazandır-
dık. Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin 
müjdesini, yaklaşık 1,5 ay önce, rahmetli 
Özal’ın vefat yıldönümünde milletimizle 
paylaşmıştık. Yeni üniversitemizin bir kez 
daha Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyo-
rum. Yükseköğrenim talebelerimiz için 8 
bin 221 kişilik yurtlar açtık. 

Malatya Stadyumu, 27 bin kişilik kapasi-
tesi ve modern imkânlarıyla, şehrimize ve 
takımımıza yakışır bir eser oldu. Birileri 
afişlerinde, “Malatyaspor ortak paydamız” 
yazmış. Ne yaptınız ki, Malatyaspor sizin 
ortak paydanız olsun. Gördüğüm kadarıy-
la Malatyaspor da, stadın hakkını veriyor. 
Yeni stadın yapılmasıyla artık ihtiyaç kal-
mayan eski stadın yerini de Millet Bahçesi 
haline dönüştürüyoruz. İngiltere’de Hyde 
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Park olacak da, niçin benim Malatya’mda 
da böyle güzel bir millet bahçesi olmasın? 

TOKİ vasıtasıyla 12 bin 163 konut yaptık. 

Sağlıkta, 8’i hastane olmak üzere, 45 tesi-
si şehrimize kazandırdık. Bunlardan biri 
de 800 yataklı Malatya Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesidir. Malatya’ya, ülkemizin 
ve Avrupa’nın en büyük Karaciğer Na-
kil Enstitüsünü kazandırdık. Hedefimiz 
Malatya’yı sağlık turizminin en önemli 
şehirlerinden biri haline getirmek. Bunun 
için, 300 yataklı Malatya Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastanesi ile 217 yataklı Onkoloji 
Hastanesinin de aralarında bulunduğu 5 
sağlık tesisinin daha inşası sürüyor. 300 
yataklı Battalgazi Devlet Hastanesinin iha-
lesini önümüzdeki ay yapıyoruz. Doğan-
yol, Kale, Kuluncak, Arguvan ilçelerimizi 
de devlet hastanelerine kavuşturuyoruz. 

Geçtiğimiz 16 yılda 1,8 milyar liralık bir 
kaynak kullanarak şehirdeki tüm yetimle-
rin, dulların, engellilerin, yaşlıların, kim-
sesizlerin, şehit ailelerinin, gazilerin ya-
nında olduk. 

Malatya’nın bölünmüş yol uzunluğunu 36 
kilometreden 417 kilometreye çıkardık. 
Aralarında Karahan Tüneli ve Erkenek 
Tünelinin de bulunduğu 8 adet tünel ve 
18 köprüyle, tüm engelleri aştık. Malatya-
Darende-Gölbaşı yolu, Malatya-Hekimhan 
yolu, Kömürhan Köprüsü, Kuzey Çevre yo-
lunun da aralarında bulunduğu 7 ulaşım 
projesini önümüzdeki birkaç yıl içinde ta-
mamlıyoruz. 

Kömürhan köprüsü Harput’a bakar

Körolası zalim Fırat ocaklar yıkar

Ahbaplarım gelmiş ağıtlar yakar

Söyletmeyin beni anam, yaram derindir

İnşallah, bundan sonra Fırat, ocaklar yaka-
rak değil, sevenleri buluşturarak türkülere 
konu olacak.  

Malatya, hızlı tren konforunu kullanacak 
illerimiz arasında yer alıyor. Sivas-Malat-
ya ve Malatya-Elazığ Hızlı Tren Hatlarının 
proje çalışmaları sürüyor. İnşallah, en ya-
kın zamanda inşasına da başlanacak. 

Malatya havalimanının yolcu sayısı biz 
geldiğimizde 89 bindi. Şimdi bu sayı geç-
tiğimiz yıl itibariyle çıktı 886 bine. Her yıl 
da artıyor. Malatya Havalimanımızı, daha 
önce yeni terminal binası dahil, yatırımlar-
la büyüttük, modernize etmiştik. Bununla 
kalmıyor, şimdi Malatya’ya yeni bir hava-
limanı terminal binası kazandırıyor ve in-
şallah 2020 yılında hizmete alıyoruz. 

Malatya’ya 8 baraj ve 1 gölet inşa ettik, 11 
barajın inşası da sürüyor. Sulama projele-
riyle, Malatya’da 235 bin dekar alanı sula-
maya açtık. Devam eden projelerle 373 bin 
dekar alanı daha sulamaya açmaya hazır-
lanıyoruz. Bugüne kadar Malatya’daki çift-
çilerimize verdiğimiz destek miktarı 1,2 
milyar lirayı buldu. Hayvancılıkta yüzde 
50, arıcılıkta yüzde 60 hibe vererek, üreti-
cilerimizi destekliyoruz.
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Lisanslı Depoculuğu 
Geliştiriyoruz

Kardeşlerim,

Kayısı başta olmak üzere, meyve ve sebze 
ticareti, artık babadan kalma usullerle ya-
pılmıyor. Çiftçilerimizin ürünlerini 12 ay 
boyunca değerlendirebilmeleri için, lisans-
lı depoculuğu geliştiriyoruz. Bunun için 
depo yatırımlarının teşvikinden depo kira-
larının karşılanmasına kadar pek çok des-
teği hayata geçirdik. Hububat, pamuk, zey-
tin ve fındığın yanı sıra kuru kayısıyı da bu 
kapsamda değerlendiriyoruz. Malatya’nın 
kuru kayısıda lisanslı depoculuğun avan-
tajlarından yararlanabilmesi için tüm ha-
zırlıklar tamamlandı, çok yakında üretici-
lerimizin hizmetine sunuluyor. 

Bir başka önemli adım daha atarak, Türki-
ye Ürün ihtisas Borsası kurulmasına karar 
verdik. Böylece ülkemiz, tarım ürünleri 
ticaretinin merkezi haline gelecek. Bu bor-
sadan en çok fayda göreceklerin başında, 
Türkiye’de Avrupa Birliği Coğrafi İşareti 
Tescil Belgesine sahip üç tarım ürününden 
biri olan Malatya kayısısı geliyor. Malatya 
kayısısı gibi bir markaya sahip bu şehir, 
kendisiyle birlikte ülkemize de çok büyük 
katkılar sağlayacaktır. 

Şıra pazarını da, daha iyi şartlara sahip bir 
yere taşıyoruz. Böylece, Malatya kayısısı-
nın şanına yakışmayan bu pazarı, üreticile-
rin de, tüccarın da huzur içinde ticaretini 
yapabileceği, rençberin alın terinin hakkı-
nı alabileceği bir mekâna kavuşturuyoruz. 

Malatya!..

24 Haziran’da tercihimizi bir kez daha hiz-
met siyasetinden yana kullanıyor muyuz?

Malatya!..

24 Haziran’da; “Vakit Birlik Vakti”, “Vakit 
Malatya Vakti”, “Vakit Türkiye Vakti” diye-
rek Cumhurbaşkanlığında şahsıma, mil-
letvekilliğinde AK Parti’ye mührü basıyor 
muyuz?

Malatya’ya da işte böylesi yakışır. 

Kardeşlerim,

Türkiye’ye hizmet etmek, eserler vücuda 
getirmek, projeler hayata geçirmek öyle 
her faniye nasip olmaz. Bazıları vardır, bu 
fırsatı yakalar, ama kimi beceriksizliğin-
den, kimi kifayetsizliğinden, kimi ahlaksız-
lığından dolayı olanı da batırır gider. Tıpkı 
CHP’nin başındaki zat gibi… SSK’ya genel 
müdür yaptılar, batırdı gitti. İstanbul’u bu 
partiden nasıl teslim aldığımı ben bilirim. 
İstanbul çöp dağları, susuzluk ve hava kir-
liliğine mahkum bir şehirdi.  Ümraniye’de 
çöp dağları patladı, 39 vatandaşımız öldü. 
Yönetimde kim vardı? CHP. CHP zihniye-
tinin bu ülkede ne zaman işbaşına gelse, 
ülkeyi krizlerle, yoklukla, yoksullukla, ge-
rilimle yerle yeksan ettiğini milletimiz çok 
iyi hatırlıyor. Kendilerinin bu ülkede diki-
li ağacı olmadığı için, şimdi çıkmış bizim 
eserlerimize ya çamur atıyor, ya da sahip 
çıkmaya çalışıyorlar. Neymiş? İstanbul’da-
ki yeni havalimanına ne gerek varmış? 
Bütün dünya nefesini tutmuş bu projeyi 
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takip ediyor, bunlarsa “ne gerek var” diye 
ülkemizin başarısını küçültmeye çalışıyor. 
“Kanal İstanbul’a ne gerek var” diyorlar. 
“Şehir Hastanelerine ne gerek var” diyor-
lar. “Yerli otomobil projesine ne gerek var” 
diyorlar. “Bölünmüş yollara, otoyollara, 
hızlı tren hatlarına, tünellere, havaliman-
larına ne gerek var” diyorlar. 

CHP’nin başındaki zat, 2011 yılında, 
güya “Uçak inmeyen, yolcusu olmayan 
havalimanı” diyerek Sabiha Gökçen Ha-
valimanını eleştiriyordu. Bu zatın uçak 
inmiyor dediği Sabiha Gökçen Havalima-
nını geçtiğimiz yıl kaç kişi kullandı bili-
yor musunuz? Sabiha Gökçen’i geçen yıl, 
21 milyonu iç hat, 10,5 milyonu dış hat 
olmak üzere 31,5 milyon yolcu kullandı. 
Kılıçdaroğlu’nun “Uçak inmeyen” dediği 
bu yere, sadece 2017’de inip kalkan uçak 
sayısı 220 bini geçti. Bu yılın ilk 4 ayındaki 
yolcu sayısı 11 milyona yaklaştı. Şu anda 
kapasite yetmediği için ikinci pisti inşa 
ediyoruz. Milletime soruyorum: Bu kafaya 
Türkiye emanet edilir mi?

Muharrem Efendi,  
Sen Yönetilensin, Biz Yöneten

Kardeşlerim, 

Bunların bir Cumhurbaşkanı adayı var, 
o da genel başkanıyla yarışıyor. Neymiş, 
köprü yapmak kolaymış, boğaza dördüncü 
köprüyü de kendisi yaparmış. Yahu senin 
partinin ömrü, şu anda boğazda dizili o 
köprülerin inşasını engellemeye çalışmak-
la geçti. İlk köprüde Demirel’in karşısına 

dikildiniz, ikincisinde Özal’ın karşısına di-
kildiniz, son köprüde de bizim karşımıza 
dikildiniz. CHP’lilerin “Köprüyü yaptırma-
yız” kampanyalarını, mahkemeden çıkan 
kararı yanlış anlayıp, “Artık burası 4 beton 
ayaktan ibaret bir yer” diyerek sevinç çığ-
lıkları attıklarını unutmadık. Biz ayrıca 
köprülerin dışında Marmaray’ı, Avrasya 
Tüneli’ni ve İzmit Körfezi’ne de Osman 
Gazi Köprüsü’nü yaptık. Ama bunlar anla-
mazlar. 

Bakınız, bu partinin genel başkanı ve cum-
hurbaşkanı adayı sürekli bilimden, sana-
yiden, teknolojiden bahsediyor değil mi? 
Demek ki bu konularda iddiaları var. Biz 
de, üşenmedik, seçim bildirgelerine bir ba-
kalım dedik. Öyle ya… Madem bu konular-
da iddialılar, öyleyse seçim bildirgelerinde 
bu iddialarını dolu dolu ortaya koymuş 
olmaları lazım. Bir tarafa kendi seçim bil-
dirgemizi, diğer tarafa onlarınkini koyduk. 
Sonuçta karşımıza şöyle bir tablo çıktı. 
Biz, kendi seçim bildirgemizi adeta baştan 
sonra teknoloji, sanayi, bilim, yatırım, giri-
şim, yazılım, bilişim, uçak, robot, patent, 
tasarım kavramlarıyla donatmışız, onlar 
ya yasak savma kabilinden birkaç ifadey-
le geçiştirmiş, ya hiç adını bile anmamış. 
Mesela savunma sanayinin yanından yöre-
sinden bile geçmemişler. Çünkü bunların 
öyle bir derdi yok. Bunların kafasında ve 
gönlünde ne bilim, ne teknoloji, ne sanayi, 
ne de benzer bir şey yok. Senin fizik öğret-
meni olman, bu işleri halletmeye yetmez. 
Birileri kulaklarına üflüyor, bunlar da çı-
kıp meydanda esip yağıyor. 
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Mesela biz Türkiye’yi “Bilgi tabanlı eko-
nomiye” geçirmekten söz ediyoruz, onlar 
yerli otomobil projesini durdurmayı taah-
hüt ediyor. Aslında bu projenin ne olduğu-
na dair bir fikirleri de yok. Türkiye’nin 5 
kıtada 193 ülkeye otomotiv sanayi ürünü 
ihraç ettiğinden haberleri yok. Ülkemizin 
son 12 yıldaki ihracat şampiyonunun oto-
motiv sektörü olduğundan da haberleri 
yok. Bugün 60 bin istihdamıyla, yüzde 88 
kapasite kullanım oranıyla, 124 ar-ge ve ta-
sarım merkeziyle gurur verici bir otomotiv 
sektörüne sahip olduğumuzu bilmiyorlar. 
Çünkü tembeller. Parti içi kavgadan, hizip 
çekişmesinden fırsat bulup bu işlere za-
man ayıramadıkları için, öyle boş boş ko-
nuşuyorlar. 

Bu vesileyle, kendilerini yerli otomobil 
projesi konusunda bilgilendirmiş olalım. 
Tesla Otomotiv’in patronu Elon Musk be-
nim ziyaretime geldi. Bu konuları onunla 
da konuştuk. Birileri diyor ki, “Erdoğan 20 
yıl geriden geliyor.” Muharrem Efendi, bi-
zim hayatımız bu işleri yönetmekle geçti. 
Sen yönetilensin, biz yöneten… 20 yıllık 
siyasi hayatımın 4,5 yılı İstanbul’u yönet-
mekle geçti, 11,5 yıl Başbakanlık yaptım, 
4 yıldır da Cumhurbaşkanlığı görevini ifa 
ediyorum. Çıraklık, kalfalık, ustalık, şimdi 
de baş ustalık için sizden vize istiyorum. 

Türkiye’nin Otomobili Projesinde 5 şirketi-
miz ve Türkiye Odalar Borsalar Birliğimiz 
bir araya gelip imzayı attılar. Teknik ve 
mali analizler hazırlandı. Şirketin CEO’su 
belirlendi. Yatırım bedeli 3,2 milyar euro 
olarak hesaplanıyor. 

Genel Başkanın Yalancı Diye,  
Sen de Yalancı Olmaya  
Mecbur musun?

Değerli kardeşlerim, 

Muharrem İnce diyor ki, “Erdoğan AK 
Parti’yi Pensilvanya’dan icazet alarak kur-
du.” Bunun üzerine ben de, “Sayın İnce, 
bunu ispat edemezsen namertsin” dedim. 
Hala ispat edemedi. En sonunda bir yaza-
rın kitabından bir cümle almış… O yazar 
da diyor ki, “Bu somut bir şey değil, soyut 
bir ifadeydi. Bana da ait değil.” Be İnce, 
iddianı ispatlayamadığına göre hakkında 
davayı açtım. Yalancının mumu yatsıya ka-
dar yanar. Biliyorsunuz, Sayın İnce’nin çok 
saygın bir annesi var, zannediyorum ki o 
da bu yalandan rahatsız oldu. Genel baş-
kanın yalancı diye, sen de yalancı olmaya 
mecbur musun? 

Üstelik Pensilvanya’daki adamdan niye 
icazet alayım. Benim hayatım siyasetin 
içerisinde gelişti. Dolayısıyla dava ve yol 
arkadaşlarımla birlikte partimizi kurduk. 
Bu millet, kurduğumuz partiyi 16 ay son-
ra iktidara getirdi. Sayın İnce, bana icazeti 
Pensilvanya değil, halkım verdi. Siz halkı 
bilmezsiniz, bu ifadeyi ancak partinizin ta-
belasında kullanırsınız. 

Malatya!..

24 Haziran’da bunlara anladıkları dilden 
bir cevap veriyor muyuz?
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Güçlü Meclis diyor muyuz?

Güçlü Hükümet diyor muyuz?

Güçlü Türkiye diyor muyuz?

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Malatya Vakti diyor muyuz?

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

Kardeşlerim,

Rahmetli Menderes, Türkiye’yi gerçek an-
lamda yatırımlarla, kalkınmayla, refahla 
tanıştıran bir liderdi. CHP’liler kendisini 
sandıkta deviremeyince işi darağacına ka-
dar götürdüler. Rahmeti Özal, kendi deyi-
miyle ülkemize çağ atlatmaya azmetmişti. 
CHP kafası, Özal’ın Başbakanlığına zaten 
tahammül edemiyordu,  Cumhurbaşkanı 
olunca hepten zıvanadan çıktı. 

Evet, şimdi gelelim şarkımıza, hazır mıyız? 

Beraber yürüdük biz bu yollarda, 

Beraber ıslandık yağan yağmurda. 

Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda 

Bana her şey sizi hatırlatıyor, 

Bana her şey sizi hatırlatıyor, 

Bana her şey Malatya’yı hatırlatıyor. 
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Adıyaman!..

İsmi yaman, insanı muhabbetli Adıya-
man!..

“Oy aman!

Burası Adıyaman...

Alem düşman kesilir, 

Sizi sevdiğim zaman...”

Alem düşman da kesilse biz sizi seveceğiz 
Adıyaman!..

15 aylık bir aranın ardından seni gönülden 
selamlıyorum Adıyaman…

Seçmenini Bölücü Partilere 
Peşkeş Çeken Bir Partinin, 

Ülke Yönetiminde İddiası Olamaz

AK Parti Adıyaman Mitingi | Adıyaman | 1 Haziran 2018
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Son ziyaretimdeki sevginiz, muhabbetiniz, 
coşkunuz için her birinize Özellikle teşek-
kür ediyorum. Maşallah Adıyaman bugün 
de kabına sığmıyor… Seni yürekten selam-
lıyorum Adıyaman!..

Bu mübarek topraklarda yaşamış olan ve 
halen yaşayan gönül dünyamızın kandil-
lerini selamlıyorum. Ekmek teknesi işye-
rinde, tarlasında, bahçesinde rızkının pe-
şinde koşan kardeşlerimi selamlıyorum. 
Sizlerden Adıyaman’ın ilçelerindeki, köy-
lerindeki kardeşlerime bahusus selamları-
mı iletmenizi rica ediyorum. 

Adıyaman!...

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Adıyaman Vakti diyor muyuz?

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

Maşallah… Unutmayın yaparsa yine AK 
Parti yapar. 

Nasıl geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi her 
alanda 3,5 kat büyüttüysek, şimdi de 2023 
hedeflerimize ulaşarak, ülkemizi iki kat 
daha ileriye götürmek istiyoruz. Bizim si-
yasetimiz hizmet siyasetidir. Biz milleti-
mize efendilik taslamaya değil hizmetkâr 
olmaya geldik. Dün öyleydik, bugün de 
milletimize, Adıyaman’a hizmete talibiz. 
İşte bunun için 24 Haziran’da sizlerden, 
yeniden hizmet için, yatırım için, proje 
için bir kez daha destek istiyoruz. 

Adıyaman!..

24 Haziran’da Güçlü Meclis için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Hükümet için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Türkiye için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

Sizlerin desteğiyle İrade, Erdem ve Cesa-
retle Türkiye’yi Şahlandırıyor muyuz?

Adıyaman’ın bu coşkusunu, bu heyecanını 
gördükten sonra, Allah’ın izniyle, 24 Hazi-
ran akşamı sandıkları patlatacağımızdan 
eminim. Adıyaman’da bunun işaretini her 
zaman gördüm. Allah’ın izniyle seçimlerde 
birinciliklerimiz hep Adıyaman’dan çıktı. 
Bu defa yine sizlerden rekorlar bekliyo-
rum. Kararlıyız değil mi? Adıyaman bunu 
başaracak değil mi? Rabbim hepinizden 
razı olsun.

Tütünün Ticari Önemini 
Görmezden Gelmiyorum

Kardeşlerim,

Geçmişte yıllarca ihmal edilen, mahrumi-
yeti iliklerine kadar hisseden Adıyaman, 
hizmetin kıymetini iyi bilir. Hükümetle-
rimiz döneminde Adıyaman’a toplam 14 
milyar liralık destek ve yatırım yaptık. 
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Eğitimde 2 bin 865 yeni derslik inşa ettik. 
Adıyaman’daki tüm evlatlarımız okula gi-
debilsin diye ilköğretim öğrencilerimize 
207 milyon lira eğitim desteği sağladık. 
Bundan 20 yıl önce birisine Adıyaman’ın 
üniversitesi olacak dense, acaba inanır 
mıydı? Biz Adıyaman’a kendi üniversitesi-
ni kurduk. Üniversitenin cazibesini artır-
mak için, 6 bin 600 kişilik yükseköğrenim 
yurtları açtık. Önümüzdeki 2 yıl içinde 
750 kişilik yurtlar daha açacağız.

Sağlıkta, 400 yataklı Adıyaman Devlet Has-
tanesiyle birlikte 15’i hastane olmak üzere 
toplam 44 sağlık tesisini şehrimize kazandır-
dık. Halen inşası süren 11 tesisin yanı sıra, 
300 yataklı Adıyaman Kadın Doğum ve Ço-
cuk Hastalıkları Hastanesiyle birlikte 15 sağ-
lık tesisi de proje ve ihale aşamasında…

Sosyal yardımlarda, 16 yılda toplam 2,4 
milyar liralık kaynak aktararak Adıyaman-
lı muhtaç kardeşlerimizin, şehit yakınları-
mızın, engellilerimizin, yaşlılarımızın ya-
nında olduk.

TOKİ aracılığıyla Adıyaman’da 4 bin 300 
konut projesini hayata geçirdik. 

Bölünmüş yol uzunluğunu 23 kilometre-
den devraldık, 205 kilometre daha ekleye-
rek, 228 kilometreye çıkardık. Adıyaman’la 
Şanlıurfa’yı birbirine bağlayan Nissibi Köp-
rüsü, gerçekten abide bir eser oldu. Bunun 
yanında çeşitli ebatlarda 20 adet köprüyü 
daha Adıyaman’a kazandırdık. Yapımı de-
vam eden Kâhta-Narince-Nissibi yolu pro-
jemizin bir parçası olan Kâhta Köprüsü de 
bitmek üzere…  Bu projenin tamamını iki 

yıl içinde hizmete alıyoruz. Besni-Araban-
Gaziantep yolu ve Gölbaşı-Tut yolu bu yıl 
tamamlanıyor.

Hızlı tren projelerimizin içinde Adıyaman 
da var. Maalesef ana muhalefetin adayı 
ne diyor? “Yüksek hızlı tren hatları yap-
mayalım. Bizim yatırımlarla işimiz yok.” 
Bunların zaten hayatları boyunca bir diki-
li ağaçları olmadı ki. Yatırım bizim işimiz. 
Adıyaman için Gölbaşı-Adıyaman-Kâhta 
hızlı tren hattının proje etüt çalışmaları de-
vam ediyor. İnşallah Adıyaman’ı hızlı trene 
kavuşturacağız. 

Adıyaman Havalimanımıza yeni bir termi-
nal binası yaptık. Havalimanımızın 2005 
yılında 7 bin olan yolcu trafiği, geçen yıl 
260 bine ulaştı.

Atatürk Baraj Gölüne 30 araç ve 100 yolcu 
kapasiteli feribotların yanaşabileceği yer-
ler yapacağız. Bunlarla ilgili proje çalışma-
sı devam ediyor. 

Adıyaman şehir merkezine ve Çelikhan 
ilçesine içme suyu temin ettik. Mevcutla-
rın üzerine Adıyaman’a 10 baraj ve 1 gölet 
daha inşa ediyoruz. Sulama projelerinin 
Adıyaman’ın adeta hayat damarları oldu-
ğunu biliyoruz. Bunun için şehrimizin 
önünü açacak Koçali, Çetintepe, Gömükan 
gibi sulama projelerini hızla tamamlayaca-
ğız. 

16 yılda Adıyamanlı çiftçilerimize top-
lam 1,2 milyar lira tarımsal destek verdik. 
Adıyamanlı çiftçilerimize, hayvancılıkta 
yüzde 50, arıcılıkta yüzde 60 hibe desteği 



Recep Tayyip ERDOĞAN

414



415

Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-2

veriyoruz. Tütün meselesi, Adıyaman’ın 
tarihinde ve ticaretinde önemli bir yere 
sahip. Her ne kadar şahsen tütüne karşı 
olsam da, bu ürünün ticari önemini gör-
mezden de gelmiyorum. Bu konuyu istis-
mar ederek, kafanızı bulandırmaya çalı-
şanlar olduğunu duydum. Sizlere şunu 
hatırlatmak istiyorum: Geçmişte, tütünün 
1 gramının dahi satışı yasak iken, gerekli 
düzenlemeleri yapıp, kooperatifler vasıta-
sıyla tütünün değerinden satılabilmesine 
biz imkân sağladık. Bu konuda herhangi 
bir geriye gidiş söz konusu değildir. 

Biz bugüne kadar hep, sizlerin ekmeğine 
engel olmaya değil, ekmeğini büyütmeye 
çalıştık. Mesela, son 16 yılda toplam 26 bin 
581 Adıyamanlı vatandaşımızı İŞKUR ara-
cılığıyla işe yerleştirdik. Adıyaman’a verdi-
ğimiz 232 milyon liralık teşviklerden 129 
bin işveren ve sigortalı yararlandı. Önü-
müzdeki dönemde de inşallah bu şekilde 
devam edeceğiz. 

Hanımlar!..

24 Haziran’da tercihimizi bir kez daha hiz-
met siyasetinden yana kullanıyor muyuz?

Gençler!..

24 Haziran’da; “Vakit Birlik Vakti”, “Vakit 
Adıyaman Vakti”, “Vakit Türkiye Vakti” di-
yerek Cumhurbaşkanlığında şahsıma, mil-
letvekilliğinde AK Parti’ye mührü basıyor 
muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Cumhurbaşkanlığında, Meclis’te 
Ne Kadar Güçlü Olursanız, Ülkeye 
O Kadar İyi Hizmet Edersiniz

Kardeşlerim,

Oy namustur. Oyunuza lütfen sahip çıkın. 
Oyunuza sahip çıkmanız geleceğinize sa-
hip çıkmanızdır. Türkiye için, milletimiz 
için hayata geçirecek projesi olan parti, 
kendisi için oy ister; öyle değil mi? Cum-
hurbaşkanlığında, Meclis’te ne kadar güç-
lü olursanız, ülkeye o kadar iyi hizmet 
edersiniz. 

Ama bugün bakıyoruz, 24 Haziran için, 
kendisine değil, başka partilere, başka 
adaylara destek isteyenler var. Ana muha-
lefetin partisi, bir süre önce milletvekilleri-
ni pazara çıkarmıştı. Bir gece, 15 milletve-
kilini birden paket yapıp, bir başka partiye 
servis etmişti. Ne olduğunu, nereye gittik-
lerini anlayamayan milletvekillerinin şaş-
kın yüzleri, hala gözlerimizin önünde… 
23 Nisan’da Meclis’e gittiğimde, bu millet-
vekillerinin en arka sıralarda kendilerini 
saklamaya çalıştıklarını gördüm. Çünkü 
yapılan işin ne kadar utanç verici oldu-
ğunu onlar da biliyorlardı. Cumhurbaş-
kanı adaylığı için imzalar toplanırken de, 
kendi adaylarını bir kenara bırakıp, başka 
adaylar için seçim kurulları önünde sıraya 
girmişlerdi. Siz sakın onların dediklerine 
bakmayın, bu işin demokrasiyle filan ala-
kası yok. Güya, hepsi bir araya gelip seçim-
de bizim önümüzü kesecekler. 
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Bu siyaset mühendisliği hesaplarıyla biz 
1989 yılındaki ilk adaylığımızdan beri 
mücadele ediyoruz. Onun için de, hesabı 
da, hesap yapanı da anında tanırız. Şimdi 
de, aynı partinin genel başkanı dahil, pek 
çok sözcüsü “Şu parti illa barajı geçmeli” 
diyerek, adeta seçmenlerini işportaya çı-
kartıyor. Barajı geçsin dedikleri parti, bu 
ülkenin en eli kanlı örgütünün emrinden 
çıkamadığı için, gerçek anlamda siyasi 
parti olamamış bir yapıdır. Milletvekille-
ri, kendilerine oy verenleri temsil etmek 
yerine örgütün cenaze ve silah işlerine ba-
kıyordu. Belediye Başkanları, seçildikleri 
yere hizmet etmek yerine devletin kendile-
rine tahsis ettiği aracı, gereci, parayı götü-
rüp örgüte peşkeş çekiyordu. Teşkilatları 
derseniz, örgüt adına dağa adam toplama 
ve bunları adeta ölüme gönderme merkez-
leri haline gelmişti. Böyle bir partinin illa 
Meclis’te olmasını ülkemizde bir PKK isti-
yor, bir de CHP istiyor. Öyle ki yurt dışında 
aynı çadırın bir tarafını CHP, diğer tarafını 
bölücü örgütün siyasi uzantısı kullanıyor. 

Şahsımla ilgili, özellikle Almanya’da yapı-
lanları duyuyorsunuz değil mi? Ya topunuz 
gelseniz ne yazar… Avrupa’daki Adıyaman-
lı kardeşlerim her şeyi çok iyi biliyor, onlar 
sizin o çadırlarınızda oy vermezler. Gur-
betteki vatandaşlarımızı Bosna Hersek’te 
toplayıp, hasret giderdik. Gurbetçi kardeş-
lerim 24 Haziran’a çok iyi hazırlanmışlar 
ve bunlara gereken dersi verecekler. 

Kardeşlerim, 

Bu ülkede, 81 milyon vatandaşımızın ta-
mamıyla birlikte Kürt kardeşlerimizin 
de temsilcisi, Recep Tayyip Erdoğan’dır. 
Türkiye’de Kürt kardeşlerimizin yoğun 
olarak yaşadıkları yerlere en büyük hiz-
metleri biz getirdik. Şehir merkezlerinden 
mezralara kadar, yolundan suyuna kadar 
eksik hizmet bırakmadık. Kültürel ve sos-
yal haklar konusundaki tüm yasakları biz 
kaldırdık, tüm engelleri biz yıktık. Ülke-
mizde artık hiç kimse, ne kökeninden, ne 
inancından, ne sosyal statüsünden dolayı 
itilip kakıldığını, horlandığını, ikinci sınıf 
muamele gördüğünü söyleyemez. 

Peki, bu terör örgütünün güdümündeki 
parti ne yaptı? Türkiye’nin tamamını bir 
kenara bıraktım, istismarını yaptıkları böl-
gelerde dikilmiş bir tane ağaçları, üst üste 
konmuş bir tane tuğlaları var mı? Bunlar 
sadece ve sadece mezar taşı dikmeyi bilir. 
6-7 Ekim 2014 tarihinde, vatandaşlarımı-
zı sokağa çağırıp insanlarımızı birbirine 
kırdıranlar bunlar değil miydi? Şimdi ce-
zaevinden esip yağan zatın elinde 53 va-
tandaşımızın kanı var. Sayın Muharrem, 
cezaevindeki bu zatı ziyaret etmek için 
ince ince Edirne’ye gitmiş. Peki, şimdi so-
ruyorum; bu ziyaret ettiğin şahıs, 7 Hazi-
ran seçiminden sonra Diyarbakır’da 53 
tane Kürt kardeşimin ölümüne neden olan 
kişi değil mi? Ya sen hangi akla hizmet 
ediyorsun? Neymiş, adaymış… Neymiş, 
serbest bırakılması gerekiyormuş!.. Sen 
ne diyorsun ya, kimi serbest bırakıyoruz, 
bu ülkede hukuk var. 53 tane Kürt karde-
şimi bunlar öldürdüler. Sonra da “Biz asla 
kimseyi öldürmedik” dediler,  bırakın bu 
yalanları… Yasin Börü’nün ve oradaki kar-
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deşlerimizin hesabını veremezsiniz. Yargı, 
hukuk, adalet tecelli edecektir. 

Kayyımların Yönetimindeki 
Tüm Belediyeler,  Yaptıkları 
Hizmetlerle Adeta Tarih 
Yazıyorlar

2015 seçimlerinde onca oy alıp Meclis’e 
girdiler de ne oldu? Çukur eylemlerinde 
300’ün üzerinde vatandaşımızın ölümün-
den bunlar da sorumlu. Okuldan kütüp-
haneye, camiden hastaneye, öğrenci yur-
dundan yola ve kaldırıma kadar yakıp 
yıkmadık yer bırakmayan teröristlerin 
arkasında bunlar duruyordu. Ekranlarda 
“saz çalıyor” diye pazarlananlar, arka ta-
rafta, milletimize kurşun sıkanların sırtını 
sıvazlıyordu. Doğu ve Güneydoğu’da va-
tandaşlarımızın inancı ve kültürü üzerin-
den istismar dili kuran bu parti, batıda ne 
kadar inançsız, kendi kültürüne ve ülkesi-
ne husumet besleyen marjinal kesim varsa 
onlarla birlikte yol yürüyor. Dün devlete 
atfettikleri baskıcı, kan dökücü, inanç ve 
kültürlere saygısız ne kadar davranış var-
sa, fırsat bulunca hepsini kendileri uygu-
ladılar. Bunlardaki riyakârlık, bunlardaki 
zehirli dil, inanın bana kimsede yok. Bu 
parti, Meclis’te bulunduğu dönemde, Tür-
kiye için, demokrasimiz için, hak ve özgür-
lükler için, ekonomi için, kalkınma için 
hangi işin ucundan tuttu? Ülkemizi yurt 
dışında kötülemenin, meydanlarda vatan-
daşlarımızı devletlerine karşı tahrik etme-
nin dışında ne icraatları var?

Bölgedeki vatandaşlarımız, görevlendirdi-
ğimiz kayyımlar belediyeleri devraldıktan 
sonra ancak hizmetle tanışabildiler. Bugün 
Diyarbakır’dan Mardin’e, Şırnak’tan Siirt’e 
kayyımların yönetimindeki tüm belediye-
ler, yaptıkları hizmetlerle adeta tarih ya-
zıyorlar. Onların kan akıttığı musluklar-
dan artık su akıyor. Onların teröristlerin 
emriyle delik deşip edip bıraktığı sokak-
lar, caddeler pırıl pırıl hale geldi. Onların 
yıktıkları evleri, işyerlerini, tarihi eserleri 
çok daha güzel şekilde yeniden ayağa kal-
dırdık. Onların yaktıkları okullarda, kü-
tüphanelerde şimdi evlatlarımız geleceğe 
hazırlanıyor. 

CHP çıkmış, işte bu partiyi Meclis’e sok-
mak için, kendi seçmenlerini onlara yön-
lendiriyor. Atalar, “Tarlada izi olmayanın 
harmanda yüzü olmaz” diyor. Sahada seç-
menini ona buna peşkeş çeken bir parti-
nin, ülkenin yönetiminde iddiası zaten 
yok demektir. Kafalarında kırk tilki dolanı-
yor. Yakında bunların hepsinin de kuyruk-
ları birbirine dolanacak. Biz milletimize 
hizmetkâr olmaya geliyoruz. Allah’ın hesa-
bının, milletin hesabının tüm hesapların 
üzerinde olduğunu bilmiyorlar. Milleti-
miz, bu oyunların hepsini de sandıkta boz-
du. İnşallah 24 Haziran’da da böyle olacak. 
Şimdi rabiamızı hep birlikte tekrarlayalım 
mı? Tek Millet… Tek Bayrak… Tek Vatan… 
Tek Devlet…

Kardeşlerim,

Türkiye’nin yönetimine talip olmak, ciddi 
bir iştir. Hele hele yeni yönetim sisteminde 
Cumhurbaşkanlığı, gerçekten çok önemli 
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bir görev haline geliyor. Çünkü Cumhur-
başkanı sadece ülkeyi temsil etmekle kal-
mayacak, artık kendi hükümetiyle bilfiil 
yönetiyor olacak. Şimdi Cumhurbaşkanı 
adaylarına bakıyoruz… Bir kısmını zaten 
hiç zikretmiyorum, onlar Cumhurbaşkan-
lığına değil, sadece isimlerini oy pusulası-
na yazdırmaya aday… Geriye kala kala ana 
muhalefet partisinin adayı kalıyor. Onu da 
bir süredir meydanlarda, televizyonlarda 
seyrediyorsunuz. Aslında komik adam… 
Kimi zaman yalan-dolanla, kimi zaman 
atıp-tutarak insana hoş vakit geçirtiyor. 
Ama asıl soru şu: Böyle kişiye ülkenin yö-
netimini emanet eder misiniz? Böyle kari-
katür bir tipe kendinizin ve evlatlarınızın 
geleceğini emanet eder misiniz? Türkiye’yi 
yönetmek çırakların değil, ustaların, baş 
ustaların işidir…

Bu kişi tuttu, benimle ilgili aslı astarı ol-
mayan bir iddia ortaya attı. Ben de, şayet 
söylediğini ispatlamazsa kendisini namert 
ilan edeceğimi söyledim. Hatta, bununla 
kalmadım, hakkında bir de dava açtım. Şu 
ana kadar bir ses var mı? Yok. Bir kitaptan 
bir satır okudu. O kitabın yazarı da, “Yazı-
lanlar somut değil, soyut bir şeydi, dolayı-
sıyla katılmıyorum” dedi. Böyle bir yalan 
olur mu? Başındaki adam zaten bir yalan-
cı, bu da onun nde 

yanında çırak. Benim kendimden şüp-
hem yok. AK Parti’yi kurarken icazeti 
Pensilvanya’dan değil, halkımızdan aldık. 
Onun için haddini bilesin. Erdoğan’a yalan 
atfedemezsin. Şimdi mahkemede hesabını 
vereceksin. 

Ben size inanıyor ve güveniyorum. Kalan 
22 günde kapı-kapı dolaşmaya var mıyız? 
5’te 5 yapmaya var mıyız? 

Kalın sağlıcakla.
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Konya!..

Selçuklu’nun başkenti Konya!..

Medeniyetimizin kutlu şehri Konya!..

Mevlana’nın ve daha nice gönül sultanları-

nın şehri Konya!..

Tarihin, ilmin, hikmetin şehri Konya!..

Eğitimin, ticaretin, sanayinin, tarımın, kül-
türün yıldızı Konya!..

Seni kalpten selamlıyorum Konya!..

Hazreti Pir, “Gönül vermedikçe gönül bu-
lamazsın” diyor. Biz Konya’ya gönlümüzü 

CHP Kendince,  
Metin Temel Paşamızdan 
Afrin’in İntikamını Alıyor

AK Parti Konya Mitingi | Konya | 2 Haziran 2018
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verdik. Biz Türkiye’ye gönlümüzü verdik. 
Biz koskoca bir ümmete gönlümüzü ver-
dik. Rabbim bize sizlerin gönüllerini ka-
zanmayı nasip eylesin. Sevginiz, coşkunuz, 
ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum. Rabbim yolunuzu, bah-
tınızı açık etsin. Buradan sizler vasıtasıyla, 
Konya’nın tüm ilçelerindeki, mahallelerin-
deki kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. 

Konya, ezelden beri bizim dava arkadaşı-
mız, yol arkadaşımız olmuştur. İşte bunun 
için hep Konya’ya bak Türkiye’yi gör dedik. 
İşte bunun için hep Konya kazansın Türki-
ye kazansın dedik. 

Bugün de Konya’mız ve ülkemiz için çok 
büyük hedeflerimiz, çok büyük hayalle-
rimiz var. İnşallah, hep birlikte yeni bir 
başlangıç yapıyoruz. Biz millet olarak bu 
topraklarda hep güzel başlangıçlar yap-
tık. Malazgirt’te Sultan Alparslan ile güzel 
bir başlangıç yaptık. İznik’te ve ardından 
Konya’da Selçuklu ile güzel bir başlan-
gıç yaptık. Söğüt’te, Bursa’da, Edirne’de, 
İstanbul’da Osmanlı ile güzel bir başlangıç 
yaptık. Ankara’da Cumhuriyet’le güzel bir 
başlangıç yaptık. 1950’de çok partili haya-
ta geçerek güzel bir demokrasi başlangıcı 
yaptık. 16 yıl önce AK Parti ile demokrasi 
ve kalkınma yolunda güzel bir başlangıç 
yaptık. 15 Temmuz’da milletimizle birlik-
te istiklalimize ve istikbalimize sahip çık-
ma konusunda güzel bir başlangıç yaptık. 
Şimdi de 24 Haziran’a, yeni yönetim siste-
mimizle güzel bir başlangıç yapmaya ha-
zırlanıyoruz. 

Şimdi sizlere soruyorum: 

24 Haziran’da Güçlü Meclis için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Hükümet için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Türkiye için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

Konya!..

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

Vakit Konya Vakti diyor muyuz? 

Maşallah… Unutmayın yaparsa yine AK 
Parti yapar. İnşallah, sizlerin desteğiyle 
İrade, Erdem ve Cesaretle Türkiye Şahla-
nacak, Konya Şahlanacak…

Konya’ya Son 16 Yılda  
47 Milyar Lira Yatırım Yaptık

Kardeşlerim,

Biraz sonra Çumra’ya geçecek, Konya’nın 
içme suyu problemini çözecek önemli bir 
tesisin açılışını yapacağız. Selçuklu’ya baş-
kentlik yapmış Konya’ya su temin etmek 
için Mavi Tünel İçme Suyu İsale Hattı ve 
İçme Suyu Arıtma tesisini inşa ettik.  Bu 
projeyle temin edilecek yıllık 100 milyon 
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metreküp suyla, Konya şehir merkezi, 
Çumra ilçesi ve İçeri Çumra beldesinin 
2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı-
nı karşılayacağız. İçme suyu arıtma tesisi 
ve 120 kilometre uzunluğundaki isale hat-
tını bugün hizmete sunuyoruz. Torosların 
menba kalitesindeki suyunu şehre verecek 
bu tesis, 650 milyon liralık bir yatırımdır. 
Hayırlı olsun. 

Konya’ya son 16 yılda 47 milyar lira yatı-
rım yaptık. Eğitimde, 7 bin 644 adet yeni 
derslik yaptık. Ailelerimizin çocuklarını 
okula gönderebilmeleri için kendilerine 
105 milyon lira eğitim desteği sağladık. 
Konya’ya, mevcut üniversiteye ilave ola-
rak, Necmettin Erbakan Üniversitesi ile 
Konya Teknik Üniversitesini kazandırdık. 
Yükseköğrenim öğrencilerimiz için 13 bin 
613 kapasiteli yurt binaları yaptık. Bu yıl 
5 bin 300 kişilik, 3 yıl içinde de 11 bin 614 
kişilik yurtlar daha açarak yükseköğre-
nimde yurt kapasitemizi 30 bin 527 kişiye 
ulaştıracağız.

Ah ah Bay Kemal, senin genel müdür oldu-
ğun hastaneler müflis haldeyken, benim 
vatandaşlarım oralarda can çekişirken, 
“Ben ne yapayım, sorumlu hükümet” di-
yordun. Biz ise, şehir hastanelerimizle, 
devlet hastanelerimizle ve diğer sağlık te-
sislerimizle halkımızın emrindeyiz. Ama 
sen bu işlerden anlamazsın, senin adayın 
da anlamaz. 

42 bin seyirci kapasiteli stadyumumu-
zu Konyalı sporseverlerimizin hizmetine 
sunduk. Şimdi eski stadın yerine Millet 
Bahçesi yapıyoruz. Amerika’nın Central 

Parkı, İngiltere’nin Hyde Parkı varsa, bi-
zim de Konya’da Millet Bahçemiz olacak. 
Tahir Bey ve diğer belediye başkanlarımız 
Konya’nın çehresini çok farklı değiştirdi-
ler. 

Şimdi de Konya’ya, ülkemizde ilk defa bi-
siklet yarışları için bir VELEDROM inşa 
ediyoruz. İnşallah ihalesi Ağustos’ta yapı-
lacak, kısa sürede de hizmete girecek. 

Sağlıkta, 30’u toplamda 2 bin 380 yataklı 
hastane olmak üzere, 83 tesisi şehrimize 
kazandırdık. Aralarında 1.250 yataklı Ka-
ratay Şehir Hastanemizin de bulunduğu 
6 adet sağlık tesisimizin yapımı devam 
ediyor. Şehir Hastanemizi önümüzdeki yıl 
hizmetinize sunuyoruz. 

TOKİ vasıtasıyla Konya’da 22 bin 806 ko-
nut projesini hayata geçirdik. 

Konya’ya 2002 yılına kadar 167 kilomet-
re bölünmüş yol yapılmıştı. Biz tam 937 
kilometre bölünmüş yol daha yaparak, 
Konya’nın bölünmüş yol uzunluğunu top-
lamda 1.104 kilometreye ulaştırdık. Kon-
ya-Seydişehir yolunu, Konya-Beyşehir yo-
lunu bu yıl tamamlıyoruz. Aralarında 1,5 
milyar liradan fazla bir maliyeti olan Kon-
ya Çevre Yolu, Konya-Hadim yolu ve Kon-
ya-Akşehir yolunun da bulunduğu 33 yol 
projemizi de 2 yıl içinde tamamlıyoruz.

Konya’yı yüksek hızlı trenin merkezi hali-
ne dönüştürdük. Konya’yı Ankara, İstan-
bul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir 
illeriyle yüksek hızlı tren hatlarıyla bağ-
ladık. Konya-Karaman hızlı treni, inşallah 
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bu yılsonu açılıyor. Konya için çok önemli 
olan bir diğer hızlı tren projesi, Antalya-
Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri hattıdır. 
530 kilometre uzunluğa sahip hattın top-
lam maliyeti 11,5 milyar lirayı buluyor. Ül-
kemizin turizm merkezleri olan Antalya, 
Konya ve Kapadokya bölgesini Kayseri’ye 
ve dolayısıyla hızlı tren ağlarına bağlaya-
cak hattın etüt çalışmaları devam ediyor. 
Yapımı devam eden ve planladığımız pro-
jelerle Konya’yı Mersin, Adana, Osmaniye, 
Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, 
Mardin’e de hızlı tren hatlarıyla bağlayaca-
ğız. Afyonkarahisar-Konya demiryolu hat-
tını, elektrikli ve sinyalli hale getirip mo-
dernize etmek üzere yatırım programımıza 
aldık. Konya Kayacık Lojistik Merkezimizi 
yakında tamamlıyoruz. Buğdaypazarı Yük-
sek Hızlı Tren Garının inşası devam edi-
yor, bu yılsonu tamamlanıyor. 

22 istasyondan oluşacak Necmettin Er-
bakan Üniversitesi-Yeni Gar-Fetih Cad-
desi-Meram Belediyesi raylı sistem hattı 
projemizle ilgili çalışmalar devam ediyor. 
Ayrıca Selçuk Üniversitesi Kampüsü-Yeni 
Gar-Meram Belediyesi arasına 5,5 milyar 
liralık maliyeti olan 21 istasyonlu bir raylı 
sistem projemiz var. Bu hattın etüt projesi 
tamamlandı, yapım ihalesi için çalışmalar 
sürüyor.

Konya Havalimanımıza yıllık 3 milyon yol-
cu kapasiteli yeni terminal binası yaptık. 
Havalimanımızın 2002 yılında 76 bin olan 
yolcu trafiği, 2017 yılında 1 milyon 248 
bine ulaştı.

CHP Adayı, Gazi Meclis’e  
“Hırsız” Diyerek Hakaret Etti

Konya Ovası’nın entegre bölgesel planla-
ma çerçevesinde ele alınmasını sağlayacak 
olan KOP, ülkemizin yüz akı, gurur abidesi 
bir projedir. Bu kapsamda, Osmanlı’dan 
bugüne uzanan asırlık rüya Mavi Tüneli 
tamamlamak da, hamdolsun bize nasip 
oldu. Akdeniz’e boşa akan suların çevrile-
rek Konya Ovasına aktarılmasını sağlaya-
cak bu projenin en önemli bölümü, 17 bin 
34 metre uzunluğunda ve 4,2 metre çapın-
da dev bir tüneldir. Yukarı Göksu suları, 
Bağbaşı Barajı, Bozkır Barajı, Afşar Barajı 
ve Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı 
Havzasına aktarılıyor. Bu tesislerden Mavi 
Tünel ile Bağbaşı Barajının inşaatlarını 
tamamladık.  Bozkır ve Afşar Barajlarının 
inşaatları ise hızla devam ediyor. 

Konya’ya 16 yılda 19 baraj ve 28 gölet inşa 
ettik. 11 baraj ve 6 gölet daha inşa ediyo-
ruz… Son 16 yılda inşa ettiğimiz sulama 
projeleri ile 734 bin dekar zirai araziyi su-
lamaya açtık. Bunların dışında, 25 sulama 
tesisinin inşaat çalışmaları devam ediyor. 
Bu tesislerle de 625 bin dekar arazi daha 
sulamaya açılacak.

Son 16 yılda Konya’ya 1,9 milyar lirası hay-
vancılık olmak üzere toplam 7,1 milyar lira 
tarımsal destek verdik. Bay Kemal ne diyor 
biliyor musun? “Çiftçilere hiç para vermi-
yorsunuz. Üretici ağlıyor” diyor. Bunlar 
yaptıklarımızın farkında değiller. Bay 
Kemal’in verilen paralardan haberi yok. 
Çünkü bunların siyaseti yalan üzerine ku-
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rulu. Hayvancılıkta Konyalı çiftçilerimize 
yüzde 50 ila 80 arasında hibe programla-
rımız var. Konya’nın bereketli ovalarını sit 
alanı olarak koruma altına aldık. Konya’yı 
geliştirmek için verdiğimiz 1,9 milyar lira 
tutarındaki teşviklerden 784 bin işçi ve iş-
verenimiz yararlandı.

Kardeşlerim,

Gördüğünüz gibi biz her gittiğimiz yerde, 
yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatı-
yoruz. Peki, diğerleri ne anlatıyor? “Yıka-
cağız” diyorlar. “Kapatacağız” diyorlar. “İp-
tal edeceğiz” diyorlar. “Eskiye döneceğiz” 
diyorlar. Hatta hızlarını alamayıp, milli 
iradenin tecelligâhı olan Meclis’i, burada 
görev yapan milletvekillerimizi “hırsız” 
olarak itham edecek kadar ileri gidiyor-
lar. Belki görenleriniz vardır, CHP adayı 
dün Bilecik’te, milletin gözüne baka baka, 
içinde kendisinin de olduğu Yüce Meclis’e 
“hırsız” ithamında bulundu. Genel Başka-
nı Kılıçdaroğlu’nun iftira, yalan, hakaret, 
riyakârlık, utanmazlık hastalığı, anlaşılan 
o ki CHP’nin Cumhurbaşkanı adayına da 
bulaşmış Biz “güçlü meclis” diyerek Gazi 
Meclis’in ve milletvekillerimizin itiba-
rını yükseltmeye çalışıyoruz, onlar “hır-
sız” diye hakaret ediyor. Bu ne demektir? 
Meclis’in hepsi hırsız olduğuna göre, senin 
genel başkanın da hırsız, öyle mi? Tüm 
milletvekillerine diyorum ki, İnce’ye dava 
açın. Ben zaten bir dava açtım. 

Bugün yeni bir herze daha yumurtlayıp 
Zeytin Dalı Harekâtımızın kahraman ko-
mutanı İsmail Metin Temel paşamıza sal-
dırmış. Peki sebebi ne? 2. Ordu Komutanı-

mız İsmail Metin Temel Paşamız, nasıl olur 
da Malatya’da şahsımın da bulunduğu bir 
iftara katılırmış… Haddini öyle aşıyor ki, 
Metin Temel Paşamızın apoletlerini söküp 
emekli edeceğini söyleyecek kadar muva-
zeneyi kaybediyor. 

Her şeyden önce Malatya’daki iftar, parti 
iftarı değil, esnaf ve sanatkârlarımızın dü-
zenlediği bir iftardı. Tüm şehir protokolü 
gibi, elbette 2. Ordu Komutanımız da ora-
daydı. Üstelik bizim Metin Temel Paşa-
mızla, terörle mücadeleden, Zeytin Dalı 
Harekâtından gelen çok yakın da bir hu-
kukumuz var. Muharrem İnce!… Bu mil-
let sana Metin Temel Paşanın apoletlerini 
sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez ama 
seni o sandığa öyle bir gömer ki, çok heves-
li olduğun CHP Genel Başkanlığı yarışına 
katılacak yüzün dahi kalmaz. 

Tabii, bunların asıl derdi Afrin… Hatırlar-
sanız, bunun genel başkanı Zeytin Dalı 
operasyonu başladığında “Aman ha Afrin’e 
girmeyin” diye yeri göğü inletiyordu. So-
nuçta, kahraman askerlerimiz ve Özgür 
Suriye Ordusundaki kardeşlerimiz, terö-
ristlerden 4 bin 500’ünü de imha ederek 
Afrin’e girdi mi? Girdi. Bu kahraman asker-
lerimizin başında da Metin Temel Paşamız 
var mıydı? Vardı. Hah, işte bütün mesele 
bu… Kendi akıllarınca onun intikamını 
alıyorlar. Ülkenin ve milletin hayrına ağız-
larından tek bir söz söylemeyenler, baktı-
lar ki bize diş geçiremiyorlar, şimdi terörle 
mücadele kahramanlarımıza saldırıyorlar
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Direkt Galaksilere Işınlanmak 
Yerine, Hayallerini Kurmaya 
Ülkemizden Başlasınlar

Niye böyle yapıyorlar biliyor musunuz? 
Çünkü “İşte şunu da biz yaptık” diye mille-
timize gösterecekleri bir eserleri yok. Eser-
leri olmadığı gibi, böyle bir vizyonları, böy-
le bir hevesleri, böyle bir niyetleri de yok. 
Mesela, dünya elektrikli ve sürücüsüz oto-
mobile doğru gittiği için biz de buna göre 
Türkiye’nin Otomobili Projesini hayata ge-
çiriyoruz. Bu projeye niye karşı çıkıyorlar 
dersiniz? Bunlara göre “Otomobil üretmek 
20 yıl öncesinin işiymiş, artık buna gerek 
yokmuş”. Sadece otomobil değil, tüm sa-
nayi üretimimiz için de aynı şeyi söylü-
yorlar. Hızlı tren projelerini iptal edecek-
lermiş, yol projelerini iptal edeceklermiş, 
hatta tüm yatırımları durduracaklarmış. 
Hatta daha da ileri gidip, bu işler “18’inci, 
19’uncu yüzyılın” işi diyerek, beyaz eşya 
fabrikalarının kapısına kilit vuracaklarını 
ima ediyorlar. Hiç projeleri yok mu? Hak-
larını yemeyelim var. Uzayda içinde altın 
olan gezegenler bulup, oradan altın getire-
ceklermiş. Allah akıl fikir ihsan eylesin. 

Biz bunları iyi tanırız. Bunlar Nuri 
Demirağ’ın uçak fabrikasını gazocağı fab-
rikasına dönüştürmediler mi? İşte CHP 
budur. Bunlar çalışmaz, emek vermez, ter 
dökmez, sürekli hazine bulma peşinde veya 
piyangoyu, lotoyu, at yarışını tutturma pe-
şinde koşar. Emeksiz kazanç uğrunda gös-
terilen bu çaba, genellikle eldeki-avuçtaki 
de tüketilerek hüsranla sonuçlanır. CHP 
başta olmak üzere, bizdeki muhalefet par-

tilerinin durumu da aynen böyle… Onları 
kendi dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz. 
Bir tanesi de geçenlerde ne dedi? “Sivas’ 
için hızlı trene ne gerek var.” Neymiş, ora-
dan göç başlarmış!.. Benim Sivaslı kardeş-
lerime hızlı treni layık görmeyenlerden bu 
ülkeye fayda gelir mi? 

Elbette uzayı da ihmal etmeyeceğiz. Tür-
kiye Uzay Ajansını kuracağız. Altın bulur 
muyuz bilmiyorum ama uydularımızla, 
araştırma istasyonlarımızla uzaydaki ya-
rışta yerimizi alacağız. Ama biz bu dönem-
de otomobil üreteceğiz. Biz bu dönemde 
sanayimizi geliştireceğiz. Tasarımdan ya-
zılıma, dünyanın yakın gelecekteki eğilim-
leri neyse, bu alanlarda en öne geçmenin 
yollarını arayacağız. Bu işleri yaparken, 
dünyada o alanda en iyi kimse onlarla gö-
rüşüyor, istişare ediyor, işbirliği imkânları 
arıyoruz. Mesela uydular ve yerli otomobil 
konusunda, Elon Musk’la görüştük, fikirle-
rini aldık, hangi alanlarda birlikte çalışabi-
leceğimizi konuştuk. Onların kafası bir kaç 
yüzyıl geride kalmış olabilir ama bizim yü-
zümüz geleceği dönüktür. 

Evet… Biz ihracatımızı 500 milyar dolara 
çıkartacağız. Biz milli gelirimizi 2 trilyon 
dolara çıkartacağız. Biz Marmaray gibi, 
yeni havalimanı gibi kalkınma projeleri-
mizi, Kanal İstanbul gibi projelerle taçlan-
dıracağız. Ülkemizin dört bir yanında ku-
racağımız Millet Bahçeleri ile şehirlerdeki 
insanlarımıza daha iyi hayat şartları sağ-
layacağız. “Bizim yaptıklarımıza bunların 
hayalleri bile yetişemez” dedik ama mesajı 
yanlış anlamışlar. Direkt galaksilere ışın-
lanmak yerine, hayallerini kurmaya ülke-
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mizden başlasalar daha iyi olurdu. Şimdi-
lik hala Elif ’i görünce Mertek sanmaktan 
kurtulamıyorlar ama inşallah o günler de 
gelecek. 

Konya!..

24 Haziran’da bunlara bir kez daha anla-
dıkları dilden bir cevap veriyor muyuz?

Güçlü Meclis diyor muyuz?

Güçlü Hükümet diyor muyuz?

Güçlü Türkiye diyor muyuz?

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Konya Vakti diyor muyuz?

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

15 Temmuz’da tankları, topları, helikop-
terleri derdest eden benim milletim, 24 
Haziran’da da Allah’ın izniyle yeniden 
Büyük Türkiye’nin inşası için gerekli olan 
adımları atacaktır. 

Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. 
Kalın sağlıcakla. 
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Aksaray!.

Selçuklu’nun gözbebeği Aksaray…

Osmanlı’nın yoldaşı Aksaray…

Cumhuriyet şehri Aksaray…

Seni gönülden selamlıyorum..

Âlimler, arifler, evliyalar şehri Aksaray…

Somuncu Baba’nın şehri Aksaray…

Seni hürmetle selamlıyorum.

Buradan, bu muhteşem meydandan, tüm 
Aksaray’a en kalbi selamlarımı gönderiyo-
rum. Sizlerin aracılığıyla Aksaray’ın tüm 

Kendi Partisinde Dahi Başarı 
Sağlayamayan Birinin, Ülke 

Yönetimine Talip Olması Komiktir

AK Parti Aksaray Mitingi | Aksaray | 2 Haziran 2018
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ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerimi 
selamlıyorum. Yaklaşık 1,5 yıllık ayrılığın 
ardından gönüllerimizi buluşturan Rabbi-
mize sonsuz hamd-ü senalar ediyorum.

Aksaraylı Yunus ne de güzel söylemiş.

“Hak’tan gelen şerbeti, 

İçtik elhamdulillah. 

Şol kudret denizini, 

Geçtik elhamdulillah.

Kuru idik yaş olduk, 

Kanatlandık kuş olduk. 

Birbirimize eş olduk, 

Uçtuk elhamdulillah. 

Dirildik, pınar olduk.

İrkildik, ırmak olduk.

Aktık denize dolduk.

Taştık elhamdülillah...”

Evet… Biz de Aksaray’a kavuştuğumuz için 
“elhamdülillah” diyoruz.

Aksaray’ı, siz Aksaraylı kardeşlerimizi gerçek-
ten çok özlemiştik… Anlaşılan Aksaray da bizi 
özlemiş… Maşallah bugün Aksaray bir başka 
güzel… Karşımda yine rekora koşan bir Ak-
saray görüyorum. Bu meydanda 24 Haziran’ı 
iple çeken bir Aksaray görüyorum.

Sözlerimin hemen başında size olan teşek-
kür borcumu ödemek istiyorum. 2002’den 

beri her seçimde olduğu gibi, 16 Nisan 
Halkoylamasında Aksaray yine bize sahip 
çıktı. Sizler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemine, yüzde 75,5 gibi ülke ortalaması-
nın çok çok üzerinde bir oy oranıyla EVET 
dediniz. Aksaray, bu rekor oy oranıyla Tür-
kiye genelinde Bayburt ve Rize’den sonra 
üçüncü oldu. Vefanızdan ötürü sizlere 
gönülden teşekkür ediyorum. Dayanışma-
nızdan, kadirşinaslığınızdan dolayı tüm 
Aksaraylı kardeşlerime şükranlarımı su-
nuyorum. Rabbim kardeşliğimizi, muhab-
betimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin 
diyorum.

Biliyorsunuz şimdi önümüzde yeni bir se-
çim var. 24 Haziran’da ülkemizin istikbali-
ne yön verecek tarihi bir seçim yaşanacak. 
Sizden 16 Nisan’da araladığınız büyük 
ve güçlü Türkiye kapısını, 24 Haziran’da 
ardına kadar açmanızı istiyoruz. Biz 
Aksaray’dan yine rekor bekliyoruz. Biz 
Aksaray’dan yine zirveye oynamasını bek-
liyoruz. Aksaraylı kardeşlerimin bu sefer 
de şöyle “dosta güven, düşmana korku sa-
lacak” bir destek oranıyla tarih yazacağına 
inanıyorum.

Milletimiz Kalkınma ve 
Demokrasi Hamlesini AK Parti 
İktidarları Döneminde Gördü

Şimdi öyle bir ses verin ki; tüm zalimlerin 
yürekleri titresin… Öyle bir “evet” deyin 
ki mazlum gönüllere umut olsun. Öyle 
bir haykırın ki yankısı tâ Pensilvanya’dan, 
Kandil’den duyulsun. 
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24 Haziran’da Güçlü Meclis için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Hükümet için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Türkiye için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

Türkiye’yi İrade, Erdem ve Cesaretle Şah-
landırıyor muyuz?

Maşallah… Artık bu iş bitmiştir… 
Aksaray’da ve tüm Türkiye’de artık san-
dığın rengi belli olmuştur. 24 Haziran de-
mokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı-uğur-
lu olsun diyorum.

Değerli kardeşlerim,

40 yılı aşkın süredir siyasetin içerisinde-
yiz. Gece-gündüz demeden milletimizin 
desteği, Rabbimizin lütfuyla ülkemize hiz-
met etmeye çalışıyoruz. Biz siyasete başla-
dığımızdan bu yana hem Türkiye’de, hem 
de dünyada pek çok şey değişti. Hamdol-
sun artık ülkemizde evlatlarımız ideolojik 
kamplaşmalar üzerinden bir birine silah 
çekmiyor, kurşun sıkmıyor. Sırf farklı gö-
rüşe mensup insanlar oturuyor diye, bir 
gece vakti ansızın kahvehanelere bom-
balar atılmıyor. Yağ, şeker, un, çay gibi te-
mel ihtiyaç malzemelerini temin etmek 
için, vatandaşlarımız saatlerce kuyrukta 
beklemek zorunda kalmıyor. Darbe or-
tamı oluşsun diye gençlerimizin ellerine 

birileri tarafından silah tutuşturulmuyor. 
Sabahtan akşama fiyatların değiştiği, enf-
lasyon oranlarının yüzde 120’leri buldu-
ğu, her gün krizlerle, kaoslarla boğuşan 
bir Türkiye artık yok. Bize ve milletimize 
asla yakışmayan bu kötü manzaraların 
tamamını, Allah’a şükür, ülkemiz geride 
bıraktı. Özellikle merhum Özal ile rahmet-
li Erbakan gibi siyasetçilerin emeğiyle, 
fedakârlıklarıyla, dirayetli çalışmalarıyla 
Türkiye, toplumsal barış ve ekonomik kal-
kınma yolunda önemli mesafe aldı. Ülke-
miz prangalarını ancak bu siyasetçilerin 
döneminde kırmaya başladı. 

Öte yandan milletimiz asıl yatırım, kal-
kınma ve demokrasi hamlesini AK Parti 
iktidarları döneminde gördü. Türkiye, on 
yıllardır hasretini çektiği reformlara bi-
zim dönemimizde kavuştu. Biliyorsunuz 
benim sık sık tekrarladığım bir söz var. 
Bu söz, merhum Başbakan Menderes’in de 
çok sevdiği, Meclis kürsüsünden defalarca 
kullandığı bir ifadedir. “Hafıza-i beşer nis-
yan ile maluldür”. Yani “İnsan hafızasının 
eksikliği unutkanlığıdır”. Dünü bilmeden 
bugünü anlamak mümkün değildir. İçinde 
bulunduğumuz durumu kavramanın en 
güzel yolu, mevcudu geçmişle mukayese 
etmektir. Ne kadar mesafe aldığımızı ölç-
menin yolu, ara ara şöyle dönüp geriye bir 
bakmaktır.

Daha 5-10 sene önce yaşadığımız hadisele-
ri şöyle gözümüzün önüne getirdiğimizde, 
son 16 senede Türkiye’nin ne kadar büyük 
bir destan yazdığını çok daha iyi görüyo-
ruz. AK Parti Türkiye’sinde doğan, bizim 
dönemimizde hayata adım atan, gerçek de-
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mokrasiyle yine bizim dönemimizde tanı-
şan gençlerimizin, bu karşılaştırmayı özel-
likle ve muhakkak yapması gerekiyor. AK 
Parti olarak ekonomi, sağlık ve yatırımlar 
yanında bu millete en büyük hizmetimi-
zin, hak ve özgürlükler başlığında olduğu-
na inanıyorum. Hiç abartmadan söyleyece-
ğim; biz 2002’de temel hak ve özgürlükler 
noktasında gerçekten büyük bir enkaz dev-
raldık. 28 Şubat sürecinin de etkisiyle bu 
alanda çok büyük bir yıkım yaşandığını 
gördük. Göreve geldiğimizde üniversite 
kapılarında başörtüsünden dolayı gözyaşı 
döken kızlarımızı bulduk. Benim kızlarım 
da ve erkek çocuklarım da ne yazık ki bu 
ülkede okuyamadı. İmam hatipliye yöne-
lik katsayısı engeli ve başörtü baskıları 
vardı. Çocuklarımı mecburen yurt dışına 
göndermek durumunda kaldım. Kızlarım 
elin topraklarında başörtüsüyle okudu, 
üniversiteyi bitirdiler. Bu garip durumu 
bu ülkede yaşadık mı? Yaşadık.

Kılık kıyafetinden dolayı okuluna, üni-
versitesine gidemeyen, mesleğini yerine 
getiremeyen on binlerce kardeşimizin so-
runuyla karşılaştık. Liseler arasında ay-
rım yapan, katsayı uygulamasıyla meslek 
liselerinde ve imam hatiplerde okuyan 
gençlere zulmeden bir devlet anlayışıyla 
muhatap olduk. Bu zihniyet neydi? CHP 
zihniyeti. Şimdi çıkarttıkları aday, “Ben 
öyle şeyler yapmam” diyor. Ya biz sizin 
cemaziyülevvelini biliyoruz, dürüst olun. 
Sizin yalanlarınızı asla yutmayız. Bu aday 
başka ne diyor? İmam hatibe gitseymiş o 
da cumhurbaşkanı olurmuş, geç o işleri.  
Öbür taraftan da diyor ki, “İmam hatipli 
gençlerin üniversiteye gitme şansınız az.” 

Elhamdülillah, bu ülke imam hatip me-
zunu Cumhurbaşkanını da, Başbakanı da 
gördü. Bunun kararını kim veriyor? Millet 
veriyor. 

Bugün Türkiye, Tarihinde Hiç 
Tecrübe Etmediği Bir Özgürlük 
Ortamını Yaşıyor

Değerli kardeşlerim,

Bu kötü tablo karşısında korkuya kapıl-
madık, asla mazeret üretmedik. Birileri 
gibi sorunları çözmek, çözüme kavuştur-
mak yerine halının altına süpürenlerden 
de olmadık. Milletimizin hayır duasını al-
dığımız bu yolculukta, emanetin hakkını 
vermek için hemen çalışmaya başladık. 
“İnsanı yaşat ki devlet yaşayın”  anlayışıyla 
insanımızın hak ve özgürlüklerini kısıtla-
yan bütün düzenlemeleri rafa kaldırdık. 
Vatandaşı devlete hasım gören bir zihniyet 
yerine, vatandaşına hizmetkâr olan devlet 
düşüncesini ikame ettik. Siyasi görüş, meş-
rep, etnik köken, bölge ayrımı yapmadan 
tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya çalış-
tık. Başörtülü-başörtüsüz ayrımına son 
verdik. Kılık kıyafet üzerindeki baskıları 
kaldırarak, tüm gençlerimizin istedikle-
ri kıyafetle üniversiteye gidebilmelerine 
imkân sağladık. Bugün artık genç kızları-
mız üniversite kapılarından boynu bükük 
dönmek zorunda kalmıyor. Genç kızları-
mız üniversiteye gittiklerinde artık ikna 
odalarının kapılarında kendilerini bekle-
yen eli sopalı mürebbiyelerle karşılaşmı-
yor. Meslek liselerine giden genç evlatları-
mız “Acaba katsayı engeline takılır mıyım” 
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endişesi taşımıyor. Hamdolsun bunların 
hepsi aşıldı. 

İnancının gereğini yerine getiren insan-
larımız artık dışlanma, ötelenme, öteki-
leştirilme kaygısı yaşamıyor. Hamdolsun 
imam hatip okullarına giden çocukları-
mızın hayalleri, ideolojik saplantılarının 
esiri olmuş bir avuç azınlık tarafından ka-
rartılmıyor. Sosyal yaşamdan siyasal ala-
na, eğitimden basın-yayın hayatına kadar 
Türkiye, tarihinde hiç tecrübe etmediği 
bir özgürlük ortamını yaşıyor. İmtiyazları 
elinden alınanlar dışında, Türkiye’nin gel-
diği noktadan şikâyet eden hiç kimse yok-
tur. Kendilerini milletin üstünde görenler 
dışında, Yeni Türkiye’den mustarip olan 
kimse de yoktur. Türkiye, her alanda, özel-
likle de hak, adalet ve özgürlükler nokta-
sında çok büyük bir mesafe almıştır.

Ülkemiz öyle bir mesafe kat etmiştir ki; 
daha düne kadar imam hatipler kapatıl-
sın diye ortalığı ayağa kaldıranlar, bugün 
bakıyorsunuz, oy için bile olsa, imam ha-
tibe gitmediği için hayıflanıyor. Daha dün 
kızlarımızın okuması için başka ülkeleri 
işaret edenler, bugün o kızlarımızla fotoğ-
raf vermek için sıraya giriyor. Daha dün 
“Bidon kafalı, makarnacı, göbeğini kaşıyan 
adam” diye milleti aşağılayanlar, bugün si-
zin oyunuzu almak için kırk takla atıyor.

Tabii acemi oldukları için bu süreçte bazı 
çelişkiler de yaşanmıyor değil… Sizler de 
dinlemişsiniz imam hatip düşmanlığı tes-
cilli olan ana muhalefet partisinin adayı, 
geçen gün çıkmış “Dedem beni de imam 
hatibe yazdırsaydı, bugün cumhurbaş-

kanıydım” diyor. Öte yandan aynı şahıs 
gerçekleri çarpıtma pahasına imam hatip 
okullarına iftara atmaktan da çekinmiyor. 
Geçenlerde çıkmış “Bu okulların doluluk 
oranı yüzde 35, israf yapılıyor” demiş… 
Bula bula israf olarak İmam hatip okulla-
rını bulmuş… Anlaşılan yine birileri bunu 
telefonda işletmiş… Zira şöyle basit bir 
araştırma yapsa, bu okulların doluluk ora-
nının diğer okullarımızla aynı, hatta daha 
fazla olduğunu görür. Gelen telefonlara 
itibar edeceğine, Milli Eğitim Bakanlığına 
telefon açıp sorsa, doluluk oranının yüzde 
84 olduğunu öğrenir.

Ama bunların hakikati öğrenmek gibi 
dertleri yok. Çünkü bunlar üzüm yemenin 
değil, bağcıyı dövmenin peşindeler. Bunla-
rın amacı, Türkiye’yi, baskının ve korku-
nun kol gezdiği 28 Şubat’ın o kötü günle-
rine geri döndürmek. Bunların asıl gayesi, 
darbecilerin yapamadığını, şark kurnazlık-
larıyla, laf cambazlıklarıyla hayata geçir-
mek. Şimdi buradan öyle bir ses verelim ki, 
bu gafillere esaslı ders olsun! Aksaray öyle 
bir ses versin ki, millete karşı tuzak kuran-
lar ayağını denk alsın!

Sizden Baş Ustalık İçin  
İcazet İstiyorum

Değerli kardeşlerim,

Siyasette hiçbir başarısı olmayan, “Elif gör-
se mertek zanneden”, milletten habersiz, 
ülkenin gerçeklerinden habersiz, her tele-
fona inanan bu şahısla bizim kaybedecek 
vaktimiz yok. Bu ülkeye cumhurbaşkanı 
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olan kişinin tecrübeli ve deneyimi olması 
gerekmez mi? Yahu bu çırak bile değil. Çı-
rağa dükkân teslim edilir mi? Şu an sizin 
karşınızda, çıraklığını geride bırakmış, kal-
falığını İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığında, ustalığını ise Başbakanlık ve 
Cumhurbaşkanlığı makamlarında yapmış 
bir siyasetçi bulunuyor. Şimdi sizden baş 
ustalık için icazet istiyorum, buna var mı-
yız? Zaten kendileri de sahaya inince işin 
rengini gördüler. Bunların ülkeyi yönet-
me, bu ülkeye hizmet etme gibi bir dertleri 
zaten yok.  Tüm hesabı kendi partilerinde-
ki iktidar mücadelesine göre yapıyorlar. Şu 
an verdikleri mücadele Cumhurbaşkanlığı 
için değil, CHP Genel Başkanlığı içindir. 
Artık kendi seçmenlerini dahi güldüren 
komikliklerinin asıl gayesi budur. Allah’ın 
izniyle 24 Haziran akşamı sandıktan çı-
kacak neticeyle, Aksaray’la beraber tüm 
Türkiye bu kifayetsizlere hak ettikleri der-
si verecektir. Kendi partisinde dahi başarı 
sağlayamayan birinin, ülke yönetimine ta-
lip olması komiktir, hatta trajikomiktir. 

Biz elbette karşımızdaki bu çapsızlarla 
yarışmıyoruz. AK Parti olarak kendi ken-
dimizle, kendi projelerimizle yarışıyoruz. 
Miting meydanlarında bir taraftan mil-
letimize 16 yıllık karnemizi gösterirken, 
diğer taraftan da gelecek 5 sene için yetki 
istiyoruz. Yaptıklarımız yanında gelecek 
5 seneye dair 146 projemizi anlatıyoruz. 
Aksaray’a, geçtiğimiz 16 senede ne kadar 
yatırım yaptık biliyor musunuz? Eğitim-
den sağlığa, tarımdan enerjiye, orman ve 
su işlerinden toplu konuta birçok alanda 
11 milyar liraya yakın yatırım yaptık. 

Evlatlarımız daha iyi eğitim alsın diye 
1.798 adet yeni derslik yaptık. İhtiyaç sa-
hibi öğrencilerimize 36 milyon lira eğitim 
desteği sağladık. Aksaray’a üniversiteyi ge-
tirdik. 8 bin 121 kişi kapasiteli yükseköğ-
renim yurtları açtık.

Sağlıkta, 400 yataklı Aksaray Devlet 
Hastanesi’nin de aralarında olduğu 7’si 
hastaneden oluşan 23 sağlık tesisi kazan-
dırdık. Devlet hastanemizi 200 yataklı bir 
ek bina yaparak büyütüyoruz. Aksaray’da 
4 bin 840 konut uygulamasını hayata ge-
çirdik.

Ayrıca TOKİ tarafından Aksaray Sanayi Si-
tesinde küçük sanayi sitesi esnafımız için 
1.620 adet dükkân yapılacak.

Ulaşımda, 17 kilometre olan bölünmüş 
yol uzunluğunu, 191 kilometre daha ekle-
yerek 208 kilometreye ulaştırdık. 33 kilo-
metre uzunluğa sahip Aksaray Çevre Yolu-
nun da proje çalışmaları sürüyor.

Hızlı tren Aksaray’ın da hakkıdır dedik. 
Aksaray-Ulukışla hızlı tren bağlantı yolu 
yatırım programına alındı, inşallah yakın-
da ihalesi yapılacak. Kırıkkale-Kırşehir-
Aksaray-Niğde hızlı tren projemizle ilgili 
çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 
7 milyar liralık maliyeti olan projeyi de, 
2023 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. 
Aksaray için olan bir diğer hızlı tren proje-
miz ise Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-
Kayseri hızlı tren hattıdır. 530 kilometre 
uzunluğa sahip bu hattın toplam maliyeti 
11,5 milyar lirayı buluyor. 
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Ortaköy Çiftevi 2 Barajını ve 6 göleti hiz-
mete aldık. Gülağaç Sofular Barajı ile 
Ortaköy Harmandalı Göleti’nin yapımı 
sürüyor. Aksaray’ın hasretle beklediği Ma-
masın Barajı Sulamasını rehabilite ediyo-
ruz. 1962 yılında hizmete açılan Mamasın 
Barajı’ndan sulanan 214 bin 200 dekar 
arazinin sulama şebekesini borulu sisteme 
çeviriyoruz.

Aksaray’ın en önemli problemlerinden 
olan içme suyu meselesini çözdük. Şimdi 
de uzunluğu 50 kilometreyi bulan iki ayrı 
içme suyu isale hattı ile modern bir içme 
suyu arıtma tesisi daha inşa ediyoruz. 

Aksaraylı çiftçilerimize toplam 1,3 milyar 
lira tarımsal destek verdik. Şimdi başlattı-
ğımız hayvancılık destekleme programla-
rımızla yüzde 50 ila 80 arasında hibe ve-
riyoruz. Aksaray’da verdiğimiz 285 milyon 
liralık teşviklerden 133 bin 263 sigortalı 
ve işveren faydalandı.

Aksaray!..

24 Haziran’da tercihimizi bir kez daha hiz-
met siyasetinden yana kullanıyor muyuz?

Aksaray!..

24 Haziran’da; “Vakit Birlik Vakti”, “Vakit 
Aksaray Vakti”, “Vakit Türkiye Vakti” diye-
rek Cumhurbaşkanlığında şahsıma, mil-
letvekilliğinde AK Parti’ye mührü basıyor 
muyuz?

Hanımlar!..

24 Haziran’a kadar gece gündüz çalışıyor 
muyuz?

Gençler!..

24 Haziran’a kadar gece gündüz çalışıyor 
muyuz?

Allah hepinizden razı olsun. 

24 Haziran’da Aksaray’dan Yeni 
Rekor Bekliyorum

Kardeşlerim,

Yunus Emre’nin izinden giderek gönüller 
yapmak için çıktığımız bu yolda, Allah’ın 
yardımı, sizlerin teveccühüyle pek çok 
hizmet gerçekleştirdik. Bitenlerin yanın-
da şu an inşası devam eserlerimiz, çalış-
malarımız var. Yapıldığında “Ülkemize ne 
güzel yakışır” dediğimiz projelerimiz var. 
Geleceğe dair hayallerimiz, umutlarımız, 
hedeflerimiz var. Hamdolsun bugüne ka-
dar size ne söz verdiysek yerine getirdik. 
Sırf birilerine şirin gözükmek uğruna da 
yapamayacağımız şeylerin sözünü verme-
dik. Şimdi daha büyük yatırımlar için yola 
koyuluyoruz. Yaparsa Yine AK Parti yapar 
diyoruz. Bunun için sizlerden çok güçlü 
destek bekliyoruz!

Aksaray!

24 Haziran’da mührü hizmet siyasetine ba-
sıyor muyuz?
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24 Haziran’da milletin adamını destekli-
yor muyuz?

Kimi seçiyoruz?

Rabbim muhabbetimizi daha da artırsın 
diyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
coşkunuz, dayanışmanız için sizlere teşek-
kür ediyorum. 24 Haziran’da Aksaray’dan 
yeni rekor bekliyorum. Aksaray’ın da bizi 
mahcup etmeyeceğini çok iyi biliyorum.

Ramazan-ı Şerifinizin bir kez daha kutlu 
ve mübarek olmasını diliyorum. Millet-
vekili adaylarımızı size, sizleri de Allah’a 
emanet ediyorum.

Allah yolumuzu açık etsin diyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Diyarbekir!..

Her hebi Diyarbekir!..

Çok yaşa Diyarbekir!..

Tarihin, kültürün, medeniyetin şehri Di-
yarbekir!..

Sahabelerin, evliyaların, enbiyaların şehri 
Diyarbekir!..

Dicle’nin nazlı yari Diyarbekir!..

Hasretimiz, sevdamız, aşkımız Diyarbe-
kir!..

Kimse Kürtlere Devlet Aramasın, 
Kürtlerin Devleti Türkiye 

Cumhuriyeti Devletidir  

AK Parti Diyarbakır Mitingi | Diyarbakır | 3 Haziran 2018
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Kardeşliğimiz, yoldaşımız, geleceğimiz Di-
yarbekir!..

Seni kalpten selamlıyorum Diyarbekir!..

Sana bakınca keyfim gelir Diyarbekir!..

Buradan sizler aracılığıyla, Diyarbakır’ın 
tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki kar-
deşlerime sevgilerimi yolluyorum. 

“Diyarbakır etrafında bağlar var

Fitil işler yüreğimde yaram var

Sen gidersen benim başka kimim var

İsterem ki bir gün evvel gelesen aman”

Evet… Bizim sizden başka kimimiz var? 
Bizim Diyarbakır’a olan sevdamız asla bit-
mez. 

Biliyorsunuz aramıza girmeye çalıştılar. 
Terör örgütüyle aramıza girmeye çalıştılar. 
Hendeklerle aramıza girmeye çalıştılar. So-
kaklarda sizleri birbirinize kırdırarak, teh-
ditle, yağmayla, haraçla aramıza girmeye 
çalıştılar.  Sahabe emaneti olduğu için biz 
insanların abdestsiz girmekten çekindikle-
ri bu şehirde, Kurşunlu Camiini yakarak, 
dört ayaklı minareyi yıkmaya teşebbüs 
ederek aramıza girmeye çalıştılar. Okula 
gitmesi gereken çocuklarınızı ellerinizden 
alıp dağa gönderip hayatlarını kararta-
rak aramıza girmeye çalıştılar. Diyarbakır 
Belediyesi’nin önünde anaları ağlattılar. 
Sizleri tarihinizden, kültürünüzden, inan-
cınızdan, ahlakınızdan, geleneklerinizden 
kopartıp marjinal örgütlerin kulu-kölesi 
yaparak aramıza girmeye çalıştılar. Ne der 

Diyarbakırlı? “Çürük merdivenle dama 
çıkılmaz”.  Bunların çürük merdiveniyle 
dama çıkmaya çalışanlar da yerle yeksan 
oldular. 

Biz Diyarbakır’a gönlümüzü verdik. Biz 
Türkiye’ye gönlümüzü verdik. Rabbim 
bize sizlerin gönüllerini kazanmayı nasip 
eylesin. Sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız 
için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum. 

Şimdi sizlere soruyorum: 

24 Haziran’da Güçlü Meclis için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Hükümet için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Türkiye için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

Diyarbekir!..

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

Vakit Diyarbakır Vakti diyor muyuz? 

İnşallah, sizlerin desteğiyle İrade, Erdem 
ve Cesaretle Türkiye Şahlanacak, Diyarba-
kır Şahlanacak… 
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Yaptığımız Yatırımlarla 
Diyarbekir’i Güneydoğu’nun 
İstanbul’u Haline Getirdik

Kardeşlerim,

Bizim meşrebimizde asla ayrımcılık yok-
tur. Hele hizmet söz konusu olduğunda, 
ayrımcılık bir yana, geri kalmış bölgeleri-
mize daha çok imkân sağlıyor, daha çok 
kaynak aktarıyoruz. Yani pozitif ayrımcılık 
yapıyoruz. Diyarbakır, bölgemizdeki ille-
rimizin çoğu gibi, uzun yıllar ihmal edil-
mişti. Biz, İzmir’de, Bursa’da, Konya’da, 
Kayseri’de ne varsa, Diyarbakır’da da 
olsun dedik. Bunun için de son 16 yılda 
Diyarbekir’e tam 35,5 milyar liralık yatı-
rım yaptık. Yani biz Diyarbekir’i bir kenera 
koymadık. Diyarbekir canımız, sevdamız 
dedik. Diyarbekir’i ayağa kaldıracağız de-
dik. Hamdolsun, Diyarbekir’i yaptığımız 
yatırımlarla Doğu’nun, Güneydoğu’nun 
adeta bir İstanbul’u, bir İzmir’i haline ge-
tirdik. Diyarbekir, benzer nüfusa sahip şe-
hirlerimiz arasında en çok yatırım yaptığı-
mız illerimizden biridir. 

Eğitimde, 5 bin 325 adet yeni derslik ka-
zandırdık. Hiçbir evladımız imkânsızlık se-
bebiyle eğitimden mahrum kalmasın diye 
ilköğretim öğrencilerimize 560 milyon lira 
destek verdik. Yükseköğrenim öğrencileri 
için 5 bin 300 kişilik yurtlar inşa ettik.

Diyarbakır gibi sporu seven, takımları id-
dialı bir şehre, 33 bin seyirci kapasiteli 
bir stat yakışır dedik ve Diyarbakır Stad-
yumunu yaptık. Bu stadımız, 10 Mayıs’ta 

Türkiye Kupası final maçıyla hizmete gir-
di. İnşallah, bu şehrin takımlarının kupa 
finallerini de bu statta seyredeceğiz. Eski 
stadın yerine de Millet Bahçesi yapacağız. 

Biz yaparız, HDP yıkar. Onlar bu ülkede 
yıkmak için var. Onlar buradaki evleri 
bombalamadılar mı? Evlerin altından tü-
neller açmadılar mı? Camilerimizi, okul-
larımızı yaktılar, yıktılar. Bunlara gereken 
dersi 24 Haziran’da vermeye hazır mıyız? 
Siz korkuyu korkutan, ölümü öldüren in-
sanlarsınız. 

Sağlıkta Diyarbakır’a, toplamda 1.242 ya-
taklı 17 hastaneyle birlikte 43 sağlık tesisi 
kazandırdık. Bunlardan biri de 400 yataklı 
Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi-
dir. 150 yataklı Silvan Devlet Hastanesinin 
de içinde bulunduğu 7 sağlık tesisimizin 
yapımı devam ediyor. Diyarbakır Kayapı-
nar Şehir Hastanemiz 1.200 yataklı dev 
bir eser olacak. Yakında ihalesi yapılıyor, 
hemen ardından inşasına başlayıp tamam-
layacağız. 

İhtiyaç sahibi Diyarbakırlı kardeşlerimize, 
şehit yakınlarımıza, gazilerimize, engelli-
lerimize, yaşlılarımıza, kimsesizlerimize, 
yetimlerimize 16 yılda toplam 6,3 milyar 
liralık kaynak aktararak sahip çıktık. 

TOKİ, Diyarbakır’da toplam 16 bin 847 ko-
nut projesini hayata geçirdi.

Biliyorsunuz, 3 yıl önce Suriçi’nde gerçek-
ten asla görmek istemediğimiz acı olaylar 
yaşandı. Bölücü terör örgütü, Suriçi’nde 
yaşayan vatandaşlarımızın evlerini, işyer-
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lerini yıktı, sokaklarını çukurlarla kapattı, 
camilerini, okullarını, hastanelerini tahrip 
etti. Güvenlik güçlerimize saldıran terörist-
ler, kaçarken vatandaşlarımızı kendilerine 
canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştılar. 
Biz sadece bu teröristleri imha etmekle kal-
madık, Suriçi’ni adeta baştan sona yeniden 
ihya ve inşa ettik. Diyarbakır’ın bu sembol 
bölgesini, şehrin tarihine, kültürüne, me-
deniyet mirasımıza layık bir hale getirdik. 

Süleymaniye Camiinin çevresini yeni-
den düzenledik. Sahabe kabirlerini ve 
Ziyaretgâhları, manevi önemine uygun şe-
kilde ihya ettik. Gazi ve Melik Ahmet Cad-
deleri üzerindeki 3 bin dükkânı yeniledik. 
Diyarbakır’ın tarihini, kültürünü, geçmişi-
ni yansıtan camiler, mescitler, abide bina-
lar restore edildi. 

Sur’un kanalizasyon, yağmursuyu ve içme 
suyu altyapısı sıfırdan yapıldı. Peyzaj ça-
lışmalarıyla, çevre düzenlemeleriyle adeta 
yepyeni bir Sur ortaya çıktı. 

Dicle Vadisine 320 dönümlük park yaptık. 
Parkın yapımı konusunda Çevre Şehircilik 
Bakanım Mehmet Özhaseki Bey’e de çok 
teşekkür ediyorum. Bu çalışmada çok eme-
ği var. 

Bitmedi… Diyarbakır demek tarihi taş ev-
ler demektir. Şu ana kadar 350 taş evin in-
şasına başladık. Bu rakam 1.500’e çıkacak. 
İnşallah tüm taş evleri bir yıl içinde bitire-
cek ve hak sahiplerine teslim edeceğiz. Te-
rörün kol gezdiği taş evlerde bundan sonra 
turistler gezecek.

Kırklar Dağına yaptıkları çirkinliği gördü-
nüz değil mi? Örgüte, örgütün adamlarına 
peşkeş çekip, sizin ziyaret mekânınızı be-
tona boğdular. Buradan kazandıkları para-
yı da örgüte gönderip size kurşun olarak, 
bomba olarak geri çevirdiler. Biz bunların 
hepsini de yıktık. Diyarbakırlıya yapılan 
bu büyük saygısızlığı ortadan kaldırdık. 
İyi ettik mi? Gördünüz işte, ziyaret sonun-
da onları da çarptı. 

Red ve İnkâr Politikalarından 
Eser Kaldı mı?

Ulaşımda, Diyarbakır’a 2002 yılına kadar 
44 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, 
biz buna 370 kilometre daha ilave ettik. 
17 adet köprü ve kavşak ile 20 adet yaya 
üstgeçit yaptık. Tarihi Malabadi, Eğil Kara-
köprüsü, Eğil Sancak, Dicle Ongözlü, Çün-
güş, Dörtulular ve Dilaver Köprülerinin 
restorasyonunu yaparak ecdat yadigârı 
eserlerimize sahip çıktık.

Diyarbakır il sınırları içindeki demiryol-
larını yeniledik. Diyarbakır Organize 
Sanayi Bölgesine iltisak hattı yaptık. 
Diyarbakır’ı hızlı trenle buluşturmak için 
çalışmalarımıza başladık. Hızlı trenin 
konforunu ve rahatını Diyarbakır’a da ge-
tiriyoruz. Diyarbakır-Elâzığ ve Diyarbakır-
Şanlıurfa-Mardin hızlı tren hatlarının ke-
sin proje ihalesine bu yıl çıkıyoruz.

Diyarbakır Havalimanını yeniden ele ala-
rak, yıllık 5 milyon yolcu kapasiteli yeni 
bir terminal binası yaptık. Havalimanımı-
zın 2002 yılında 211 bin olan yolcu trafiği, 
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2017 yılında 2 milyon 55 bini aştı. 

GAP’ın en önemli illerinden biri olan 
Diyarbakır’ı sulama projelerimizle ihya 
ettik. Diyarbakır’da 260 bin dekar araziyi 
sulamaya açtık. Bölgenin kalkınmasına 
büyük katkı sağlayacak 7 barajın inşaat 
çalışmaları devam ediyor. Bunlardan biri 
de Silvan Barajıdır. Diyarbakır’ın Çılgın 
Projesi olarak da bilinen bu baraj, Dicle 
Nehri üzerindeki en büyük sulama amaçlı 
eserdir. Silvan Barajı ile 2 milyon 350 bin 
dekar zirai arazi sulanacak.  Ülke ekonomi-
sine yıllık 1,2 milyar lira katkı sağlayacak 
baraj, aynı zamanda enerji de üretecek. 
850 milyon liralık maliyete sahip Silvan 
Barajının yapım çalışmalarını yarıladık.

Diyarbakırlı çiftçilerimize bugüne kadar 
3,9 milyar lira tutarında tarımsal destek 
verdik. Diyarbakır’da hayvancılığa yüz-
de 50, arıcılığa yüzde 60 hibe veriyoruz. 
Diyarbakır’a 293 bin işveren ve sigortalı-
nın yararlandığı 623 milyon lira tutarında 
teşvik verdik.

Gördüğünüz gibi, sadece ana başlıklarıyla 
zikretmekle dahi hizmetleri saymayı biti-
remiyoruz. 

Kardeşlerim,

Diyarbakır, sadece yatırımın değil, hu-
zurun kıymetini de çok iyi bilir. Bugün 
Diyarbakır’la birlikte tüm bölgemiz, 40 
yıldır hiç olmadığı kadar huzur doludur. 
Bugün devlet hiç olmadığı kadar halkının 
yanındadır. Uzun bir süreden beri hiçbir 
Kürt vatandaşımız, sadece Kürt olduğun-

dan dolayı mağdur edilmiyor. Her Kürt, bu 
memlekette her Türk’ün, her Arap’ın, her 
Laz’ın, her Çerkez’in, her Boşnak’ın sahip 
olduğu haklar ne ise, istisnasız hepsine sa-
hiptir. Her kim herhangi bir Kürt kardeşi-
min herhangi bir hakkını gasp etmeye kal-
karsa, karşısında en önce beni bulur. 

Artık hiçbir terörist gelip halkın yakası-
na yapışamıyor, haraç alamıyor. Artık hiç 
kimse gelip Kürt kardeşimin evlatlarını 
zorla alıp dağa götüremiyor. Artık hiç kim-
se gelip esnafımızın kepengini kapattıra-
mıyor, ticaretine engel olamıyor. Artık hiç 
kimse, evde, sokakta, kahvede, hayatın her 
alanında Kürt kardeşimin tepesine binip 
ensesinde boza pişiremiyor; kendisine zor-
la, tehditle herhangi bir şey yaptıramıyor. 
Bütün bunları sizin için yaptık. 

Sizin özleminiz işte bu huzur ortamının 
sağlanması değil miydi? Çocuklarınız ra-
hatça okula gitsin, işine gitsin, dağa kaçı-
rılma korkusu yaşamadan akşam evine 
dönsün istemiyor muydunuz? Kimse gelip 
sizi haraca bağlamasın, kimliğiniz üzerin-
den siyaset yapıp sizi marjinal ideolojileri-
nin aracı haline getirmesin istemiyor muy-
dunuz? Anadiliniz, siyasi istismar aracı 
haline dönüşmesin istemiyor muydunuz? 
Ana dilinizi her yerde serbest kullanabili-
yorsunuz değil mi? Var mı engel olan? Di-
ninizin, inancınızın gereklerini serbestçe 
yerine getirebiliyorsunuz değil mi? Var mı 
engel olan? Red ve inkâr politikalarından 
eser kaldı mı? 

Hamdolsun artık kimliğinizin ve inancını-
zın önünde hiçbir yasak yok. Yasak olan tek 
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şey var: O da sizin özgürlüklerinize, sizin 
hayat hakkınıza, eğitim hakkınıza, iş yap-
ma hakkınıza yönelik terörist saldırılardır. 
Biz buna izin vermemekte kararlıyız. 

Kürt kardeşlerimizin istisnasız tamamı da, 
diğer vatandaşlarımız gibi, Türkiye Cum-
huriyeti devletinin güvencesi altındadır. 
Farklı siyasi taleplerin dile getirilme hakkı 
elbette vardır. Ama bunun da meşru yollar 
ve hukuki sınırlar içinde yapılması gere-
kiyor.  Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak 
beni bağlayan kurallar, diğerlerini de bağ-
lamak durumundadır. Öyle, “Ben şuyum, 
ben buyum” diyerek efelik yapmaya, kural-
ları, kanunları, milletin hak ve özgürlükle-
rini hiçe saymaya kalkarsanız, kusura bak-
mayın bu devlet buna da izin vermez. 

Bay Muharrem, Cezaevinde 
Birilerini Ziyaret Edeceğine, 
Halkımı Ziyaret Et

Diyarbakır’da halkı sokağa döken ve 53 
Kürt kardeşimin şehit olmasına sebep olan 
kimdi? Selahattin Demirtaş… Şu şahıs şu 
anda Edirne’de değil mi? O olaylarda ölen-
ler kimdi, öldürenler kimdi? Öldürülenler 
benim Kürt kardeşlerim değil miydi? Yasin 
Börü evladımızı bunlar öldürmedi mi? Şim-
di de elinde Kürt kardeşlerimin kanı olan 
şahıs cumhurbaşkanlığına aday olmuş. Bi-
rileri de türbe ziyaret eder gibi Edirne Ceza-
evinde beyefendiyi ziyarete gidiyorlar. Bay 
Muharrem de yaptığı ziyaretle övünüyor. 
Sen bu şahsı ziyaret edeceğine, halkımı zi-
yaret et. Gel bakalım Diyarbakır’a, Diyarba-
kırlı sana ne diyecek? 

53 Kürt kardeşimin ölümünden sorumlu 
olanlar, bunun bedelini er geç ödeyecek. 
İnşallah 24 Haziran’da benim Kürt kardeş-
lerim, Demirtaş’a yaptıklarının hesabını 
soracaktır. Benim Kürt kardeşlerimi bun-
lar sömürdüler. Öyle saz çalmakla hizmet 
olmuyor. Bu hoyratlığa sadece Türkiye 
Cumhuriyeti değil, hiçbir devlet izin ver-
mez. 

Sadece Türkiye Cumhuriyeti değil, bu hoy-
ratlığa hiçbir devlet izin vermez. Eğer bu 
kurallarda değişmesi gereken şeyler var-
sa, onun kararını da yine sizlerle birlikte 
vereceğiz. Çünkü biz milletin iradesinin 
üstünde bir irade tanımıyoruz. 24 Haziran 
seçimleri, bir kez daha milletin iradesinin 
zaferiyle sonuçlanacaktır. 

Diyarbakır!..

24 Haziran’da bir kez daha irademize sa-
hip çıkıyor muyuz? 

Güçlü Meclis diyor muyuz?

Güçlü Hükümet diyor muyuz?

Güçlü Türkiye diyor muyuz?

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Diyarbakır Vakti diyor muyuz?

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

Maşallah…

Kardeşlerim, 
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Biz bugüne kadar yaptığımız hiçbir re-
formdan pişman değiliz. Hiçbir konuda 
sağladığımız hiçbir haktan geri dönme-
yeceğiz. Çünkü bizim attığımız adımlar, 
günü kurtarmayı değil, sizlere yapılan 
haksızlıkları tamamen ortadan kaldırma-
yı amaçlıyordu. Attığımız her adımı uzun 
uzun düşünerek attık. Eğer bir şeye karşı 
çıkmışsak, inanın bana çok sağlam ve siz-
lerin menfaatine sebepleri vardır.

Sınırlarımız ötesinde oynanan oyunların 
hiçbiri Diyarbakır’ın da, Türkiye’nin de 
hayrına değildir. Yağ acı olunca pilav da acı 
olur. Şu ülkenin, bu gücün, öteki yapının 
güdümünde atılan hiçbir adımın sonu hiç-
birimiz için özgürlüğe ve refaha çıkmaz. 
Selahattin-i Eyyubi’nin torunlarından inti-
kam almak için kurulan tezgâhlarla kimse-
yi kandıramazlar. Dün PKK’yı kullananlar 
bugün FETÖ’yü baştacı yapıyor. Onların 
derdi Kürt’ün veya Türk’ün kendisi değil, 
hep birlikte temsil ettiğimiz değerlerdir. 
İşte bunun için diyoruz ki, coğrafyamız-
da ne yapacaksak, hep birlikte yapacağız. 
Türkiye hepimizin ülkesi… Türkiye Cum-
huriyeti Devleti hepimizin devleti… Kimse 
Kürtlere devlet aramasın, Kürtlerin devleti 
Türkiye Cumhuriyeti Devletidir.  

Biz Irak’ta, Suriye’de verdiğimiz mücade-
leyle, asırlardır bizleri birbirine düşürerek 
kurulan sömürü düzenine karşı çıkıyoruz. 
Biz terör örgütleri kullanılarak insanları-
mızın birbirine kırdırılmasına karşı çıkı-
yoruz. Biz Tek Millet derken, Türk’üyle, 
Kürt’üyle, Çerkez’iyle, Boşnak’ıyla, Laz’ıyla 
81 milyonun tamamını kast ediyoruz. 
Biz Tek Bayrak derken, sizin de bizim de 

dedelerimizin uğrunda canlarını ortaya 
koydukları bir mücadelenin sembolünü 
yüceltiyoruz. Biz Tek Vatan derken, ecda-
dımızın asırlarca hep birlikte yaşadığı bu 
coğrafyaya topyekûn sahip çıkıyoruz. Biz 
Tek Devlet derken, sizlerin acısını çok ya-
kından tattığı, ülkemizi de bir felaketin 
eşiğine getiren paralel yapılara karşı duru-
şumuzu ifade ediyoruz. 

Şimdi sizlere soruyorum: Tek Devlet mi? 
Tek Vatan mı? Tek Bayrak mı? Tek Millet 
mi? 

Öyleyse bunu gerçekleştirmek için ne ya-
pacağız? Bir olacağız, iri olacağız, diri ola-
cağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye 
olacağız. 

Biz “Kürt Yoktur” Demiyoruz, 
“Kürt Sorunu Yoktur” Diyoruz

En büyük yerlilik ve millilik, işte burada 
bu meydanda sizlerle birlikte bir araya gel-
miş olmamızdır. Biz bir dönem ötekileşti-
rilmiş, horlanmış, ezilmiş diğer vatandaş-
larımız gibi, Kürt kardeşlerimizi de köhne, 
ceberut, baskıcı eski vesayet düzeninin 
zulmünden kurtarmış olmaktan gurur du-
yuyoruz. 

Unutmayın, size zulmeden o vesayet düze-
ni, bizi de yeri geldi hapse attı, yeri geldi 
partimizi kapatmaya çalıştı. Ülkemizin de-
mokrasi yolculuğunda bugünlere nasıl gel-
diğini sizler çok iyi biliyorsunuz. Biz “Kürt 
yoktur” demiyoruz, Türkiye’nin, artık bu 
noktadan geriye dönüşü mümkün değil-
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dir. Biz Kürtlerin bizatihi kendilerini bir 
“sorun” olarak gören anlayışa nazire ola-
rak, “Kürt sorunu yoktur” diyoruz. Herkes 
gibi sizlerin de özgürlüklerini güvence al-
tına aldık. Bizim için asla değişmeyecek ve 
hep öyle kalacak olan resmi dilimiz Türkçe 
ne kadar değerliyse, sizin anadiliniz Kürt-
çe de o kadar kıymetlidir. Kazanılmış diğer 
özgürlükler de aynı şekilde sizin ananızın 
ak sütü gibi helaldir. 

Aynı yoldan geçmişiz biz

Aynı sudan içmişiz biz

Yazımız bir kışımız bir

Aynı dağın yeliyiz biz

Şarkılar bir türküler bir

Hep beraber söyleriz biz

Halaylar bir horonlar bir

Aynı sazın teliyiz biz

Gönüller bir dualar bir

Bir Allah‘ın kuluyuz biz

Has bahçemiz yurdumuzdur

Aynı bağın gülüyüz biz

Evet… Mademki aynı Allah’ın kuluyuz biz, 
öyleyse birimizin parmağı kesildiğinde he-
pimizin canı yanar, hepimizin yüreği dağ-
lanır. Allaha şükür çok uzun bir süreden 
beri bu memlekette bombalar patlamıyor, 
yollar kesilmiyor, canlar yanmıyor. Ham-
dolsun şehirlerimiz pırıl pırıl... Sahura ka-
dar her yer bayram yeri gibi... Bunu nasıl 
sağladık? Tabi ki öncelikle güvenlik güç-
lerimizin can siperane çabaları sayesinde, 
ama asıl sizlerin desteğiyle sağladık. Bu 

durumun devamı yine sizlerin elindedir. 
Şimdiye kadar, bölücü terör örgütünün lis-
telerini dağın başında yapıp Meclis’e gön-
derdiği milletvekilleri sizin hangi yaranıza 
merhem oldu? Çocuklarınızı terör örgü-
tüne teslim etmekten, keyfinizi kaçırmak-
tan başka size nasıl bir hizmetle geldiler? 
Hangi gün, hangi zaman kapınızı çalıp hal 
hatırınızı sordular? Sizi boş laflarla, slo-
ganlarla kandırmaya çalışmak dışında ne 
iş yaptılar? Seçimde oyu senden alıp, gidip 
batıdaki marjinal kesimlerin, terör örgüt-
lerinin hizmetkârlığına soyunmaktan baş-
ka ne iş yaptılar?

Bu şehirleri yıllarca bunların belediye 
başkanları yönetti. Hangi hizmeti aldınız? 
Çöpleriniz mi düzgün toplantı, caddeleri-
niz mi pırıl pırıl hale getirildi, sokaklarınız 
mı tertemiz yapıldı, altyapınız mı gelişti? 
Hiçbiri olmadı. 

Geçtiğimiz 1,5-2 yıldır kayyımlar görev 
yapmaya başladıktan sonra şehirlerimiz 
hizmet görmeye başladı. Ama artık bunla-
ra dur demenin zamanı geldi. Siz isterse-
niz bu alçak oyunu bozarsınız. 2023 Tür-
kiye’sini de, 2053 ve 2071 Türkiye’sini de 
inşallah birlikte inşa edeceğiz. 

Sizlerden, hizmet getirecek, derdinize çare 
olacak, hak ve özgürlüklerinize sahip çıka-
cak kimselere oy vermenizi bekliyorum. 
Sizlerden bütün gücünüzle bize destek 
vermenizi bekliyoruz. Sizlerden şahsımı 
aynı zamanda Diyarbakır’ın adayı olarak 
da görmenizi istiyorum. 
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Diyarbakır!..

Erdem, İrade Ve Cesaretle Türkiye’yi Şah-
landırmak için hazır mıyız?

24 Haziran’da tercihimizi Güçlü Meclis’ten 
yana kullanıyor muyuz?

24 Haziran’da tercihimizi Güçlü 
Hükümet’ten yana kullanıyor muyuz?

24 Haziran’da tercihimizi Güçlü 
Türkiye’den yana kullanıyor muyuz?

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

Vakit Diyarbakır Vakti diyor muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunu-
yorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. 

Kalın sağlıcakla. 
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Sakarya!..

“İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya

Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya”

Sırtına Türk tarihi vurulan Sakarya!..

Bosna’sıyla, Kosova’sıyla, Arnavutluk’uyla 
tüm Balkanların kardeşi Sakarya!..

Yunanistan’ıyla, Bulgaristan’ıyla tüm Batı 
Trakya’nın kardeşi Sakarya!..

Kafkasyası’yla, Karadeniz’iyle, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’suyla tüm coğrafya-
mızın kardeşi Sakarya!..

Sahip olduğu bu büyük zenginliği ahenkle 
büyüten Sakarya!..

Sökeceğin Apoletleri,  
Ziyaretine Gittiğin 

Demirtaş’a mı Takacaksın?

AK Parti Sakarya Mitingi | Sakarya | 5 Haziran 2018
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Toprağın, yeşilin ve sanayinin şehri Sakar-
ya!..

Seni gönülden selamlıyorum Sakarya!..

Buradan sizler aracılığıyla, Sakarya’nın 
tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki kar-
deşlerime sevgilerimi yolluyorum. Sevgi-
niz, coşkunuz, ahde vefanız için her birini-
ze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Balkanlardan Kafkasya’ya nereye gitsek, 
Sakarya’nın izini görüyoruz, sesini duyu-
yoruz. Sizlerin kalbi nasıl oralardaki kar-
deşlerinizle birlikte atıyorsa, coğrafyamı-
zın dört bir yanında gözler Sakarya’ya ve 
Türkiye’ye çevrilmiş durumda. Biz sevinir-
sek, onlar da seviniyor. Biz üzülürsek, on-
lar da üzülüyor. Bu muhabbeti karşılıksız 
bırakmamak için gece gündüz çalışıyoruz. 
Sakarya bugüne kadar hep bizim yanımız-
da oldu. Yola Sakarya’yla birlikte çıkmış-
tık. Bugüne kadar ne yaptıysak Sakarya’yla 
birlikte yaptık.

Türkiye’yi ekonomide hep birlikte satın 
alma paritesine göre 18’incilikten 13’ün-
cülüğe yükselttik. Milli Gelirimizi hep bir-
likte 236 milyar dolardan 851 milyar do-
lara çıkardık. Türkiye’yi hep birlikte yılda 
ortalama yüzde 5,7 büyüyen bir ülke hali-
ne getirdik. IMF’ye olan 23,5 milyar dolar 
borcu sıfırladık. Bunu kim yaptı? Biz yap-
tık. Ekonomi diyorlar ya... Ey Bay Kemal, 
Ey Muharrem, siz bu işlerden anlamazsı-
nız. Siz daha Çırak bile olamadınız. 

Bakınız, 2002 yılında her Avrupa Birliği 
vatandaşı mesela ortalama 100 euro gelir 

elde ederken, bizim vatandaşımız 35 euro 
gelirle yetiniyordu. Geçtiğimiz yıl, darbe 
girişimi başta olmak üzere yaşadığımız 
onca olumsuzluğa rağmen, aylık ortala-
ma 100 euro kazanan her Avrupa Birliği 
vatandaşına karşılık bizim insanımız 63 
euro gelir elde etti. Türkiye, geçtiğimiz 10 
yılda neredeyse 8 milyon ilave istihdamla, 
Avrupa ülkelerinin tamamı kadar yeni iş 
imkânı sağladı. 

Siz bakmayın kur üzerinden oynanan 
oyunlara… Türkiye ekonomisi, bütçe açı-
ğından borçlanma oranına kadar tüm baş-
lıklarda, gelişmiş ülkelerden dahi çok ile-
ri seviyededir. Bütçe açığında, kamu borç 
stokunda Avrupa Birliği standartlarının 
yarısı kadar bir düzeydeyiz, yani çok iyi 
durumdayız. İhracatımız derseniz yıllık 36 
milyar dolardan 162 milyar dolara çıktı. 
Bay Muharrem, anladın mı? Bay Kemal, 
anladın mı? Siz bunları hayal dahi edemez-
siniz. Biz çalışıyor ve üretiyoruz. Merkez 
Bankası’nın döviz rezervini 27,5 milyar do-
lardan 110 milyar dolar çıkarttık. Ama ben 
bunu yeterli görmüyorum. Çünkü biz 136 
milyar dolarları görmüştük.  

Bay Muharrem Yap-İşlet-Devret 
Modelinden Anlamaz

Sakarya tarım ve sanayi şehri… Tarım 
sektöründeki gayrı safi milli hasılamız 37 
milyar liradan 189 milyar liraya yükseldi. 
2002 yılında yılda 91 bin adet otomobil sa-
tılan Türkiye’de, geçtiğimiz yıl 723 bin oto-
mobil satıldı. Buzdolabı satışı 1 milyon 88 
binden 3 milyon 107 bine, çamaşır maki-
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nesi satışı 824 binden 2,5 milyona, bulaşık 
makinası satışı 282 binden 1 milyon 804 
bine, fırın satışı 339 binden 1 milyon 122 
bine çıktı. 

İşte bütün bu başarılarda, ülkemizin di-
ğer 80 vilayetiyle birlikte Sakarya’nın da 
büyük katkısı var. İnşallah önümüzdeki 
dönemde de yine Sakarya’yla birlikte he-
deflerimize ulaşacağız. Şimdi sizlere soru-
yorum: 

24 Haziran’da Güçlü Meclis için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Hükümet için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Türkiye için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

Sakarya!..

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Sakarya Vakti diyor muyuz? 

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

İnşallah, sizlerin desteğiyle İrade, Erdem 
ve Cesaretle Türkiye Şahlanacak.

Kardeşlerim,

Türkiye büyüdükçe, bundan tüm şehirle-
rimiz hakkına düşen payı aldı. Sakarya’ya 

son 16 yılda 21 milyar liralık yatırım yap-
tık. 

Eğitimde, 2 bin 886 adet yeni derslik inşa 
ettik. Yükseköğrenimde 9 bin 438 kişilik 
yurtları hizmete açtık. İnşallah Sakarya’ya 
ikinci bir üniversite kazandırıyoruz. Sa-
karya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ni 
hayata geçiriyoruz.

Sakarya’ya yeni ve çok modern bir stat 
yaptık. Geçtiğimiz yıl hizmete açtığımız 28 
bin seyirci kapasiteli stadyumumuz şehri-
mize yakışan bir eser oldu. Eski stadın ye-
rini Millet Bahçesi yapıyoruz. İngiltere’nin 
Hyde Park’ı varsa, bizim de Sakarya’da Mil-
let Bahçemiz olacak. Yalnız buradan Sayın 
Başkan’a sesleniyorum, proje çalışmaları-
nın bir an önce başlaması lazım

Sağlıkta, 17’si hastane olmak üzere top-
lam 45 adet sağlık tesisini Sakarya’ya ka-
zandırdık. Bunlar arasında 400 yataklı 
Adapazarı Bölge Hastanesi ile 250’şer 
yataklı Yenikent Devlet Hastanesi ve Sa-
karya Eğitim-Araştırma Hastanesi de yer 
alıyor. 200 yataklı Sakarya Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastalıkları Hastanesiyle birlik-
te 8 sağlık tesisimizin inşası sürüyor. Her 
gün 6-7 kişinin teşhis ve tedavi için şehir 
dışına sevk ediliyor olması, tüm bunlara 
rağmen Sakarya’nın sağlık alanında hala 
eksikleri olduğunu gösteriyor. Bunun için 
Şehir Hastaneleri Projemizde Sakarya’yı 
da unutmadık. 1.000 yataklı Sakarya şe-
hir hastanemizin proje çalışmaları bitmek 
üzere, inşallah en kısa sürede yapımına da 
başlıyoruz.
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TOKİ kanalıyla şehrimizde son 16 yılda 7 
bin 362 konut projesini hayata geçirdik. 

Bölge Adliye Mahkemesi, Sakarya’mıza ge-
tirdiğimiz önemli hizmetlerden biri. Her 
şeyi tamam, çok yakında faaliyete geçiyor. 

Sakarya’ya 2002 yılına kadar 133 kilomet-
re bölünmüş yol yapılmıştı biz buna 268 
kilometre daha ekledik. Toplamda maliye-
ti 6,5 milyar lira olan 11 adet yol projemi-
zin yapımı devam ediyor. Bunların tama-
mı da inşallah 2 yıla kadar bitiyor. Yapılan 
yollar arasında, bir kısmı Sakarya sınırları 
içinde olan Kuzey Marmara Otoyolunun 
Kurtköy-Akyazı kesimi de yer alıyor. Yap-
işlet-devret modeliyle yapımı devam eden 
otoyolun tamamı inşallah 2020 yılında 
hizmete açılacak.

Bay Muharrem yap-işlet-devret modelin-
den anlamaz. “Ne işim var benim bunlarla” 
diyor. Bir tanesi çıkmış “Ben yatırım-matı-
rım anlamam, bunların hepsini durdura-
cağım” diyor. Öbürü çıkmış, ‘Ben Kanal İs-
tanbul anlamam, durdururum” diyor. Peki 
kardeşim sen Osmangazi Köprüsü’nü de 
mi yıkacaksın? Yavuz Sultan Köprüsü’nü 
de mi yıkacaksınız? Bütün bu yatırımları 
durduracak mısınız? Bunlara kalsa tüm 
yatırımları durduracaklar. Niye? Bunların 
hayatında yapmak yok, yıkmak var. Bunla-
rın dedeleri de böyleydi. CHP zihniyeti bu-
dur. CHP zihniyetinin dikili ağacı yoktur.

Bir diğer önemli bölünmüş yol projemiz 
Karadeniz Sahil Yolu’nun 60 kilometrelik 
kısmını kapsayan  Kaynarca-Karasu-Ko-
caali Bölünmüş Yoludur. Kuzey Marmara 

Otoyolu ile bağlantılı bu yol projesinin, 
25 yıllık bir hikâyesi var… Bu güzergahla, 
ülkemizin en önemli sanayi bölgelerinden 
biri haline gelen Karasu Limanını Sakar-
ya, Zonguldak, Kocaeli’ne, dolayısıyla İs-
tanbul, Ankara ve tüm Türkiye’ye entegre 
ediyoruz. Bu projenin de tamamını 2020 
yılında hizmete almayı planlıyoruz. Sakar-
ya Çevre Yolu bir diğer önemli projemizdir. 
İnşallah yakında ihalesini gerçekleştirip, 
yapımına başlayacağız.

Bazı Adaylar Cumhurbaşkanı 
Değil, Kral Olacaklarını 
Sanıyorlar

Karasu’da dev bir yatırım var. BMC, tesisle-
rini Karasu’ya taşıyor. Otobüs üretiminden 
savunma sanayine varıncaya kadar tüm 
üretimi burada yapacaklar. Dolayısıyla bu 
yatırım Karasu ve Sakarya’ya istihdam da 
sağlayacak. 

Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hat-
tı, sadece Ankara ve İstanbul’un değil, 
aynı zamanda Sakarya’nın da projesidir. 
Sakarya’yı hızlı trenle tanıştırmak ham-
dolsun bize nasip oldu. Hızlı tren hattı ya-
nında, Sakarya’ya Hızlı Tren Fabrikasını 
kurmak da bize nasip oldu. Her türlü hızlı 
tren setleri ve modern metro araçları bu-
rada üretiliyor. Gebze-Sabiha Gökçen-Ya-
vuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Yeni 
Havalimanı-Halkalı hızlı tren projemiz, 
şehrimiz için de çok önemlidir.  Yatırım 
bedeli 8,3 milyar lira olan bu hızlı tren 
hattı, İpek Demiryolu güzergâhının ülke-
mizden geçen bölümünün Avrupa bağ-
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lantısını oluşturan en önemli halkalardan 
biri olacak. Bu projenin Gebze-İstanbul 
Yeni Havalimanı hattının ihalesine birkaç 
ay içinde çıkıyoruz. Halkalı’ya kadar olan 
ikinci kesiminin ise projelendirme çalış-
maları devam ediyor. Eksiklerini tamam-
layarak hizmete aldığımız Karasu Limanı, 
deniz yoluyla yapılan ihracatta Türkiye 
ekonomisine çok büyük katkı sağlayacak. 
Adapazarı’nı-Karasu Limanına ve sanayi 
tesislerine bağlayacak demiryolu proje-
mizin yapımı devam ediyor. Maliyeti 900 
milyon lira olan bu projenin alt ve üst yapı 
imalatları dâhil tamamı 2021 yılı içerisin-
de tamamlanacak. Sakarya için yapmayı 
planladığımız bir diğer demiryolu hattı ise 
Adapazarı-Karasu-Akçakoca-Ereğli-Bartın 
Demiryolu Projesidir. Adapazarı-Karasu 
Limanı demiryolu projesinin devamı ola-
rak tasarladığımız hattın etüt projeleri ta-
mamlandı. 

Son 16 yılda 126 bin Sakaryalı kardeşimizi 
İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdik. Bir üre-
tim şehri olan Sakarya ilimize verdiğimiz 
1,3 milyar lira tutarındaki teşviklerden 474 
bin sigortalımız ve işverenimiz yararlandı.

Son 16 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisle-
riyle 29 bin dekar araziyi sulamaya açtık. 
Yapım çalışmaları devam eden 9 sulama 
tesisi ile 46 bin dekar araziyi daha sulama-
ya açacağız. Sakarya’nın hasretle beklediği 
ve şehrin içme suyu ihtiyacını karşılaya-
cak Ballıkaya Barajı’nın inşasında yüzde 
70’lere geldik. İnşallah bu önemli projeyi 
önümüzdeki yıl devreye alıyoruz. Böyle-
ce 24 yerleşim yerinin içme ve kullanma 
suyu ihtiyacını karşılıyoruz.

Sakarya’ya toplam 1,4 milyar lira tutarın-
da tarımsal destek verdik. 

Gördüğünüz gibi, maşallah hizmetler say 
say bitmiyor. 

Sakarya!..

24 Haziran’da tercihimizi bir kez daha hiz-
met siyasetinden yana kullanıyor muyuz?

Sakarya!..

24 Haziran’da; “Vakit Birlik Vakti”, “Vakit 
Sakarya Vakti”, “Vakit Türkiye Vakti” diye-
rek Cumhurbaşkanlığında şahsıma, mil-
letvekilliğinde AK Parti’ye mührü basıyor 
muyuz?

Hanımlar!..

24 Haziran’a kadar gece gündüz çalışıyor 
muyuz?

Gençler!..

24 Haziran’a kadar tüm gençlerimize AK 
Parti’yi anlatıyor muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Kardeşlerim, 

Bu seçimde Türkiye, sadece bir Cumhur-
başkanı ve sadece 600 milletvekili seçme-
yecek. Aynı zamanda bu seçimde Türkiye, 
yeni bir yönetim sistemine de “BİSMİL-
LAH” diyecek. Sakarya’nın da yüzde 68 
EVET oyu ile kabul ettiği Anayasa değişik-
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liğiyle getirdiğimiz yeni sistem, seçimlerin 
ardından hayata geçiyor. Yeni sistemde 
tüm sorumluluğu Cumhurbaşkanı üstleni-
yor ve hükümeti de kendisi kuruyor. Fakat 
Cumhurbaşkanı adaylarından bazıları bu 
değişimi yanlış anlamış. Türkiye’ye Cum-
hurbaşkanı değil, kral olacaklarını sanı-
yorlar. Öyle ki, şimdiden başımıza Ali kı-
ran baş kesen kesildiler. 

Teröristten Cumhurbaşkanı Adayı 
Olmaz, Kürt Kardeşlerim Bu 
Oyunu Bozacak

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Gel bakalım Mu-
harrem” diyerek CHP’ye Cumhurbaşkanı 
adayı yaptığı kişinin, Afrin operasyonumu-
zun komutanı Metin Temel Paşa’yla ilgili 
hadsizliğini duydunuz değil mi? Meydan 
meydan gezip “Ben bu paşanın apoletle-
rini sökeceğim” diyor. Sen kimsin ki, bu 
ülkenin dün Afrin’i teröristlere dar eden, 
bugün Kuzey Irak’ta teröristlere kök söktü-
ren kahraman bir komutanını apoletlerini 
sökmekle tehdit ediyorsun? Bu ülkenin 
bir hukuk devleti olduğunu hala öğrene-
medin mi? Sana o apoletleri söktürmezler. 
Sen söktüğün apoletleri, ziyaretine gittiğin 
Selahattin Demirtaş’a mı takacaksın? Eline 
53 tane Kürt vatandaşımın kanı bulaşan 
bu şahıs cumhurbaşkanı adayıdır. Muhar-
rem Efendi de, o şahsı cezaevinde ziyaret 
ediyor. Bir diğeri ise, “Demirtaş’ı ziyaret et-
mek lazım” diyor. Teröristten cumhurbaş-
kanı adayı olmaz. Benim Kürt kardeşlerim 
bu oyunu bozacak. 

53 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan 
bu kişinin, şu anda Cumhurbaşkanı adayı 
olması, onun saflığına delil değildir. Onu 
ziyaret edenler de özgürlük adına bunu 
yapmıyor, güya oradan oy devşiririm zan-
nediyorlar. Devşiremeyeceksin, benim hal-
kım, böyle bir teröristi, gidip türbe ziyareti 
gibi ziyaret eden bir kişiye 24 Haziran’da 
dersini verecektir.

Cumhurbaşkanı adaylarından biri de, 
“Demirtaş’ın cezaevinden çıkması lazım. 
Cumhurbaşkanı adayı cezaevinde nasıl du-
rur” diyor. Hale bak ya…

Neymiş efendim, biz de 15 Temmuz’da 150 
tane generalin apoletini sökmüşüz… Her 
şeyden önce, 15 Temmuz’da kendi milleti-
ne silah çeken, masumların kanını döken 
o alçaklar üniforma giymiş birer teröristti. 
Metin Temel Paşamız ise, teröristlerle mü-
cadele eden bir komutanımızdır. 

Anayasaya göre başkomutanım, ey Muhar-
rem sen kendini ne zannediyorsun. Sen 
daha çırak bile değilsin. Metin Temel Pa-
şamız, Malatya’da bir iftar yemeğinde beni 
alkışlanması gereken yerlerde alkışlamış-
tır. Bundan neden rahatsız oluyorsunuz?  

Bu arada, Cumhurbaşkanının kimsenin 
apoletini sökmek gibi bir yetkisi yoktur. 
Yargı, 15 Temmuz darbe girişimini ger-
çekleştiren hain örgütün mensuplarını, 
hukuka göre cezalandırmıştır. Bu kişinin 
ayakları, daha adayken yerden kesilmiş 
durumda, gözleri kimseyi görmüyor. Öyle 
ki, kamu görevlilerini işten atmakla tehdit 
ediyor. Hatta insanları ite kaka, kürsüden 
fırlata fırlata kendine yol açıyor. 
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Biz, ülkemizi temsil görevimiz sebebiyle 
mecburen alınan güvenlik önlemleri yü-
zünden tek bir vatandaşımızın dahi incin-
mesine rıza göstermiyoruz. Bu kişi, onu 
bile doğru anlayamamış, “candan-camdan” 
diye kendince bir şeyler uydurup duru-
yor. Güya ben prompteri unutmuşum… 
Ben prompteri unutmadım, prompterin 
dersini veririm sana. Kanaat önderleriyle 
yaptığımız iftarda, yanımdaki hoca efendi 
akşam namazını kılmak için çıktı. Ben ko-
nuşmamı yaparken dönüyordu, korumalar 
önünü kestiler, tekrar sandalyesine gön-
dermediler. Bu beni rahatsız etti. Koruma 
müdürümü çağırdım “Hocaefeninin önü-
nü kestiler” diye uyardım. Bu benim ilim 
ehline gösterdiğim saygımdır bay Kemal, 
bay Muharrem. Öyle sosyal medyadan sal-
dırmakla netice alamazsınız.

Bunların her işi böyle yalap-şalap… İfti-
rayı, yalanı, çarpıtmayı, hakareti siyaset 
yapmak sanıyorlar. Şimdiden böylesine zı-
vanadan çıkanların, Allah göstermesin, ül-
kenin başına geçme imkânı bulsalar neler 
yapacaklarını tahmin bile edemiyoruz. 

Tabii, Metin Temel Paşamıza saldırılarının 
asıl sebebinin terörle mücadelede göster-
diği kahramanlıklar olduğunu biz çok iyi 
biliyoruz. Bunların esas kuyruk acısı bun-
dan kaynaklanıyor. Kılıçdaroğlu’nun, daha 
geçtiğimiz Şubat ayında, “Afrin’e girilme-
sin” diye grup kürsüsünden nasıl kükredi-
ğini unutmuş değiliz. Türk Silahlı Kuvvet-
lerimiz ve Özgür Suriye Ordusu’nun Afrin’i 
ele geçirmesi, belli ki, sadece PKK’nın, sa-
dece bu örgütün güdümündeki partinin 
ve onun cezaevindeki liderinin değil, bun-

ların da içine oturmuş. Biliyorsunuz, CHP 
adayının ilk işi gidip cezaevinde bölücü 
örgütün kuklası olan kişiyi ziyaret etmek 
oldu. Deli saçması bir bahaneyle, Afrin 
Harekâtının komutanını hedef almaları-
nın asıl sebebi işte bu…

Seçimlerde Ne Kadar Çok Adayla 
Yarışırsak, O Kadar Memnun 
Oluruz

Ey Kılıçdaroğlu, Ey Muharrem İnce; sizin 
de, ziyaretine gittiğiniz elinde 53 vatan-
daşımızın kanı bulunan o kişinin de daha 
çoook içine oturtacağız. Allah’ın izniyle, 
Suriye ve Irak’ta silahını ülkemize doğrult-
muş tek bir terörist bırakmayana kadar bu 
mücadeleye devam edeceğiz. Yanındaki-
lerden, elinden tutup Meclis’e taşıdıkların-
dan kaç tanesinin FETÖ’den hapse girdiği-
ni sayamadığımız CHP Genel Başkanına, 
Sakarya’dan öyle bir ses verin ki, kulakları 
çınlasın, yüreği daralsın.

Tek Millet… Tek Bayrak…Tek Vatan… Tek 
Devlet.

Sakarya’dan yükselen bu sesi duymayanın 
sadece kulağı değil, gönül gözü de kapan-
mış demektir. 

Ama bunun için bir şey daha yapmamız 
lazım. 

Hazır mıyız?

Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kar-
deş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. 
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Bu yolda bize ölmek var, dönmek yok…

Sakarya!..

24 Haziran’da bu terörist yoldaşlarına bir 
kez daha derslerini veriyor muyuz?

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Sakarya Vakti diyor muyuz?

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

Maşallah… 

Biz seçimlerde ne kadar çok adayla yarı-
şırsak, o kadar memnun oluruz. Onun için 
durmayacağız, tüm yakınlarımıza, tüm 
dostlarımıza ulaşacağız, muhakkak san-
dıklara gideceğiz, tamam mı? 

Allah yar, yardımcımız olsun. 
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Zonguldak!!

Emeğin, emekçinin şehri Zonguldak!

Alın terinin şehri Zonguldak!

Kara elmasın şehri Zonguldak!

Demokrasinin şehri Zonguldak!

Milli iradenin şehri Zonguldak!

Seni gönülden selamlıyorum Zonguldak!

Sizlerden Zonguldak’ın tüm ilçelerindeki, 

Gözü Pensilvanya’da, 
Kulağı Amerika’da, Gönlü 

Kandil’de Olanlardan, 
Türkiye’ye Fayda Gelmez

AK Parti Zonguldak Mitingi | Zonguldak | 5 Haziran 2018
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köylerindeki kardeşlerime selamlarımı 
iletmenizi istiyorum. 

Âşık ne de güzel söylemiş!

“Kale kapısından girdim içeri

Güzeller oturmuş iki geçeli

Altı ay oldu bu sevdadan geçeli

Ah sen kime yandın

Ah ben sana yandım”

Biz de sana yandık Zonguldak! Sizin şu 
coşkunuza, şu muhabbetinize yandık. Bizi 
Allah için karşılıksız sevmenize yandık. En 
zor zamanlarımızda yanımızda olmanıza 
yandık. Aksaçlılarınızın seher vakti etti-
ği dualara yandık. Ak davayı sahiplenen 
kadınlarımızın gayretine yandık. Ülkeyi 
emanet edeceğimiz gençlerin heyecanına 
yandık. Zonguldak’ın yüreği temiz, yiğit, 
mert insanlarına yandık. Sizlerin emeği-
nizle, alın terinizle, yerin metrelerce altın-
da kazma sallayarak ülkemizi büyütmeni-
ze yandık. 

Zonguldaklı kardeşlerimle aramıza hiç 
kimsenin girmesine izin vermedik. Biri-
lerinin sevdamıza kara çalmasına fırsat 
tanımadık. Zonguldak bizi nasıl Allah için 
sevmişse, biz de sizi karşılıksız sevdik. 
İnşallah yeni dönemde de hiç kimsenin 
aramızı bozmasına müsaade etmeyece-
ğiz. El ele, omuz omuza vererek inşallah 
Türkiye’yi hep birlikte hedefleriyle buluş-
turacağız.

Bu meydan bana Zonguldak’ın karar-
lılığını gösteriyor. Bu meydan bana 24 
Haziran’da destan yazmaya hazırlanan bir 
Zonguldak olduğunu söylüyor. Bu meydan 
bana aydınlık bir geleceğin müjdesini veri-
yor. Zonguldak! 

İrade, Erdem ve Cesaretle Türkiye’yi Şah-
landıyor muyuz? 

24 Haziran’da Güçlü Meclis için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye var mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Hükümet için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye var mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Türkiye için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye var mıyız?

Zonguldak !..

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

Vakit Zonguldak Vakti diyor muyuz? 

Rabbim sizi nazarlardan korusun. Rabbim 
Zonguldak’ı, Zonguldaklıları muhafaza 
buyursun. Rabbim ülkemiz, milletimiz 
için, evinin iaşesi için canlarını dişine ta-
karak çalışan madencilerimizi korusun. 
Rabbim, güneşin, sıcağın altında hasat 
toplayan çiftçilerimizi korusun. Rabbim, 
evlatlarına helal rızık götürmenin peşinde-
ki esnaf kardeşlerimizi korusun. Rabbim, 
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ülkemizin güvenliği için eli tetikte-gözü 
ufukta nöbet tutan askerlerimizi, polisle-
rimizi korusun. Rabbim, genci-yaşlısı, ka-
dını-erkeğiyle 80 milyon vatandaşımızın 
tamamını korusun. Rabbim Türkiye’yi ve 
Türk Milletini korusun!

Biz, Edirne Cezaevinde Teröristi 
Ziyaret Eden Adaylardan Olmadık

Sevgili Zonguldaklılar,

Çok değerli kardeşlerim,

Artık son 10 gününe girdiğimiz Ramazanı 
Şerifinizi tebrik ediyorum. Başı rahmet, 
ortası mağfiret, sonu da ebedi azaptan 
kurtuluş olan bu mübarek ayın, siz Zon-
guldaklı kardeşlerim için barışa, huzura 
ve selamete kapı aralamasını diliyorum. 
Bu vesileyle, maden kazalarında ebediyete 
uğurladığımız tüm madenci kardeşlerime 
Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Maden-
cilerimizin ailelerine, geride bıraktıkları 
eşlerine, yetimlerine de sabır diliyorum.

Zonguldak, hep şehitler diyarı olmuş-
tur. Zonguldaklı aslanlar dün olduğu gibi 
bugün de Türkiye’nin istiklal ve istikbal 
mücadelesinin en ön safında yer alıyor. 
Zonguldak’ın Mehmetçikleri sınırlarımız 
içinde ve dışında eli kanlı canilere göz 
açtırmıyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
Harekâtlarında şehit olan kardeşlerimiz 
başta olmak üzere, ülkemizin bekası için 
canlarını feda eden tüm yiğitlere Yüce 
Mevla’dan rahmet diliyorum. Biz şehitle-
riyle yaşayan, şehitlerini baş tacı eden bir 

milletiz. Biz şehitlerinin ölmediğine ina-
nan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Biz 
Peygamberlikten sonra en yüce makamı 
şehitlik olarak gören bir inancın mensup-
larıyız. İstiklal Marşımız ne diyor: 

“Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda, 

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.”

Biz bu yola işte bu hislerle koyulduk. Biz, 
Edirne cezaevinde teröristi ziyaret eden 
adaylardan olmadık. Bay Muharrem, terö-
risti ziyaret ederek adaylık çalışmalarını 
başlatıyor,  vah zavallı vah. Edirne’deki te-
röristi ziyaret edeceğine, gel milletten he-
lallik al. Teröristten icazet almanın bir an-
lamı yok, sana bir şey de kazandırmaz. Sen 
Bay Kemal’den icazeti zor almışken, bir de 
Edirne’ye gidiyorsun. 

Zonguldaklı şehitlerimizin de bedenen ol-
masa bile ruhen ve manen aramızda oldu-
ğunu biliyoruz. Şimdiye kadar asla şehitle-
rimize mahcup olacak bir şey yapmadık. 
Şehitlerimizin emanetlerine gözümüz gibi 
bakarak, her türlü ihtiyaçlarını görmenin, 
gidermenin gayretinde olduk. İnşallah 
bundan sonra da onların ruhunu muazzep 
edecek, şehitlerimize ve yakınlarına mah-
cup olacak hiçbir girişime fırsat vermeye-
ceğiz. Şehitlerimizin canlarını seve seve 
verdikleri vatanımızın güvenliği, esenliği 
ve bekası için çalışmalarımızı kararlılıkla 
sürdüreceğiz. Bölücü terör örgütüne, ne 
ülkemiz içinde ne de hudutlarımız dışında 
asla nefes aldırmayacağız. Allah’a hamdol-
sun son iki yılda gerçekleştirdiğimiz başa-
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rılı operasyonlarla terör örgütünün belini 
kırdık. Bugüne kadar Afrin’de 4 bin 500 
caniyi etkisiz hale getirdik.

Sayın İnce, bu operasyonun başındaki kah-
raman komutanımız için ne diyor? “Senin 
apoletlerini sökeceğim” diyor. Milletim, se-
nin gibi haddini bilmezlere 24 Haziran’da 
gerekli cevabı verecektir. Sen ne zamandan 
beri Hitler oldun ya? Türkiye hukuk devle-
tidir. Türkiye’de kimlerin cumhurbaşkanı 
adayı olduğunu görüyorsunuz değil mi?

Bu zat,  kendi genel başkanı için ne de-
mişti? “Bir girdin seçilemedin, iki girdin 
seçilemedin, üç girdin seçilemedin, dört 
girdin seçilemedin, beş girdin seçileme-
din, altı girdin seçilemedin, seçilemedin, 
seçilemedin…” Bay Kemal da herhalde onu 
aday yaparak başından attı. 

Ülkemiz sınırları içinde ve dışında yüzler-
ce teröristi milletimiz için tehdit olmaktan 
çıkardık. Terörü bu ülkenin gündeminden 
tamamen kaldırmakta kararlıyız. Bir za-
manlar olduğu gibi artık terörün kapımıza 
dayanmasını beklemiyoruz. Terör bize gel-
meden, biz onun kaynağına gidiyoruz. Te-
rör bizi vurmadan, biz onu ininde vuruyo-
ruz. Suriye’de, Afrin’de, Cerablus’ta, Kuzey 
Irak’ta başarılı operasyonlar gerçekleştir-
dik. Gerekirse Sincar’a da gireceğiz. 34 yıl-
dır milletimize musallat edilen bu yılanın 
kafasını adım adım kopartıyoruz. Kendi-
lerini güvende hissettikleri ne kadar dağ, 
taş, tepe, şehir, kamp varsa, hepsini de on-
ların başlarına geçireceğiz. Afrin’den son-
ra diğer terör bataklıklarını da kurutmak 
için gereken adımları atmaya başladık. 34 

yıldır bu milletin evlatlarını katletmenin 
bedelini elebaşları başta olmak üzere tüm 
teröristlere ödeteceğiz. Aynı şekilde Pensil-
vanya’daki şarlatandan ve ona tapan man-
kurtlardan da milletimize ve ülkemize iha-
netlerinin hesabını soruyoruz, soracağız.

Teröristlere dünyayı dar etmek için 24 
Haziran’da Güçlü Meclis diyor muyuz?

Bu ülkeye ve millete silah doğrultan her-
kesi pişman etmek için Güçlü Hükümet 
diyor muyuz?

Evlatlarımızın geleceğini güvence altına 
almak için Güçlü Türkiye diyor muyuz?

Maşallah… Zonguldak kararını vermiş…

Afrin Operasyonuna Karşı Çıkan 
Bir Parti, Türkiye’nin Terörle 
Mücadelesini Yürütebilir mi?

Değerli kardeşlerim,

Bizim terörle mücadele konusunda karar-
lılığımız nasıl Kandil’deki, Pensilvanya’da-
ki alçakların uykusunu kaçırıyorsa, emin 
olun, burada da birilerinin uykusunu ka-
çırıyor. Türkiye’nin terörü ininde vurma-
sından, en az teröristler kadar, içimizden 
bazıları da rahatsız oluyor. Devletin yurt 
içinde ve yurt dışında FETÖ’ye göz açtır-
mamasından, en az FETÖ’cüler kadar, on-
ların siyasetteki piyonları da şikâyet edi-
yor. Bizim FETÖ’cüleri paketleyip yargıya 
teslim etmemizden, en az o alçaklar kadar, 
buradaki uzantılarının da ödü kopuyor. 
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Kimi zaman bu hazımsızlıklarını alenen 
ifşa ediyorlar, kimi zaman da FETÖ ve PKK 
ile ön safta mücadele eden isimlere saldı-
rarak örtülü bir operasyon yürütüyorlar. 

Muhalefetin adayının yaptıkları bunun en 
açık örneğidir. Dikkat edin birkaç gündür 
muhalefetin adayı çıkmış bir paşamıza 
veryansın edip duruyor. Benim masama 
nasıl otururmuş, benim konuşmamı nasıl 
alkışlarmış? Ya bu sözleri söylemek senin 
haddine mi? Ben anayasaya göre, başko-
mutanım. Yani tüm paşalarımızın başko-
mutanıyım. Ama bu cahil bunu da bilmi-
yor. 

Genel Başkanının izinden giden bu şahıs 
sadece miting meydanlarında Türk Ordu-
sunun şerefli komutanlarına dil uzatmı-
yor, aynı zamanda bölücü örgütün siyasi 
uzantılarına çiçek atıyor. Siz Ankara’dan 
İstanbul’a teröristlerle beraber yürüme-
diniz mi? Komutanlarımızın apoletlerini 
sökmekten bahsederken, diğer taraftan da 
6-8 Ekim olaylarında 53 vatandaşımızın 
ölümüne sebep olan provokatörleri yere 
göğe sığdıramıyor. Hatta bizzat gidip ce-
zaevinde ziyaret ediyor, destek beyanında 
bulunuyor. 

Aynı partinin bir başka yöneticisi, her 
CHP’li haneden bölücü örgütün siyasi 
uzantısı için oy dileniyor. İstanbul’a il baş-
kanlığına getirdikleri marjinalin, bu konu-
daki sicilinin kömürden bile kara olduğu-
nu siz zaten çok iyi biliyorsunuz. Partinin 
başındaki zatın ise PYD’ye terör örgütü 
demeye dili varmıyor, Afrin’e girilmesine 
gönlü rıza göstermiyor.

Şimdi böyle bir partinin terörle müca-
dele etme şansı var mı? Fırat Kalkanına 
karşı çıkan, Afrin operasyonu karşı çıkan 
bir siyasi parti, Türkiye’nin terörle mü-
cadelesini yürütebilir mi? Milletvekille-
rini, Pensilvanya’nın paçavraları önünde 
nöbete gönderen bir partiden, FETÖ ile 
mücadele etmesi beklenir mi? FETÖ’nün 
kaset kumpasıyla genel başkan belirleyen 
bir partinin, bu örgütle mücadele isteği 
olur mu? Terörist cenazelerini taşımaktan 
omuzu çürüyen milletvekillerine sahip bu 
partinin, Türkiye’nin terörle mücadelesine 
herhangi bir katkısı olabilir mi? FETÖ’nün 
rahatsız olduğu kurumlardan rahatsız 
olan, bölücü örgütün hedef aldığı komu-
tanları hedef alan, yerli ve milli kim varsa 
tasfiye etmeye niyetlenen bir siyasetçinin, 
Allah aşkına Türkiye düşmanları dışında 
kime ne faydası olur?

Kardeşlerim,

“Gözü Pensilvanya’da, kulağı Amerika’da, 
gönlü Kandil’de” olanların, bu ülkeye hiç-
bir faydası olmaz. Bunlara kalsa, Afrin’de 
bayrağımız yerine hala bölücü örgütün 
paçavraları dalgalanıyordu. Bunlara kalsa,  
DEAŞ’lı caniler sınırımızın öte tarafında 
cirit atıyordu. Bunlara kalsa, FETÖ halen 
milletimizin iliğini sömürüyordu. Bunla-
ra kalsa, ülkemizin dört bir yanında halen 
bombalar patlıyordu.

Açık ve net söylüyorum… Biz tüm başarı-
lı terör operasyonlarımızı ana muhalefe-
te rağmen yaptık. Afrin’i ana muhalefete 
rağmen aldık. FETÖ’yü devletimizden ana 
muhalefete rağmen temizledik. Cerablus’u, 
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El Bab’ı ana muhalefete rağmen DEAŞ’tan 
kurtardık. Diğer terör örgütlerine vurdu-
ğumuz darbeleri, yine bunlara rağmen in-
dirdik. İstanbul başta olmak üzere şehirle-
rimize dadanan, mezhep kışkırtıcısı terör 
örgütlerinin başını ana muhalefete rağ-
men ezdik. Avrupa’da üs kurup ülkemize 
kin ve nefret saçan örgütlerle mücadelemi-
zi de yine ana muhalefete rağmen sürdü-
rüyoruz. Muhalefetin tehditlerinin, baskı 
ve şantajlarının bizi yolumuzdan döndür-
mesine asla fırsat vermedik, vermeyeceğiz. 
Hak bildiğimiz, doğru bildiğimiz yolda al-
dığımız kararları uygulamaktan hiçbir za-
man çekinmedik, çekinmeyeceğiz.

İşte bunun için “Yaparsa yine AK Parti 
yapar” diyoruz. İşte bunun için “Durmak 
yok, yola devam” diyoruz.

Zonguldak!

“Vakit Birlik Vakti” diyor muyuz?

“Vakit Zonguldak Vakti” diyor muyuz?

“Vakit Türkiye Vakti” diyor muyuz?

Muhalefetin Çapsızlığına 
Rağmen, Ülkemizi Mamur 
Etmenin Mücadelesini Veriyoruz

Değerli kardeşlerim,

Nasıl beka mücadelemizi muhalefete rağ-
men yürütüyorsak, hizmet ve yatırım mü-
cadelemizi de bunlara rağmen sürdürüyo-
ruz. Muhalefetin kısırlığına, çapsızlığına 

rağmen ülkemizi mamur etmenin müca-
delesini veriyoruz. Milletimize hizmet için 
çıktığımız bu yolda, hamdolsun 16 yıldır te-
reddüt etmeden, şaşmadan, yalpalamadan 
yürüdük, yürüyoruz. Bugüne kadar olma-
dık engellerle, sabotajlarla karşılaştık. An-
cak hiçbir zaman milletimize şikâyetlerle 
gitmedik. Biz vatandaşlarımızın karşısına 
kurusıkı vaatlerle, içi boş laflarla çıkma-
dık. Önce milletimizin önüne karnemizi 
koyduk, ardından bunların üzerine yapa-
caklarımızı sıraladık. Evvela bugüne ka-
dar yaptıklarımızın hesabını verdik, daha 
sonra projelerimizden, hedeflerimizden 
bahsettik. Bugün de aynısını yapıyoruz. İlk 
olarak hizmetlerimizi sayıyor, akabinde 
yeni dönem için milletimizden yetki isti-
yoruz. Son 16 yılda Zonguldak’a ne kadar 
yatırım yaptık biliyor musunuz? Tam 18 
milyar (katrilyon) liralık yatırım yaptık.

Eğitimde, 1.652 adet yeni derslik inşa 
ederek 50-60 kişilik sınıflara son verdik. 
Yükseköğrenimde 6 bin 650 kişi kapasiteli 
yurtları, üniversite gençliğimizin hizmeti-
ne sunduk. Gelecek yıl Çaycuma’ya 1.000 
kişilik, Zonguldak’a 300 kişilik olmak üze-
re 1.300 kişilik yeni yurtlar daha açıyoruz.

Sağlık alanında çok büyük bir devrim ger-
çekleştirdik. Zonguldak’a 9’u hastaneden 
oluşan toplam 17 sağlık tesisi yaptık. 400 
yataklı Ereğli Devlet Hastanesi, Zonguldak 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hasta-
nesi ve 100 yataklı Devrek Devlet Hastane-
si bunlardan sadece bazıları…  400 yataklı 
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesiyle 
birlikte 4 sağlık tesisimizin inşası sürüyor.
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TOKİ aracılığıyla Zonguldak’a 4 bin 715 
konut projesini hayata geçirdik.

Zonguldak’a 2002 yılına kadar 22 kilo-
metre bölünmüş yol yapılmıştı, biz bunu 
186 kilometreye çıkardık. Yatırım bedeli 
5,7 milyar lira olan 8 yol projemizin inşa-
sı ise halen devam ediyor. Bunlardan biri 
Mithatpaşa Tünellerinin de olduğu Zon-
guldak-Amasra-Kurucaşile-Cide yoludur. 
Bu projeyi inşallah 3 yıl içinde tamamen 
bitiriyoruz.  Zonguldak-Ereğli-Devrek yolu 
ile Devrek-Çaycuma Ayrımı-Zonguldak yo-
lunu da yine 3 yıl içinde bitiriyoruz.

Irmak-Karabük-Zonguldak demiryolu hat-
tını on yıllar sonra yeniden ele alarak reha-
bilite ettik, kapasitesini arttırdık. Şimdi bu 
hattı elektrikli hale getiriyoruz. Bölge için 
yapmayı planladığımız bir diğer demiryo-
lu hattı ise Adapazarı-Karasu Limanı-Akça-
koca-Ereğli Limanı-Bartın Limanı Demir-
yolu Projesidir.  

Filyos Limanı altyapı inşaatında yarıya 
geldik. Türkiye’nin 3’üncü büyük lima-
nı olacak Filyos Limanı projesiyle, Batı 
Karadeniz’de Kuzey-Güney aksında kombi-
ne taşımacılık hizmeti verilecek bir tesise 
kavuşuyoruz.  Proje sadece Zonguldak’ın 
değil, başta Karabük ve Bartın olmak üze-
re tüm Karadeniz’in ana ihracat merkezi 
olacak. Altyapı yatırım bedeli 676 milyon 
lira olan bu projenin altyapı inşaatını 2020 
yılında tamamlıyoruz. Üst yapı inşasını ise 
yap-işlet-devret modeliyle yapacağız.

Zonguldak şehir merkezinin içme suyu ih-
tiyacını karşılamak için Zonguldak İçme 

suyu Tüneli ve Kanalını inşa ederek şehir 
merkezine içme suyu temin ettik. Ereğli 
ilçemizin ve yerleşim yerlerinin de içme 
suyu meselesini kökten çözdük. Alaplı Ba-
rajıyla Alaplı ilçe merkezine içme suyu sağ-
lanacak.

Zonguldak için taşkın koruma tesisleri-
nin önemini çok iyi biliyoruz. Son 16 yıl-
da inşa ettiğimiz 59 adet taşkın koruma 
tesisi ile Zonguldak şehir merkezi ve 61 
yerleşim yerini taşkınlardan koruduk. Va-
tandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri ile 
topraklarını korumak için yapımı devam 
eden 21 adet taşkın koruma tesisimiz daha 
bulunuyor.

Zonguldaklı çiftçilerimize toplam 400 mil-
yon lira tutarında tarımsal destek verdik. 

Son 16 yılda İŞKUR kanayla 35 bin Zon-
guldaklı kardeşimiz işe yerleştirildi. Türki-
ye Taş Kömürü Kurumu’nda bu yılsonuna 
kadar 1000, önümüzdeki yıl ise 500 kişiyi 
daha istihdam edeceğiz. Yani toplamda 
1500 kişi işe yerleşecek. Zonguldak’a ver-
diğimiz 660 milyon lira tutarındaki teş-
viklerden toplam 219 bin işverenimiz ve 
sigortalımız yaralandı.

Tabi bugün gelirken Zonguldak’a elimiz 
boş gelmedik. Biliyorsunuz ülkemizin 
farklı bölgelerine millet parkları kazandı-
rıyoruz. İnşallah bu millet parklarından 
birini de Zonguldak’ta kuracağız. Türkiye 
Taşkömürü Kurumu’nun Zonguldak mer-
kezdeki 60 dönümlük arazisini inşallah 
millet parkı yapacağız. Hayırlı uğurlu ol-
sun diyorum.
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Zorlu Yolculuğumuzda  
Bize Millet Yeter

Kardeşlerim,

Biz bugüne kadar hep sizin için çalıştık, ül-
kemiz ve geleceğimiz için çalıştık. 16 yılda 
Türkiye’yi tarihinin en büyük hizmetleriy-
le buluşturduk. Hayalleri gerçeğe, hedefle-
ri hizmete dönüştürdük. Karşılaştığımız 
tüm badireleri de yine sizlerin desteğiyle 
aştık. Kurulan tuzakları yine sizlerin hayır 
duasıyla bozduk. Verdiğiniz emanete iha-
net etmedik, üç beş günlük menfaat için 
birilerine peşkeş çekmedik.

Kalbi milletiyle bir çarpan, milletiyle aynı 
hedefe yürüyen bir siyasetçiyi hiçbir engel, 
hiçbir darbe yolundan saptıramaz. 16 yıl-
dır hep “Bize Allah yeter, bize millet yeter” 
dedik. Önümüzdeki dönem için de aynı 
şeyleri söylüyoruz. “Kutlu mücadelemiz-
de bize Allah yeter” diyoruz. “Zorlu yol-
culuğumuzda bize millet yeter” diyoruz. 
“Türkiye’yi şahlandırmak için bize Zongul-
dak yeter” diyoruz. “İrade, Erdem ve Cesa-
retle” hep beraber istikbale yürüyoruz.

Sizlerden 24 Haziran’da Türkiye’nin ge-
leceğine yön vermenizi istiyoruz. Yeni bir 
yönetim modeline geçeceğimiz bu tarihi 
seçimlerde mührü bir kez daha AK Parti-
ye basmanızı istiyoruz. Biz Zonguldak’a 
güveniyoruz, biz sizlere inanıyoruz. 
Zonguldak’ın bizi mahcup etmeyeceğini 

biliyoruz. Sevginiz, coşkunuz, ahde vefa-
nız için sizlere teşekkür ediyorum. Rab-
bim bizleri Ramazana kavuşturduğu gibi 
bayrama da kavuştursun diyorum.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Kalın sağlıcakla.
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Muğla!..

Akdeniz’den Ege’ye nazlı bir gelin gibi uza-
nan Muğla!..

Karya ülkesinin, Menteşe Beyliğinin varisi 
Muğla!..

Efeler diyarı Muğla!..

Tarımın, turizmin lokomotif şehri Muğla!..

Tarih, kültür, medeniyet şehri Muğla!..

İstiklal harbimizin kahraman şehri Muğ-
la!..

Merhum Menderes’in sevgili şehri Muğla!..

Yurt Dışında Oy Verme İşlemi 
Başlıyor, Vatandaşlarım 
Sandıkları Patlatmalıdır

AK Parti Muğla Mitingi | Muğla | 6 Haziran 2018
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15 Temmuz gecesi Marmaris’te uğradığı 
saldırı sebebiyle gazilik şerefine de nail 
olan Muğla!..

Seni kalpten selamlıyorum Muğla!..

Seni hasretle selamlıyorum Muğla!..

Buradan sizler aracılığıyla, Muğla’nın tüm 
ilçelerindeki, mahallelerindeki kardeş-
lerime selamlarımı yolluyorum. Muğla, 
huzurun kıymetini çok iyi bilir. Muğla, 
istikrarın kıymetini çok iyi bilir. Muğla, 
büyümenin, kalkınmanın, gelişmenin kıy-
metini çok iyi bilir. Türkiye, ne zaman en 
küçük bir sıkıntı yaşarsa, bunu en önce 
Muğla hisseder. Türkiye, ne zaman atılım 
yapsa, bunun bereketini de yine en önce 
Muğla görür. Bunun için biz Muğla’dan ge-
leceğine sahip çıkmasını bekliyoruz. 

Gerek 16 Nisan’da, gerek ondan önceki se-
çimlerde, gerekse belediyelerde, maalesef 
Muğla hala beklediğimiz seviyeleri yakala-
yamadı. Yeterince belediyecilik hizmetleri 
alabiliyor musunuz? Hayır alamıyorsu-
nuz. Hizmetlerin ne durumda olduğunu 
görüyorsunuz değil mi? İnşallah bu seçim 
Muğla’da bir dönüm noktası olacak. İnşal-
lah bu seçimlerde Muğla, kendisine yakı-
şanı yapacak. 

Muğla!..

Bu seçimlerde hep birlikte hedeflerimize 
ulaşıyor muyuz? 

24 Haziran’da Güçlü Meclis için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 

Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Hükümet için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Türkiye için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

Muğla!..

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Muğla Vakti diyor muyuz? 

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

İnşallah, sizlerin desteğiyle İrade, Erdem 
ve Cesaretle Türkiye Şahlanacak.

Bay Muharrem İmam Hatiplere 
Kafayı Takmış

Kardeşlerim,

Muğla, demokrasi şehridir. Bay Kemal de 
bir taraftan demokrasiden bahsediyor, di-
ğer taraftan da terör örgütünün mensup-
larıyla Ankara’dan İstanbul’a yürümekten 
geri kalmıyor. Cumhurbaşkanı adayları 
Bay Muharrem de, eline 53 Kürt vatanda-
şımızın kanı bulaşan bir şahsı cezaevinde 
ziyaret ediyor. Ziyaret ettiği kim? Yasin 
Börü ve 53 kardeşimin ölümünden sorum-
lu olan kişi… Neymiş? Cumhurbaşkanı 
adayıymış… Cumhurbaşkanı adayı bu tür 
yanlışlar yapabilir mi? Teröre bu derece 
bulaşabilir mi? 
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İşte onların mensuplarının birçoğu yurt 
dışına kaçtı. Orada terör örgütüyle bera-
ber gösteriler yapıyorlar. Tabii Almanya, 
Hollanda, Belçika gibi ülkeler de bunlara 
sahip çıkıyor. Teröristlerin gösteri yap-
masına izin veren Avrupa ülkeleri, bizim 
vatandaşlarımızla toplantı yapmamıza 
müsaade etmiyor. Ben buradan Avrupa’da 
yaşayan kardeşlerime sesleniyorum: Yurt 
dışında yarın oy verme işlemi başlıyor. 
Allah’ın izniyle sandıkları patlatın. Sizin 
oradan vereceğiniz sinyal, Türkiye’deki 
kardeşlerinizin oylarıyla bütünleşecek ve 
24 Haziran bambaşka olacak. 

Ülkemizde demokrasinin gelişmesine 
yaptığımız katkıların en yakın şahitleri 
sizlersiniz. Seçimler, demokrasinin adeta 
er meydanıdır. Seçimlerde ne kadar çok 
adayla yarışırsak, o kadar memnun oluruz. 

Bay Muharrem’e bir şeyler oldu, imam ha-
tiplere kafayı takmış. Diyor ki, “Ben imam 
hatip mezunu değilim, ama 3 sene imam 
hatipte öğretmenlik yaptım.” Bir garip 
adam, ne zaman ne söyleyeceği belli de-
ğil. Daha önce de, “İmam hatip mezunu 
cumhurbaşkanı olmuş. Ben de imam hatip 
mezunu olsaydım, cumhurbaşkanı olabi-
lirdim” demişti. Ya sana kim imam hatipli 
olma dedi? Kaldı ki cumhurbaşkanı olmak 
için imam hatipli olmak şart değil, fen, 
anadolu, meslek lisesi mezunları da cum-
hurbaşkanı olabilir.  Diyorum ya,  sen daha 
çırak bile olamadın. Biz bu yola yeni çık-
madık, 40 yıldır siyaset meydanındayız. 

Şimdi size bir müjde vereceğim. Muğla sta-
dını Millet Bahçesine dönüştüreceğiz. Yani 

İngiltere’nin Hyde Park’ı varsa, bizim de 
Millet Bahçemiz olacak.

Biz seçim meydanlarında yaptıklarımızı 
anlatıyoruz… Halen yapmakta oldukları-
mızı anlatıyoruz… Yapacaklarımızı anla-
tıyoruz… Yeni projelerimizi anlatıyoruz… 
2023 hedeflerimizi anlatıyoruz… 2053 ve 
2071 vizyonlarımızı anlatıyoruz. Peki, öte-
kiler ne anlatıyor? Sadece yıkmayı anlatı-
yorlar.

Bugün size çok farklı bir projeyle geldim. 
Bugün bu anlattıklarımı, anlatacaklarımı 
şu ana kadar hiçbir yerde anlatmadım. 
Bunların kafalarında ve kalplerinde bu 
ülkeye, bu millete dair samimi, üzerinde 
düşünülüp taşınılmış hiçbir projeleri yok. 
Gerçi haksızlık etmeyelim… Daha yola çı-
karken açıkladıkları bir projeleri var. O da 
Türkiye’yi eski günlerine geri döndürme 
projesidir. Öyle ki tek parti CHP’si dönemi-
ne güzelleme yaptıkları dahi oluyor. 

Bay Kemal ikide bir ‘tek adam’lıktan bah-
sediyor. Bay Kemal, Türkiye’de boşa sağda 
solda ‘tek adam’ arama. Çünkü sen kendin 
tek adamsın.  Parlamento’daki milletvekil-
lerini ödünç olarak başka partilere gönde-
renden, cumhurbaşkanı adayını “Gel Mu-
harrem” diye kürsüye çağırandan daha iyi 
‘tek adam’ olabilir mi?  Peki Muharrem, 
genel başkanı için ne demişti?  “Bir çıktın 
yenildin, iki çıktın yenildin, üç çıktın ye-
nildin, dört çıktın yenildin, beş çıktın ye-
nildin, yenildin, yenildin. Artık çekil.” Al 
birini vur öbürüne, hiç farkları yok. Ama 
bizim böyle bir derdimiz var mı? Yok. Biz 
milletimizle beraberiz.  
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Terör Örgütünün Liderini 
Cezaevinde Ziyaret Edenlere 
Osmanlı Tokadı Vurmaya  
Hazır mısınız?

Bunlara kalsa Türkiye’yi hemen yarın 
1940’lara, 1970’lere, 1990’lara geri götüre-
cekler. Buradan tüm milletime sesleniyor 
ve diyorum ki, size bu vaatle gelenlere şun-
ları da sorun: 

AK Parti, Türkiye’de 284 bin yeni derslik 
yaptı, siz onları da yıkacak mısınız?

AK Parti, Türkiye’de 585 bin yeni öğret-
men göreve başlattı, siz onları da işten ata-
cak mısınız?

AK Parti, Türkiye’de 131 yeni üniversite 
açtı, siz onları da kapatacak mısınız?

AK Parti, Türkiye’de 69 milyon kişiye ge-
nişbant internet hizmeti sağladı, siz onları 
da kesecek misiniz?

AK Parti, Türkiye’ye 1.245 yeni hastane, 
130 bin yeni hastane yatağı kazandırdı, siz 
onları da kaldırıp atacak mısınız?

AK Parti, Türkiye’de 540 bin yeni sağlık 
çalışanını hizmete aldı, siz onları da kapı 
dışarı edecek misiniz?

AK Parti, Türkiye’de 5 bine yakın yeni am-
bulansı hizmete soktu, siz bunları da hur-
daya çıkaracak mısınız?

AK Parti, Türkiye’de 817 bin yeni konut 
yaptı, siz onları da yıkacak mısınız?

AK Parti, Türkiye’de 20 bin kilometre yeni 
bölünmüş yol yaptı, siz bunların asfaltla-
rını söküp yeniden tarlaya dönüştürecek 
misiniz?

AK Parti, Türkiye’de 383 kilometre uzun-
luğa sahip 258 yeni tünel açtı, siz bunları 
yeniden taşla-toprakla dolduracak mısı-
nız?

AK Parti, Türkiye’de yüksek hızlı tren hat-
ları yaptı, mevcut tren hatlarını moderni-
ze etti, siz yeniden kara trene mi dönecek 
siniz?

AK Parti, Türkiye’de 29 yeni havalimanı 
inşa etti, yurt dışı uçuş noktalarının sayı-
sını 307’ye çıkardı, siz bunları tekrar kapa-
cak mısınız?

AK Parti, sadece 6 ilde kullanılan doğalga-
zı 78 ile çıkarttı, çok yakında 81 ile ulaş-
tırıyor; siz bu doğalgaz borularını söküp 
atıp, evleri kömür sobasına mı mahkûm 
edeceksiniz?

AK Parti, 525 baraj ve 528 hidroelektrik 
santrali yaptı, 207 içme suyu tesisi, 1.232 
sulama tesisi açtı, siz bunları yıkıp yeni-
den suları denizlere mi akıtacaksınız?

AK Parti, 5 milyon hektar alanı ağaçlandır-
dı, siz bunları kökünden sökecek misiniz?

AK Parti, 242 milyar lira sosyal yardım 
yaptı, siz bunları gidip garip-gurebadan 
geri mi isteyeceksiniz?
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AK Parti, yaklaşık 4,5 milyon kişiye 15 
milyar lira tasarruf teşvik fonu ödemesi, 
8 milyonun üzerinde kişiye 3,5 milyar lira 
konut edindirme yardımı ödemesi yaptı, 
siz bunları geri mi alacaksınız?

AK Parti, emeklilerin maaşlarını 2 katına, 
3 katına, 4 katına çıkardı, en son bayram 
ikramiyesi getirdi, bunları yeniden eski se-
viyelerine mi indireceksiniz?

AK Parti, Türkiye’yi 16 yılda 3,5 kat büyüt-
tü, siz yeniden küçültecek misiniz?

AK Parti, parasından 6 sıfır atarak 
Türkiye’yi daha itibarlı hale getirdi, siz pa-
ramızdaki sıfırları yeniden geri mi getire-
ceksiniz?

AK Parti, ihracatı 36 milyar dolardan 162 
milyar dolara çıkardı, siz yeniden eski ra-
kama mı indireceksiniz?

AK Parti, Marmaray’ı, Avrasya Tünelini, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsünü, Osman 
Gazi Köprüsünü, daha nice dev eseri ülke-
ye kazandırdı, siz bunların hepsini de di-
namitleyip yerle yeksan mı edeceksiniz?

AK Parti, savunma sanayinde yaptığı 
İHA’ları, SİHA’ları, tüfekleri, füzeleri, top-
ları, tankları geçmişte yaptığınız gibi yine 
toprağa mı gömeceksiniz?

AK Parti, terör örgütlerinin başlarını gidip 
inlerinde eziyor, siz yeniden ülkeyi bunla-
ra teslim mi edeceksiniz?

AK Parti, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
harekâtlarında Suriye’de 4 bin kilometre-
karelik bir alanı güvenli hale getirip sığın-
macıların buraya dönüşlerini sağlamaya 
başladı, siz buraları yeniden terör örgütle-
rine mi bırakacaksınız?

Evet… Milletimden rica ediyorum. Muha-
lefet adayları oy istemek için karşınıza gel-
diğinde, kendilerine lütfen bunları sorun. 
Türkiye’yi eskiye döndürmek isteyenlerin, 
ihtimaldir ki, bunlara da niyeti var. 

AK Parti terör örgütlerinin başını gidip 
inlerinde eziyor. Peki diğerleri ne yapı-
yor? Terör örgütünün liderini cezaevin-
de ziyaret edip, icazet alıyor? Bunlara 24 
Haziran’da bir Osmanlı tokadı vurmaya 
hazır mısınız? 

Muğla’ya 19 Milyar Liralık 
Yatırım Yaptık

Kardeşlerim,

CHP’nin adayı ve öteki adaylar varsınlar 
neleri yıkacaklarıyla uğraşa dursunlar, biz 
size Muğla’ya yaptığımız hizmetleri anlata-
lım. Son 16 yılda Muğla’ya 19 milyar lira-
lık yatırım yaptık.

Eğitimde, 2 bin 975 adet yeni derslik ka-
zandırdık. Yükseköğrenim öğrencilerimiz 
için 2 bin 837 kişilik yurtlar açtık. Önü-
müzdeki birkaç yıl içinde Fethiye’de ve 
Muğla’da toplam 5 bin kişilik yurtlar daha 
açıyoruz.
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Sağlıkta, 8’i hastane olmak üzere toplam 
30 sağlık tesisi inşa ettik. Bunların yanın-
da, 500 yataklı Muğla Devlet Hastanesi 
150’şer yataklı Bodrum ve Milâs Devlet 
Hastaneleriyle birlikte 6 sağlık tesisimizin 
yapımı devam ediyor. Ayrıca, 150 yataklı 
Marmaris, 100 yataklı Seydikemer Devlet 
Hastanesiyle birlikte toplam 12 sağlık tesi-
simiz proje ve ihale sürecinde… Zira onko-
loji hastanemiz var, ancak bir takım eksik-
likleri bulunuyor. İnşallah bu eksiklikleri 
de gidereceğiz. 

TOKİ vasıtasıyla şehrimizde 3 bin 320 ko-
nut projesini hayata geçirdik.

Muğla’ya 2002 yılına kadar 90 kilomet-
re bölünmüş yol yapılmıştı biz buna 354 
kilometre bölünmüş yol daha ilave ettik. 
Muğla’da 33 adet köprü yaptık. Fethiye-
Uğurlu Kavşağı yolu üzerinde bulunan Gö-
cek 1 ve Göcek 2 tünellerini, Karacabel ve 
Gökbel Tünellerini tamamlayarak trafiğe 
açtık. Halen, 516 milyon lira bedeli olan 
11 yol projemiz devam ediyor. Aydın-Muğ-
la-Ortaca Yolunu, Milas-Bodrum Ayrımı-
Güllük yolunu, Muğla-Marmaris Ayrımı-
Okluk Koyu yolunu bu yıl tamamlıyoruz.  
Yatağan-Milas Ayrımı Yolunu, Bodrum-
Turgutreis Ayrımı-Yalıkavak yolunu da 
önümüzdeki yıl bitiriyoruz.

Yeni havalimanları yapmanın yanı sıra 
mevcut havalimanlarımızı da yeniden 
ele alıp genişletiyoruz, kapasitelerini ar-
tırıyoruz. Milas-Bodrum Havalimanını ve 
Dalaman Havalimanını yeni yatırımlarla 
büyüttük, modernize ettik. Dalaman Ha-
valimanımızın yolcu trafiği 2 milyon 255 

binden, 3 milyon 718 bine çıktı. Milas-
Bodrum Havalimanımızın ise yolcu trafiği 
1 milyon 600 binden, 3 milyon 500 bine 
ulaştı.

Ören ve Turgutreis Yat Limanlarını, Bod-
rum Yolcu İskelesini, Güllük İskelesini ta-
mamlayıp şehrimize kazandırdık. Aslında 
bu görev kimin biliyor musunuz? Büyük-
şehir Belediyesinin… Büyükşehir Beledi-
yesi içme suyunu getirme ve atık su hatları 
yapmakla görevlidir. Ama onlar yapmadık-
ları için Devlet Su İşleri’ni devreye soktuk. 
İnşa etmiş olduğumuz içme suyu isale hat-
tı ve içme suyu arıtma tesisi ile Bodrum ya-
rımadasının 2040 yılına kadar olan içme, 
kullanma ve sanayi suyu ihtiyacını bugün-
den karşıladık. Milas ilçemizin de içme 
suyu ihtiyacını karşılamak için isale hattı 
ve içme suyu arıtma tesisi yapıyoruz. 

Bugüne kadar Muğla’da 6 baraj ve 2 göleti 
hizmete aldık. Bunlardan biri de Ege’nin 
en büyük, Türkiye’nin 6’ncı büyük barajı 
olan Dalaman Akköprü Barajı ve HES’dir. 
Enerji üretimi ile milli ekonomiye katkı 
sağlayan bu barajın sulama şebekelerini de 
tamamladığımızda 121 bin dekar münbit 
araziyi suya kavuşturacağız. Bu baraj aynı 
zamanda, pek çok turistik tesisi, yerleşim 
yerini ve havaalanını taşkınlardan koruya-
rak, her yıl milyonlarca liralık zararı önlü-
yor. Muğla’ya 6 baraj ve 8 gölet daha inşa 
ediyoruz… Bunlar dışında Yatağan Yayla-
köy Barajı ile 4 göletin de ihalelerini yap-
tık, yakında inşaatlarına başlıyoruz.

Son 16 yılda inşa ettiğimiz sulama proje-
leri ile 86 bin dekar zirai araziyi sulamaya 
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açtık. Yapımı devam eden 11 sulama tesisi-
miz tamamlandığında 139 bin dekar arazi-
yi daha suyla buluşturacağız.

Son 16 yılda Muğlalı çiftçilerimize toplam 
1,3 milyar liralık tarımsal destek verdik. 

2002’den bugüne toplam 73 bin Muğlalı 
vatandaşımızı İŞKUR kanalıyla işe yerleş-
tirdik.  Muğlalı işveren ve sigortalılarımıza 
1,3 milyar lira tutarında teşvik ödedik.

Muğlalı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, en-
gellilerimize, şehit yakınlarımıza, gazileri-
mize, yaşlılarımıza 1 milyar lira tutarında 
kaynak aktararak destek olduk. 

2016 yılında 1 milyon 822 bin olan 
Muğla’ya gelen turist sayısı, geçtiğimiz yıl 
2 milyon 89 bine ulaştı. Bu yıl bu rakamın 
daha da artacağı anlaşılıyor. Görüldüğü 
gibi “Durmak yok, yola devam” diyoruz. 

Yerli-Milli Otomobile 
Karşı Çıkmakla, Bu Ülkeye 
Cumhurbaşkanı Olunur mu?

Kardeşlerim,

Türkiye’nin 1 numaralı kıyı sahili nere-
de? Muğla’da. Arıcılıkta Türkiye’nin 1 nu-
marası neresi? Muğla. Allah Muğla’ya çok 
büyük nimetler vermiş. Bu nimetleri iyi 
değerlendirmeliyiz. Tabii Muğla’da zeytin 
tarımı ve  endüstrisini de geliştirmemiz 
gerekiyor.  Zeytinyağı üretiminde İtalya ve 
Yunanistan’ı geride bırakmalıyız. Keza do-
mates konusunda da Rusya ile olan sıkın-
tıyı çözdük. 

Bizim tek bir derdimiz var, o da Türkiye’yi 
büyütmektir, güçlendirmektir, hedeflerine 
ulaştırmaktır. Yerli-milli otomobile karşı 
çıkmakla, bu ülkeye cumhurbaşkanı olu-
nur mu? Adam gitmiş BMW’yi gezmiş. 
BMW’yi gezmek sana bir şeyler kazandı-
rabilir, sen bu ülkede ne yapacaksın onu 
anlat. 

Bu kardeşiniz, İtalyanlarla anlaşarak meş-
hur Atak Helikopterini yaptı. Ama Bay Mu-
harrem ve Bay Kemal’in böyle bir dertleri 
yok. İşte o Atak Helikopterleri dağları taş-
ları teröristlere mezar ediyor. Aynı şekilde 
İHA ve SİHA’larımızı yaptık. Utanmadan 
bir tanesi çıkmış, bunların parçalarının 
yurt dışından geldiğini iddia ediyor, yazık-
lar olsun. SİHA’larımızın yüzde 96’ı yerli-
dir.  

CHP’nin adayı, Afrin Komutanına ne dedi? 
“Apoletlerini geldiğim gün sökeceğim.” Aç 
tavuk kendini buğday ambarında sanır-
mış, senin cumhurbaşkanı olacağın yok.  
Tayyip Erdoğan kim? Başkomutan… Bay 
Muharrem sen nesin? Çırak bile değilsin, 
dur bakalım. Tabii ki yaptığım konuşmayı 
alkışlanacak yerde alkışlayacaklar.  

Okullar, hastaneler, yollar, köprüler, tren 
hatları, havalimanları yapılmasına karşı 
çıkmakla da bu işin olmayacağı ortada... 
Hele hele bu iş, ülkemizin ve milletimizin 
gözbebeği ne kadar kurum varsa, hepsinin 
kapısına kilit vuracağını söylemekle, başın-
daki kişileri tehdit etmekle hiç olmaz. Ya 
diyor ki, TİKA’yı kapatacağım. Bunlar cahil. 
TİKA’nın Türk Cumhuriyetleri başta olmak 
üzere tüm dünyada bir saygınlığı var. 
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Peki, Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmak 
nasıl olur? Çalışmakla olur, ter dökmek-
le olur, sorumluluk üstlenmekle, risk al-
makla, proje üretmekle, kararlı bir şekil-
de icraat yapmakla olur. Biz işte bunun 
için dün ülkemizi 2023 hedefleriyle ta-
nıştırdık, inşallah yarın da buluşturaca-
ğız. Bunun için gençlerimize daima 2053 
vizyonunu, 2071 vizyonunu işaret ediyo-
ruz. Bunun için “Dünya 5’ten büyüktür” 
diyerek, kendimiz ve tüm mazlumlar için 
daha adil bir dünya, daha güvenli bir gele-
cek talep ediyoruz. 

Türkiye’yi demokraside ve ekonomide 
daha ileriye götürmek için bugüne kadar 
ne gerekiyorsa onu yaptık, yapmaya de-
vam edeceğiz. Ülkemizi dünyanın en bü-
yük 10 ekonomisinden biri yapmak için 
gece gündüz çalışacağız. 

Yerli marka otomobilimizin prototipini 
2019’da çıkartacak, 2021 yılında da seri 
üretimine başlayacağız. Şehirlerimizi Mil-
let Bahçeleriyle daha yaşanabilir hale ge-
tireceğiz. Topraklarımızın tamamını suyla 
buluşturup bereketini artıracağız. Nükleer 
güç santralinden rüzgâr ve güneşe kadar 
tüm enerji kaynaklarımızı harekete geçire-
ceğiz. Yeni hızlı tren hatlarıyla, otoyollarla, 
bölünmüş yollarla, tünellerle, kültür proje-
leriyle ülkemizi geleceğe hazırlayacağız. 

Turizmde Türkiye yeni bir rekora doğru 
koşuyor. Turist sayımız da, turizm geliri-
miz de, inşallah bu yıl rekor kıracak. Mil-
letimizin desteğiyle, her alanda Türkiye’yi 
şahlandırmakta kararlıyız. 

CHP adayı ve diğerleri bölücü örgütün gü-
dümündeki partinin cezaevindeki adayını 
ziyaret kuyruğuna giriyorlar. Biz milleti-
mizin dertleriyle dertleniyoruz. Biz ancak, 
sınırlarımız içinde ve dışında terör örgüt-
lerini inlerinde bulup derslerini veren kah-
raman askerlerimize, polislerimize, jan-
darmalarımıza, güvenlik korucularımıza 
sahip çıkarız. Biz ancak, birliğimize, bera-
berliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarız. 
Biz ancak, Muğla’ya sahip çıkarız.

Muğla!..

Erdem, İrade ve Cesaretle Türkiye’yi Şah-
landırmak için hazır mıyız?

Rabbim hepinizden razı olsun. Her birini-
ze ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 

Kalın sağlıcakla.
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Mersin!..

Başı Toroslar kadar dik Mersin!..

Gönlü Akdeniz kadar engin Mersin!..

Bileği de, yüreği kadar sağlam Mersin!..

Ashab-ı Kehf ’in…

Hazreti Danyal Peygamber’in…

Daha nice gönül sultanlarının şehri Mer-
sin!..

Yörük-Türkmen’iyle…

Arap’ıyla… 

Bay İnce’nin Cezaevi Ziyareti, 
Demokrasi Değil,  

Teröre Destek Vermektir

AK Parti Mersin Mitingi | Mersin | 7 Haziran 2018
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Kürt’üyle… 

Her bölgeden, her kökenden, her inançtan 
insanlarıyla…

Kardeşliğin şehri Mersin!..

Tarımın, turizmin, sanayinin, ticaretin 
şehri Mersin!..

Seni kalpten selamlıyorum Mersin!..

Buradan sizler aracılığıyla, Mersin’in tüm 
ilçelerindeki, mahallelerindeki kardeşleri-
me selamlarımı yolluyorum. 

Birileri ısrarla Türkiye’yi karalamaya, 
milletimizin moralini bozmaya çalışıyor. 
Halbuki biz, Türkiye’de işlerin nasıl git-
tiğini anlamak için Mersin’e bakıyoruz. 
Toroslardaki Yörük çadırlarının üzerinde 
duman tütüyorsa, meralarında hayvanlar 
otlamaya devam ediyorsa, geleceğimize 
güvenle bakabiliriz demektir. Anamur’da 
muz, Erdemli’de portakal-limon, Silifke’de 
çilek, Mut’ta kayısı bahçelerinden çocuk 
cıvıltısı eksik olmuyorsa, geleceğimize gü-
venle bakabiliriz demektir. Tarsus’taki fab-
rikaların, limandaki vinçlerin sesleri kesil-
miyorsa, geleceğimize güvenle bakabiliriz 
demektir. Tüm renkleri ve zenginlikleriyle 
Mersin halkı huzur ve esenlik içinde yan 
yana yaşıyorsa, geleceğimize güvenle ba-
kabiliriz demektir. İnşallah önümüzdeki 
seçimler, Mersin’deki bu güzel iklimin çok 
daha güçlenmesine vesile olacak. Bunun 
için Mersin’in tercihini istikrardan, güven-
den, huzurdan, üretimden, istihdamdan 
yana kullanacağına inanıyorum. 

Şehir Hastanesinden 15 Ayda  
3,5 Milyon Kişi Hizmet Aldı

Kardeşlerim, 

Biz 16 yıldır bu ülkeyi hizmet siyasetiyle 
kalkındırdık, büyüttük. Önümüzdeki dö-
nemde de aynı şekilde yolumuza devam 
edeceğiz. Sizlere, önce bugüne kadar yap-
tıklarımızı anlatıyor, sonra da yeni dönem 
için destek talep ediyoruz. 

Geçtiğimiz 16 yılda Mersin’e 31 milyar 
lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde, 4 
bin 475 adet yeni derslik inşa ettik. Yük-
seköğrenim öğrencileri için 5 bin 527 kişi-
lik yurtlar açtık. Önümüzdeki 3 yıl içinde 
1.000 bin kişilik bir yurt daha açıyoruz. 
İlimize bir üniversite daha kazandırdık, 
Tarsus Üniversitesi’ni kurduk. 

2013 Akdeniz Oyunları vesilesiyle Mersin’e 
25 bin kişilik bir stadyum kazandırdık. 
Eski stadyumun yeriyle ilgili Mersin’in bir 
talebi vardı. Bugün buradan müjdesini ve-
riyorum: Hemen yanı başımızdaki Tevfik 
Sırrı Gür Stadyumunu da Millet Bahçesi 
yapıyoruz.

Sağlıkta, 13’ü hastane olmak üzere toplam 
35 sağlık tesisi yaptık. Mersin’e kazandır-
dığımız sağlık tesislerinin en önemlisi, hiç 
şüphesiz 1.300 yataklı Şehir Hastanemiz-
dir. Şehir hastanesinden 15 ayda yaklaşık 
3,5 milyon kişi hizmet aldı. Şehir hastane-
leri, Bay Kemal’in geçmişte yönettiği has-
tanelere benziyor mu? Hayır. Nasıl, şehir 
hastanemizden memnun musunuz?
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Biliyorsunuz ana muhalefetin adayı ve 
diğer adaylar, şehir hastanelerine karşı-
larmış, hatta ellerine fırsat geçerse kapata-
caklarmış. Biz proje ekibimizle çalışıyoruz, 
onlar bir araya gelip yıkım ekibi olarak 
gözlerini köprülerimize, yollarımıza, has-
tanelerimize, okullarımıza, hatta tüm yatı-
rımlarımıza dikmiş durumdalar. Meydan-
larda açık açık, seçildikleri takdirde tüm 
yatırımları durduracaklarını söylüyorlar. 
Onlara bu fırsatı verecek misiniz?

Şehir Hastanemizle yetinmedik, 600 ya-
taklı Tarsus Devlet Hastanesi’nin yapımı-
na da başladık. 150 yataklı Anamur Devlet 
Hastanesiyle birlikte 7 adet sağlık tesisimi-
zin inşası devam ediyor.

TOKİ kanalıyla Mersin’de 3 bin 718 konu-
tu inşa ettik. 

Mersin’in bölünmüş yol uzunluğunu iki 
katına çıkartarak, 540 kilometreye ulaştır-
dık. Halen Mersin’de yatırım bedeli 8 mil-
yar 315 milyon lira olan 19 yol projesinin 
yapımı devam ediyor. Mersin ile Antalya 
arasını bağlayan Akdeniz Sahil Yolu,  ta-
mamlandığında 10 saatlik seyahat süresini 
4 saate indirecek. Bu yolun Mersin sınırla-
rında bulunan 227 kilometrelik kesiminin 
194 kilometresi tamamlandı. Projeyi in-
şallah 2021 yılında bitiriyoruz. Maliyeti 
1,5 milyar lirayı aşan Silifke-Mut yolunun 
yapım çalışmaları sürüyor. Bu güzergâhta 
da, 112 kilometrelik bölünmüş yol proje-
mizin 59 kilometresini ve bir kilometrelik 
tüneli tamamladık. Mut-Karaman arasın-
da da Sertavul Tüneli ile Medreselik viya-
düğünün yapımına başladık. 3 yıl içinde 

tamamlanacak bu projeyle, Silifke ile Mut 
arasındaki keskin virajlar tarih olacak. Bu 
iki ilçemiz arasındaki yaklaşık 1 saat süren 
yolculuk 20 dakikaya inecek, Mersin’in Ka-
raman ve Konya bağlantısı kolaylaşacak. 
Adana-Mersin Otoyolunu Taşucu’na kadar 
uzatıyoruz. Yap-İşlet-Devret Modeli ile iha-
lesine çıkıldı, Ağustos’ta teklifler açılacak, 
hemen ardından yapımına başlanacak. Bu 
yolun maliyeti de 1 milyar 700 milyon lira 
olarak hesaplanıyor.

Mersin’in trafik yükünü rahatlatmak için 
Liman-Hal Köprülü Kavşağının yan yolla-
rını hizmete açtık, uzunluğu 1 kilometreyi 
bulan köprü de önümüzdeki ay Mersinli 
kardeşlerimizin hizmetinde olacak. Mer-
sin şehir merkezinde, Akbelen Bulvarı’nda 
2 adet yeni köprülü kavşak inşa ediyoruz.

Turizm Bölgelerinde 65 Bin Kişi 
İstihdam Edilecek

Demiryollarında son 16 yılda Mersin’e çok 
büyük yatırımlar yaptık. Adana-Mersin 
demiryolunu yeniledik, seyahat süresini 
eskiye göre yarı yarıya düşürdük… Mer-
sin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren 
hattında çalışmalarımız etap etap devam 
ediyor. Hattın Adana-Mersin ile Osmaniye-
Adana arasındaki kesimini inşallah önü-
müzdeki yıl tamamlıyoruz. Bu hat daha 
sonra Şanlıurfa’ya, Mardin’e kadar uzana-
cak. Kayseri-Niğde-Mersin-Adana-Osmani-
ye demiryolu hattını modernize ediyoruz. 
Ayrıca Mersin-Silifke arasını da hızlı tren 
hattına bağlamayı planlıyoruz. Yenice Lo-
jistik Merkezimizi kısmi olarak işletmecili-
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ğe açtık. Türkiye Lojistik Sektörüne önem-
li katkı sağlayacak bu lojistik merkezin 
tamamı Ağustos ayında işletmeye açıla-
cak. Çukurova Bölgesel Havalimanımızın 
altyapı inşaatı devam ediyor, üstyapı inşası 
için de ihale hazırlık çalışmaları sürüyor. 
Havalimanını bölünmüş yolla otoyola bağ-
lıyoruz.

Mersin’in liman şehri ve tarım şehri kim-
liğinin yanı sıra sanayi şehri kimliğini de 
güçlendiriyoruz. Mevcuttaki 3 Organize 
Sanayi Bölgesine 6 yeni Organize Sanayi 
Bölgesi daha ekliyoruz. Bu 6 yeni Organize 
Sanayi Bölgesinde yaklaşık 50 bin kişiye 
istihdam oluşturacağız.

Ayrıca, Mersin Endüstri Bölgesi, Bilim 
Merkezi ve Sanayi Müzesi, 2 adet Tarım 
Teknoparkı, Tasarım ve İnovasyon Mer-
kezi, Model Fabrikası gibi yatırımlarla 
Mersin’in gücüne güç katıyoruz.

Turizmde, 4 milyar liralık yatırımla An-
talya Belek’in benzeri bir turizm bölgesini 
Mersin’e kazandırıyoruz. Tarsus Kazanlı 
Turizm Bölgesi’nde yatırım başlıyor. Fir-
malar uygulama projelerini hazırlıyor, 
temeli 12 Haziran’da atılacak. Yatak ka-
pasitesi 8 bin olarak planlanan bu bölge, 
otelleri ve golf sahaları yanında yaklaşık 
10 kilometrelik bir sahile sahip olacak. 
Kazanlı Turizm Bölgesinde 5 bin yeni is-
tihdam ortaya çıkacak. Sadece bu 3 proje-
mizle Mersin’de yaklaşık 65 bin kişiye yeni 
istihdam oluşturacağız. Böylece, Mersin’de 
işsizlik problemi neredeyse kalmayacak.

Mersin şehir merkezi ve Tarsus ilçesinin 
içme suyu ihtiyacını, inşa ettiğimiz isale 
hattı vasıtasıyla karşıladık. Uzun vadeli 
içme suyu ihtiyacı için önümüzdeki yıl ta-
mamlanacak Pamukluk Barajından Mer-
sin şehir merkezine ve 15 yerleşim yerine 
su temin edeceğiz. Bu kapsamda 35 kilo-
metrelik isale hattının inşaatına başladık, 
arıtma tesisinin ihalesini bu sene yapıyo-
ruz. Pamuklu Barajı ile ayrıca 184 bin de-
kar arazi sulanacak. Mersin’e 6 baraj ve 9 
gölet inşa ettik… Kıbrıs’a içme suyu sağla-
yan Alaköprü Barajı da bunlardan biridir.  
Mersin’de sulamayı ve ziraatı geliştirecek 
11 baraj ve 6 gölet daha inşa ediyoruz. Son 
16 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile 
105 bin dekar araziyi sulamaya açtık. İn-
şaatı devam eden sulama tesisleri ile 363 
bin dekar münbit araziyi daha sulamaya 
açacağız.

Son 16 yılda Mersinli çiftçilerimize top-
lam 1,5 milyar liralık tarımsal destek ver-
dik. Göçerlerin Ekonomik ve Sosyal Sevi-
yelerinin Geliştirilmesi Projesini hayata 
geçirdik. 750 aileye güneş enerjisi paneli 
dağıtarak, elektriği Yörük kardeşlerimizin, 
göçerlerimizin ayağına götürüyoruz.

Mersin!..

Görüyorsunuz, biz hizmet üstüne hizmet 
koymanın sözünü veriyoruz, muhalefet ise 
yatırımları durdurmanın vaadiyle karşını-
za çıkıyor. 

Mersin!..
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Ülkemizin ve şehrinizin geleceğini 24 
Haziran’da bu zihniyete bırakmayacaksı-
nız değil mi? 

Bunun için Güçlü Meclis diyor muyuz?

Bunun için Güçlü Hükümet diyor muyuz?

Bunun için Güçlü Türkiye diyor muyuz?

Bay İnce, Cezaevi Ziyaretinle 
Teröre Güç Kazandırmak 
İstiyorsun

Kardeşlerim,

Bugün 7 Haziran 2015 seçimlerinin 
3’üncü yıldönümü… 7 Haziran seçimleri-
nin ardından ülkemizin yaşadıklarını ha-
tırlıyorsunuz değil mi? Hiçbir partinin tek 
başına hükümet kuracak çoğunluk elde 
edememesi sebebiyle ortaya çıkan kaosu 
hatırlıyorsunuz değil mi? Terör örgütleri-
nin, fırsattan istifadeyle, nasıl ülkemizin 
üzerine çullandıklarını hatırlıyorsunuz 
değil mi? CHP’nin seçim beyannamesinde, 
liderlerinin, adaylarının konuşmalarında 
terörle mücadeleden ve FETÖ’den bahse-
dildiğini hiç duydunuz mu? Hayır. Niye? 
Çünkü birlikte hareket ediyorlar. Ülkemiz 
içindeki eylemler yanında sınırlarımızın 
ötesinden de nasıl tacizlere uğradığımızı 
hatırlıyorsunuz değil mi? Sınır şehirleri-
mize düşen roketleri, atılan kurşunları, bu 
yüzden şehit olan, yaralanan, malı-mülkü 
zarar gören vatandaşlarımızı hatırlıyorsu-
nuz değil mi? Uluslararası alanda ülkemi-
zin hemen nasıl ablukaya alınmaya çalışıl-

dığını hatırlıyorsunuz değil mi? Kimlerin, 
ağızlarından salyalar akıtarak ülkemizi ve 
milletimizi tehdit ettiklerini hatırlıyorsu-
nuz değil mi? 

Yine aynı yılın Ekim ayında, HDP’nin ba-
şındaki adamın talimatıyla sokağa dökü-
lenler 53 Kürt kardeşimi öldürmediler mi?  
Şimdi çıkmış bu adam cumhurbaşkanı 
adayı olmuş. 53 vatandaşımızın ölümün-
den sorumlu olan bu şahsın ziyaretçileri 
kimler? Muharrem İnce… Yani ince ince 
bir ziyaret yapıyor. Bu ziyaretle de demok-
ratik bir harekette bulunduğunu zannedi-
yor. Bay İnce,  bunun adı demokrasi değil, 
teröre ve teröriste destek vermektir. Bu 
davranışınla teröre güç kazandırmak is-
tiyorsun. Sen onu ziyaret edeceğine, ada-
letten yana ol. Biz sizi zaten tanıyoruz. Siz-
ler değil misiniz, ‘demokrasi’ adı altında 
Ankara’dan İstanbul’a terör örgütleriyle 
birlikte yürüyüş yapanlar? 

Ben şimdi Mersin’deki Kürt kardeşlerime 
sesleniyorum: 24 Haziran’da bunlara san-
dıkta gereken dersi verin. Ayrıca Saadet 
Partisine gönül veren kardeşlerime de ses-
leniyorum: Bakın kim kimle beraber hare-
ket ediyor, bunlara gerekli olan dersi ver-
mekten çekinmeyin. 

Cumhurbaşkanı olarak, Anayasadan aldı-
ğımız yetkilerle ülkemizi bu sıkıntılı sü-
reçten sağ-salim çıkarttık. Hemen gereken 
adımları atıp, 1 Kasım’da seçimleri tekrar-
layarak istikrarı yeniden sağladık. 

Dünya ve özellikle de bölgemiz tarihi bir 
değişim, dönüşüm sürecinden geçerken, 
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Türkiye’nin en küçük bir belirsizliğe, istik-
rarsızlığa, kaosa tahammülü yoktur. Bu-
gün Türkiye yeni bir seçimin arifesinde ve 
birileri yine aynı oyunun peşinde… Yenilen 
pehlivan misali, bir türlü güreşe doymadı-
lar.  Türkiye’yi durdurmak için vesayeti 
kullandılar, olmadı… Terör örgütlerini sa-
haya sürdüler, olmadı… Siyaset mühendis-
likleriyle sonuç almaya çalıştılar, olmadı… 
Sokakları karıştırmayı denediler, olmadı… 
Darbeye bile teşebbüs ettiler, yine olmadı…

Sürekli yaptıkları gibi, bugün de ekonomi-
yi silah olarak kullanıp, bizi köşeye sıkış-
tırmaya çalışıyorlar. Her seçimde, tıpkı 7 
Haziran gibi umutlandılar, hevese kapıldı-
lar. Kendi kendilerine, “Bu sefer Türkiye’yi 
teslim alacağız” ümidiyle, birilerini öne 
sürdüler. Bugün de Cumhurbaşkanı adayı 
olarak karşınıza gelenler var. Tek taahhüt-
leri yatırımları durdurmak, tek projeleri 
Türkiye’yi eski günlerine döndürmek olan 
bu adaylar sizce Türkiye’yi geleceğe taşı-
yabilir mi? Bakkal dükkânı çırağa teslim 
edilir mi? Edilmez. Koskoca ülkeyi nasıl çı-
raklara teslim edeceksiniz? Biz Türkiye’yi 
büyüteceğiz, zenginleştireceğiz, istihdamı 
artıracağız, yatırımları çoğaltacağız diyo-
ruz. Onlar ise, yıkacağız diyor, satacağız di-
yor, işten atacağız diyor, apolet sökeceğiz 
diyor. Aramızdaki fark işte budur.  

Yaptığımız 284 bin dersliğe karşı, biz daha 
fazlasını yapabiliriz diyebiliyorlar mı? Biz, 
585 bin öğretmen atamışız, onların ağızla-
rında eveleyip geveledikleri rakam bunun 
üçte biri bile değil. Biz 131 yeni üniversite 
açmışız, bunların niyetini hepsini kapat-
mak. Biz 634 bin kişilik yeni yurtlar yap-

mışız, bunlara kalsa evlatlarımızı yeniden 
sokakta bırakacaklar. Biz kredi-burs raka-
mını 470 liraya çıkarmışız, bunlara kalsa 
yeniden 45 liraya düşürüp, gariban çocuk-
larının eğitim hakkını ellerinden alacak-
lar. Biz lisanlı sporcu sayısını 278 binden 8 
milyon 368 bine çıkarmışız, bunlara kalsa 
evlatlarımızı yeniden kahvehane köşeleri-
ne mahkum edecekler. Biz genişbant inter-
net abonesi sayısını 3 binden 69 milyona 
çıkarmışız, bunlara kalsa manyetolu tele-
fonu bile milletimize çok görecekler. Biz 
817 bin konut yaptık, bunlara kalsa, yeni-
sini yapmak biryana milletin mevcut evi-
ni bile başına yıkacaklar. Biz 130 bin yeni 
yatak kapasiteli modern hastaneler yapmı-
şız, bunların niyeti milleti eskinin sağlam 
girilse hasta çıkılan, doktoru olmayan, ila-
cı olmayan dört duvardan ibaret hastane-
lerine yeniden mahkum etmek. Biz 540 
bin yeni sağlık personeliyle hizmet kalite-
sini yükseltmişiz, bunlara kalsa hastabakı-
cıların doktorluk yaptığı eski günlere geri 
dönecekler. Mersin Şehir Hastanesinin ka-
pısına kilit vurur bunlar, kilit… Çünkü bu 
tür projelere karşı olduklarını açıkça söy-
lüyorlar. 

CHP’nin Adayının Seçileceğine, 
Kendi Genel Başkanı Bile 
İnanmıyor

Bölünmüş yolları 6 binden 26 bin kilomet-
reye çıkardık, 1.213 kilometre hızlı tren 
hattı yaptık, yenilerini inşa ediyoruz, 29 
yeni havalimanını hizmete soktuk, yenile-
rini yapıyoruz. Muhalefetin adayları tüm 
bu yatırımları da gereksiz görüyorlar. Ba-



Recep Tayyip ERDOĞAN

476

rajları, içme suyu tesislerini, HES’leri, or-
man varlığını söylemiyorum bile… 

Siz bu kafaya, bırakınız ülkenin Cumhur-
başkanlığını, acaba kendi dükkânınızı, 
tarlanızı, herhangi bir işinizi emanet eder 
misiniz? Kendi partilerine genel başkan 
yapmadıkları bir ismi Türkiye’ye Cumhur-
başkanlığı için teklif edenlerin asıl dertle-
rinin ne olduğu belli değil mi? 

CHP’nin adayı daha önce genel başkanına 
“Yenildin de yenildin, yenildin de yenildin” 
diye bayrak açmıştı, o da kendisinin adaylı-
ğını “Gel bakalım Muharrem” diyerek ilan 
etti. Seçim Beyannamesini cumhurbaşkanı 
adayı değil, genel başkan açıklıyor. Diğer 
adaylarla pazarlığı cumhurbaşkanı adayı 
değil, genel Başkan yapıyor. Peki bu beyan-
nameyi kim uygulayacak, diğer adaylarla 
stratejiyi kim kuracak? CHP’nin adayının 
seçileceğine, kendi genel başkanı bile inan-
mıyor ki, millet bunun arkasından gitsin. 

Hanımlar!..

24 Haziran’a kadar gece gündüz çalışıyor 
muyuz?

Gençler!..

24 Haziran’a kadar tüm gençlerimize AK 
Parti’yi anlatıyor muyuz?

Mersin!..

Erdem, İrade ve Cesaretle Türkiye’yi Şah-
landırmak için hazır mıyız?

Rabbim hepinizden razı olsun. Her birini-
ze ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 

Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Kalın 
sağlıcakla.
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Hatay!..

Akdeniz’in incisi Hatay!..

Dayanışmanın şehri Hatay!..

Kardeşliğin şehri Hatay!..

Kültürün, turizmin, tarımın şehri Hatay!..

Seni kalpten selamlıyorum Hatay!..

Medeniyetler bahçesi, hoşgörü abidesi Ha-
tay!..

Türkiye’nin iftihar tablosu Hatay!..

Ülkemizin Ortadoğu’ya açılan kapısı Ha-
tay!..

Hatay’a 700’e Yakın Roket 
Düşerken, Bay Muharrem’i Hiç 

Ortaklıkta Gördünüz mü?

AK Parti Hatay Mitingi | Hatay | 7 Haziran 2018
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Seni gönülden selamlıyorum!..

Türkmen’i, Kürt’ü, Arap’ıyla senin kardeş-
liğini selamlıyorum Hatay!..

Müslümanı, Hristiyanı, Musevisiyle senin 
hoşgörünü selamlıyorum Hatay!..

Kiliselerin, camilerin, havralarınla senin 
barış içinde yaşama kültürünü selamlıyo-
rum Hatay!..

Mavi Marmara’da, 15 Temmuz’da, terörle 
mücadelede kanlarıyla destan yazan şehit-
lerini selamlıyorum Hatay!..

Gözlerinin pırıltısında Türkiye’nin aydın-
lık geleceğini gördüğüm genç yüreklerini 
selamlıyorum Hatay!..

Sabah dükkânını bismillah diye açan esna-
fını, toprağa can veren çiftçini, alın teriyle 
ülkemizi büyüten işçini, sanayicini selam-
lıyorum Hatay!..

Bugün bir başka güzelsiniz. Şu muhte-
şem kalabalığa bakın. Bu ne heyecan… 24 
Haziran’a hazır mıyız? 

Buradan sizlerin aracılığıyla Hatay’ın il-
çelerindeki, mahallelerindeki bütün kar-
deşlerime en kalbi selamlarımı gönderi-
yorum. Bugün bizi muhabbetle bağrınıza 
bastığınız için her birinize ayrı ayrı teşek-
kür ediyorum. Artık son 7 gününü idrak 
ettiğimiz mübarek Ramazan ayınızı tebrik 
ediyorum. Rabbim hepimizi, birlik ve be-
raberlik içinde idrak edeceğimiz daha nice 
Ramazanlara kavuştursun diyorum. Rab-

bim, bu Ramazan’ı da yine huzura, barışa 
ve güvene hasret bir şekilde geçirmek zo-
runda kalan Filistinli, Suriyeli, Iraklı kar-
deşlerimize yardım etsin diyorum.

Şimdi Hatay’dan öyle bir ses verelim ki sı-
nırın öte yanından duyulsun!

Şimdi buradan öyle bir haykıralım ki, eli 
kanlı zalimlerin yüreği hoplasın!

Şimdi bu meydandan öyle seslenelim ki, 
mazlum gönüllere inşirah olsun!

Hatay !..

İrade, Erdem ve Cesaretle Türkiye’yi Şah-
landıyor muyuz?

24 Haziran’da Güçlü Meclis için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Hükümet için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Türkiye için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

Tayfun Sökmen’in yoldaşlarına bu yakışır. 
Cemil Meriç’in dostlarına, arkadaşlarına 
böylesi yaraşır. Beyazıd-ı Bestami Hazretle-
rinin torunlarından ancak böylesi beklenir.
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Hatay Bize Gazi Mustafa  
Kemal’in Emanetidir

Değerli kardeşlerim,

Ülkemize 1939 yılında katılan Hatay, işga-
lin acısını da bağımsızlığın kıymetini de en 
iyi bilen şehirlerimizdendir. Sizler, yıllarca 
anayurda bağlanmanın hasretini çekti-
niz. Sizler, senelerce özgürlük mücadelesi 
verdiniz. Zorluklar karşısında sabrettiniz, 
sebat ettiniz, hedefinizden bir milim dahi 
geri adım atmadınız. İşgalcilerin tehdit-
lerine, şantajlarına, baskılarına rağmen 
bağımsızlık hayalinizden asla vazgeçmedi-
niz. Sonunda her sabreden gibi zafer san-
cağını, bağımsızlığımızın timsali ay yıldızlı 
al bayrağımızı Hatay semalarına dalgalan-
dırmayı başardınız. Bu yüzden biz Hatay’a 
bakınca sadece Türkiye’nin ahengine şa-
hitlik etmiyoruz, aynı zamanda hürriyet ve 
adalet için verilmiş destansı bir mücadele-
yi de görüyoruz. Biz Hatay’a bakınca hoş-
görü ve dayanışmayla beraber, vefayı, cesa-
reti, sadakati ve vatan aşkını da görüyoruz. 
Hatay bizim baş tacımızdır, gurur ve ilham 
kaynağımızdır. Hatay bize üzerinde yaşa-
mış nice nice gönül sultanının emanetidir. 
Hatay bize Gazi Mustafa Kemal’in emane-
tidir. Gazi Mustafa Kemal, “Hatay benim 
namusumdur, Hatay’ı mutlaka alacağım” 
diyerek son nefesine kadar Hatay’ın kurtu-
luşu, bağımsızlığı için mücadele etti. Her 
ne kadar Gazi’nin ömrü o güzel vuslatı gör-
meye yetmese de, Hatay 29 Haziran 1939 
tarihinde özgürlüğüne kavuştu.

Biz de Gazi’nin izinden giderek “Hatay 
bizim namusumuzumdur, muhakkak 
Hatay’ı ayağa kaldıracağız” dedik. Gözbe-
beğimiz olan Hatay’ı ihya etmek için 16 
yıldır aralıksız çalıştık, çabaladık, hizmet 
ürettik. Diğer partiler gibi bu şehri köken-
lere, meşreplere, siyasi görüşlere göre asla 
ayırmadık. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Sürya-
ni, Musevi, Protestan, Ortodoks, Katolik; 
Hatay’da her kim varsa, her kim bu şehir-
de yaşıyorsa,  ayrım yapmaksızın hepsini 
bağrımıza bastık. Hatay’ın kapısını seçim 
dönemlerinde çalan, Hataylı kardeşlerimi 
yalnızca oy sandığı ufukta görününce ha-
tırlayanlardan da olmadık. Sadece Cum-
hurbaşkanlığımız döneminde toplu açılış 
törenleri, partimizin toplantıları ve diğer 
ziyaretler vesilesiyle tam 4 kez Hatay’a 
geldik;  hasbihâl ettik, hasret giderdik, siz-
lerin mutluluğuna ortak olduk. Altyapısı-
üstyapısı, yolları, sokakları, eğitim ve kül-
tür merkezleri, turizmi, tarımı, sanayisi ile 
16 yıl öncesiyle kıyaslanmayacak bir Ha-
tay inşa ettik. 16 yılda Hatay’a toplam 27,3 
milyar (katrilyon) liralık yaptık.

Evlatlarımız en güzel şekilde eğitim alsın 
diye Hatay’a 7 bin 215 yeni derslik kazan-
dırdık. İlk ve orta eğitimdeki öğrencileri-
mize 162 milyon lira tutarında burs ver-
dik. Üniversite öğrencilerimiz için 5 bin 
kişi kapasiteli yurtlar açtık. Bu yıl içinde 
İskenderun’da ve Hatay’da toplamda 2 bin 
150 kişilik, 2 yıl içerisinde de Reyhanlı, 
Antakya, Kırıkhan ve İskenderun’da 2 bin 
750 kişilik yurtları daha gençlerimizin hiz-
metine sunacağız.
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Hatay’a 25 bin seyircili bir stadyum ka-
zandırıyoruz. Stadyumun inşaatını inşal-
lah bu sene sonuna kadar tamamlıyoruz. 
Hatay’a bir de müjdemiz var: Ülkemizin 
farklı şehirlerine yaptığımız Millet Bahçe-
lerinden birini de Hatay’a kazandırıyoruz. 
46 bin metrekare alana sahip eski stadyu-
mu “Hatay Millet Bahçesi” olarak sizlerin 
istifadesine sunuyoruz. 

Buradan yeni bir proje daha açıklıyorum. 
Bay Muharrem, bu projeyi çalmayacaksın 
ha! Bak ince ince götürmeyeceksin ha!  
Ülke genelinde Millet Kıraathaneleri ku-
racağız. Bay İnce, Millet Kıraathanelerini 
yanlış anlayabilir, iskambil oyunlarının 
oynandığı yer olarak algılayabilir! Millet 
Kıraathanelerinin içinde kitaplar, gazete-
ler olacak.  Şehrin, mahallenin sakinleri o 
mekânlarda kitabını, gazetesini okuyabi-
lecekler. Gençlerimiz Millet Kıraathanele-
rinde derslerini çalışabilecekler. Böylece 
Millet Kıraatheleri ailelerin, gençlerin bü-
tünleşme ve kaynaşma mekânları haline 
gelecek. Buraya gelen genci, yaşlısı herkese 
çay, kek, pasta ikramı yapılacak ve hiçbir 
ücret alınmayacak. 

Sağlık alanında yaptıklarımız ise kendi ba-
şına başarı hikâyesidir. Yaşı 40’ın üzerinde 
olan kardeşlerim 16 yıl önce sağlık alanın-
da çekilen sıkıntıları çok iyi bilir. Her açı-
dan dökülen sağlık sistemini yeniden aya-
ğa kaldırdık. Hatay’da 13’ü hastane olmak 
üzere toplam 42 adet sağlık tesisi yaptık. 
100 yataklı yeni Reyhanlı Devlet Hastane-
mizle birlikte 3 sağlık tesisimizin de inşası 
sürüyor. 600 yataklı İskenderun, 250 ya-
taklı Dörtyol, Samandağ, Hassa ve Arsuz 

Devlet Hastaneleriyle birlikte toplam 43 
adet sağlık tesisimiz ise ihale, ve proje aşa-
masındadır. 

Amanos Dağları’na Tünel 
Açarak Hatay’ın İki Yakasını 
Birleştiriyoruz

TOKİ vasıtasıyla Hatay’da 16 yılda 8 bin 
konut projesini hayata geçirdik.

 151 kilometre olan bölünmüş yol uzunlu-
ğunu 502 kilometreye çıkardık.  Kırıkhan-
Reyhanlı yolundaki Karasu Köprüsünü, 
Özkızılkaya köprülerini ve Afrin Çayı Köp-
rüsünü tamamlandık. Toplam maliyeti 
750 milyon lira olan 12 adet yol projemiz 
devam ediyor. Antakya-Yayladağı-Suri-
ye Yolu bu yıl, Antakya-Samandağ Yolu, 
İslâhiye-Hassa-Kırıkhan Yolu, Kırıkhan-
Reyhanlı Yolu, Kanal 2 ve Kanal 3 Köprü-
leri ile İskenderun OSB Otoyol Bağlantısı 
önümüzdeki yıl tamamlanıyor. Proje be-
deli 1 milyar 750 milyon lira olan, 31 kilo-
metre uzunluğundaki Dörtyol-Hassa Yolu 
Projesi’nin çalışmaları sürüyor.

Ferhat nasıl Şirin için dağları delmişse, biz 
de Hataylı kardeşlerimiz için Amanos’ları 
deliyoruz. Amanos Dağları’na tünel açarak 
Hatay’ın iki yakasını artık birleştiriyoruz. 
Hatay’ın “Çılgın Projesi” olan bu tünelin 
hayata geçmesiyle, Gaziantep-İskenderun 
arası 85 kilometre, Kahramanmaraş-İsken-
derun arası 35 kilometre, Kilis-İskenderun 
arası 40 kilometre kısalacak. Yatırım prog-
ramına aldık; altyapı çalışmaları tamam-
lanır tamamlanmaz inşasına başlıyoruz. 
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İskenderun-Hatay-Cilvegözü Otoyolunun 
proje çalışmaları bu yılsonu bitiyor.

Yakacık’a bir Yük Merkezi yapmak için ça-
lışmalara başladık. Osmaniye–İskenderun 
demiryolu hattını, Erzin Limanına ve diğer 
limanlara uzanacak bir demiryolu hattı 
haline getiriyoruz.

Hatay Havalimanımıza yıllık 4 milyon yol-
cu kapasiteli bir terminal binası kazandır-
dık. Havalimanımızın 2008 yılında 162 
bin olan yolcu trafiği, 2017 yılında 1 mil-
yon 280 bini aştı.

Kardeşlerim,

Hatay sanayinin yanında aynı zamanda bir 
tarım şehri… Bizden önce Hataylı kardeş-
lerim su konusunda çok ciddi sorunlarla 
karşılaşıyordu. Tarım alanında Hatay, po-
tansiyelini tam olarak kullanamıyordu. 
İnşa ettiğimiz 5 baraj ve 3 göletle Hatay’ın 
su hasretini bitirdik. Büyük Karaçay bara-
jıyla şehrimizin içme suyu sorununu hal-
lettik. Tabii burada durmuyoruz; Hatay’ın 
kalkınmasını hızlandıracak, sulamayı ve 
ziraatı geliştirecek 4 baraj ve 2 gölet daha 
inşa ediyoruz. Bu barajlardan yapımı süren 
Reyhanlı Barajı; tam 585 bin dekar müm-
bit araziyi suyla buluşturacak. Hatay’ın 
GAP’ı olacak bu devasa eser tamamlandı-
ğında, inşallah çiftçilerimiz arazilerinden 
artık ikinci mahsulü de alabilecek. Ayrıca 
1974 yılında yapılan Tahtaköprü Barajını 
da yükselterek, su kapasitesini artırıyoruz. 
Böylece 346 bin dekar tarım arazisini daha 
suya kavuşturuyoruz. Ballıöz Barajı ve Yay-
ladağı Şakşak Barajının da inşası sürüyor. 

İnşa ettiğimiz sulama projeleri ile 82 bin 
dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Şu anda 
yapımı devam eden sulama tesisleri ile 137 
bin dekar münbit araziyi daha sulamaya 
açacağız. Hataylı çiftçilerimize toplam 2,2 
milyar liralık tarımsal destek verdik.

İnce’den böyle icraatlar dinlediniz mi? O 
bilmez ki, çırak bile değil. İcraat yapmak 
ustalık ister. Bay Muharrem, genel başkanı-
nın her zaman yaşadığı gibi, 24 Haziran’da 
seçimi kaybedersen ne yapacaksın? Bıra-
kıp gidecek misin? Bay Kemal aday olma-
dı, ama sen onun talebesisin. 

Verdiğimiz 1,1 milyar lira tutarındaki teş-
viklerden Hatay’da 434 bin sigortalı ve iş-
verenimiz yararlandı.

Hatay’ın kültür hayatını canlandırmak, 
turizm kapasitesini artırmak için de yeni 
yatırımları devreye alıyoruz. Kırıkhan ve 
Reyhanlı’nın çehresini değiştirecek iki 
adet Kültür Hanı inşa ediyoruz. Aynı şekil-
de Hatay’ın çekim merkezi Uzun Çarşıyı da 
restore ederek, sizlerin ve il dışından gelen 
misafirlerimizin hizmetine sunacağız.

Bölgemizde etnik, mezhebi ve inanç temel-
li çatışmaların arttığı bu dönemde, “Hatay 
Modelini” tüm dünyada tanıtacağız. Barış 
içinde bir arada yaşamanın şehri Hatay’ı 
çok daha cazip hale getireceğiz.

Birileri, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesini Satacağını Söylüyor, 
Vah Zavallı!
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İşte bunun için “Yaparsa yine ak parti ya-
par” diyoruz. İşte bunun “Durmak yok, 
yola devam” diyoruz. İşte bunun için siz-
lerden 5 sene daha icazet istiyoruz. Biz 
muhalefetin adayları gibi yıkmak, kapat-
mak, durdurmak için değil; çok daha bü-
yük projeler için destek talep ediyoruz. Biz 
muhalefet gibi mevcutların kapısına kilit 
vurmak için değil; Hatay’a yeni yatırımları 
kazandırmak için oyunuzu istiyoruz.

Bazı adaylara seçim vaatlerinin kaynağını 
soruyorlar. O da,  Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesini satacağını söylüyor, vah zavallı! Ko-
münistler geçmişte İstanbul Boğazındaki 
köprüler için ne diyordu? Köprüleri sata-
cağız, yıkacağız. Şimdi bunlar da, onların 
başka bir versiyonu... 

Değerli kardeşlerim,

Siyaset kalp işidir, sevda işidir. Vatandaşıy-
la gönül bağı kuramamış birisinin, siyaset-
te başarı şansı yoktur. “Halka hizmeti Hak-
ka hizmet” anlayışıyla yürütmeyen birinin, 
ülkeyi idare etmesi mümkün değildir. Âşık 
Yunus ne diyor:

“Ben gelmedim kavga için,

Benim işim sevi için,

Dostun evi gönüllerdir,

Gönüller yapmaya geldim”  

Sadece diliyle değil, kalbiyle de böyle de-
meyen birinin ne kendine, ne millete hiç-
bir faydası olmaz.

Bunun yanında siyaset aynı zamanda tec-
rübe, liyakat ve vizyon işidir. Siyasetçi da-
ima milletinin bir adım önünde yürüyen, 
yürümeyi başarabilen kişidir. Siyasetçi, 
milletten aldığı emaneti hakkıyla, layıkıyla 
taşımayı göze alan kişidir. Siyasetçi, duru-
şuyla, tavrıyla, söylemleriyle, başarılarıyla 
devletini en iyi şekilde temsil eden kişi-
dir. Hal böyleyken bakıyorsunuz CHP’nin 
genel başkanlık yarışını kaybetmiş şahıs, 
hiç yüzü kızarmadan ülkeyi yönetmeye 
talip oluyor. CHP delegelerinin genel baş-
kanlık için bile yeterli görmediği bir şahsı, 
“Gel buraya Muharrem” diyerek Cumhur-
başkanlığına aday gösteriyorlar. Siyasi ka-
riyerinde tek bir başarısı, tek bir becerisi, 
milletin faydasına tek bir dikili ağacı dahi 
olmayan birinden, Türkiye’yi yönetmesini 
bekliyorlar. Kendi partisinin emanet edil-
mediği kişiye, bırakın ülke yönetimini, 3 
koyun, 2 keçi verip git şunları Amik Ova-
sında güt deseniz, hepsini de kaybedip ge-
lir.  İşte böyle birini, Cumhurbaşkanı ada-
yı diye milletin huzuruna çıkardılar. Tabi 
çıkardıktan sonra da biraz pişman oldular, 
ama nafile…

Aday gösterilen kişi de çapsızlığını, viz-
yonsuzluğunu örtmek için ne yapacağını 
şaşırmış durumda… Rüzgârgülü misali 
bir sağa bir sola dönüyor. Bir sabah kalı-
yor, “PKK sizi tükürüğünde boğar” diyen 
Edirne’deki provokatöre gidiyor. Bir başka 
gün Amerika’dan telefon geldi diye havala-
ra uçuyor. Başka bir gün Türkiye’nin Oto-
mobili gibi yerli ve milli projeleri aşağılı-
yor. Bay İnce, sen bu işlerden anlamazsın. 
Almanya’da otomobil fabrikasını gezmek-
le bu işler olmuyor. 
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Dikkat edin, bu şahıs bölücü örgütün men-
suplarına karşı alabildiğine nazik, alabildi-
ğine ezik davranırken, Afrin’i terörden te-
mizlemiş komutanımıza karşı ise o derece 
hoyratça hareket ediyor. Daha düne kadar 
“Biz sırtımızı PYD-YPG’ye dayadık” diye-
rek devlete ve millete posta koyan terör 
sempatizanlarını baş tacı ederken, Türk 
ordusunun şerefli subaylarına dil uzatıyor. 
Bay Muharrem’in ağzından terörle müca-
deleyi duydunuz mu? Bay Kemal’in ağzın-
dan terörle mücadeleyi duydunuz mu? Za-
ten bunların seçim bildirgelerinde bakın, 
terörle ilgili, terörle mücadeleyle ilgili hiç-
bir göremezsiniz. Ne bölücü terör örgütü, 
ne FETÖ, ne diğer terör örgütleri yokmuş 
gibi davranıyorlar. Tam tersine, seçim be-
yannameleri, terör örgütlerinin söylemle-
rinden mülhem ifadelerle dolu. 

Allah aşkına soruyorum… Şimdi sağda sol-
da efelenen bu şahsı, Hataylı kardeşlerim 
tepesine bir yıl içinde 700’e yakın roket 
düşerken, siz hiç ortaklıkta gördünüz mü? 
Afrin’den yapılan saldırılar Reyhanlı’da 
can alırken, siz hiç bu şahsın terör örgü-
tünün aleyhine bir laf ettiğini duydunuz 
mu? Şayet biz bunların çağrılarına kulak 
verip Afrin’e girmeseydik, Hatay hala hu-
zura ve güvene hasret kalacaktı. Biz Afrin’i 
PYD’den temizlemeseydik, teröristler bu-
ralarda kan dökmeye devam edecekti. Eli 
kanlı caniler için kullanmadığı, kullanma-
ya cesaret edemediği ifadeleri, Afrin’i te-
rörden temizleyen kahramanlar için kulla-
nıyor. Hataylı kardeşlerimin kurbanlarla, 

dualarla, gözyaşlarıyla Afrin’e uğurladığı 
kahramanlara hadsizlik, edepsizlik yapı-
yor. Proje desen, eser desen, yatırım-viz-
yon desen zaten yok…

Kalan 16 günde çok çalışmaya var mıyız? 
Kapı-kapı dolaşmaya var mıyız? Dost-
akraba, herkesi aramaya var mıyız? 

Tüm milletvekili adaylarımı sizlere ema-
net ediyorum. 
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Nevşehir!..

Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin şehri Nev-
şehir!..

Kapadokya bölgesinin merkezi Nevşehir!..

Selçuklu’nun yadigârı Nevşehir!..

Osmanlıya yöneticiler yetiştirmiş Nevşe-
hir!..

Peribacalarıyla ayrı bir güzel, vadileriyle 
ayrı bir güzel Nevşehir!..

Turizmin ve tarımın şehri Nevşehir!..

Cumhur İttifakına Halel 
Getirmeye Çalışanlara  

Fırsat Vermeyeceğiz

AK Parti Nevşehir Mitingi | Nevşehir | 8 Haziran 2018
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Seni gönülden selamlıyorum Nevşehir!..

Seni hasretle selamlıyorum Nevşehir!..

Buradan Nevşehir’in bütün ilçelerinde-
ki, köylerindeki kardeşlerime selamla-
rımı gönderiyorum. Tarlada, fabrikada, 
dükkânda, işyerinde, ticarethanesinde ül-
kemiz için, geleceğimiz için, ailesinin rızkı 
için çalışan tüm kardeşlerimi selamlıyo-
rum. Sizlerin aracılığınızla kışın soğuğuna, 
yazın sıcağına, gecenin karanlığına aldır-
madan vatanımızın huzuru için fedakârca 
görev yapan güvenlik güçlerimizi selamlı-
yorum. Her türlü baskı ve yıldırma politi-
kalarına rağmen, dün itibariyle dünyanın 
dört bir yanında sandıklara koşan gurbet-
çilerimizi selamlıyorum.

3 yıllık hasretin ardından tekrar 
Nevşehir’de olmaktan büyük memnuniyet 
duyuyorum. Bugün bizi heyecanla bağ-
rına basan tüm Nevşehirli kardeşlerime 
teşekkür ediyorum. Maşallah bugün yine 
Nevşehir destan yazıyor. Nevşehir tüm 
kalbiyle “Milletin adamına” sahip çıkıyor. 
Nevşehir’in piri Hacı Bektaş’ın dediği gibi;

“Hakk’a talip olan kişi, başka murat isteme,

Dostun seninle beraber, başka vuslat isteme.

Bu dünya bir sofradır, arzular gelir geçer,

Eğer bizi buldun ise, başka murat isteme.”

Biz de sizi bulmuşsak daha ne murat isteye-
lim? Nevşehirli dostlarımız bizimle olduk-
ça, daha ne vuslat isteyelim? Nevşehir’in 
şu muhabbetini gördükten sonra, Allah’tan 
başka ne dileyelim? Bunun için her fırsatta 

“Bize millet yeter, bize Nevşehir yeter” di-
yoruz. Sizlerden aldığımız güç ve cesaretle 
istikbale yürüyoruz. Nevşehir’in şu coşku-
sundan aldığımız ilhamla, 2023’ün, 2053 
ve 2071’in Türkiye’sini inşa ediyoruz.

Şimdi buradan soruyorum!

24 Haziran’da Güçlü Meclis için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Hükümet için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Türkiye için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

Maşallah… Rabbim bu sevdayı nazarlar-
dan korusun. Rabbim muhabbetimizi, da-
yanışmamızı daim eylesin.

Cumhur’un İttifakı  
Kolay Kurulmadı

Değerli kardeşlerim,

Biz bu yola Cumhur İttifakıyla çıktık. Cum-
hur İttifakını beraber koruyacağız. İttifaka 
halel getirmeye çalışanlara fırsat verme-
yeceğiz. Tabanda araya fitne-fesat sokmak 
isteyenlere engel olacağız. Cumhur’un itti-
fakı kolay kurulmadı. Bununla birlikte söz-
de ‘millet ittifakı’ diye ortaya çıkanlar oldu. 
Bunlara da 24 Haziran’da gerekli dersi ve-
receğiz, tamam mı? 
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Son 6 gününü idrak ettiğimiz Ramazan-ı 
şerifinizi tebrik ediyor, Yüce Allah’tan he-
pimizi Kadir Gecesine ve Bayrama kavuş-
turmasını niyaz ediyorum. Rabbim’den 
bu mübarek ayın bereketiyle hanelerimizi 
şenlendirmesini, nuruyla kalplerimizi ay-
dınlatmasını diliyorum. Bu Ramazan’da 
gözyaşını sofralarına katık eden Filistinli, 
Suriyeli, Iraklı, Türkistanlı kardeşlerimize 
Rabbimden sabır ve metanet niyaz ediyo-
rum. İnşallah bu Ramazan, onların huzu-
ra, barışa ve güvenliğe hasret geçirdikleri 
son Ramazanları olur diye dua ediyorum. 

Bu süreçte “İnananlar ancak kardeştir” 
emrini kendimize rehber kılarak tüm 
mazlum ve mağdurların yardımına koş-
maya devam edeceğiz. Başta yakın kom-
şularımız olmak üzere hiçbir kardeşimizi 
zalimlerin insafına terk etmeyeceğiz. Böl-
gemizde emniyet, barış ve istikrar tesis 
edilene kadar mücadelemizi kararlılık-
la sürdüreceğiz. Çünkü biz millet olarak 
“Kuvvetini mazluma değil, zalime kullan” 
diyen Hacı Bektaş-ı Veli’nin geleneğin-
den geliyoruz. Biz “Her insan bir âlemdir” 
diyen Hazreti Mevlana’nın gönül sofra-
sından besleniyoruz. Biz “Bölüşerek tok 
oluruz, bölünerek yok oluruz” buyuran 
Yunus Emre’nin hikmet pınarından içiyo-
ruz. 16 yıldır “İnsanı yaşat ki devlet yaşa-
sın” anlayışıyla ülkemize ve milletimize 
hizmet ediyoruz. Hiç kimseyi ötekileştir-
meden, hiçbir vatandaşımızı ötelemeden, 
insanlarımızın etnik kimliğine, inancına, 
kılık kıyafetine bakmadan hepsini bağrı-
mıza basıyoruz. Onun için, bir olalım, iri 
olalım, diri olalım, 81 milyon kardeş ola-
lım, hep birlikte Türkiye olalım.

Bölgemizde fitneyi değil, kardeşliği büyü-
teceğiz. Ülkemizde husumeti değil, muhab-
beti güçlendireceğiz. Kavganın değil, barı-
şın mücadelesini vereceğiz. Gerilimi değil; 
dayanışmayı, kaynaşmayı artıracağız. Ay-
rışmanın değil, kenetlenmenin savunucu-
luğunu yapacağız. 80 milyona gönül diliy-
le, Hacı Bektaş’ın, Yunus’un, Mevlana’nın, 
Hacı Bayramı Veli’nin muhabbet diliyle 
konuşmayı sürdüreceğiz. Anadolu’nun be-
reketli topraklarında kesinlikle fitnenin, 
kinin, nefretin boy vermesine müsaade et-
meyeceğiz. 

İşte bunun için her gittiğimiz yerde “Vakit 
Birlik Vakti diyoruz. 

İşte bunun için Diyarbakır’dan Edirne’ye, 
Erzurum’dan Hatay’a kadar ülkemizin 
dört bir köşesinde  “Vakit Kardeşlik Vakti” 
diyoruz.

Daha başka ne diyoruz?

“Vakit Nevşehir Vakti, Vakit Türkiye Vakti 
diyoruz.

24 Haziran’da sizlerden Türkiye’nin huzu-
ru, bölgemizin istikrarı için mührü Cum-
hur İttifakı’na, AK Parti’ye basmanızı isti-
yoruz.

Nevşehir!

24 Haziran’da Türkiye’yi şahlandırıyor 
muyuz?

24 Haziran’da Nevşehir’den sandıkları pat-
latıyor muyuz?



Recep Tayyip ERDOĞAN

488

Güçlü Meclis diyor muyuz?

Güçlü Hükümet diyor muyuz?

Güçlü Türkiye diyor muyuz?

Maşallah… 

Milletin Elinden 
Cumhurbaşkanını Seçme  
Yetkisini Almak İçin Kirli 
Hesaplar Yapıyorlar

Değerli kardeşlerim,

Nevşehir bugüne kadar bizi hiç mahcup 
etmedi, yalnız bırakmadı. 2002’den beri 
girdiğimiz tüm seçimlerde Nevşehir, tav-
rını demokrasiden,  adaletten, kalkınma-
dan yana koydu. Bugüne kadar Nevşehir, 
daima AK Parti’nin, milli iradenin kalesi 
oldu. 16 Nisan Halkoylamasında da Nev-
şehir yine bu güzel geleneğini bozmadı. 
Yüzde 65,6 gibi Türkiye ortalamasının 
çok üzerinde bir oy oranıyla Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemine “EVET” dedi. 
Ben tarihi referandumda EVET diyerek 
Türkiye’nin önünde yepyeni bir sayfa açan 
bütün Nevşehirli kardeşlerime teşekkür 
ediyorum.

Şu gerçeği bir kez de Nevşehir’de ifade et-
mekte fayda görüyorum. Kimse Türkiye’yi 
eskinin o krizli, kaoslu, istikrarsız, güven-
siz günlerine geri döndüremez. Bu ülkenin 
artık böyle kavgalarla kaybedecek tek bir 
anı dahi yoktur. Millet iradesinin vesaye-

tin keyfine bırakılmasına artık kimse göz 
yumamaz. Buna rağmen, muhalefet 24 Ha-
ziran sonrası eski sisteme dönmekten söz 
edebiliyor. 16 Nisan’da milletin ortaya koy-
duğu güçlü iradeyi yok saymak için kendi-
lerince tezgâh kuruyorlar. Milletin elinden 
Cumhurbaşkanını seçme yetkisini almak 
için kapalı kapılar ardında kirli hesaplar 
yapıyorlar. 

Biz boşuna bunlara “Milli irade hırsızları” 
demiyoruz. Biz boşuna bunlara “Eski Tür-
kiye ittifakı” demiyoruz. Biz boşuna bun-
lara “Yıkım ekibi” demiyoruz. Türkiye’nin 
önünü açacak hiçbir teklifleri, hiçbir pro-
jeleri yok. Milletin derdine derman olacak 
tek bir önerileri dahi yok. Ekonomide, ti-
carette, turizmde, dış politikada millete 
sunacakları bir tane bile hedefleri yok. 
Komünistler geçmişte İstanbul Boğazın-
daki köprüler için ne diyordu? Köprüleri 
satacağız, yıkacağız. Biliyorsunuz, üçüncü 
köprüyü bu kardeşiniz yaptı. Şimdi sözde 
İnce ne diyor? “Dördüncü köprüyü de ben 
yapacağım.” Ya sen neyi yapacaksın? Sizin 
böyle maharetleriniz var mı? Dikili ağacı-
nız yok. Bunlar ya yıkmanın derdindeler, 
ya da Nevşehirli kardeşlerimin ifadesiyle 
“Komşu bağından sepet doldurma” nın pe-
şindeler.

Miting meydanlarında “yapacağım, edece-
ğim” dedikleri vaatlerin çoğunu biz zaten 
gerçekleştirdik. Onların hayallerinin ula-
şamayacağı bir noktaya ülkemizi biz zaten 
taşıdık. 18 yaş altı evlatlarımıza ücretsiz 
sağlık hizmetini sağlayalı yıllar oldu. Sayın 
İnce’nin genel başkanı geçmişte SSK genel 
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müdürlüğü yaptı. O’nun bu ülkeyi ne hale 
getirdiğini biliyorsunuz değil mi? O döne-
mi yaşayanlar bilir. Şimdi yahu biz bunlara 
oy mu vereceğiz? Açacağız dedikleri Tek-
noloji Liseleri, Mekatronik Mühendisliği 
bölümleri yıllardır mezun veriyor. AR-GE 
konusunda Türkiye, 900 tane ARGE mer-
keziyle adından uluslararası düzeyde söz 
ettiren bir ülke konumuna geldi. 

Bırakın millete ufuk çizmeyi, 16 yılda 
Türkiye’nin nereden nereye geldiğinin far-
kında bile değiller. Derslerine çalışmaya 
bile zahmet etmiyorlar. Milletin huzuruna 
çıkmadan önce ev ödevlerini dahi doğru 
düzgün yapmıyorlar. Vizyonsuzlukları, 
çapsızlıkları, kifayetsizlikleri her yerde 
kendini belli ediyor. Allah aşkına beyanna-
me diye açıkladıkları ‘karalama defterinde’ 
terör konusunda doğru düzgün tek bir ifa-
de yok. Sayın İnce’nin teröre karşı bir tavır 
aldığını gördünüz mü? 6-7 Ekim olayları-
nın müsebbibi olan şahsı cezaevinde ziya-
ret ederek farklı hesapların peşine düştü. 
Bunlar Ankara’dan İstanbul’a sözde adalet 
yürüyüşünde de teröre destek verenlerle 
kol kola yürümediler mi?  

Peki, bunlarda ne var? Bolca yıkım var, 
durdurma var, kapatma var. Şehir hastane-
lerinin kapısına kilit vurma vaadi var. 29 
Ekim’de açmaya hazırlandığımız dünya-
nın en büyük havalimanını çürümeye terk 
etme var. Milletin elinden cumhurbaşka-
nını seçme yetkisini gasp etme var. Afrin’i 
teröristlere dar eden komutanlarımızın 
apoletlerini sökme var. 6-8 Ekim’de Kobani 
bahanesiyle milleti biri birine kırdıranları 

mahkemeden kaçırma sözü var. Türkiye’yi 
Pensilvanya’daki şarlatana altın tepside 
sunma niyeti var. Şarlatan ne diyorsa, Kı-
lıçdaroğlu da, Muharrem de, diğerleri de 
aynı şeyleri söylüyor. Sınırlarımızı bölü-
cü örgütün insafına terk etme hesabı var. 
Türkiye’yi tekrar eski karanlık, kötü günle-
rine döndürme vaadi var.

Hatırlayın, geçmişte ne demişlerde? Afrin’e 
girmeyin. Talimatı verdim ve girdik. Sin-
car ve Kandil’e de gerekirse gireriz. Ülke-
mizi rahatsız eden kim varsa biz oradayız. 

Nevşehir!

24 Haziran’da bu oyunu bozuyor muyuz?

24 Haziran’da yıkım ittifakını sandığa gö-
müyor muyuz?

Bir kez daha büyük ve güçlü Türkiye diyor 
muyuz?

Nevşehir’den de bu beklenir. Milli irade-
nin şehri Nevşehir’den ancak böylesi bir 
duruş beklenir.

Madem Ufuk Çizemiyorsunuz, 
Bari Milletin Ufkunu Karartmayın

Değerli kardeşlerim,

Tabi biz eski Türkiye heveslisi bu yıkım eki-
bini dikkate almadık, almıyoruz. Hizmet, 
istihdam, üretim düşmanı bu kifayetsizle-
re Hünkâr Hacı Bektaş’ın şu sözüyle cevap 
veriyoruz. Ne diyor Hünkar: “Hamı Pişire-
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mezsen Bari Pişmişi Ham Etme.” Evet… Biz 
de bunlara aynısını söylüyoruz. Madem 
hamı pişiremiyorsunuz, bari pişmişi ham 
etmeyin. Madem yapamıyorsunuz, bari ya-
pılmış olanı yıkmaya niyetlenmeyin. Ma-
dem ufuk çizemiyorsunuz, bari milletin 
ufkunu karartmayın. Madem yeni bir pro-
jeniz yok, bari gözünüzü mevcutlara dik-
meyin. Madem yönetme kabiliyetiniz yok, 
öyleyse yönetenlere engel olmayın. Hâsılı 
bu millet size “Yeter ki gölge etmeyin, baş-
ka ihsan istemez” diyor. Çünkü benim Nev-
şehirli kardeşim emaneti kime vereceğini 
çok iyi biliyor. Türkiye kimin hizmet si-
yaseti, kimin istismar siyaseti güttüğünü; 
kimin kurusıkı attığını, kimin de sözünün 
eri olduğunu gayet iyi görüyor.

Her zaman söylüyorum, bizi en iyi yine 
hizmetlerimiz anlatıyor. Biz en iyi 16 yılda 
ülkemize kazandırdığımız eserler anlatı-
yor.16 senede sadece Nevşehir’e toplam 
7,2 milyar (katrilyon) liralık yatırım yaptık. 

Evlatlarımız en iyi şartlarda eğitim alsın 
diye 1.646 adet yeni derslik açtık. Nevşe-
hir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini kur-
duk. Öğrencilerimiz için 6 bin 56 kişilik 
yükseköğrenim yurtları açtık. Nevşehir ve 
Ürgüp’te iki yıla kadar 750 kişilik yurtlar 
daha açıyoruz. Nevşehir ve Acıgöl’e genç-
lik merkezi, sporcu fabrikası, kapalı yüzme 
havuzu, futbol sahaları yaptık.

Sağlıkta, 9’u hastane olmak üzere toplam 
21 tesisi şehrimize kazandırdık. Dr. Şevki 
Atasagun Devlet Hastanesine 100 yataklı 
bir ek bina yaparak hastanemizi büyütüyo-
ruz. Bununla birlikte 5 adet sağlık tesisimi-
zin inşası devam ediyor.

TOKİ vasıtasıyla Nevşehir’de 9 bin 259 ko-
nut projesini hayata geçirdik. 

87 kilometre olan bölünmüş yol uzunlu-
ğunu 280 kilometreye çıkardık. Toplam 
maliyeti 354 milyon lira olan 7 adet yol 
projemizin yapımı devam ediyor. Tarihi İb-
rahim Paşa Köprüsünü restore ettik.

Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayse-
ri hızlı tren projesi, iki turizm bölgemizi, 
Akdeniz ve İç Anadolu’yu birbirine bağla-
yacak olan çok önemli bir ulaştırma proje-
sidir. 530 kilometre uzunluğa sahip hattın 
proje bedeli 11,5 milyar(katrilyon) liradır. 
Hem yük, hem de yolcu taşımacılığı yapıla-
cak hattın 4 kesim halinde etüt proje çalış-
maları sürüyor.

Mevcut Kapadokya Havalimanımızın yol-
cu kapasitesi yıllık 700 bin… Havalima-
nımıza yeni bir dış hatlar terminal binası 
yapmayı planlıyoruz.

Kapadokya’yı yıllık 2 milyon 200 bin turis-
tin ziyaret ettiği önemli bir turizm merkezi 
haline getirdik. Nevşehir’de Ayhanlar Ba-
rajını, Avanos Özkonak Barajını, Doyduk 
Barajını, Kozaklı ve Taşlıhöyük Göletleri-
ni tamamlayarak hizmete aldık. Sulama 
projelerimizle 39 bin dekar tarım arazisini 
sulamaya açtık. 17 bin dekar araziyi daha 
sulayacağız. İçmesuyu arıtma tesisiyle şe-
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hir merkezimizin ihtiyacını karşıladık. 

Yaptığımız isale hattı ile de Nevşehir, Acı-

göl, Nar, Göre ve Sulusaray’ın 2050 yılına 

kadar içmesuyu ihtiyacını karşılayacağız.

Nevşehirli çiftçilerimize toplam 1 

milyar(katrilyon) lira tutarında tarımsal 

destek verdik. Yalancı Bay Kemal ne di-

yor? Çiftçiler aç. İşte 1 katrilyon lira deste-

ği biz verdik. Diğer 80 ilimizde olduğu gibi 

Nevşehir’de de hayvancılık yatırımlarını 

destekliyoruz. Nevşehir’de yeni yapılacak 

veya modernize edilecek ahır ve ağılların 

inşaatına yüzde 50 hibe sağlıyoruz.

Acıgöl Ovamızı sit alanı olarak koruma al-

tına aldık.

2002’de Nevşehir’de düzenli depolama 

tesisi yok iken, bugün katı atıklar düzenli 

depolama tesisinde toplanıyor.

Nevşehir’e Teknoloji Geliştirme Bölgesi 

kurduk.

2002’den bugüne toplam 19 bin 530 va-

tandaşımızı İŞKUR aracılığıyla işe yerleş-

tirdik.

Verdiğimiz 205 milyon(trilyon)  lira tuta-

rındaki teşviklerden Nevşehir’de 134 bin 

işverenimiz ve sigortalımız faydalandı. 

24 Haziran’da Nevşehir’den  
Yine Rekor Bekliyorum

Değerli kardeşlerim,

Bu hizmet ve yatırımlar, son 16 yılda 
Nevşehir’e kazandırdıklarımızın adeta 
özetinin özetidir. Bütün bunları hep birlik-
te yaptık. Önümüze çıkarılan engelleri be-
raber aştık. Ülkemizi büyütmenin gururu-
nu beraber yaşadık. Türkiye’yi Avrupa’nın 
6’ncı, dünyanın en büyük 17’nci ekonomi-
si durumuna beraber getirdik. Turist sayı-
mızı 13 milyondan 34 milyona yine bera-
berce çıkardık, inşallah bu yıl 40 milyona 
yine beraber çıkartacağız. 15 Temmuz’da 
FETÖ’cü hainleri beraber bozguna uğrat-
tık. Suriye’nin kuzeyinde ülkemize ku-
rulan tuzağı beraberce bozduk. Doğu ve 
Güneydoğu’da açılan çukurları teröristlere 
beraber mezar ettik. Türkiye’nin son 16 
yılındaki başarılarına beraberce imza at-
tık. Hangi hedeflerimize ulaştıysak omuz 
omuza vererek başardık. 

Şimdi daha fazlasını yapmak istiyoruz. 
Şimdi sizlerden yeni hizmetler için icazet 
istiyoruz. 2023 hedeflerimiz için, 2053 
ve 2071 vizyonlarımız için sizden yetki 
talep ediyoruz. AK Partiyi ve Cumhur İtti-
fakını asla yalnız bırakmayan Nevşehir’in 
24 Haziran seçimlerinde de bir kez daha 
“Durmak yok yola devam” diyeceğini dü-
şünüyorum. Nevşehirli kardeşlerimin 
Türkiye’nin kalkınma hamlesinin birkaç 
siyaset çırağı tarafından durdurulmasına 
izin vermeyeceğine inanıyorum. Ben 24 
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Haziran’da Nevşehir’den yine rekor bekli-
yorum. Sizlerden Türkiye’nin aydınlık ya-
rınları için çok güçlü destek bekliyorum. 
Bizi mahcup etmeyeceğinizi biliyorum.

Nevşehir!

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Nevşehir Vakti diyor muyuz? 

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun.

Sözlerime son verirken ahde vefanız, mu-
habbetiniz için her birinize teşekkür ediyo-
rum. Allah yolumuzu açık etsin diyorum.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Kalın sağlıcakla. 
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Kayseri!..

Gadasını aldığım Kayseri!..

Erciyes gibi dik duruşlu Kayseri!..

Ovaları gibi engin gönüllü Kayseri!..

Selçuklu şehri, Osmanlı şehri, Cumhuriyet 
şehri Kayseri!..

Sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, eğitimiy-
le Türkiye’nin lokomotifi Kayseri!..

Şehitleriyle, gazileriyle, alimleriyle, arifle-
riyle milletimizin iftiharı Kayseri!..

Ey Muharrem, Eğer Bu 
Seçimlerden Birinci 
Çıkamazsan, Bu İşi  

Bırakmaya Hazır mısın?

AK Parti Kayseri Mitingi | Kayseri | 8 Haziran 2018
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Yoldaşım, dava ve kader arkadaşım Kayseri!..

Seni kalpten selamlıyorum Kayseri!..

Buradan sizler aracılığıyla, Kayseri’nin 
tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki kar-
deşlerime selamlarımı yolluyorum. 

Kayseri bugüne kadar bizi hiç yalnız bı-
rakmadı. Şimdi bir kez daha Kayseri’nin 
desteğine ihtiyacımız var. Türkiye, 24 
Haziran’da sadece Cumhurbaşkanı ve mil-
letvekillerini seçmeyecek. Aynı zamanda 
Türkiye, bu seçimle yeni yönetim sistemi-
ne ilk adımını atacak. Ülkenin başına ge-
çecek Cumhurbaşkanı ve Meclis’te görev 
yapacak milletvekilleri, bu dönemde yapa-
cakları çalışmalarla, ülkemizin önümüzde-
ki yarım asrına, bir asrına yön verecekler. 
Bunun için tercihlerimizi çok dikkatli yap-
malısınız. Bir yanda istikrarın ve güvenin 
sembolü olan AK Parti ve Cumhur İttifakı 
var. Diğer tarafta ise kimlerin kimlerle bir-
likte olduğunu sizler çok iyi görüyorsunuz, 
biliyorsunuz. Kendi seçmenlerini bölücü 
örgütün partisine desteğe gönderenlerin 
değirmenine su akıtanları bu millet asla 
unutmaz. Kayseri’den bu CHP’ye oy çıkar 
mı? Hayır çıkmaz. 

Kayseri!..

Bu seçimlerde irademize ve geleceğimize 
bir kez daha sahip çıkıyor muyuz? 

24 Haziran’da Güçlü Meclis için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Hükümet için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Türkiye için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

Kardeşlerim,

Seçimler, demokrasinin er meydanıdır. 
Biz bu meydana, kimsenin gölgesi olarak 
çıkmıyoruz. Biz, kendi cismimizle ve ira-
demizle rakiplerimize meydan okuyoruz.  
Seçim meydanlarında yaptıklarımızı an-
latıyoruz… Halen yapmakta olduklarımı-
zı anlatıyoruz… Yapacaklarımızı anlatı-
yoruz… 2023 hedeflerimizi anlatıyoruz… 
2053 ve 2071 vizyonlarımızı anlatıyoruz. 
Diğerleri ne anlatıyor? Sadece neyi yıka-
caklarını, ülkemizi nasıl eskiye döndüre-
ceklerini anlatıyorlar. Köşeye sıkışınca da, 
“Biz öyle demek istemedik, aslında şunu 
kast ettik” diyerek, hemen sıvışmaya çalışı-
yorlar. Biz bunların cibilliyetini çok iyi bi-
liriz. Bunlara kalsa Türkiye’yi hemen yarın 
1940’lara, 1970’lere, 1990’lara, hatta taş 
devrine geri götürecekler. 

AK Parti, 1.245 Yeni Hastane 
Yaptı, Siz Onları da Yıkacak 
mısınız?

Buradan sizlere ve tüm milletime sesleni-
yorum. Karşınıza yıkma vaadiyle gelenlere 
lütfen şunları sorun: 
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AK Parti, Türkiye’de 284 bin yeni derslik 
yaptı… Siz onları da yıkacak mısınız?

AK Parti, Türkiye’de 585 bin yeni öğret-
men göreve başlattı… Siz onları da işten 
atacak mısınız?

AK Parti, Türkiye’de 131 yeni üniversite 
açtı… Siz onları da kapatacak mısınız?

AK Parti, Türkiye’de 69 milyon kişiye ge-
nişbant internet hizmeti sağladı… Siz onla-
rı da kesecek misiniz?

AK Parti, Türkiye’ye 1.245 yeni hastane, 
130 bin yeni hastane yatağı kazandırdı… 
Siz onları da kaldırıp atacak mısınız?

AK Parti, Türkiye’de 539 bin yeni sağlık 
çalışanını hizmete aldı… Siz onları da kapı 
dışarı edecek misiniz?

AK Parti, Türkiye’de 817 bin vatandaşımı-
zı ev sahibi yaptı… Siz onları da yıkacak 
mısınız?

AK Parti, Türkiye’de 20 bin kilometre yeni 
bölünmüş yol yaptı… Siz bunları yeniden 
tek geliş-tek gidişe mi çevireceksiniz?

AK Parti, Türkiye’de 383 kilometre uzun-
luğa sahip 258 yeni tünel açtı… Siz bunları 
yeniden taşla-toprakla dolduracak mısı-
nız?

AK Parti, Türkiye’de yüksek hızlı tren hat-
ları yaptı, mevcut tren hatlarını modernize 
etti… Siz yeniden kara trene mi dönecek 
siniz?

AK Parti, Türkiye’de 29 yeni havalimanı 
inşa etti, yurt dışı uçuş noktalarının sayısı-
nı 307’ye çıkardı… Siz bunları tekrar kapa-
tacak mısınız?

AK Parti, sadece 6 ilde kullanılan doğalga-
zı 78 ile çıkarttı, çok yakında 81 ile ulaştırı-
yor… Siz bu doğalgaz borularını söküp atıp, 
evleri yeniden kömür sobasına mahkûm 
edecek misiniz?

AK Parti, 525 baraj ve 528 hidroelektrik 
santrali yaptı, 207 içmesuyu tesisi, 1.232 
sulama tesisi açtı… Siz bunları yıkıp yeni-
den suları denizlere mi akıtacaksınız?

AK Parti, 5 milyon hektar alanı ağaçlandır-
dı.. Siz bunları da kökünden sökecek misi-
niz?

AK Parti, 242 milyar(katrilyon)  lira sosyal 
yardım yaptı… Siz gidip bunları garip-gu-
rebadan geri isteyecek misiniz?

AK Parti, yaklaşık 4,5 milyon kişiye 15 
milyar(katrilyon) lira tasarruf teşvik fonu 
ödemesi, 8 milyonun üzerinde kişiye 3,5 
milyar(katrilyon)  lira konut edindirme 
yardımı ödemesi yaptı… Siz bunları geri 
alacak mısınız?

AK Parti, emeklilerin maaşlarını 2 katına, 
3 katına, 4 katına çıkardı, en son bayram 
ikramiyesi getirdi… Siz bunları yeniden 
eski seviyelerine indirecek misiniz?

AK Parti, Türkiye’yi 16 yılda 3,5 kat büyüt-
tü… Siz yeniden küçültecek misiniz?



Recep Tayyip ERDOĞAN

496



497

Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-2

AK Parti, parasından 6 sıfır atarak 
Türkiye’yi daha itibarlı hale getirdi… Siz 
paramızdaki sıfırları yeniden geri getire-
cek misiniz?

AK Parti, ihracatı 36 milyar dolardan 162 
milyar dolara çıkardı… Siz yeniden eski ra-
kama indirecek misiniz?

AK Parti, Marmaray’ı, Avrasya Tünelini, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsünü, Osman 
Gazi Köprüsünü, daha nice dev eseri ül-
keye kazandırdı… Siz bunların hepsini de 
dinamitleyip yerle yeksan edecek misiniz?

AK Parti, savunma sanayinde İHA’ları, Sİ-
HA’ları, tüfekleri, füzeleri, topları, tankları 
yaptı… Siz bunları geçmişte yaptığınız gibi 
yine toprağa gömecek misiniz? Rahmetli 
Nuri Demirağ Sivas’ta ilk yerli uçağımızı 
üretmişti. CHP zihniyeti bu uçak fabrikası-
nı gazocağı fabrikasına dönüştürmekte bir 
beis görmedi. Ey Muharrem, senin ecdadın 
işte budur. 

AK Parti, terör örgütlerinin başlarını gidip 
inlerinde eziyor… Siz yeniden ülkeyi bun-
lara teslim edecek misiniz? Şu ana kadar 
Muharrem’in terörle mücadeleden bahset-
tiğini hiç duydunuz mu? Zaten seçim be-
yannamelerinde terörle ilgili bir tek cümle 
dahi geçmiyor. Sayın Muharrem, Edirne’de 
terörün adeta başı durumunda olan biri-
sini ziyaret etmekle övünüyor. Bu şahıs, 
Yasin Börü’lerin ölümüne neden olan kişi 
değil miydi? 

AK Parti, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
harekâtlarında Suriye’de 4 bin kilometre-

karelik bir alanı güvenli hale getirip sığın-
macıların buraya dönüşlerini sağlamaya 
başladı… Siz buraları yeniden terör örgüt-
lerine bırakacak mısınız? Hatırlayın Bay 
Kemal o zaman ne diyordu? Afrin’e girme-
yin. Biz dinledik mi? Dinlemedik. Niye? 
Çünkü Bay Kemal’in aklıyla hareket edil-
mez. Çünkü onlar teröre yardım, yataklık 
ederler. 

Evet… Milletimden rica ediyorum. Muha-
lefet adayları oy istemek için karşınıza gel-
diğinde, kendilerine lütfen bunları sorun.  

Kayseri!..

Ülkemizin ve şehrinizin geleceğini 24 
Haziran’da bu zihniyete bırakmayacaksı-
nız değil mi? 

Bunun için Güçlü Meclis diyor muyuz?

Bunun için Güçlü Hükümet diyor muyuz?

Bunun için Güçlü Türkiye diyor muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Önümüzdeki Dönemde Türkiye’yi 
2 Kat Daha Büyütmeye Talibiz

Kardeşlerim, 

Biz, bugüne kadar milletimize ne yaptık bi-
liyor musunuz? Sadece hizmet yaptık. De-
mokrasimizi güçlendirerek hizmet ettik. 
Ülkemizi 16 yılda 3,5 kat büyüterek hiz-
met ettik. Şimdi önümüzdeki dönemde 2 
kat daha büyütmeye talibiz. Biz milletimi-
ze şehirlerimizi geliştirerek hizmet ettik. 
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Türkiye’nin diğer 80 vilayetiyle birlikte, 
Kayseri de bu hizmet siyasetinden payına 
düşeni aldı. Kayseri’ye son 16 yılda toplam 
23,5 milyar(katrilyon)   lira tutarında yatı-
rım yaptık. 

Eğitimde, 4 bin 337 yeni derslik kazandır-
dık. İlk ve ortaöğretimde okuyan öğrenci-
lerimize 43 milyon(trilyon) lira tutarında 
eğitim desteği sağladık. Yükseköğrenim 
öğrencileri için 5 bin 917 kişi kapasiteli 
yurtlar yaptık. Önümüzdeki 3 yıl içinde 2 
bin 250 kişilik yurtları daha hizmete alıyo-
ruz.  Kayseri’ye üçüncü devlet üniversitesi-
ni kazandırdık. Kayseri Üniversitesi inşal-
lah yakında faaliyete geçiyor. 

Sağlıkta, 15’i hastane olmak üzere toplam 
42 adet sağlık tesisi yaptık. Kayseri Şehir 
Hastanesi, 1607 yatak kapasitesi, dört ana 
hastane binası, fizik tedavi ve adli tıp bi-
rimleriyle gerçekten abide bir eser oldu. 
Nasıl, şehir hastanemizden memnun mu-
yuz? Şimdi ekranlardan izlediğiniz bu has-
tanelerimizi nasıl buldunuz? Bay Kemal’in 
SSK hastanelerine benziyor mu? İşte Kay-
seriliye de bu yakışır.  İnşallah 30 büyük-
şehrin tamamına bu şehir hastanelerini ya-
pacağız. Ayrıca, 2 adet devlet hastanemizle 
birlikte 3 sağlık tesisinin inşası sürüyor.  

Ülkemizin dört bir yanına Millet Bahçeleri 
kurar da, Kayseri’yi bundan mahrum bıra-
kır mıyız? Eski Hava İkmal Bakım Merkezi-
nin olduğu ve çok uzun zamandır boş olan 
yere, tam 1.500 dönümlük alanı kaplayan 
bir Millet Bahçesi kuruyoruz. İstanbul’daki 
Çamlıca Camii’nin bir benzerini de inşallah 
oraya inşa edeceğiz. Çünkü Kayseri’de şöyle 
muhteşem bir camimiz yok.

Kayseri’de İstinaf Mahkemesini yakında 
faaliyete geçiriyoruz.

TOKİ vasıtasıyla Kayseri ’de 17 bin 790 ko-
nut yaptık.

Kayseri’ye 2002 yılına kadar sadece 83 
kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz 
buna 542 kilometre bölünmüş yol daha 
ekledik. Toplam maliyeti 1milyar 110 
milyon(trilyon)  lira olan 17 adet yol proje-
mizin yapımı devam ediyor. Kayseri-Niğde 
yoluyla birlikte bu 17 yolun tamamı da iki 
yıla kadar bitiyor. Kayseri-Pınarbaşı yo-
lunu, Pınarbaşı ayrımı-Tomarza yolunu, 
Develi-Bakırdağı yolunu bu yıl; Kayseri 
Güney Çevre Yolunu,  Derevenk viyadüğü 
ve bağlantı yollarını ise önümüzdeki yıl ta-
mamlıyoruz.

Daha bitmedi, tüm illerimize Millet Kı-
raathaneleri kuracağız. Millet Kıraatha-
nelerinin içinde kitaplar, ansiklopediler, 
gazeteler, dergiler olacak. Buraya gelen 
gençlerimize, vatandaşlarımıza ücretsiz ik-
ramlar yapılacak. Şu an mimarlarımız 100, 
200, 400, 600 metrekarelik projeler üzerin-
de çalışıyorlar.  Birileri de diyor ki, “Millet 
Kıraathanelerinde kumar mı oynayacak-
lar?” Ya sizin işiniz, gücünüz zaten kumar... 
Biz gençlerimizi o yollardan kurtarmanın 
peşindeyiz. Sorsanız o’na kıraathane nedir 
bilmez, bunlar cello... Kıraathane ne bili-
yor musun? Okuma evi… Yani orada okey 
masaları ve ıskartalar olmayacak. 

Ankara–Sivas Yüksek Hızlı Tren hattına 
bağlantılı olarak; Yerköy- Kayseri arasın-
da toplam maliyeti 2,4 milyar(katrilyon) 
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lira olan yüksek hızlı tren projemizin alt-
yapı uygulama projeleri tamamlandı. Alt-
yapı inşaatı ihalesi için teklifler alındı, yıl 
sonuna kadar inşallah temelini atıyoruz. 
Hedefimiz bu hattı 2020 yılına kadar ta-
mamlayıp hizmete sunmaktır. Yüksek hız-
lı tren olunca, bir de buna gar lazım değil 
mi? Kayseri’ye Yüksek Hızlı Tren Garı yap-
mak için kolları sıvadık, proje çalışmaları 
sürüyor. Kayseri için çok önemli olan bir 
diğer hızlı tren projemiz ise Antalya-Kon-
ya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri hızlı tren pro-
jesidir. Hem yük, hem de yolcu taşımacılı-
ğı yapılacak hattın etüt projesi çalışmaları 
sürüyor. Kayseri-Niğde-Mersin- Osmaniye 
demiryolu hattını elektrikli ve sinyalli hale 
getirerek modernize ediyoruz. Aynı şekil-
de Ankara(Kayaş)-Irmak-Kırıkkale-Sivas 
demiryolu hattını da elektrikli hale geti-
rerek modernize ediyoruz. Kayseri Boğaz-
köprü Lojistik Merkez projemizin birinci 
etabı tamamlandı, ikinci etapta konteyner 
stok sahası, beton sahalar, atölye ve idare 
binaları yapılacak. 

Kayseri’ye, 10 istasyondan oluşan Anafar-
talar-Otogar-Şehir Hastanesi- Nuh Yazgan 
Üniversitesi-YHT Tramvay hattı yapıyo-
ruz. Bu tramvay hattının ihalesine birkaç 
aya kadar çıkıyoruz.

İşte bütün bunlar için, Kayseri CHP’ye mil-
letvekili vermemelidir. AK Parti buradan 
gümbür gümbür çıkmalıdır. Buna hazır 
mıyız? 

Ey Muharrem, Sen Yerli 
Otomobilden Anlamazsın,  
Fizik Öğretmenliğine Devam Et

Bay Muharrem, bizim yerli otomobil pro-
jemizi iptal edeceğini söyledi. Ya BMW’yi 
gidip geziyorsun da, Türkiye’deki yatırım-
ları neden gezmiyorsun? Ey Muharrem, 
yerli otomobilimiz elektrikli olacak. Ancak 
sen bu işlerden anlamazsın. Fizik öğretme-
niyim diyorsun, güzel, sen öğretmenliğe 
devam et! 

Kayseri Havalimanımızın 2002 yılında 
324 bin olan yolcu trafiği, 2017 yılında 2 
milyon 148 bine ulaştı. Kayseri Havalima-
nımızın mevcut terminal binasını sadece 
dış hatlar haline getiriyor, iç hatlar için 
yeni bir terminal binası yapıyoruz. Projesi 
hazırlanan yeni iç hatlar terminal binası-
nın temelini sonbaharda atıyoruz. 

Bugüne kadar Kayseri’ye 7 baraj, 4 gölet 
inşa ettik, 4 barajın inşaatı da halen devam 
ediyor. Kayseri’nin bir nevi denizi olan Ya-
mula Barajı ve Hidroelektrik Santraliyle, 
enerji üretiminden tarımsal sulamaya, su 
sporlarından balıkçılığa, turizme kadar 
birçok alanda şehre katkı sağladık.

Bay Muharrem, şimdi soruyorum!.. Eğer 
sen bu seçimlerden birinci çıkamazsan, 
bu işi bırakmaya hazır mısın? Ama sen de 
bırakmazsın, niye? Siz icazeti aynı yerden, 
yani Pensilvanya’dan alıyorsunuz. 

Son 16 yılda inşa ettiğimiz sulama projele-
ri ile Kayseri’de 353 bin dekar zirai araziyi 
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sulamaya açtık. İnşa ettiğimiz 10 bin 700 
metre uzunluğundaki tünelle Zamantı Ir-
mağından Develi Ovasına suyu aktardık. 
Yapım aşamasındaki 7 adet sulama tesisi-
mizle toplam 505 bin dekar araziyi daha 
sulayacağız.

Son 16 yılda Kayserili çiftçilerimize 1,4 
milyar(katrilyon)  liralık tarımsal destek 
verdik. 

Son 16 yılda Kayseri’ye ödediğimiz 1,5 mil-
yar (katrilyon) liralık teşviklerden 545 bin 
işverenimiz ve sigortalımız faydalandı.

Görüldüğü gibi “Durmak yok, yola devam” 
diyoruz. 

Kardeşlerim,

Geçen gelişimde, “Kayseri kaliteden anlar, 
hele hele siyasetçinin kalitelisinden çok 
daha iyi anlar” demiştim. Aradan yaklaşık 
1 ay geçti. Diğer partilerin Cumhurbaşkanı 
adayları meydana çıktılar. Eminim sizler 
de ağızlarının çalımına, kürsüdeki edala-
rına bakarak hepsini bir tartıya çıkarmış-
sınızdır. Eee.. Şimdi soruyorum size: Kali-
te nasıl? Yerlerde mi sürünüyor? Çok mu 
kötü? Siz bunları dükkânınızda çırak dahi 
yapmaz mısınız? Eyvah!.. Kendimiz için se-
viniyor, ülkemiz için üzülüyoruz. 

Türkiye, böyle bir ana muhalefeti, böyle 
bir ana muhalefet siyasetini hak etmiyor. 
Türk Milleti her şeyin iyisine layıktır, ana 
muhalefetin de iyisine layıktır. 24 Haziran 
seçimleri, ülkemizde her alanda olduğu 
gibi ana muhalefet konusunda da yeni bir 

dönemin başlangıcı olacaktır. Seçimlerden 
sonra o çarkçı genel başkanın da, onun 
“Hadi bakalım gel buraya” diyerek ortaya 
sürdüğü Cumhurbaşkanı adayının da mia-
dı dolacaktır. Diğer adaylar, zaten “dostlar 
alışverişte görsün” adayı… Ülkeyi yönet-
meye değil, kendi postlarını kurtarmaya 
adaylar. Seçimden sonra bu millet, inanı-
yorum ki onlara da anladıkları dilden bir 
mesaj verecektir.  

Kayseri!..

24 Haziran’da Güçlü Meclis için sandıkları 
patlatıyor muyuz?

Güçlü Hükümet için sandıkları patlatıyor 
muyuz?

Güçlü Türkiye için sandıkları patlatıyor 
muyuz?

Kayseri arkamızda olduğu sürece, Allah’ın 
izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz sorun, 
kazanamayacağımız seçim yoktur. 

Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunu-
yorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. 
Kalın sağlıcakla. 
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Ankara!..

Selçuklu’nun, Osmanlı’nın Şehri Ankara!..

İstiklal harbimizin kalbi Ankara!..

Cumhuriyetimizin başkenti Ankara!..

Ali Semerkandi Hazretlerinin, Seyyid Hü-

seyin Gazi Hazretlerinin, Hacı Bayram Veli 
Hazretlerinin, Fatih’in hocası Akşemsettin 
Hazretlerinin ve daha nice gönül sultanla-
rının şehri Ankara!..

Gazi Mustafa Kemal’e, şehit Adnan 
Menderes’e, Merhum Özal’a, Merhum 
Erbakan’a, Merhum Türkeş’e yıllarca ev sa-
hipliği yapmış Ankara!..

Ankara’ya Büyük ve Orijinal Bir 
Millet Bahçesi Yapacağız

AK Parti Ankara Mitingi | Ankara | 9 Haziran 2018
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Bağımsızlığımızın, demokrasimizin, kal-
kınmamızın sembolü Ankara!..

Ülkemizdeki 81 milyon vatandaşımızın 
dertlerinin çare kapısı Ankara!..

Dünyadaki yüz milyonlarca kardeşimizin, 
mazlumun mağdurun umut kapısı Ankara!..

Mazimizi atiye bağlayan kurucu şehir An-
kara!..

Seni kalpten selamlıyorum Ankara!..

Buradan sizler aracılığıyla, Ankara’nın 
tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki kar-
deşlerime selamlarımı yolluyorum. 

Ankara, bugüne kadar verdiğimiz müca-
delelerde hep yanımızda oldu. Vesayetle 
mücadele ederken Ankara yanımızdaydı. 
Kızılay meydanını kaosa boğmak isteyen-
lerin üzerine giderken Ankara yanımız-
daydı. 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe 
girişimine karşı milli iradeye sahip çıkar-
ken Ankara yanımızdaydı. Cumhurbaş-
kanı adayı olduğumuzda Ankara’nın des-
teğini yine yanımızda bulduk. Türkiye’yi 
siyasi belirsizlikten çıkartacak adımları 
atarken Ankara yanımızdaydı. Terör ör-
gütlerine karşı amansız bir mücadele yü-
rütürken Ankara yine yanımızdaydı. Hele 
15 Temmuz gecesi Ankara, tam bir des-
tan yazdı. Meclis’ten Genelkurmay bina-
sının çevresine, Etimesgut’tan Mamak’a, 
Gölbaşı’ndan Yenimahalle’ye, Kazan’dan 
Polatlı’ya kadar Ankara’nın tüm ilçeleri, 
darbecilere karşı kahramanca direndi. 
Darbe girişiminin başarısızlığa uğratılma-

sında, Ankaralı kardeşlerimizin cesareti-
nin çok büyük rolü vardır. O gece Ankara, 
90’ı sivil vatandaşımız, 56’sı polisimiz, 3’ü 
askerimiz olmak üzere tam 149 şehit ver-
di. Ankara’daki gazilerimizin sayısı 1.300’e 
yakın… Darbecilerin en çok kayıp verdiği 
yer de Ankara… Ankara, sadece kendisinin 
istikbalini ve istiklalini korumakla kalma-
dı, tüm Türkiye’nin geleceği için gövdesini 
tanklara, uçaklara, helikopterlere, namlu-
lara siper etti. Böyle bir milletin mensubu 
olmakla iftihar ediyorum. 

15 Temmuz gecesi saat 23:17, ana muhale-
fetin başındaki zat, Atatürk Havalimanı’nı 
kuşatan tankların kontrolünde Bakırköy 
Belediye Başkanının evine kaçıyor. Bay Ke-
mal, kahvesini yudumlarken, çayını içer-
ken bir taraftan da gelişmeleri takip ediyor. 
“Herhangi bir darbe durumunda tankın 
önüne ilk çıkacak kişi ben olurum” diyor-
dun ya, neden tankların karşısına durma-
dın? Yine o gece, birileri de İstanbul’un 
Bağdat Caddesi’nden geçen o tankları al-
kışlıyordu. Herhalde ne demek istediğimi 
anlıyorsunuz. Tencereciler, tavacılar, şucu-
lar-bucular bunları yaparken, Anadolu’nun 
evlatları tankların, F-16’ların, helikopterle-
rin karşısına dikilerek şahadete yürüdüler. 

Hayatımın son 16 yılının büyük bölümünü 
böyle bir şehirde geçirmiş olmaktan iftihar 
ediyorum. Ankara bu kadarla da kalmadı. 
Türkiye’nin en büyük reformlarına öncü-
lük etti, destek verdi. Bugün Türkiye, Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemine adım 
atmaya hazırlanıyorsa, bunda Ankara’nın 
çok büyük katkısı var. 
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Ankara!..

Bu seçimlerde irademize ve geleceğimize 
bir kez daha sahip çıkıyor muyuz? 

24 Haziran’da Güçlü Meclis için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Hükümet için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Türkiye için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

Ankara Savunma Sanayinin de 
Başkenti Konumuna Gelmiştir

Kardeşlerim,

Türkiye’nin siyasi ve ekonomik karar yü-
künü omuzlayan Ankara’yı, buna uygun 
yatırımlarla donatmayı da ihmal etmedik. 
Son 16 yılda Ankara’ya 116 milyar liralık 
yatırım yaptık.

Eğitimde, 15 bin adet yeni derslik yaptık. 
Yükseköğrenim öğrencileri için 10 bin 
731 kişi kapasiteli yurt binalarını faaliyete 
geçirdik. Birkaç yıla kadar 13 bin 800 kişi 
kapasiteli yeni yurt binaları açıyoruz. An-
kara, 303 bin üniversite öğrencisine ev sa-
hipliği yapan bir eğitim şehri… Son 16 yıl-
da 12 yeni üniversite kurarak, Ankara’nın 
bu özelliğini güçlendirdik. Üniversiteleri-
mizdeki araştırma laboratuvarlarını des-

tekleyerek, Ankara’yı aynı zamanda önem-
li bir bilim şehri haline getiriyoruz. 

Sağlıkta, 32’si hastaneden oluşan 137 sağ-
lık tesisini şehrimize kazandırdık. Halen 
yatırım bedeli 5 milyar 110 milyon lira 
olan 14 adet sağlık tesisinin inşası da de-
vam ediyor. Şehir Hastaneleri, Ankara’ya 
sağlıkta bir kez daha sınıf atlatacak. Top-
lamda maliyeti 3 milyar lirayı aşan 3 bin 
704 yataklı Bilkent ve 3 bin 577 yataklı Et-
lik Şehir Hastanelerinin yapımları devam 
ediyor. Bilkent Şehir Hastanesini yakında, 
Etlik Şehir Hastanesini ise önümüzdeki yıl 
içinde hizmete sunuyoruz. Biz tüm bunları 
yaparken, Bay Kemal’i de SSK’dan tanırız, 
hastaneleri nasıl batırdığını iyi biliriz. 

Ankara’da 95 bin konut projesini hayata 
geçirdik.

2002 yılına kadar Ankara’da 466 kilomet-
re bölünmüş yol yapılmıştı. Biz buna 16 
yılda 534 kilometre daha bölünmüş yol ek-
leyerek toplamda 1.000 kilometreye ulaş-
tırdık. Ankara-Niğde otoyolunun yapımı 
devam ediyor, 3 yıla kadar da tamamlanı-
yor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu proje-
miz için önümüzdeki yıl adımları atıyoruz, 
2022 yılına kadar da tamamlamayı hedef-
liyoruz. Ankara-Sivrihisar otoyolu proje-
miz ise 2023 yılında hizmete girecek.

Türkiye’yi son 16 yılda hızlı trenlerle biz 
tanıştırdık. Ankara’yı, Eskişehir, Konya,  
Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul’la bir-
leştirdik. Yapımı devam yeni hızlı tren hat-
larıyla Ankara’yı ülkemizin doğusu-batısı, 
güneyi-kuzeyi ile birleştireceğiz. Ankara-
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Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir Yük-
sek Hızlı Tren projemizin yapımı sürüyor. 
Ankara-Afyonkarahisar-Uşak yüksek hızlı 
tren hattını 2019 yılı Eylül ayında, Uşak-
Manisa-İzmir hattını ise 2020 yılında hiz-
mete açıyoruz. Ankara-Kırıkkale-Yozgat-
Sivas yüksek hızlı tren hattını da inşallah 
önümüzdeki yıl hizmete sunuyoruz. Böyle-
ce ülkemizin dört bir yanına demir ağlarla 
bağlanan Ankara hızlı tren hatlarının kalbi 
olacak. Ankara’ya Yüksek Hızlı Tren Garını 
kazandırdık. 

Başkentray’ı hizmetinize sunduk. Kızı-
lay-Çayyolu, Batıkent-Sincan ve Tando-
ğan-Keçiören metrolarını yaptık. AKM-
Gar-Kızılay metro uzantısının yapımına 
başladık, 3 yıla kadar tamamlanıyor. Keçi-
ören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıl-
dırım Beyazıt Üniversitesi hattının projesi 
tamamlandı, yatırım programımıza da alı-
yoruz. Kuyubaşı-YHT Gar-Kızılay hattında 
güzergâh çalışmaları devam ediyor.

Bunların dışında seçim beyannamemiz-
de açıkladığımız yeni raylı sistemler var. 
ANKARAY’ı ve Metroyu uzatıyoruz. AŞTİ-
ODTÜ arasındaki 5 kilometrelik Batı Hattı 
ve Dikimevi-Doğu Çevre Yolu arasındaki 
10 kilometrelik Doğu Hattı ile ANKARAY’ı 
15 kilometre uzatacağız. Gar ile Ovacık 
arasında 12 kilometrelik, Gar ile Kuyubaşı 
arasındaki 13 kilometrelik iki ayrı metro 
hattı kuruyoruz. 

Kurtuluş mücadelemizin başkenti Ankara 
son 16 yılda savunma sanayinin de baş-
kenti, kalbi konumuna gelmiştir. Dünya-
nın en büyük 100 savunma sanayii firması 

arasında bulunan üç firmamız da başken-
timizdedir. 2016 yılında yıllık 6 milyar do-
ları aşan üretim gücüne ve 2 milyar dolar 
ihracat kapasitesine ulaşan savunma sa-
nayimizin yüzde 80’i Ankara merkezlidir. 
Savunma sanayinde son 16 yılda hayata 
geçirdiğimiz proje sayısı 66’dan 600’e, 
bunların bütçesi 43 milyar dolara ulaştı. 
Bu rakam yeni projeleri de eklediğimizde 
60 milyarı buluyor. Bu sektör, yıllık 1 mil-
yar 250 milyon dolarlık Ar-Ge harcaması 
ile Türkiye’nin en fazla teknoloji yatırımı 
yapan alanı haline geldi. Savunma ve hava-
cılık ihracatı 248 milyon dolardan 2 milyar 
dolara yükseldi.  İhtiyaçların yurtiçinden 
karşılanma oranı yüzde 20’lerden yüzde 
65’lere yükseldi. Karada; Milli tank ALTAY, 
zırhlı araçlarımız KİRPİ, KOBRA, Ejder 
Yalçın… Denizde; MİLGEM Korvetleri, Sü-
ratli Amfibi Gemiler, Amfibi Tank Çıkarma 
Gemileri, Denizaltı Kurtarma Gemisi, Ka-
rakol Botları, SAT botları… Havada; BAY-
RAKTAR silahlı ve silahsız İnsansız Hava 
Araçları, ANKA İnsansız Hava Araçları, 
ATAK Taarruz Helikopterleri, HÜRKUŞ 
Temel Eğitim Uçağı… Diğer alanlarda; Mil-
li Piyade Tüfeği, SOM, Seyir Füzesi, Cirit, 
Tank Savar, Kasırga Füzesi, HİSAR Hava 
Savunma Sistemi, orta ve uzun menzilli 
Tanksavarlar… Evet… Her alanda saymak-
la bitmeyecek birçok yeniliği son 16 yılda 
hayata geçirdik. 

Bizim kararlığımız, Ankara’nın emeğiyle, 
gücüyle, vefasıyla birleştiğinde ortaya işte 
böyle bir fotoğraf çıktı. Önümüzdeki üç 
yıllık dönemde özgün tasarım ve ileri tek-
nolojiyle savunma sanayinde Türkiye’yi 
küresel bir oyuncu haline getireceğiz. 
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Kahramankazan’da 723 hektarlık alana 
Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesini kuruyoruz. Dünyanın sayılı uzay 
ve havacılık bölgelerinden biri olacak bu 
tesisin ihalesi yapıldı, yılsonuna kadar in-
şaatına başlanıyor. 

Bunun yanında, Ankara’ya kurduğumuz 4 
yeni Organize Sanayi Bölgesi ile OSB sayı-
mızı 12’ye ulaştırdık. Başkentte, 82 Ar-Ge 
Merkezi, 20 Tasarım Merkezi kurduk. Bi-
liyorsunuz, Ar-Ge ve Tasarım Merkezle-
rimizde faaliyet gösteren firmalara vergi 
kolaylığı sağlıyoruz, SGK primlerini ödü-
yoruz. Ankara’ya Uzay Sistemleri Entegras-
yon ve Test Merkezini kazandırdık. Artık 
kendi uydularımızı kendimiz yapıyoruz.

Ankara’nın Uzun Zamandır 
Beklediği Fuar Alanını,  
Akyurt’ta Yapıyoruz

Kardeşlerim,

Şimdi geliyorum, sizleri çok mutlu ede-
ceğine inandığım yeni müjdelerimize… 
Bunlardan ilki Ankara’ya kazandıracağı-
mız 55 bin kişilik yeni stadyumumuzdur. 
Bir cumhurbaşkanı adayı çıkıyor diyor 
ki, “Yapılan tüm stadyumları yıkacağım.” 
Mevcut 19 Mayıs Stadının yerine, ulusla-
rarası standartlara uygun, dünya çapında-
ki şampiyonaların final karşılaşmalarına 
ev sahipliği yapabilecek nitelikte bir stadı 
Ankara’ya kazandırıyoruz. Tüm sosyal ve 
sportif donatılarıyla, 6 bin araçlık otopar-
kıyla, yeşil alanlarıyla bu stat, başkente ya-
kışır bir eser olacaktır. Bu vesileyle, Süper 

Lige çıkan Ankaragücü’müze de başarılar 
diliyorum. Ankaragücü taraftarlarımızın 
da aramızda olduğunu biliyorum. İnşallah 
yeni stadımız, Ankaragücü’müzün şam-
piyonluk karşılaşmalarına da ev sahipliği 
yapacaktır. Mevcut stadın çevresindeki 
amatör spor kulüplerini de unutmadık. 
Onlar için de Anıttepe’de, Gazi Mahallesin-
de, Mamak’ta ve Tenis Kulübü içinde yeni 
tesisler inşa ediyoruz. 

İkinci müjdemiz fuar alanıyla ilgili… 
Ankara’nın uzun zamandır beklediği fuar 
alanını, Akyurt’ta yapıyoruz. Önümüzdeki 
günlerde inşasına başlanıyor ve bir yıl için-
de de tamamlanıyor. 

Üçüncü müjdemiz Millet Bahçemizle il-
gili… Ankara’ya, diğer şehirlerimizden 
daha farklı bir Millet Bahçesi kazandırı-
yoruz. Millet Bahçemizin; Bir ucu, Ankara 
Emniyet Müdürlüğü binasının önündeki 
kavşaktan başlayacak… Eski Hipodrum 
alanını, AKM’yi, yeni yapılacak stadı, Are-
na Kapalı Spor Salonunu, gençlik parkını 
içine alıp… Yeni yapılan Cumhurbaşkan-
lığı Senfoni Orkestrası binasını, Adliye bi-
nasının bulunduğu alanı da kuşatarak… 
Melike Hatun Camiine ve oradan Ulus’taki 
heykele kadar uzanacak… İşte böyle dev 
bir alanda Millet Bahçesini oluşturuyoruz. 
Bu alan içindeki kullanılacak olan tesisler 
kalacak, gereksiz olanlar ortadan kaldırı-
lacak. Dolayısıyla Millet Bahçemiz, içinde 
stadından konser salonuna, kapalı spor 
salonundan camisine kadar çok önemli 
yapıları da olan, gerçekten çok büyük ve 
orijinal bir eser olacak. İngiliz’in 200 bin 
metrekareden oluşan Hyde Park’ı varsa, 
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işte bizim de devasa bir Millet Bahçemiz 
olacak. 

Bu alanın Konya Yolu ile Kazım Karabekir 
Caddesi arasındaki 750 dönümlük kısmı 
müzeler bölgesi olacak. Cumhuriyet dö-
nemi, Osmanlı dönemi, Selçuklu dönemi, 
Roma dönemi, Mezopotamya dönemi ve 
daha eski Anadolu kültürü, burada sergile-
necek. Tabii, bunun için Kazım Karabekir 
Caddesinin yer altına alınması gerekiyor. 
İkinci kısım spor bölgesi olacak. Yeni ya-
pılacak stad, mevcut kapalı spor salonu ve 
diğer spor tesisleri, yeşil alanlarla birleşti-
rilip tüm Ankara’nın hizmetine sunulacak. 
Spor tesisleriyle Gençlik Parkı arasındaki 
ağaçlı yol, bu iki bölümün geçiş noktası 
olacak. Opera binasına kadar uzanan böl-
geye gölet yapılacak ve yeşillendirilecek. 
Melike Hatun Caminin önündeki meydan 
daha da genişletilerek, Gençlik Parkıy-
la bütünleştirilecek. Heykelin, Birinci ve 
İkinci Meclis binalarının içinde olduğu 
Cumhuriyet döneminin anıt binaları da, 
Millet Bahçemizin bir başka önemli bö-
lümünü oluşturacak. Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrasının bulunduğu kısım da 
Sıhhiye Meydanıyla bütünleşecek şekilde, 
yeni fonksiyonlar eklenerek bir kültür-sa-
nat bölgesi haline dönüştürülecek. 

Ankara’nın önemli ticaret ve ulaşım böl-
geleriyle kuşatılmış olan Millet Bahçemiz 
yapılırken, geçmişte üzeri kapatılan dere-
lerimizin bir kısmı da yeniden ihya edile-
rek, şehre kazandırılacak. Millet Bahçemi-
zin içinde ulaşım, yaya ve bisiklet yolları, 
çevresinde de tramvay hattıyla sağlanacak. 
Konya Yolu ve Hipodrom Caddesinin üze-

rinin yeşil yollarla geçilerek, Millet Bah-
çemizle Ankapark’ın, onunla birlikte de 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin fiziki te-
masının sağlanması hedefleniyor. Bu pro-
jenin içinde kalacak konser salonumuzun 
inşası önümüzdeki yıl tamamlanıyor. Stad-
yumla ilgili proje çalışmaları tamamlandı, 
yakında ihaleye çıkılıyor. Melike Hatun 
Camimizi ve önündeki meydanı zaten hiz-
mete açtık. Dolayısıyla, Ankara’yı bu güzel 
Millet Bahçesiyle çok kısa bir sürede bu-
luşturacağımızı ümit ediyorum. Ankara’ya 
yakışır be… Şimdiden hayırlı olmasını di-
liyorum. 

Ankara!..

24 Haziran’da tercihimizi bir kez daha hiz-
met siyasetinden yana kullanıyor muyuz?

Ankara!..

24 Haziran’da; “Vakit Birlik Vakti”, “Vakit 
Ankara Vakti”, “Vakit Türkiye Vakti” diye-
rek Cumhurbaşkanlığında şahsıma, mil-
letvekilliğinde AK Parti’ye mührü basıyor 
muyuz?

Hanımlar!..

24 Haziran’a kadar gece gündüz çalışıyor 
muyuz?

Gençler!..

24 Haziran’a kadar tüm gençlerimize AK 
Parti’yi anlatıyor muyuz?

Maşallah…
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Bay Muharrem’in Terörle 
Mücadeleyle İlgili Bir Kelam 
Ettiğini Hiç Duydunuz mu?

Kardeşlerim,

Biz seçim meydanlarında yaptıklarımızı, 
halen yapmakta olduklarımızı ve yapacak-
larımızı anlatıyoruz… Yeni projelerimizi, 
2023 hedeflerimizi, 2053 ve 2071 vizyon-
larımızı anlatıyoruz. Peki, ötekiler ne anla-
tıyor? Sadece yıkmayı anlatıyorlar. Bunla-
ra kalsa Türkiye’yi hemen yarın 1940’lara, 
1970’lere, 1990’lara geri götürecekler. 

Bay Muharrem’in ağzından terörle müca-
deleyle ilgili hiçbir kelam duydunuz mu? 
Peki, ya Bay Kemal’in terörle mücadeleden 
söz ettiğine hiç şahitlik ettiniz mi?  Tabii ki 
duymazsınız. Çünkü bunlar, teröre destek 
verenlerle birlikte Ankara’dan İstanbul’a 
yürümediler mi?  Cumhurbaşkanı adayla-
rı ise, 2015 yılında Diyarbakır’da 53 tane 
Kürt kardeşimin öldürülmesi talimatını 
veren birisini Edirne’de cezaevinde ziyaret 
etmedi mi? Şimdi 24 Haziran’da bunlara 
bir Osmanlı tokadı gerekmez mi? 

Buradan tüm milletime sesleniyor ve diyo-
rum ki, size bu vaatle gelenlere şunları da 
sorun: 

AK Parti, Türkiye’de 284 bin yeni derslik 
yaptı… Siz onları da yıkacak mısınız?

AK Parti, Türkiye’de 585 bin yeni öğret-
men göreve başlattı… Siz onları da işten 
atacak mısınız?

AK Parti, Türkiye’de 131 yeni üniversite 
açtı… Siz onları da kapatacak mısınız?

AK Parti, Türkiye’de 69 milyon kişiye ge-
nişbant internet hizmeti sağladı… Siz onla-
rı da kesecek misiniz?

AK Parti, Türkiye’ye 1.245 yeni hastane, 
130 bin yeni hastane yatağı kazandırdı… 
Siz onları da kaldırıp atacak mısınız?

AK Parti, Türkiye’de 539 bin yeni sağlık 
çalışanını hizmete aldı… Siz onları da kapı 
dışarı edecek misiniz?

AK Parti, Türkiye’de 817 bin vatandaşımı-
zı ev sahibi yaptı… Siz onları da yıkacak 
mısınız?

AK Parti, Türkiye’de 20 bin kilometre yeni 
bölünmüş yol yaptı… Siz bunları yeniden 
tek geliş-tek gidişe mi çevireceksiniz?

AK Parti, Türkiye’de 383 kilometre uzun-
luğa sahip 258 yeni tünel açtı… Siz bunları 
yeniden taşla-toprakla dolduracak mısı-
nız?

AK Parti, Türkiye’de yüksek hızlı tren hat-
ları yaptı, mevcut tren hatlarını modernize 
etti… Siz yeniden kara trene mi döneceksi-
niz?

AK Parti, Türkiye’de 29 yeni havalimanı 
inşa etti, yurt dışı uçuş noktalarının sayısı-
nı 307’ye çıkardı… Siz bunları tekrar kapa-
tacak mısınız?

AK Parti, sadece 6 ilde kullanılan doğalga-
zı 78 ile çıkarttı, çok yakında 81 ile ulaştırı-
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yor… Siz bu doğalgaz borularını söküp atıp, 
evleri yeniden kömür sobasına mahkûm 
mu edeceksiniz?

AK Parti, 525 baraj ve 528 hidroelektrik 
santrali yaptı, 207 içme suyu tesisi, 1.232 
sulama tesisi açtı… Siz bunları yıkıp yeni-
den suları denizlere mi akıtacaksınız?

AK Parti, 5 milyon hektar alanı ağaçlandır-
dı… Siz bu ağaçları da kökünden sökecek 
misiniz?

AK Parti, 242 milyar(katrilyon)  lira sosyal 
yardım yaptı… Siz gidip bunları garip-gu-
rebadan geri isteyecek misiniz?

AK Parti, yaklaşık 4,5 milyon kişiye 15 
milyar(katrilyon) lira tasarruf teşvik fonu 
ödemesi, 8 milyonun üzerinde kişiye 3,5 
milyar(katrilyon)  lira konut edindirme 
yardımı ödemesi yaptı… Siz bunları geri 
alacak mısınız?

AK Parti, emeklilerin maaşlarını 2 katına, 
3 katına, 4 katına çıkardı, en son bayram 
ikramiyesi getirdi… Siz bunları yeniden 
eski seviyelerine indirecek misiniz? 

AK Parti, Türkiye’yi 16 yılda 3,5 kat büyüt-
tü… Siz yeniden küçültecek misiniz?

AK Parti, parasından 6 sıfır atarak 
Türkiye’yi daha itibarlı hale getirdi… Siz 
paramızdaki sıfırları yeniden geri getire-
cek misiniz?

AK Parti, ihracatı 36 milyar dolardan 162 
milyar dolara çıkardı… Siz yeniden eski ra-
kama indirecek misiniz?

AK Parti, Marmaray’ı, Avrasya Tünelini, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsünü, Osman 
Gazi Köprüsünü, daha nice dev eseri ül-
keye kazandırdı… Siz bunların hepsini de 
dinamitleyip yerle yeksan edecek misiniz? 

AK Parti, savunma sanayinde İHA’ları, Sİ-
HA’ları, tüfekleri, füzeleri, topları, tankları 
yaptı… Siz bunları geçmişte yaptığınız gibi 
yine toprağa gömecek misiniz?

AK Parti, terör örgütlerinin başlarını gidip 
inlerinde eziyor… Siz yeniden ülkeyi bun-
lara teslim edecek misiniz?

Evet… Milletimden rica ediyorum.  Muha-
lefet adayları oy istemek için karşınıza gel-
diğinde, kendilerine lütfen bunları sorun.  

İsmail Metin Temel Paşa’nın 
Apoletlerini Sökemezsin

İnce İnce ne demişti? “Göreve geldiğim gü-
nün ertesinde İsmail Metin Temel Paşa’nın 
apoletlerini sökeceğim.” Neymiş? Bir iftar 
davetinde Paşa şahsımı alkışlamış… Tabii 
ki Paşa beni alkışlayacak. Anayasaya göre, 
Başkomutan sıfatı taşıyorum. Önce had-
dini bil, İsmail Metin Temel Paşa’nın apo-
letlerini sen takmadın. O apoletleri millet 
taktı. Dolayısıyla onu sen sökemezsin.  Bu 
ülkede hukuk ve yargı var. 
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Bir de şahsımla ilgili ne diyor, “O nasıl her-
kesi cezaevine attıysa, ben de aynısını yapa-
cağım.” Bay Muharrem, haddini bil… Yine 
bir tanesi Külliye’yi, başka biri de Çankaya 
Köşkü’nü satmanın derdinde. İyice şaşır-
mışlar, bunlara kalsa ülkeyi satarlar.

Ankara!..

Ülkemizin ve şehrinizin geleceğini 24 
Haziran’da bu zihniyete bırakmayacaksı-
nız değil mi? 

Bunun için Güçlü Meclis diyor muyuz?

Bunun için Güçlü Hükümet diyor muyuz?

Bunun için Güçlü Türkiye diyor muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Ankara!..

24 Haziran’da sandıkları patlatıyor mu-
yuz?

Tercihimizi istikrardan ve güvenden yana 
kullanıyor muyuz?

Yeni yönetim sistemiyle Türkiye’yi şahlan-
dırıyor muyuz?

Sizlerin bu coşkusu, bu sevgisi, bu vefası bi-
zimle olduğu müddetçe, Allah’ın izniyle za-
fere ulaştıramayacağımız mücadele yoktur. 

Allah yar, yardımcımız olsun.
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Denizli!..

Tarih, kültür, medeniyet şehri Denizli!..

Tekstilin, termalin, turizmin, travertenin 
başkenti Denizli!..

Merkez Efendi Hazretlerinin, Müftü Ah-
met Hulusi Efendi’nin şehri Denizli!..

Efeler, zeybekler, yiğitler diyarı Denizli!..

“Ey benim, gözümde tüten, göynümde 
biten, datlı ezgili, ince sezgili Denizlim... 
Üveyik gözlüm, sözü özlüm, eli tüfenkli, 
demir yürekli Denizlim… Beni bak! Nası-
sın baken, eyimin?”

Seni, rahmetli Özay Gönlüm’ün bu güzel 
sözleriyle selamlıyorum Denizli!..

Çıraklar “One Minute” 
ve “Dünya 5’ten Büyüktür”  

Diyemez

AK Parti Denizli Mitingi | Denizli | 10 Haziran 2018
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Yaklaşık 2 aylık bir aranın ardından yeni-
den birlikteyiz.  Geçen yıl da Denizli’yi yine 
2 defa ziyaret etmiştik. Gördüğünüz gibi, 
her fırsatta Denizli’ye geliyoruz. Çünkü bi-
zim bu şehirle aramızda, gönülden gönüle 
giden bir yol var. Seni gönülden selamlıyo-
rum Denizli!..

Buradan sizler aracılığıyla, Denizli’nin tüm 
ilçelerindeki, mahallelerindeki kardeşleri-
me selamlarımı yolluyorum. Bu gece idrak 
edeceğimiz mübarek Kadir Gecenizi tebrik 
ediyor, Rabbim ülkemiz, milletimiz ve tüm 
Alem-i İslam için hayırlara vesile kılsın di-
liyorum.

Denizli, istikrarın, güvenin kıymetini iyi bi-
lir. Denizli üretimin, ihracatın, gelişmenin, 
kalkınmanın kıymetini iyi bilir. Denizli hu-
zurun, geleceğe güvenle bakmanın, evlat-
larının yolunu umutla beklemenin kıyme-
tini de çok iyi bilir. Ülkemizi ve Denizli’yi 
bugün bulunduğu seviyeye getirmek için 
hep birlikte çok çalıştık, çok emek verdik, 
çok ter döktük. Yeri geldi vesayetin, yeri 
geldi terör örgütlerinin, yeri geldi dar-
becilerin saldırılarına maruz kaldık. Bay 
Kemal’den, Bay Muharrem’den terörle 
mücadeleyle ilgili bir söz duydunuz mu? 
Onların böyle bir derdi yok ki. Terörist-
lerin destekleriyle Ankara’dan İstanbul’a 
yürümediler mi? Siyasette terörist başı 
olan zatı cezaevinde ziyaret eden Bay Mu-
harrem değil mi? Edirne’deki zat, bölücü 
örgüt PKK’yla işbirliği halinde değil mi? O 
zatın başında olduğu parti PKK’nın siyasi 
uzantısı değil mi? Böyle birini ziyaret et-
mekte bir beis görmeyen Bay Muharrem 
hangi yüzle benim milletimin karşısına çı-

kıyor anlamıyorum. Onlara gereken dersi 
24 Haziran’da vermeye hazır mıyız? Allah 
razı olsun.

Siyasetimizden ekonomimize üzerine tit-
rediğimiz ne varsa hepsini hedef aldılar. 
Şimdi birileri çıktılar, ülkemizin ve Deniz-
li’mizin ne kadar kazanımı varsa hepsine 
de gözlerini diktiler. Denizli buna izin ve-
rir mi? Denizli istikrarının bozulmasına 
izin verir mi? Denizli güven ortamının da, 
güvenliğinin de tehlikeye girmesine izin 
verir mi?

Denizli!..

Bu seçimlerde tercihimizi bir kez daha hiz-
met siyasetinden yana kullanıyor muyuz? 

24 Haziran’da Güçlü Meclis için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi destekliyor muyuz?

24 Haziran’da Güçlü Hükümet için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi destekliyor muyuz?

24 Haziran’da Güçlü Türkiye için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi destekliyor muyuz?

Denizli!..

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Denizli Vakti diyor muyuz? 

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?
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İnşallah, sizlerin desteğiyle İrade, Erdem 
ve Cesaretle Türkiye Şahlanacak.

Bay Muharrem, Seçimlerden 
Birinci Çıkamazsan İstifa 
Edecek misin?

Kardeşlerim,

AK Parti, 16 yıldır bu ülkeye sadece ve sa-
dece hizmet getirmiştir. Biz, eski dönem-
lerde olduğu gibi ülkemizi koalisyonlara, 
krizlere, kaoslara, belirsizliklere mahkum 
etmedik. Karşımıza çıkan sorunlar ne ka-
dar büyük olursa olsun, demokrasi yo-
lundan, kalkınma hedeflerimizden, yatı-
rımlarımızdan, projelerimizden asla taviz 
vermedik. Onlar birbirleriyle “Yenildin de 
yenildin, yenildin de yenildin” kavgası ya-
parken, biz işte bu anlayışla ülkemizi bü-
yüttük de büyüttük, büyüttük de büyüttük. 

Şimdi buradan Bay Muharrem’e sesleniyo-
rum: Eğer seçimlerden birinci çıkamazsan 
istifa edecek misin? Allah’ın izniyle benim 
milletim seni de sandığa gömecek. Görü-
nen köy kılavuz istemez. Çünkü benim 
milletim hizmet siyasetinden yanadır. Bay 
Muharrem daha çırak bile değil. Bu sözüm-
den rahatsız oluyor. Keza genel başkanı da 
hala çırak. Oysa biz ustayız, baş ustalık için 
icazet istiyorum, var mıyız? 

Biz uluslararası camiada elhamdülillah 
Türkiye’mizi büyüttük. Davos’ta “One 
minute” dedik, işi bitirdik. Birleşmiş 
Milletler’de “Dünya 5’ten Büyüktür” diye 
haykırdık. Bunları yapmak liderlik ister, 
bu çıkışları çıraklar yapamaz. 

Yaptığımız yatırımlardan elbette Denizli 
de payına düşeni altı. 16 yılda Denizli’ye 
22,5 milyar (katrilyon) lira tutarında yatı-
rım yaptık. 

Eğitimde, 3 bin 777 adet yeni dersliği şeh-
rimize kazandırdık. Yükseköğrenim öğren-
cilerimiz için 5 bin 90 yatak kapasiteli yurt 
binaları açtık. Birkaç yıla kadar ikisi mer-
kezde, biri Çivril’de toplamda 2 bin 300 
kişilik yeni yurt binalarını daha hizmete 
açacağız.

Denizli’ye, şöyle şanına uygun yeni bir 
stadyum yapıyoruz. Bunun karşılığında 
da, Denizlispor’u süper ligde görmek is-
tiyoruz. Söz mü? Eski stadyumun olduğu 
yeri de Millet Bahçesi haline getiriyoruz.

Sağlıkta, 11’i hastane olmak üzere 28 tesisi 
Denizli’ye kazandırdık. Şehir Hastaneleri 
projelerimiz arasında Denizli de bulunu-
yor. Halen ihale süreci devam eden 1.050 
yataklı Şehir Hastanemizin inşasına inşal-
lah en kısa sürede başlıyor ve hizmete açı-
yoruz. 

Denizli’de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, 
şehit yakınlarımıza gazilerimize, engellile-
rimize, yaşlılarımıza 1,2 milyar (katrilyon) 
liralık destek sağladık. 

TOKİ vasıtasıyla Denizli’de 11 bin 405 ko-
nut projesini hayata geçirdik. Yeni toplu 
konut projeleriyle Denizli’nin imarına kat-
kı vermeyi sürdüreceğiz. 

Denizli’nin bölünmüş yol uzunluğunu 65 
kilometrede devraldık, bunun üzerine 358 
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kilometre daha ekleyerek, 423 kilometre-
ye çıkardık. Maliyeti 1,5 milyar (katrilyon) 
lira olan 11 adet yol projemizin yapımı 
devam ediyor. Denizli-Acıpayam-Yolunun, 
Denizli Çevre Yolunun ve yol üzerindeki 
Honaz Tünelinin yapımları sürüyor. 723 
milyon (trilyon) lira maliyeti olan bu pro-
jenin tamamı önümüzdeki yıl tamamlanı-
yor. Denizli-Çardak yolu dâhil 11 yol proje-
mizin tamamı da önümüzdeki yıl bitiyor. 
Toplam proje bedeli 3,3 milyar (katrilyon) 
lira olan Aydın-Denizli-Antalya Otoyolu-
nun ihalesini 21 Haziran’da yapıyoruz. 
Böylece Ege ile Akdeniz bölgelerini otoyol 
ile bağlamış olacağız. Denizli-Honaz yolu, 
Kelekçi-Dalaman yolu, Gölhisar Bağlantı 
yolu, tarihi Akhan Köprüsü restorasyonu 
gibi toplam 8 yol projemizin yapımına da 
bu yıl başlıyoruz.

Afyon-Denizli-Isparta-Burdur ve Ortaklar-
Aydın-Denizli tren hattını TÜBİTAK’ın 
yaptığı yazılımla, yani yüzde yüz yerli-mil-
li olarak modernize ediyoruz. Bu projenin 
biten kesimlerini etap etap hizmete suna-
cağız. Antalya-Burdur-Denizli-Aydın-İzmir 
hızlı tren projemiz bizim 2023 hedefleri-
mizden biridir.  Antalya-Burdur arasının 
proje çalışmaları bitmek üzere. Ardından 
sıra Burdur-Denizli ve Aydın-İzmir kesim-
lerine gelecek.  Hızlı tren hattımızı, etap 
etap yatırım programına alıp hayata geçi-
receğiz. Böylece ülkemizin kuzeyi ile güne-
yi birbirine hızlı trenle bağlanmış olacak.

Çardak Havalimanı’na yeni bir terminal 
binası yaparak havalimanımızı büyütüp, 
modernleştirdik. Havalimanının, 2002 yı-
lında 37 bin olan yolcu trafiği, 2017 yılın-
da 684 bine ulaştı.

Denizli’ye 14 baraj ve 8 gölet inşa ettik, 4 
baraj ve 5 gölet daha inşa ediyoruz. Son 
16 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 
828 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. 
Şu anda yapımı devam eden sulama tesis-
leri ile 112 bin dekar mümbit araziyi daha 
sulamaya açacağız.

Millet Kıraathaneleri, 
Yavrularımızı Kötü 
Alışkanlıklardan Uzak  
Tutan Mekânlar Olacak

Denizlili çiftçilerimizin beklediği Yenice-
kent İletim Kanalını, Allaha şükür tamam-
layıp hizmete aldık. Bu iletim kanalıyla, 
halen pompajla sulanan 105 bin dekar ara-
ziye, Cindere Barajı’ndan cazibe ile suyu 
aktarıyoruz. Ayrıca sulama şebekesi yeni 
yapılacak olan 44 bin dekar arazi daha, bu 
kanal vasıtasıyla sulanacak. 16 kilometre 
uzunluğundaki bu kanal sayesinde çiftçile-
rimiz ciddi bir yük getiren elektrik masra-
fından da kurtulmuş oluyor. Denizlili çift-
çilerimize son 15 yılda toplam 1,8 milyar 
(katrilyon) liralık tarımsal destek verdik. 
Tarımsal üretimi artırmak için Acıpayam, 
Çivril ve Sarayköy ovalarını sit alanı yapıp, 
koruma altına aldık.

Bay Muharrem, İstanbul Kadıköy’de mi-
ting yapıyor. Burada partililerini  “Hırsız 
Erdoğan” diye bağırtıyor. Hangi delilin 
var terbiyesiz? Man Adaları dediniz, sizle-
ri yargı mahkum etti. Bu iftiranın karşılı-
ğında 197 bin lira tazminat ödeyeceksiniz.  
Bunlarda ne terbiye, ne de ahlak var.  
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Denizli’de toplam 90 bin vatandaşımızı 
İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdik. Son 16 
yılda Denizli için ödediğimiz 1 milyar 338 
milyon (trilyon) lira tutarındaki teşvikler-
den 504 bin işverenimiz ve sigortalımız 
faydalandı. 

Denizli’de bir Teknokent, 6 Ar-Ge Merkezi, 
21 Tasarım Merkezi kurduk.

Yapılan, yapılmakta olan ve yapımına yeni 
başlanacak tüm hizmetlerin şehrimize ha-
yırlı olmasını diliyorum. 

Denizli!..

24 Haziran’da tercihimizi bir kez daha hiz-
met siyasetinden yana kullanıyor muyuz?

Denizli!..

“Vakit Birlik Vakti” diyor muyuz?

“Vakit Denizli Vakti” diyor muyuz?

“Vakit Türkiye Vakti” diyor muyuz?

Bütün bunlar için 24 Haziran’da Cumhur-
başkanlığında şahsıma, milletvekilliğinde 
AK Parti’ye mührü basıyor muyuz?

Hanımlar!..

24 Haziran’a kadar gece gündüz çalışıyor 
muyuz?

Gençler!..

24 Haziran’a kadar tüm gençlerimize AK 
Parti’yi anlatıyor muyuz?

Maşallah…

Bay Kemal ve Bay Muharrem Millet Kıra-
athanelerini öğrenememişler. Muharrem 
ne diyor biliyor musun? “Onlar Millet Kı-
raathanelerinde kek versin, ben de size 
fabrikalarda iş vereceğim” diyor. Bunların 
hayatı yalan… Kıraathanenin ne olduğun-
dan da habersizler. Kıraathaneyi, okey, is-
kambil oynanan kumar mekânları olarak 
görüyorlar. Bay Muharrem, kıraathane 
okuma evidir. Orada kitaplar ve internet 
olacak. Gençlerimiz kıraathanelerde kitap 
okuyacaklar, senin gibi iskambil atmaya-
caklar. Sen ne konuşuyorsun? Anlamadan, 
bilmeden cehaletini ortaya koyuyorsun? 

Geçtiğimiz akşam, şimdi görüntülerde de 
izlediğiniz Zeytinburnu Belediyemize ait 
kıraathaneyi gezdim. İşte burayı AK Parti-
li belediye yaptı. Denizli ve ilçelerinde de 
Millet Kıraathanesi yapacağız. Millet Kıra-
athaneleri, yavrularımızı kötü alışkanlık-
lardan uzak tutan mekânlar olacak. 

Bay Muharrem, Aslında 
Çakma Kılıçdaroğlu’dur

Kardeşlerim,

Türkiye, bu seçimlerde sadece Cumhur-
başkanını, milletvekillerini belirlemekle 
kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin ge-
lecek yarım asrının, bir asrının tercihini 
de yapacak. Bir tarafta, 16 yılda ülkemi-
zi 3,5 kat büyütmüş bir Cumhurbaşkanı 
adayı ve onun partisi var. Diğer tarafta tek 
vaadi yıkmak, kapatmak, atmak, sökmek 
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olan bir ana muhalefet adayı ve onun 
partisi var.  Rozetini çıkartmakla tarafsız 
olduğunu sanıyor. Aslında o yakasından 
partisinin rozetini çıkarmadı, partisi onu 
başından savmak için sahaya sürdü.  Kırk 
yıllık yani, olur mu kani? CHP’nin faşizmi 
bunların ruhuna işlemiş. Attığı her adım-
da, söylediği her sözde, millete o tepeden 
bakışın izlerini görüyoruz. Adı halk olan 
ama tüm tarihi halk düşmanlığıyla dolu 
olan bir partiden başka türlü aday da zaten 
çıkmazdı. 

Her seçimde karşımıza Kılıçdaroğlu çıkı-
yordu, bu defa “Gel bakalım buraya” diye-
rek de olsa Muharrem’i çıkartınca, belki 
farklı olur diye ümide kapıldık. Ama gör-
dük ki, bir ayda Muharrem de başımıza 
kesildi bir küçük Kılıçdaroğlu… Daha doğ-
rusu çakma Kılıçdaroğlu…  Aslı bir yanda, 
çakması öteki yanda, hepsini toplasan bıra-
kınız Türkiye’ye Cumhurbaşkanı, CHP’ye 
bir tane genel başkan etmiyor. Nitekim, 
bunların Cumhurbaşkanlığı filan diye bir 
derdi yok. Bunların tek derdi, seçimden 
sonra CHP Genel Başkanlığı koltuğuna 
kimin oturacağı… Tüm kavgaları, tüm mü-
cadeleleri koltuk için… Bu sebeple, ülkemi-
zin ve milletimizin hiçbir temel meselesiy-
le ilgili, dişe dokunur bir projeleri, vaatleri, 
sözleri bulunmuyor. Tayyip Erdoğan’a sa-
taşarak, AK Parti’ye saldırarak, sadece ken-
di partileri içindeki konumlarını tahkim 
etmeye çalışıyorlar. 

CHP’nin ve adayının, mesela terör örgüt-
leriyle ilgili bir tavrını gördünüz mü? Bay 
Kemal, 15 Temmuz gecesi saat 23:17’de, 
Atatürk Havalimanındaki tankların ara-

sından sıyrılarak soluğu Bakırköy Beledi-
ye Başkanının evinde almıştı.  Ama daha 
önce ne diyordu? Herhangi bir darbe duru-
munda, tankların önüne önce ben çıkarım. 
Hakikaten çıktı be ve darbeyi çayını yu-
dumlarken takip etti! Siz korkaksınız, kor-
kaklar zafer anıtı dikemez. O gece onbinler 
oradaydı, niye karışmadın onların arasına.

Bölücü terör örgütünün işlediği cina-
yetlere dair şöyle açık ve net bir sözünü 
işittiniz mi? Amerika’dan gelen telefon-
larla FETÖ’yü aklamaya, Edirne’de ceza-
evi ziyaret edip PKK’yı arkalamaya ça-
lışmaktan başka bir gayretini duydunuz 
mu? CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin 
Kuzey Irak operasyonuyla ilgili sözlerini 
duydunuz mu? Mealen, “Bana ne askerin 
moralinden” diyor. “Asker de benim mo-
ralimi düşünsün” diyor. Yani, önemli olan 
dağlarda terörist peşinde koşan askerin 
değil, meydanlarda atıp-tutan Muharrem 
İnce’nin moraliymiş… 

Kendileri bile partilerinden ve seçimden 
umutlarını kestikleri için oylarını tezgâha 
çıkartıp diğer partilere pazarlıyorlar. Ney-
miş efendim, filanca partinin barajı geç-
mesi lazımmış, fişmanca partinin daha 
çok oy alması lazımmış… Eee... Siz ne işe 
yarayacaksınız? Bu millet size ana muhale-
fet görevini, oylarınızı götürüp başka par-
tilere peşkeş çekesiniz diye mi verdi? Bu 
millet size ana muhalefet sorumluluğunu, 
milletvekillerinizi sağa-sola paket yapası-
nız diye mi yükledi?

Biz gençlerimize ve tüm milletimize hiz-
met verecek, içinde kitabıyla, ders çalışma 
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yerleriyle, ücretsiz çayı-keki-simitiyle Mil-
let Kıraathanesi açacağız diyoruz.

Kardeşlerim, 

Oy namustur. CHP, kendi oylarını başka 
partilere peşkeş çekmekle her şeyden önce 
demokrasiye ihanet ediyor. Bu hoyrat ta-
vırlarıyla ana muhalefet millet iradesinin 
altını oyuyor. Buradan tüm milletime ses-
leniyorum. Oylarınıza sahip çıkın! İrade-
nize sahip çıkın! Demokrasiye sahip çıkın! 
Kimsenin sizi kendi siyaset mühendisliği 
hesaplarında meze yapmasına izin verme-
yin. Kimsenin ucuz ayak oyunlarıyla irade-
nizi yok saymasına fırsat tanımayın.

Yıkım Ekibinden Herhangi Birini, 
Dükkânınıza Çırak Olarak  
Alır mısınız?

Kardeşlerim,

24 Haziran’da mesele, Türkiye’nin istik-
lali ve istikbali meselesidir. Her kim 24 
Haziran’ı hırslarının, öfkelerinin, kırgın-
lıklarının hesap yeri gibi görürse, sadece 
kendinin değil evlatlarının geleceğini de 
tehlikeye atar. Miting meydanlarına bir ba-
kın… Karşınızda bir yıkım ekibi var, bir de 
inşa ekibi var. İnşa ekibini ve başındaki us-
tayı 16 yıldır tanıyorsunuz. Yıkım ekibin-
dekileri de, en azından şu son 1-1,5 ayda 
bir parça tanıma imkânı buldunuz. Şimdi 
soruyorum size: Bu yıkım ekibindekiler-
den herhangi birini, dükkânınız olsa yanı-
nıza çırak olarak alır mısınız? Dükkânınızı 
emanet etmeyeceğiniz bu insanlara ülke-

nizi, geleceğinizi emanet eder misiniz? Öy-
leyse, 24 Haziran’da sandıkları boş bırak-
mayalım. Sakın öyle bayram tatiline gidip 
de dönmemezlik etmeyin. Nasıl olsa okul-
lar da kapandı deyip rehavete kapılmayın. 
Tatilin telafisi olur, ama sandığın telafisi 
olmaz. İradenize sahip çıkın, oyunuza sa-
hip çıkın. 

Denizli!..

Güçlü Meclis diyor muyuz?

Güçlü Hükümet diyor muyuz?

Güçlü Türkiye diyor muyuz?

24 Haziran’da sandıkları patlatıyor mu-
yuz?

Tercihimizi istikrardan ve güvenden yana 
kullanıyor muyuz?

Yeni yönetim sistemiyle Türkiye’yi şahlan-
dırıyor muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunu-
yorum. 

Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Kalın 
sağlıcakla. 
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Kocaeli!..

Sanayinin şehri Kocaeli!..

Üretimin merkezi Kocaeli!..

Türkiye’nin lokomotifi Kocaeli!..

Barışın, dayanışmanın, vefanın şehri Kocaeli!..

Seni hasretle, muhabbetle selamlıyorum!..

Bugün yine çok farklısın Kocaeli!..

Bugün yine tarih yazıyorsun Kocaeli!..

Bugün yine kabına sığmıyorsun Kocaeli!..

Seni gönülden selamlıyorum Kocaeli!..

Ey CHP, İnançlı İnsanlara 
Çok Çile Çektirdiniz, Siz Asla 

Değişmezsiniz

AK Parti Kocaeli Mitingi | Kocaeli | 10 Haziran 2018
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24 Haziran’da gümbür gümbür akmaya 
var mıyız Kocaeli?

24 Haziran’da sandıkları patlatmaya hazır 
mıyız Kocaeli?

24 Haziran’da zafer sancağını dalgalandır-
maya hazır mıyız Kocaeli?

Erdem, İrade ve Cesaretle Türkiye’yi Şah-
landırıyor muyuz Kocaeli?

Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim, 
uhuvvetimizi, muhabbetimizi daim eyle-
sin. Rabbim, şu mübarek ramazan ayında, 
kardeşliğimizi muhafaza eylesin, duala-
rımızı katında kabul eylesin. İnşallah bu 
gece idrak edeceğimiz Kadir gecenizi teb-
rik ediyor, Rabbim ülkemiz, milletimiz ve 
tüm Âlem-i İslam için hayırlara vesile kıl-
sın diliyorum.

Bugün bizi bir kez daha coşkuyla kucak-
ladığınız için her birinize teşekkür edi-
yorum. Oruca, güneşe ve sıcağa rağmen 
karşımdaki şu sevgi seli, inanın bizi he-
yecanlandırıyor. Sizin sınır ve engel tanı-
mayan şu muhabbetiniz, bizlere daha çok 
çalışma şevki veriyor. Sizlerden aldığımız 
ilhamla “Türkiye kazan biz kepçe” ülkemi-
zi adım adım dolaşıyoruz. Ziyaretlerimiz 
vesilesiyle gönül bağımızı daha da güçlen-
diriyoruz. 

Kocaeli’ne en son Ocak ayında İl Gençlik 
Kollarımızın Kongresi münasebetiyle gel-
dik. 16 Nisan Halkoylamasından 1 ay önce 
yine sizleri ziyaret ettik, toplam 1,3 mil-
yar (katrilyon) liralık yatırım ve hizmetin 

açılış gururunu beraber yaşadık. Cumhur-
başkanlığımız döneminde tam 4 kez farklı 
vesilelerle Kocaeli’ne geldik, sizlerin dert-
lerini dinledik, heyecanınıza ortak olduk. 
Sadece seçim dönemlerinde değil, en az 
yılda bir kez Kocaelili kardeşlerimin ha-
lini-hatırını sorduk. Biz Kocaeli’ni çok iyi 
tanıyoruz. Kocaeli de bizi çok iyi tanıyor. 
Biz sizlerin beklentilerini, umutlarını, ha-
yallerini çok biliyoruz.

Milletimizi Kökenine,  
İnancına, Kılık Kıyafetine  
Göre Bölenlerden Olmadık

Sadece Kocaeli’ni değil, ülkemizin her bir 
köşesini, her bir vilayetini avucumuzun içi 
gibi biliyoruz. Biz siyaseti ikbal için değil, 
millet için, milletimizle beraber yapıyoruz. 
Biz siyaseti makam-mevki için değil, geri-
de hayırla yâd edilecek eserler bırakmak 
için yapıyoruz. Son 16 senedir gecemizi 
gündüzümüze katarak ekonomimizi, ti-
caretimizi, üretimimizi, soframızdaki ek-
meği büyütmek için çalışıyoruz. 16 yıldır 
hiçbir ayrım yapmadan tüm Türkiye’ye, 81 
milyonun her bir ferdine hizmet götürüyo-
ruz.

Âşık Yunus’tan ilhamla; “Ben gelmedim 
kavga için/Benim işim sevgi için/Dost’un 
evi gönüllerdir/Gönüller yapmaya geldim” 
diyerek gönüller yapmanın, kırık kalple-
ri tamir etmenin mücadelesini veriyoruz. 
Bugüne kadar ayrımcılık düşüncesini ka-
pımıza yaklaştırmadık. Milletimizi köke-
nine, inancına, kılık kıyafetine göre bölen-
lerden olmadık. Bay Muharrem çıkmış bu 
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konuda açıklamalar yapıyor. Bu ülkede ba-
şörtülü kızlarımıza neler çektirdiğinizi bil-
meyen mi var? Bu kızlarımız derslere alın-
mıyordu. Başörtülü kızlarımız için ikna 
odaları kuran bayan bir rektör yardımcı-
sını partinize milletvekili yapmadınız mı? 
Bize neyi anlatıyorsun?

Neymiş, annesi örtülüymüş, annenize say-
gım var. Kız kardeşi örtülüymüş, ona da 
saygım var. Ama sana saygım yok. Çünkü 
bu ülkenin inançlı insanlarına çok çile 
çektirdiniz. Benim evlatlarıma da çile çek-
tirenlerden oldunuz. Siz aynı kafasınız, 
hiç değişmediniz. Siz imam hatiplere de 
düşmansınız. Şimdi Bay Muharrem, “Ben 
imam hatibe düşman değilim. İmam ha-
tipte öğretmenlik yaptım” diyor. Sen imam 
hatipte öğretmenlik yapsan ne yazar. Bay 
Kemal de aynı senin gibi… 

Bunlar adeta kalıptan kalıba giren tipler, 
dürüst değiller. Bunlar şehirlerimizi, ver-
dikleri ağırlıklı oylara göre renklere ayı-
ranlardır. Bunlar yeri gelir Cuma Namazı-
na, yeri gelir Cenaze Namazına dururlar. 
Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün 
gibi ol. Yani oy almak için bu numaraları 
niye yapıyorsun?

Şimdi de kafayı Millet Kıraathanelerine 
taktılar. Kıraathane deyince, iskambil oy-
nanan kumarhaneleri algılıyorlar.  Bay 
Kemal, Bay Muharrem, kıraathane oku-
maktır. Şimdi ekranda görüntülerde de 
izlediğiniz gibi, Zeytinburnu’ndaki kıra-
athaneye gelen yavrularımız hem kitap 
okuyorlar hem de derslerine çalışıyorlar. 
Belediyemiz bu çocuklarımıza çeşitli ik-

ramlarda bulunuyor. Ben inanıyorum ki, 
24 Haziran’da milletimiz bu yalancılara 
gerekli olan dersi verecektir. 

Biz, şehirlerimizi oy tercihlerine göre 
renklere ayıranlardan da olmadık. 
Ankara’nın, İstanbul’un, Antalya’nın stan-
dartlarını Bursa’ya, Kocaeli’ne, Balıkesir’e, 
Diyarbakır’a, Artvin’e, Şırnak’a taşımanın 
kavgasını verdik. Geçtiğimiz hafta Diyar-
bakır’daydım. Diyarbakır’da 65 kilometre 
4’er şerit gidişli-gelişli yol yapıp, muhte-
şem bir aydınlatma sistemi kurmuşlar. O 
terörün kol gezdiği Diyarbakır’a kayyımla 
başlayan süreçte çok büyük hizmetler ge-
tirilmiş. Miting ve toplantımızın ardından 
Kadayıfçı Lokman’a uğradık ve orada hal-
kımızla samimi sohbetler ettik.  

CHP’nin bu ülkede dikili bir ağacı yoktur. 
İstanbul’u çamurdan, çöpten, susuzluktan 
kurtaran biz olduk. Kocaeli de böyle değil 
miydi? Kocaeli’ni de CHP’den almadık mı? 
Aldıktan sonra Kocaeli ne hale geldi görü-
yorsunuz. 

AK Parti’nin hedefi Türkiye’yi muasır me-
deniyetler seviyesinin de üzerine taşımak-
tır. AK Parti’nin siyaseti hizmet, eser, pro-
je siyasetidir. Biz yıkmanın, yok etmenin, 
durdurmanın değil, daha iyisini, daha gü-
zelini, çok daha kalitelisini kazandırmanın 
davasını güdüyoruz. İşte bunun için tüm 
illerimizle birlikte Kocaeli’nde de:

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Kardeşlik Vakti diyor muyuz?
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Vakit Bolluk Vakti, Bereket Vakti diyor 
muyuz?

Vakit Kocaeli Vakti diyor muyuz?

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

Bu Ülkenin Cumhurbaşkanına 
Hakaret Edemezsin

Değerli kardeşlerim,

Bizi gerçekten anlamak isteyen, 81 vilaye-
timize kazandırdığımız eserlere, projelere, 
yatırımlara baksın. AK Parti siyasetinin 
sembol şehirlerinden biri Kocaeli’dir. 16 
yılda Kocaeli’ne tam 24 milyar (katrilyon) 
liralık yatırım yaptık.

Evlatlarımız en güzel şekilde eğitim alsın 
diye 9 bin 654 adet yeni derslik inşa ettik. 
50-60 kişinin bir sınıfa doluştuğu, öğren-
menin, ders dinlemenin imkânsız olduğu 
eski Türkiye manzaralarına tamamen son 
verdik. Kocaeli Üniversitesi’ni yeni yatı-
rımlarla daha da büyüttük, güçlendirdik. 
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nü, ikin-
ci bir üniversite olarak 2014 yılında şehri-
mize kazandırdık. Şimdi üçüncü bir üni-
versitenin hazırlıklarını yapıyoruz. 

CHP’nin adayı tutturmuş, “Ben fizik öğ-
retmeniyim” diyor. Fizik öğretmeni ol-
man, sana bu ülkenin Cumhurbaşkanına 
hakaret etme yetkisi vermez. İstanbul 
Kadıköy’de miting yapıyor. Burada parti-
lilerini  “Hırsız Erdoğan” diye bağırtıyor. 
Bana bak Muharrem, önce haddini bile-

ceksin, kendini bileceksin, cinsini bilecek-
sin. Kalkıp da bu ülkenin Cumhurbaşkanı-
na hakaret edemezsin. 

Şehrimizin farklı yerlerinde 14 bin 466 
kişi kapasiteli yükseköğrenim yurdu aç-
tık. Merkezde üç, Karamürsel’de bir adet 
olmak üzere toplamda 3 bin 274 kişi kapa-
siteli yeni yurtları önümüzdeki dönemde 
açıyoruz.

Kocaeli için 33 bin seyirci kapasiteli bir 
stadyum inşa ettik. Ama bu stadın hakkı 
süper ligdir, ona göre… Gebze Kışlasının 
olduğu yerde, yaklaşık 400 dönümlük 
bir alanda bir Millet Bahçesi kuruyoruz.  
SEKA’yı nasıl yaptık, SEKA’dan memnun 
musunuz? Hemen yanına da, Kocaeli’ne 
yakışır bir cami inşa ediyoruz. Bunun ya-
nında Hünkâr Çayırının bulunduğu bölge-
yi de Millet Bahçesi haline getiriyoruz. 

Sağlıkta, 14’ü hastane olmak üzere 80 te-
sisi şehrimize kazandırdık. Şimdi sağlık 
alanında Kocaeli’ni yeni bir lige taşıyoruz. 
İnşası süren Kocaeli Şehir Hastanemiz, 
1.180 yataklı dev bir eser. Şehir hastane-
mizi inşallah 2020 yılının başında tamam-
layıp sizlerin hizmetine sunuyoruz. Ayrıca 
400 yataklı Gebze Fatih Devlet Hastanemiz 
önümüzdeki ay hizmete giriyor.

Kocaeli’nde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, 
şehit yakınlarımıza, gazilerimize, engellileri-
mize, yaşlılarımıza 1,5 milyar (katrilyon) lira 
tutarında bir kaynakla destek olduk.

TOKİ aracılığıyla Kocaeli’nde 19 bin 352 
konut projesini hayata geçirdik.
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Kocaeli’nin bölünmüş yol uzunluğunu iki 
kat artırarak 260 kilometreye çıkardık. 
Kendi sınıfında dünyanın 4’ncü köprü-
sü olan Osman Gazi Köprüsünü sadece 
Kocaeli’ne değil, tüm Türkiye’ye kazandır-
dık. Şehrimizi ilgilendiren bir diğer proje-
miz Kuzey Marmara Otoyoludur. Yapımı 
süren projenin Kurtköy-Akyazı kesiminin 
sözleşme bedeli toplam 4,5 milyar (katril-
yon) lira... İnşallah bu devasa projeyi de 
2020 yılında tamamlıyoruz. İzmit-Kandıra 
Yolu-Tem Otogar Köprülü Kavşağı proje-
mizin İzmit otogar kavşağındaki çalışma-
lar yapıldı. Projenin tamamı iki yıla kadar 
bitiyor. Tem-Gebze geçişinde 6 adet otoyol 
üst geçit köprüsü yapmak için yakında iha-
leye çıkıyoruz. 

Kocaeli’ni İstanbul’a, Ankara’ya ve 
güzergâh üzerindeki şehirlere yüksek hızlı 
tren hattıyla bağladık. Hızlı tren projeleri-
miz tamamlandığında Kocaeli, Türkiye’nin 
doğusundan batısına, kuzeyinden güneyi-
ne birçok il merkeziyle bağlanmış olacak. 
Ülkemizin kendi alanındaki en modern te-
sislerinden biri olan Köseköy Lojistik Mer-
kezinin ilk etabını bitirdik. İkinci etabın 
yapımıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. 
Gebze-Halkalı banliyö hatlarını modernize 
çalışmalarında sona doğru yaklaşıyoruz.

Ne diyor Bay Muharrem? Kanal İstanbul’a 
karşıyım, kafaya bak kafaya… Bunda ufuk 
yok. Geçenlerde bir gemi Boğaz’da yalıya 
çarptı. Eğer bu tanker olsaydı büyük facia 
yaşanırdı. Ama adamın kafası bu işe basmı-
yor. Genel başkanlarının kafası da basmaz. 

CHP’nin adayı, yerli ve milli otomobile de 
karşı. Neymiş, teknolojisi 20 yıl geriymiş… 
Kocaeli, otomobil üretimimizin merkezi-
dir. O zannediyor ki, yerli otomobilimiz 
benzinli veya mazotlu olacak.  Bay Muhar-
rem, milli otomobilimiz elektrikli olacak. 
Tesla’nın sahibi Elon Musk ziyaretimize 
geldi. Musk neden geldi? Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’la iş yapılabilir diye geldi. Ancak 
senin gibi birisiyle bu işler yapılmaz. Niye? 
Sen otomobil diye bir şey düşünmüyorsun 
ki. Şu an biz bir an önce uzaya ulaşmanın 
derdindeyiz, bunun çalışmalarını yapıyo-
ruz. 

Yargı, Hapisteki Cumhurbaşkanı 
Adayıyla İlgili Kararını Bir An 
Önce Vermelidir

Toplam maliyeti 8,5 milyar (katrilyon) lira 
olan Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü ile İstanbul Yeni Havalima-
nı-Halkalı arasındaki hızlı tren projemizin 
çalışmaları sürüyor.

27 bin dekar araziyi sulayan Karamürsel 
Kızderbent Barajını, Kandıra Arıklar Gö-
letini ve Karamürsel Tepeköy Göletlerini 
Kocaeli’ye kazandırdık. Plan-projelerini 
hazırladığımız 5 sulama tesisiyle 49 bin 
dekar araziye daha can suyu olacağız. 
Karamürsel’in içme suyu ihtiyacını karşı-
layacak İhsaniye Barajı, Kandıra Safalı ve 
Karamürsel İnebeyli Göletlerinin yapımla-
rı devam ediyor. 

Kocaelili çiftçilerimize tam 344 milyon 
(trilyon) liralık tarımsal destek verdik.
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Kocaeli’nde 225 bin vatandaşımızı İŞKUR 
vasıtasıyla işe yerleştirdik. İşveren ve si-
gortalılarımıza toplam 4 milyar 671 bin 
liralık teşvik sağladık. 

Kocaeli’nde 5 Teknokent, 95 Ar-Ge Merke-
zi ve 10 Tasarım Merkezi kurduk. Bütün 
bunların yanı sıra, Gebze’de temelini attı-
ğımız Bilişim Vadisi, ülkemizin bu alanda 
kendi teknolojisini ürettiği ve ihraç ettiği 
bir merkez olacak. 

Yine Gebze’de, milli ÇİP fabrikamızı kuru-
yoruz. 

Kocaeli’ne, General Memduh Tağmaç Kış-
lası alanında 210 bin metrekarelik bir Ada-
let Sarayı yapacağız. 

Körfez-Derince-İzmit-Kartepe Metrosu, 
Kocaeli’nin ulaşımında bir devrim olacak. 
Gebze-Darıca Metrosu da, bu bölgede ke-
sintisiz bir ulaşım sağlayacak. 

İnşallah bu projeleri de yakında hayata ge-
çiriyoruz. 

Kocaeli!

24 Haziran’da “Durmak yok yola devam di-
yor” muyuz?

24 Haziran’da mührü bir kez daha ak parti-
ye basıyor muyuz?

24 Haziran’da Cumhur İttifakını rekora ta-
şıyor muyuz?

Maşallah…

Değerli kardeşlerim,

Bunlar 16 yılda Kocaeli’ne yaptıklarımızın 
sadece bir kısmıdır. Bunlar AK Parti ikti-
darlarının Kocaeli’ndeki 16 senelik hizmet 
dağının görünen kısmıdır. Bu hizmetler in-
şallah 24 Haziran sonrasında hayata geçi-
receklerimizin de referansıdır. Türkiye’de 
dikili ağacı dahi olmayanlar gözlerini bu 
yatırımlara dikmişler. Tek Parti CHP’si 
yıllarında milleti inim inim inletenler, ül-
kemizin kalkınma hamlesini baltalama-
nın peşindeler. Bu ülkede, 18 yıl boyunca 
“Allah-ü ekber” nidasını minarelerimize 
çok görenler, şimdi yeni baskıların, yeni 
yıkımların hesabını yapıyorlar. İmam ha-
tiplerin israf olduğundan bahsediyorlar. 
2023 projelerimizi rafa kaldırmaktan söz 
ediyorlar. Hızlı Tren Hatlarını çürümeye 
terk etmeyi vaat diyorlar. Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesini satmayı konuşuyorlar. 
Dünyanın dört bir ucunda ecdat yadigârı 
eserleri ayağa kaldıran, mazlum ve mağ-
durlara sahip çıkan kurumlarımızı ka-
patmaktan söz ediyorlar. Milletin elinden 
Cumhurbaşkanını seçme yetkisini almak-
tan bahsediyorlar. FETÖ’ye bu ülkenin 
anahtarlarını teslim etmenin hesabı için-
deler. Bu aziz milletten 15 Temmuz’un rö-
vanşını almanın tezgâhını kuruyorlar. Çu-
kura gömdüğümüz bölücü terör örgütünü 
yeniden palazlandırmaya niyetliler. Bay 
Muharrem, Edirne cezaevinde 53 vatan-
daşımızın ölümünden sorumlu olan kişiyi 
ziyaret etti. Bu şahıs, cumhurbaşkanı ada-
yıdır. Hapiste olmasına rağmen propagan-
da konuşması falan yapabiliyor. Ama ona 
bu bile fazla… Çünkü aday olmanın da bir 
ehliyetinin olması lazımdır. Şu anda bu şa-
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hıs tutuklu mu? Tutuklu, bitti. Bir an önce 
yargının kararını vermesi lazımdır. Çünkü 
bu kadar insanın ölümüne neden birini, 
önce o ölenlerin ailelerine sormak gerekir. 
Yasin Börü’nün annesine sormak lazım, ne 
diyorsunuz? 

Bu Çapsızların Niyetlerini 
Gerçekleştirmelerine Rıza 
Göstermeyeceğiz

Türkiye’yi tekrar eski, kötü, ezik, istikrar-
sız günlerine döndürmenin planını yapı-
yorlar. Biz hep yapmaktan, inşa etmek-
ten, ihya etmekten söz ediyoruz, onlar da 
sürekli yıkmaktan, satmaktan, durdur-
maktan bahsediyorlar. Ben Kocaelili kar-
deşimden, laf cambazlıklarıyla paçayı kur-
tarmaya çalışan muhalefetin adaylarına 
şunları sormasını özellikle rica ediyorum. 
Kendilerine, madem geldiğinizde büyük 
projeleri rafa kaldıracaksınız, öyleyse me-
sela şunları da yapacak mısınız diye sorun. 

AK Parti, Türkiye’de 284 bin yeni derslik 
yaptı… Siz onları da yıkacak mısınız?

AK Parti, Türkiye’de 585 bin yeni öğret-
men göreve başlattı… Siz onları da işten 
atacak mısınız?

AK Parti, Türkiye’de 69 milyon kişiye ge-
nişbant internet hizmeti sağladı… Siz onla-
rı da kesecek misiniz?

AK Parti, Türkiye’ye 1.245 yeni hastane, 
130 bin yeni hastane yatağı kazandırdı… 
Siz onları da kaldırıp atacak mısınız?

AK Parti, şu ana kadar 5 şehir hastanesini 
hizmete soktu… Siz onların kapısına da ki-
lit vuracak mısınız? Kocaeli Şehir Hastane-
sinin inşaatını durduracak mısınız?

AK Parti, Türkiye’de 817 bin vatandaşımı-
zı ev sahibi yaptı… Siz onları da yıkacak 
mısınız? Kocaeli’ndeki toplu konutlarda 
yaşayan vatandaşlarımızı kapı dışarı mı 
edeceksiniz? 

AK Parti, Türkiye’de 20 bin kilometre yeni 
bölünmüş yol yaptı… Siz bunları yeniden 
tek geliş-tek gidişe mi çevireceksiniz?

AK Parti, Türkiye’de yüksek hızlı tren hat-
ları yaptı, mevcut tren hatlarını modernize 
etti… Siz yeniden kara trene mi döneceksi-
niz? Kocaeli’nden geçen yüksek hızlı tren 
hattını sökecek misiniz? 

AK Parti, Türkiye’de 29 yeni havalimanı 
inşa etti, yurt dışı uçuş noktalarının sayısı-
nı 307’ye çıkardı… Siz bunları tekrar kapa-
tacak mısınız?

AK Parti, 6 ilde kullanılan doğalgazı 78 ile 
çıkarttı, çok yakında 81 ile ulaştırıyor… Siz 
bu doğalgaz borularını söküp atıp, evleri 
yeniden kömür sobasına mahkûm mu ede-
ceksiniz?

AK Parti, 525 baraj ve 528 hidroelektrik 
santrali yaptı, 207 içme suyu tesisi, 1.232 
sulama tesisi açtı… Siz bunları yıkıp yeni-
den suları denizlere mi akıtacaksınız?

AK Parti, 242 milyar(katrilyon)  lira sosyal 
yardım yaptı… Siz gidip bunları garip-gu-
rebadan geri isteyecek misiniz?
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AK Parti, emeklilerin maaşlarını 2 katına, 
3 katına, 4 katına çıkardı, en son bayram 
ikramiyesi getirdi… Siz bunları yeniden 
eski seviyelerine indirecek misiniz?

Lafı eğip bükmeden bu sorulara mertçe ce-
vap versinler.

Değerli kardeşlerim,

Allah’ın izni, sizlerin teveccühüyle, bu yı-
kım ekibine dört gözle bekledikleri fırsatı 
asla vermeyeceğiz. Sizlerin desteğiyle hiz-
met ve yatırım düşmanlarının heveslerini 
kursaklarında bırakacağız. Yasakçı, bas-
kıcı, diktatör CHP zihniyetinin bir daha 
Türkiye’nin şoför koltuğuna oturmasına 
asla müsaade etmeyeceğiz. “Kargadan baş-
ka kuş, yıkmaktan başka iş tanımayan” bu 
çapsızların niyetlerini gerçekleştirmesine 
rıza göstermeyeceğiz. 16 yılda hep birlikte 
bedel ödeyerek inşa ettiğimiz kardeşlik ik-
liminin zedelenmesine fırsat tanımayaca-
ğız. 81 milyonun kardeşlik gölüne, üç-beş 
kifayetsizin fitne mayası çalmasına asla 
izin vermeyeceğiz. Bunun için çok çalışa-
cağız. Hiçbir ayrım yapmadan Kocaeli’nde 
kapı kapı dolaşacağız. Sıkılmadık el, kapısı 
çalınmadık hane, girilmedik gönül bırak-
mayacağız.

Bizim Kocaeli’nden beklentilerimiz çok 
büyük… Çünkü Kocaeli, 10 Ağustos se-
çimlerinde yüzde 58,5 oy oranıyla şahsı-
mı Cumhurbaşkanlığı makamına getirdi. 
1 Kasım seçimlerinde Kocaeli yüzde 56,5 
ile AK Parti’yi yeniden tek başına iktidara 
taşıdı. 16 Nisan Halkoylamasında Kocaeli, 
yüzde 57 gibi Türkiye ortalamasının çok 

üzerinde bir oranla Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemine EVET dedi. Bugüne 
kadar Kocaeli rotasını asla saptırmadı; tav-
rını kalkınmadan, demokrasiden ve ada-
letten yana koydu.

Şimdi önümüzde çok daha kritik bir seçim 
var. Şimdi önümüzde Türkiye’nin gele-
cek asrına damga vurma fırsatı var. Şimdi 
önümüzde Büyük ve Güçlü Türkiye’yi inşa 
etme imkânı var. Biz yine Kocaeli’nden re-
kor bekliyoruz. 

Kocaeli!..

24 Haziran’da tercihimizi bir kez daha hiz-
met siyasetinden yana kullanıyor muyuz?

Kocaeli!

Cumhur İttifakı’na sahip çıkıyor muyuz?

Kocaeli!

Cumhur’un Adayı’nı Cumhurbaşkanlığı 
makamına taşıyor muyuz?

Kim o aday?

Maşallah, barekallah…

Allah gazamızı mübarek etsin. Allah yolu-
muzu bahtımızı açık etsin. Rabbim hepi-
mizi yeni Türkiye’nin aydınlığına kavuş-
tursun.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun!
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Niğde!

Tarih ve medeniyet şehri Niğde!

Tarımın, turizmin, meyvenin şehri Niğde!

Milli iradenin şehri Niğde!

Seni gönülden selamlıyorum Niğde!

Yiğitler otağı Niğde!

Kahramanlar diyarı Niğde!

Şehit Ömer Halisdemir’in memleketi Niğ-
de!

Seni hürmetle, muhabbetle selamlıyorum 
Niğde!..

Buradan, bu muhteşem meydandan 
Niğde’nin bütün ilçelerindeki, köylerindeki 
kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum.

Kandil’deki Terör 
Bataklığını Kurutacağız

AK Parti Niğde Mitingi | Niğde | 11 Haziran 2018
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Vatanımız için, bayrağımız için, ülkemi-
zin bekası için “Göğ ekin gibi toprağa dü-
şen” tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyorum. Gazilerimize ülkem ve mil-
letim adına şükranlarımı sunuyor, Yüce 
Mevla’dan sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler 
diliyorum. Can borcumuz olan o yiğitleri 
de Mehmet Akif ’in şu muazzam dizeleriy-
le selamlıyorum.

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş as-
ker!  

Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhîd’i...

Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler 
kazsın?

“Gömelim gel seni târîhe” desem, sığmaz-
sın.

Evet… Biz onları sadece toprağa ve tarihe 
değil, asıl kalbimize gömdük. Şehitlerimi-
zin aziz, pak, temiz hatıralarını hafızamıza 
nakşettik. Geride bıraktıkları emanetleri,  
kardeşimiz, evladımız, ana-babamız bildik. 
Şehitlerimizin dökülen mübarek kanlarını 
asla yerde koymadık. Cudi’de var mıyız? 
Gabar’da var mıyız? Tendürek’te var mı-
yız? Beslerderesi’nde var mıyız? Afrin’de 
var mıyız? Cerablus’ta var mıyız? Ama Bay 
Kemal ne demişti? Afrin’e girmeyin… Bay 
Muharrem ne demişti? Afrin’de ne işiniz 
var… Ya sizinle bu ülke yönetilmez. 

Ülkemize saldıranlara bunun bedelini 
ağır ödetiriz ve ödettik. İşte Ömer Halis-
demir’imiz ne yaptı? Hain Semih Terzi’yi 
alnından vurdu. Niye? Çünkü vatan hain-
lerinin hakkı oydu da onun için.  Ömer Ha-
lisdemir’imiz şehit oldu, makamların en 
yücesine ulaştı. Aynı şeklide Ramazan kar-
deşimiz, Kemal kardeşimiz, Vural kardeşi-
miz, Yalçın kardeşimiz, Hakan kardeşimiz 
şehadete yürüdüler. 

Nereye saklanırsa saklansınlar, hangi ine 
girerse girsinler, er ya da geç, teröristler-
den döktükleri şehit kanlarının hesabını 
muhakkak sorduk. Şu ana kadar sadece 
Afrin’de 4500 teröristi etkisiz hale getirdik. 
Hatırlayın, Kuzey Irak’ta Kandil demiştim, 
Sincar demiştim. Oralara da operasyonla-
rımızı başlattık. 20 uçağımızla 14 önemli 
noktayı, silah depolarını yok ettik. 20 uçak 
gitti, vurdu ve döndü. Ama bitmedi, devam 
edecek. 

Bay Muharrem ve Bay Kemal’in 
Terörle Mücadele Diye Bir 
Dertleri Yok

Bu devlet, zalime karşı acımasız, mazluma 
karşı merhametli bir devlettir. Bu devlet, 
hainlerin tepesine hiç ummadıkları anda 
balyoz gibi inen güçlü bir devlettir. Çu-
kur eylemlerinde sokak çetelerini açtık-
ları deliklere gömdük. Fırat Kalkanında 
DEAŞ’lı canileri darmadağın ettik. Zeytin 
Dalı Harekâtında bölücü örgütün Suriye 
kolunu Afrin’den söküp attık. Besler-Dere-
ler Bölgesinde, Cudi’de, Gabar’da, Kato’da 
teröristlerin inlerini başlarına geçirdik. 
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Yurt dışına kaçan 80’in üzerinde FETÖ’cü 
alçağı paketleyip adalete teslim ettik. Peki, 
Bay Muharrem ve Bay Kemal’in ağzından 
terörle mücadele konusunda bir söz duy-
dunuz mu? Onların terörle mücadele diye 
bir dertleri yok. Bay Kemal terörün des-
teklediği kişileri koluna takıp Ankara’dan 
İstanbul’a yürüyor. Bay Muharrem de terö-
rün desteklediği siyasi partinin başkanını, 
sözde cumhurbaşkanı adayını cezaevinde 
ziyaret ediyor. Yani buradan sana oy mu 
gelecek? İşte onun için 24 Haziran çok 
önemlidir. 24 Haziran’da bunlara gerekli 
dersi vermeliyiz.

Bugüne kadar sınırlarımız içinde ve dışın-
da binlerce teröristi etkisiz hale getirdik. 
Şimdi hedefimiz bataklığın en büyüğünü 
kurutmak. Kandil’i, ülkemiz ve milletimiz 
için artık bir tehdit, bir terör kaynağı olmak-
tan çıkarıyoruz. Zeytin Dalı Harekâtından 
hemen sonra başladığımız operasyonlar 
hamdolsun başarıyla sürüyor. İHA’larımız, 
SİHA’larımız, F16’larımız, ATAK helikop-
terlerimiz teröristlere göz açtırmıyor. Sa-
hadaki birliklerimiz teröristlerin inlerine 
doğru adım adım ilerliyor. Muhalefet iste-
mese de, nasıl Afrin’i, Cerablus’u, El Bab’ı, 
Azez’i katil sürülerinden temizlemişsek, 
Kandil’deki terör bataklığını da kurutaca-
ğız. Bölücü örgütün siyasi uzantılarına yol-
daşlık yapanlar rahatsız olsa da, terörü bu 
ülkenin gündeminden tamamen çıkara-
cağız. Tabii öncelikle dün Afrin Operasyo-
nuna yaptıkları itirazların aynısını bugün 
Kandil’e yapan gafillere sandıkta esaslı bir 
ders vereceğiz.

Niğde!

24 Haziran’da Güçlü Meclis diyor muyuz?

24 Haziran’da Güçlü Hükümet diyor mu-
yuz?

24 Haziran’da Güçlü Türkiye diyor mu-
yuz?

Rabbim hepinizden razı olsun.

Değerli kardeşlerim,

Bugün Niğde’ye sadece seçim mitingimizi 
yapmak için gelmedik. Aynı zamanda siz-
lere teşekkür borcumuzu ödemek için de 
geldik. 30 Mart Mahalli İdareler seçimle-
rinden hemen önce Niğde’yi ziyaret etti-
ğimizde, sizlerden söz almış, güçlü destek 
istemiştik. İlk günden beri AK Parti’nin 
yanında olan Niğdeli kardeşlerim bizi 
mahcup etmedi. Niğde’nin dili dualı, müte-
vekkil, mütevazı insanları bize yine sahip 
çıktı. Türk siyasetinin montajlarla, kaset-
lerle esir alınmaya çalışıldığı 30 Mart 2014 
seçimlerinde Niğde yüzde 41 ile AK Parti 
dedi. İhanet çetesinin saldırılarının yoğun-
laştığı 10 Ağustos 2014’te Niğde,  yüzde 59 
ile şahsımı Cumhurbaşkanlığı Makamına 
getirdi. Çukur eylemleriyle geleceğimizin 
karartılmak istendiği 1 Kasım 2015’te Niğ-
de, yüzde 57 ile kaos senaryolarını sandığa 
gömdü. 16 Nisan’da da Niğde, bu demok-
ratik geleneğini bozmadı. Türkiye’nin yeni 
hükümet sisteminin oylandığı bu kritik 
seçimlerde Niğdeli kardeşlerim yüzde 60 
gibi, yine ülkemiz ortalamasının çok üze-
rinde bir oranla “kalıcı istikrar” dedi, “Bü-
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yük ve güçlü Türkiye” dedi. İşte bunun için 
Niğde bizim canımız diyoruz. İşte bunun 
için Niğde bizim gözbebeğimiz diyoruz. 
İşte bunun için Niğde bizim yoldaşımız, 
dostumuz, kardeşimiz diyoruz. Sizlerin bu 
sevgisine, desteğine, teveccühüne layık ol-
manın mücadelesini veriyoruz.

Niğde’yi ayağa kaldırmak, yılların ihmali-
ni gidermek için gece-gündüz demeden ça-
lıştık, çalışıyoruz. Son 16 yılda Niğde’ye 13 
milyar (katrilyon)  liralık yatırım yaptık.

Çocuklarımızın eğitimi için 1.646 yeni 
derslik inşa ettik. İlk ve ortaokulda okuyan 
ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 26 milyon 
lira tutarında burs verdik. Niğde Üniver-
sitesindeki öğrencilerimizin barınma so-
runlarını çözdük. 7 bin 243 kişi kapasiteli 
yükseköğrenim yurtları açtık.  

Niğde Spor Salonun inşası, spor komplek-
sinin ise proje çalışması devam ediyor. 

Bay Kemal, Sen ‘Büyüme’  
Denilen Kavramı İyi Öğren

Sağlıkta Niğde’ye, 6’sı hastane olmak üzere 
25 adet tesis kazandırdık. 300 yataklı Niğ-
de Bölge Hastanesi ve 100 yataklı Bor Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bunlar 
arasında yer alıyor. Ayrıca, 5 adet sağlık te-
sisimizin yapımı devam ediyor. 400 yataklı 
Niğde Devlet Hastanesinin de proje çalışma-
ları sürüyor. Niğde’de ihtiyaç sahibi vatan-
daşlarımıza, şehit yakınlarımıza, gazilerimi-
ze, engellilerimize, yaşlılarımıza 813 milyon 
(trilyon) liralık kaynak aktararak el uzattık.

TOKİ vasıtasıyla Niğde’de bugüne kadar 9 
bin 360 konut projesini hayata geçirdik.

Niğde’nin 62 kilometre olan bölünmüş yol 
uzunluğunu 311 kilometreye çıkardık. Ta-
rihi Hacıabdullah Köprüsü’nü restore edip, 
ata yadigârı eserimize sahip çıktık. Yatı-
rım bedeli 350 milyon (trilyon) lira olan 
7 yol projemizin inşası devam ediyor. 334 
kilometre uzunluğundaki Ankara-Niğde 
Otoyolunun yapımı sürüyor. Bu otoyolun 
tamamlanmasıyla Edirne’den Şanlıurfa’ya 
kadar otoyol bağlantısı kesintisiz sağlan-
mış olacak. İki yıla kadar inşallah tamamı-
nı hizmete açıyoruz.

Karaman-Ulukışla-Mersin hızlı tren hattı 
2,8 milyar (katrilyon) lira maliyeti olan, 
244 kilometre uzunluğuna sahip bir proje-
dir. İnşası iki kesim halinde devam ediyor. 

Geliyorum, diğer hızlı tren projemize… 
Samsun-Kayseri-Ulukışla-Mersin-İskende-
run arasındaki mevcut demiryolu korido-
runa ilave olarak, Samsun-Çorum-Kırıkka-
le-Aksaray-Ulukışla arasında bir hızlı tren 
hattı yapıyoruz. Hem yolcu, hem de yük ta-
şımacılığının yapılacağı hattın nihai proje 
çalışmaları sürüyor, inşallah 2023 yılında 
da tamamlıyoruz. Niğde-Kayseri-Mersin-
Adana-Osmaniye demiryolu hattını sinyal-
li, elektrikli hale getiriyoruz.

Birileri, “Hızlı trenle ne işimiz var” diyor. 
Biz yerli otomobil diyoruz.  “Erdoğan tek-
nolojiyi 20 yıl geriden takip ediyor” diyor-
lar. Ya sen ne diyorsun? Kendine gel... Yerli 
otomobil dizel ve benzinli olmayacak. Mil-
li otomobilimiz elektrikli olacak. Bay Mu-
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harrem, sen bu işlerden anlamazsın. Zaten 
anlayana kadar da 24 Haziran geliyor. Ama 
24 Haziran’dan sonra vakit ayırabilirsem, 
sana bir ders veririz. 

Niğde’ye son 16 yılda 10 baraj, 3 gölet ka-
zandırdık, 5 baraj ve 1 gölet daha inşa edi-
yoruz. Son 16 yılda inşa ettiğimiz sulama 
projeleri ile Niğde’de 23 bin dekar zirai 
araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden 
sulama tesisleriyle 41 bin dekar araziyi 
daha sulamaya açacağız. İçme suyu arıtma 
tesisiyle Niğde şehir merkezine içme ve 
kullanma suyu sağladık. Niğde’nin uzun 
vadede içme ve kullanma suyu ihtiyacını 
karşılayacak olan Ecemiş Kaynakları İçme 
Suyu Tesislerinin projeleri hazırlanıyor. 
Proje hayata geçince Niğde ve Aksaray’ın 
içme suyu problemi kökünden çözülecek.

Niğdeli çiftçilerimize toplam 690 milyon 
lira tutarında tarımsal destek verdik. Hay-
vancılıkla uğraşan Niğdeli çiftçilerimize 
yüzde 50 ila 80 arası hibe veriyoruz.  

Türkiye ilk çeyrekte 7.4’lük bir büyüme 
kaydetti. OECD ülkelerin arasında 1 nu-
mara olduk. G-20 ülkeleri içerisinde ise 
Hindistan’dan sonra ikinci olduk. Bay Ke-
mal Malatya’da çiftçiye, esnafa, “7.4’lük 
büyüme sizin gelirinize yansıdı mı?” diye 
soru sorup kendince kinaye yapıyor.  Bay 
Kemal, sen bu söylediğine Allah aşkına 
inanıyor musun? Önce sen, ‘büyüme’ deni-
len kavramın ne olduğunu iyi öğren, kendi 
ekonomistlerine bir sor. “Bu büyüme ranta 
ait bir büyümedir” diyor.  Büyüme tabii ki o 
rantiye dediğin kesimi de ilgilendirir. Ama 
büyüme işçiye, çalışana, memura, esnafa, 

çiftçiye herkese yansır. İşte az önce anlattı-
ğım, çiftçilere verdiğimiz bu paraları han-
gi kaynaktan veriyoruz. Büyüdüğümüz ve 
güçlendiğimiz için bu paraları veriyoruz. 

Niğde ve Bor’a Organize Sanayi Bölgeleri 
ile bir Teknokent kurduk. 

Son 16 yılda toplam 25 bin Niğdeli vatan-
daşımızı İŞKUR kanalıyla işe yerleştirdik. 
Niğde’ye verdiğimiz 185 milyon liralık teş-
viklerden 118 bin işverenimiz ve sigorta-
lımızın yararlanmasını sağladık. İşte Bay 
Kemal, büyüyen ülke bunu yapar. 

Bu yatırımlarla Niğde, son 16 yılda yepye-
ni bir çehreye kavuştu. Bir dönemin ihmal 
edilmiş, unutulmuş, adeta kaderine terk 
edilmiş Niğde’si, işte bugünkü konumuna 
geldi. İnşallah sizlerin desteğiyle bu hiz-
met ve yatırım kervanını 24 Haziran’dan 
sonra çok daha ileriye götüreceğiz. Bir ta-
raftan devam eden projelerimizi bitirecek, 
diğer taraftan Niğde’ye ve bölgemize yeni 
eserler, yeni hizmetler kazandıracağız.

Bu Zat Hem Aşırı Muhteris,  
Hem de Kifayetsiz

Değerli kardeşlerim,

Muhalefetin adaylarının halini görüyor-
sunuz değil mi? Üç benzemez miting mey-
danlarında seçim vaadi olarak yatırımları 
durdurmaktan, kapatmaktan, projeleri 
rafa kaldırmaktan bahsediyor. Yıkım ekibi 
olarak adeta görev paylaşımı yapmışlar… 
Biri kafayı İstanbul’a inşa ettiğimiz dünya-
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nın en büyük havalimanına takmış. Diğeri 
sabah-akşam şehir hastaneleriyle uğraşı-
yor. Öteki dünyanın dört bir ucunda ecdat 
yadigârı eserlere, mazlum ve mağdurlara 
sahip çıkan kurumlarımızı kapatmaktan 
söz ediyor. İnanın bunların hallerini gör-
dükçe ülkemiz adına, geleceğimiz adına 
üzülüyoruz. 

Dünyanın hangi ülkesine böyle bir muha-
lefet anlayışı var? Siz hiç Avrupa’da yatı-
rım düşmanlığı yapan bir muhalefet parti-
si gördünüz mü? Siz hiç dünyanın gelişmiş 
ülkelerinde havalimanlarını kapatmaktan 
bahseden bir muhalefet adayı işittiniz mi? 
Siz hiç morali yerine gelsin diye cephede-
ki askere sataşan bir Cumhurbaşkanı ada-
yı duydunuz mu? Bay Muharrem çıkmış, 
“Benim moralimi bozmasınlar” diye sağa-
sola posta koyuyor. Bu zat her gün ölümle 
burun buruna Kandil’de terör kamplarını 
vuran askerlerimiz için “Bana ne askerin 
moralinden” diyebiliyor. Bu zat için, terör-
le mücadele eden askerin moralinin hiçbir 
değeri, hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Varsa 
yoksa kendi keyfi, kendi morali… İçinde-
ki kin ve nefret hem diline, hem yüzüne 
vuruyor. Allah aşkına böyle sorumsuzluk, 
böyle bencillik olur mu? Bugün moralini 
bozan bir komutana hadsizlik yapan Bay 
Muharrem,  Allah korusun, yarın moralini 
bozan emekliye, çiftçiye, sanayiciye, poli-
se, memura, esnafa kim bilir neler yapar? 
Daha adaylık sürecinde milletin başına 
diktatör kesilen biri, Allah muhafaza, kol-
tuğa oturunca kim bilir daha ne kesilir? Bu 
zat hem aşırı muhteris, hem de kifayetsiz… 
Bunlar şimdi “Biz başörtüsüne karşı deği-
liz” diyorlar. Neymiş, annesi örtülüymüş, 

annenize saygım var. Kız kardeşi örtülüy-
müş, ona da saygım var. Bunlar ayrı konu-
lar. Sen kendine bak, imam hatiplerin lüks 
olduğunu söylemedin mi? Benim imam 
hatipli olmama da kafayı takmış, “İmam 
hatipli olsaydım cumhurbaşkanı olabilir-
dim” diyor. Sen imam hatipte öğretmenlik 
yapmakla övünüyorsun, ama imam hatip-
liler de senden çektikleri çileyi unutamı-
yorlar. 

Biliyorsunuz seçim beyannamemizde 146 
tane bir birinden kıymetli proje açıkladık. 
Bununla yetinmedik, beyannamemizde 
olmayan daha pek çok projeyi milletimiz-
le paylaştık. Amerika’daki Central Park, 
Londra’daki Hyde Park gibi şehirlerimizin 
merkezlerine inşa edeceğimiz Millet Bah-
çeleri, bu projelerimizden biri… İnşallah 
Niğde’mize de böyle bir Millet Bahçesi ku-
racağız.

Bir diğer projemiz de gençlerimize hizmet 
verecek Millet Kıraathanesi… Biz Kıraat-
hane diyoruz, Bay Muharrem kumarhane 
veya pastane anlıyor. Biz okuma kültürü-
nü yaygınlaştırmak istiyoruz. Türkiye’nin 
dört bir yanına inşallah bu kıraathaneleri 
kuracağız. 

Kızım yurt dışında okurken, kendisini 
telefonla aradığımda hep üniversitenin 
kütüphanesinde olurdu. Kızım kütüpha-
nede ders çalışırmış. Daha sonra kızıma 
bu kütüphanelerin nasıl yerler olduğunu 
sordum. Öğrencilerin rahat ders çalışma-
larını temin etmek için her türlü konfo-
ru sağladıklarını öğrendim. Yani George 
bunu yapıyor da, biz niye yapmayalım? 
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Şimdi Türkiye’nin dört bir yanında biz de 
bunu yapacağız. Biz içinde kitabıyla, ders 
çalışma yerleriyle, ücretsiz çayı-keki-simi-
tiyle, internetiyle gençlerimize yeni bir 
yaşam alanı oluşturmaktan bahsediyoruz, 
Bay Muharrem meydan meydan KEK’ten 
söz ediyor. 

Niğde, Hizmet ve Proje 
Düşmanlarına Fırsat 
Vermeyecektir

Hazreti Mevlana’nın Mesnevi’de anlattı-
ğı çok ibretlik bir fil hikâyesi vardır. Bu 
hikâyeyi özellikle gençlerimizin iyi dinle-
mesini istiyorum.

“Hintliler bir fili halka göstermek için geti-
rip karanlık bir ahıra kapatırlar. Karanlık-
ta, bir file dokunan insanlara, filin ne oldu-
ğunu sorarlar. Sadece hortuma dokunan 
‘Fil oluğa benziyor’ der. Sadece kulağına 
dokunan, ‘Fil yelpaze gibi bir hayvandır’ 
der. Sadece ayağına dokunan, ‘Fil bir direğe 
benziyor’ der. Hepsi doğrudur ama hiçbiri 
gerçek anlamda fili tarif edemez. Bunun 
üzerine Hazreti Mevlana altın değerindeki 
şu tavsiyeyi yapar. Denizi gören göz başka, 
köpüğü gören göz başkadır. Köpüğü bırak 
da denizin gözüyle bak sen… Ne şaşılacak 
şey! Köpüğü görüyorsun da denizi görmü-
yorsun.”

Evet, bizim Bay Muharrem’de Millet 
Kıraathanesi’ne bakınca sadece keki gö-
rüyor. Kendisine diyoruz ki; köpüğü bırak 
Muharrem, denize bak! Sabah-akşam kek-
le uğraşacağına ortaya çıkan esere bak!

Değerli kardeşlerim,

Şimdi bu adaylar sağda solda konuşuyor. 
Belki buraya da gelmişlerdir veya gelecek-
lerdir. Ben Niğdeli kardeşlerimden sürekli 
yıkmaktan, durdurmaktan, kapatmaktan 
bahseden muhalefetin adaylarına şu soru-
ları sormasını istiyorum.

AK Parti, Türkiye’de 284 bin yeni derslik 
yaptı… Siz onları da yıkacak mısınız?

AK Parti, Türkiye’de 585 bin yeni öğretme-
ni göreve başlattı… Siz onları da işten ata-
cak mısınız?

AK Parti, Türkiye’de 69 milyon kişiye ge-
nişbant internet hizmeti sağladı… Siz onla-
rı da kesecek misiniz?

AK Parti, Türkiye’ye 1.245 yeni hastane, 
130 bin yeni hastane yatağı kazandırdı… 
Siz onları da kaldırıp atacak mısınız?

AK Parti, şu ana kadar 5 şehir hastanesini 
hizmete soktu… Siz onların kapısına da ki-
lit vuracak mısınız?

AK Parti, Türkiye’de 817 bin vatandaşımı-
zı ev sahibi yaptı… Siz onları da yıkacak 
mısınız? Niğde’deki toplu konutlarda ya-
şayan vatandaşlarımızı kapı dışarı mı ede-
ceksiniz?

AK Parti, Türkiye’de 20 bin kilometre yeni 
bölünmüş yol yaptı… Siz bunları yeniden 
tek geliş-tek gidişe mi çevireceksiniz?
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AK Parti, Türkiye’de yüksek hızlı tren 
hatları yaptı, mevcut tren hatlarını mo-
dernize etti… Siz yeniden kara trene mi 
döneceksiniz?

AK Parti, sadece 6 ilde kullanılan doğalga-
zı 78 ile çıkarttı, çok yakında 81 ile ulaştırı-
yor… Siz bu doğalgaz borularını söküp atıp, 
evleri yeniden kömür sobasına mahkûm 
mu edeceksiniz?

AK Parti, 525 baraj ve 528 hidroelektrik 
santrali yaptı, 207 içme suyu tesisi, 1.232 
sulama tesisi açtı… Siz bunları yıkıp yeni-
den suları denizlere mi akıtacaksınız?

Değerli kardeşlerim,

Biz Niğde’nin bu hizmet ve proje düşman-
larına fırsat vermeyeceğini biliyoruz. Biz 
Niğde’den 24 Haziran’da da yine rekor 
bekliyoruz. Sizlerden Türkiye’nin aydın-
lık yarınları için çok güçlü destek bekliyo-
rum. Niğde’nin bizi mahcup etmeyeceğini 
biliyorum.

Şimdi Niğde’ye soruyorum!

Niğde!..

24 Haziran’da Güçlü Meclis için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi destekliyor muyuz?

24 Haziran’da Güçlü Hükümet için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi destekliyor muyuz?

24 Haziran’da Güçlü Türkiye için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi destekliyor muyuz?

Ahde vefanız, muhabbetiniz için her biri-
nize teşekkür ediyorum. Milletvekili aday-
larımızı size, sizleri de Allah’a emanet edi-
yorum. Allah yolumuzu açık etsin diyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.
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Bursa!..

Sırtını Uludağ’a yaslamış, etekleri 
Marmara’ya uzanan Bursa!..

Tarihin, kültürün, medeniyetin şehri Bur-
sa!..

Yeşilin, tarımın, sanayinin, ticaretin, üreti-
min şehri Bursa!..

7 iklim 3 kıtaya yayılan Osmanlı devleti-
nin kurucusu Osman Gazi’nin şehri Bursa!

Orhan Gazi’nin, Murat Hüdavendigar’ın, 
Yıldırım Beyazıd’ın şehri Bursa!..

Emir Sultan’ın, Somuncu Baba’nın, Üftade 
Hazretlerinin ve daha nice gönül sultanı-
nın şehri Bursa!..

Askerimiz Kandil’e İlerledikçe, 
Muharrem’i Efkâr Basıyor

AK Parti Bursa Mitingi | Bursa | 11 Haziran 2018
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Yol arkadaşım, dava arkadaşım, kader ar-
kadaşım Bursa!..

Seni kalpten selamlıyorum Bursa!..

Osmanlı’ya başkentlik yapan, cumhuri-
yetin kuruluşuna destek veren, demok-
rasimize ve kalkınmamıza öncülük eden 
Bursa’yı gönülden selamlıyorum… Bura-
dan sizler aracılığıyla, Bursa’nın tüm ilçe-
lerindeki, mahallelerindeki kardeşlerime 
selamlarımı yolluyorum. 

Artık sonuna doğru yaklaştığımız 
Ramazan-ı Şerifinizi ve dün idrak ettiği-
miz mübarek Kadir Gecenizi bir kez daha 
tebrik ediyorum. Rabbim’den bizleri Ra-
mazan Bayramına da sağlıkla, huzurla, af-
fına ve mağfiretine nail olmuş bir şekilde 
ulaştırmasını diliyorum. 

Bursa, bizi çok iyi bilir. Bursa, bizim hiz-
metlerimizi en iyi bilen şehirlerden biri-
dir. Bursa, bizim kimseyi ötekileştirme-
yen, herkese kucak açan, demokrasiyi 
ve kalkınmayı milletimizin tamamı için 
gerçekleştiren karakterimizi çok iyi bilir. 
Türkiye’yi, Bursa’yla birlikte büyüttük, 
bugünlere getirdik, inşallah 2023 hedef-
lerimize de yine birlikte ulaşacağız. Bursa 
istikrar ne demek, ne işe yarar çok iyi bilir. 
Bursa güven ne demek, ne işe yarar onu da 
çok iyi bilir. Bursa huzur ne demek, ne işe 
yarar onu da gayet iyi bilir. İşte bunun için 
Bursa hep bizim yanımızda oldu. 

Bursa!..

Bu seçimlerde tercihimizi bir kez daha hiz-
met siyasetinden yana kullanıyor muyuz? 

24 Haziran’da Güçlü Meclis için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi destekliyor muyuz?

24 Haziran’da Güçlü Hükümet için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi destekliyor muyuz?

24 Haziran’da Güçlü Türkiye için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi destekliyor muyuz?

Bursa!..

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Bursa Vakti diyor muyuz? 

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

İnşallah, sizlerin desteğiyle İrade, Erdem 
ve Cesaretle Türkiye Şahlanacak.

Bursa’ya Bir Türk İslam Eserleri 
Müzesi Kazandıracağız

Kardeşlerim,

Biz öyle hizmetin, projenin, yatırımın sa-
dece vaadini yapanlardan değiliz. Biz icra-
atlarımızla konuşuyoruz, biz yatırımları-
mızla konuşuyoruz. Son 16 yılda Bursa’ya 
44,5 milyar (katrilyon) liralık yatırım yap-
tık.

Eğitimde, 7 bin 886 adet yeni dersliği şeh-
rimize kazandırdık. Yükseköğrenim öğ-
rencilerimiz için 2 bin 738 kişi kapasiteli 
yurt binaları inşa ettik. Birkaç yıla kadar 
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Bursa’ya, Nilüfer’e, Mustafakemalpaşa’ya 
toplamda 7 bin 250 kişilik yeni yurtlar açı-
yoruz.

43 bin seyirci kapasiteli Timsah Arena 
Bursa’ya ayrı bir yakıştı. Eski stadın oldu-
ğu yeri de Millet Bahçesi yapıyoruz.

Birçok şehrimize tematik müzeler ka-
zandıracağız. Bunlardan biri de Bursa… 
Bursa’ya bir Türk İslam Eserleri Müzesi 
kazandıracağız. 

Sağlıkta, 24’ü hastane olmak üzere toplam 
59 adet tesisi şehrimizin hizmetine sun-
duk. Şimdi de Bursa’mıza bir Şehir Hasta-
nesi yapıyoruz. Yatak kapasitesi 1.355 olan 
Şehir Hastanesini, inşallah önümüzdeki yıl 
hizmete açmayı planlıyoruz. Bunun yanın-
da, 750 yataklı Osmangazi Çekirge Devlet 
Hastanesi, Yenişehir ve Kestel Devlet Has-
tanelerinin de inşası devam ediyor. Şimdi 
ekranda da izlediğiniz gibi, Bay Kemal’in 
SSK genel müdürlüğü dönemindeki hasta-
nelerin halini görüyorsunuz değil mi? Ey 
Bay Kemal, senin gidecek yerin yok be! 

Bursa’daki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı 
2,8 milyar (katrilyon) liralık bir kaynakla 
destekledik. 

TOKİ aracılığıyla Bursa’da toplam 20 bin 
871 konut projesini hayata geçirdik.

2002 yılına kadar Bursa’ya 200 kilomet-
re bölünmüş yol yapılmıştı, biz buna 343 
kilometre daha ekleyerek, 543 kilometre-
ye ulaştırdık. Toplam maliyeti 1,5 milyar 
(katrilyon) lira olan 16 adet yol projemizin 

yapımları sürüyor. İstanbul-Gebze-Orhan-
gazi-İzmir Otoyolu projesinin 141 kilomet-
relik kesimi Bursa il sınırları içerisinde… 
Projenin Bursa kesimindeki Türkiye’nin 
otoyollar üzerindeki en uzun tüneli ünva-
nına sahip olan Orhangazi Tüneliyle birlik-
te 73 kilometrelik kesimi tamamlandı. Ka-
lan bölümde de yapım çalışmaları devam 
ediyor. Otoyolla birlikte İstanbul-Bursa 
arası 2,5 saatten 1 saate iniyor. 

Bursa-Bilecik hızlı tren projesinin yapımı 
süratle devam ediyor, inşallah önümüzde-
ki yıl tamamlayıp, hizmetinize sunuyoruz. 
Bu hızlı tren hattıyla Bursa’yı Bilecik’e, 
Sakarya’ya, İzmit’e, İstanbul’a, Eskişehir’e, 
Ankara’ya, oradan Sivas’a, Erzincan’a ve 
Konya’ya, Polatlı kavşağından Afyon-Uşak-
Manisa-İzmir illerimize bağlıyoruz. Bu 
hızlı tren hattı tamamlandığında Bursa-Es-
kişehir arası 1 saat, Bursa-Ankara arası 2 
saat 15 dakika, Bursa-İstanbul arası 2 saat 
15 dakika, Bursa-Konya arası 2 saat 20 da-
kika, Bursa-Sivas arası ise 4 saate inecek. 
Gemlik Limanı’nı Bursa’ya bağlamak için 
hayata geçireceğimiz Bursa-Gemlik demir-
yolu projemizin hazırlıkları tamamlandı, 
yakında yatırım programına alıyoruz. Bu 
hatla, Bursa Serbest Bölgesi ile Bursa De-
mirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nin yükleri 
demiryoluyla taşınabilecek. Bursa’ya bir 
de Yüksek Hızlı Tren Garı yapacağız.

Son 16 yılda Bursa’ya 18 baraj ve 15 gölet 
inşa ettik, 11 baraj ve 2 göletin yapım ça-
lışmaları devam ediyor. İnşası süren Gem-
lik Büyükkumla Barajıyla, Gemlik Körfe-
zi’ndeki yerleşim yerlerine içme, kullanma 
ve sanayi suyu temin edeceğiz. İznik ilçe 
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merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılaya-
cak İznik Barajının da yapımına başladık. 

İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle Bursa’da 
517 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. 
Sulanan bu alanların haricinde sulama şe-
bekesi inşaatları devam eden tesislerle 42 
bin dekar arazi daha sulanacak.

Bay Kemal’in Ekonomi  
Dersi Alması Gerekiyor

Uludağ, ülkemizin en güzel milli parkların-
dan biridir. Ortalama 4 ay süre ile kış spor-
ları yapılan Uludağ’da özel sektöre ait 30 
turizm tesisi, kamuya ait 16 tesis bulunu-
yor. Uludağ’ı bütüncül bir şekilde ele ala-
rak turizmi geliştirmek ve Bursa’nın mar-
ka değerini arttırmak için Tabiat Turizmi 
Master Planı ve Tabiat Turizmi Uygulama 
Eylem Planı hazırladık. İnşallah Uludağ’ı 4 
mevsim turizmin merkezi yapacağız.

Bursalı çiftçilerimize son 16 yılda toplam 
1,4 milyar (katrilyon)  lira tutarında tarım-
sal destek verdik. Hayvancılıkla uğraşan 
Bursalı çiftçilerimize yüzde 50 hibe veri-
yoruz. Bay Kemal, bugün Malatya’da çift-
çiye, esnafa, “7.4’lük büyüme sizin gelirini-
ze yansıdı mı?” diye soru sorup kendince 
kinaye yaptı. Bay Kemal’in ekonomi dersi 
alması gerekiyor.  İşte tarımda, eğitimde, 
ulaştırmada vb. alanlarda yaptığımız tüm 
bu hizmetleri büyümede elde ettiğimiz ba-
şarı sayesinde gerçekleştiriyoruz. 

İpekböcekçiliği yatırımlarını destekliyo-
ruz. Besleme evi yapımı, alet-ekipman 

alımı ve dut bahçesi tesisine yönelik ya-
tırımlara yüzde 100 hibe veriyoruz. Ta-
rımsal üretimi artırmak için Bursa’da 4 
tarımsal ovamızı sit alanı olarak koruma 
altına aldık.

Son 16 yılda toplam 275 bin Bursalı va-
tandaşımızı İŞKUR aracılığıyla işe yerleş-
tirdik. Bursalı işveren ve sigortalılarımıza 
5,7 milyar (katrilyon) lira tutarında teşvik 
verdik. Eğer büyüyen bir ülke olmasak, bu 
teşvikleri verebilir miydik? 

Bursa’da bir Teknokent, 90 Ar-Ge Merkezi, 
12 Tasarım Merkezi kurduk. Öte yandan 
Bursa Teknolojik Organize Sanayi Bölgesi 
TEKNOSAB’ın çalışmaları devam ediyor. 
Bu proje, Bursa Ticaret ve Sanayi Odamı-
zın öncülüğünde, Sanayi Bakanlığımızın 
desteğinde hızla hayata geçiyor. Kamulaş-
tırma çalışmaları tamamlandı, altyapı ça-
lışmaları sürüyor. Projenin sadece kamu-
laştırma ve altyapı çalışmaları 2 milyar ( 
katrilyon) liraya mal olacak. Bursa ve Tür-
kiye ekonomisine 100 milyar (katrilyon) 
katkı sağlayacak. 150 bin kişiye iş imkânı, 
40 milyar dolar ihracat bu proje kapsamın-
da gerçekleşecek.

Ben yapılan, Yapılan, yapılmakta olan ve 
yapımına yeni başlanacak tüm hizmetle-
rin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Kardeşlerim,

Türkiye’de muhalefetin, yıllardır bir türlü 
akıl erdiremediğimiz, bir türlü vaz da ge-
çiremediğimiz kötü bir huyu var. Bunlar 
istiyorlar ki, kendileri hiçbir şey yapma-
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dan, kafa yormadan, ter dökmeden, emek 
vermeden iktidar olsunlar… Milletimizin 
bu halleriyle kendilerine ülkeyi teslim et-
meyeceğini bildikleri için de, tüm umut-
larını Türkiye’nin siyasi, ekonomik, sosyal 
olarak krize girip batmasına bağlamış du-
rumdalar.  İkbalini kendi ülkesinin batma-
sına, kendi milletinin sefaletine bağlamış 
bir muhalefetimiz bulunuyor. “Vatan yan-
sa ateşinde ısınacak” kadar gözü dönmüş 
bir muhalefetimiz var. İşte bunun için biz 
bunlara yıkım ekibi diyoruz. Mehmet Akif, 
bunları çok güzel tarif etmiş:

Yıkmak insana yapmak gibi kıymet mi verir

Onu en çolpa herifler de emin ol becerir

Sade sen gösteriver ‘işte budur kubbe’ diye

İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye

Ama gel kaldıralım dendi mi heyhat o zaman

Bir Süleyman daha lazım yeniden bir de Sinan

Evet… Bu çolpa herifler milletimizin ka-
zanımlarına göz dikmiş durumdalar. 
Bunlar, sırf kendi ikballerini parlatmak 
için ülkemizin geleceğini karartmaktan 
asla çekinmezler. Bunlarda yalanın her 
türlüsü var. Hani benim ve ailemin Man 
Adası’nda parası vardı. Biliyorsunuz, söy-
ledikleri bu yalanla ilgili  yargı kararını 
verdi. Bu yalancılar 197 bin lira tazminat 
ödemeye mahkum oldular. Şimdi beye-
fendi bu konuda AİHM’e gidecekmiş. Ne-
reye gidersen git… 

Türkiye’nin Yönetim Sistemini 
Değiştirdik, Ama Muhalefetin 
Zihniyetini Değiştiremedik

Bakınız bizim çok önemli bir projemiz var. 
Biz Türkiye’ye çok büyük sıçrama yaptıra-
cak Mega Endüstri Bölgeleri kuruyoruz. 
Bunu Muharrem anlamaz, Kılıçdaroğlu 
hiç anlamaz, ötekilerin zaten çapını çok 
aşar, ama Mega Endüstri Bölgelerini Bur-
sa çok iyi anlar. Ülkemizde sanayinin, 
teknolojinin, araştırma-geliştirme faali-
yetlerinin merkezlerinden biri olarak Bur-
sa da bu projenin içinde yer alıyor. Mega 
Endüstri Bölgelerinde ilk etapta 45 milyar 
liralık yatırım yapılacak ve 35 bin kişiye iş 
imkanı sağlanacak. Daha sonra bu rakam 
yatırımda 140 milyar liraya, istihdam 100 
bin kişiye kadar çıkacak. 

Ana muhalefetimizin başında, CHP’nin ba-
şında olmayı ülkenin hizmetinde olmaya 
tercih eden bir zat var. Onun “Gel bakalım 
buraya Muharrem” diyerek, yakasından 
rozetini söküp ortaya attıkları güya Cum-
hurbaşkanı adaylarının da tek derdi, geri 
dönüp partisinin başına geçmek. Gerçi 
Muharrem İnce’nin, CHP’yle ve başındaki 
zatla ilgili tespitleri çok isabetli… Biz söy-
lesek yanlış anlaşılır ama Muharrem İnce, 
CHP’yi gerçekten çok güzel tarif ediyor. 
“Yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş” di-
yor… “CHP bu kafayla 250 sene iktidar ola-
maz” diyor. “CHP’nin genel başkanı doğal 
cumhurbaşkanı adayıdır, kaçamaz” diyor.

Biz CHP Genel Başkanının çarkçılığına, 
dün söylediğini bugün yalanlamasına, 
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yüzü kızarmadan yalan söylemesine, iftira 
atmasına alışkındık. Bunların Cumhurbaş-
kanı adayları da başımıza kesildi, bir kü-
çük Kılıçdaroğlu… Daha doğrusu çakma 
Kılıçdaroğlu… Türkiye bunların aslından 
ne gördü ki çakmasından hayır bulsun… 
Yalandan, iftiradan, çarpıtmadan yana as-
lını aratmayan bu zat, söylediği her sözle 
kendini biraz daha batırıyor. Bu manzara-
ya milletimiz adına üzülüyoruz. 

Kardeşlerim, 

Her seçimde Kılıçdaroğlu’na “Ben birin-
ci çıkamazsam siyaseti bırakırım, sen de 
bırakır mısın” diye sordum, cevap alama-
dım. Şimdi aynı soruyu Muharrem İnce’ye 
soruyorum, hık-mık ediyor ama şöyle de-
likanlıca göğsünü gererek “evet bırakırım” 
diyemiyor. Çünkü derdi Cumhurbaşkan-
lığı değil, derdi seçim kazanmak da değil. 
Tek derdi CHP’ye geri dönüp orada mevzi 
tutmak. Aslı bir yandan, çakması bir yan-
dan, toplasanız CHP’ye bir genel başkan 
etmeyecek adamlar, çıkmışlar “Ülkeyi bize 
teslim edin” diyorlar. Bırakın milletin ül-
keyi kendilerine emanet etmesini de, önce 
partilerine sahip çıksınlar… Sağa sola da-
ğıta dağıta ortada CHP bırakmadılar. Mil-
letvekillerini ağlata ağlata başka partilere 
pazarladılar. 

Ülkenin koskoca ana muhalefet partisini, 
bölücü terör örgütünün güdümündeki par-
tinin stepnesine çevirdiler. Dün “Sakın ha 
Afrin’e girmeyin” diyorlardı, bugün “Sakın 
ha Kandil’e girmeyin” diyorlar. Dün “Ada-
let Yürüyüşü” diyerek tüm terör örgütleri-
ne sahip çıkmışlardı, bugün “Amerika’dan 

gelen telefonlarla” aynı işi yapıyorlar. Biz 
Millet Kıraathanesi diyoruz, kitap diyoruz, 
okuma diyoruz, kültür diyoruz onlar işin 
KEK’ine takılıp kalmışlar. Tabii bunlar bili-
yorlar ki, çocuklarımız okursa, araştırırsa, 
kendini geliştirirse bunların cemaziyelev-
velini de öğrenir, işte o zaman tüm foyaları 
ortaya çıkar. 

Biz Türkiye’nin yönetim sistemini değiş-
tirdik, ama muhalefetin zihniyetini de-
ğiştirmeyi henüz başaramadık. Ama o da 
olacak inşallah. Türkiye’de nice reformlara 
imza atmış AK Parti, muhalefet anlayışını 
da yeni baştan inşa edecek. Ülkemizi ve-
sayetin cenderesinden, muhalefeti de bu 
güçlerin rehavetinden kurtardık. Ülkemizi 
darbecilerin tehdidinden, muhalefeti de 
bunların gölgesinde iktidara yürüme heve-
sinden kurtardık. Ülkemizi geri kalmışlık-
tan, muhalefeti de geri kalmışlık üzerinden 
ikbal devşirme kolaycılığından kurtardık. 
Ülkemizi korkularından, muhalefeti de sü-
rekli bu korkuları istismar ederek iktidara 
gelme anlayışından kurtardık. Şimdi sıra, 
muhalefeti Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminin ruhuna uygun bir konuma ge-
tirmeye geldi. Bize göre demokrasilerde 
iktidar ne kadar önemliyse, muhalefet de 
aynı derecede ehemmiyete sahiptir. Bu 
muhalefetle, bu muhalefet anlayışıyla de-
mokrasimiz eksik kalır. İnşallah ülkemize 
bu hizmeti de yapacağız. 24 Haziran seçim-
lerinin hayırlı neticelerinden biri de bu 
olacak. Gerçi Muharrem’in morali bozula-
cak ama, Türkiye’nin morali bozulacağına 
varsın onun morali bozulsun. 
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Bu kişinin terörle mücadele eden kahra-
manlarımıza karşı herhalde bir husumeti 
var ki, sürekli onlara saldırıyor. Geçen gün 
Afrin ve Kuzey Irak Harekâtlarının komu-
tanı Metin Temel Paşamızı apoletlerini sök-
mekle tehdit etmişti. Şimdi de askerimizin 
moraline kafayı takmış. Temel Paşamızın 
bizi alkışlaması Bay Muharrem’in mora-
lini bozmuş! Bay Muharrem, sen “Afrin’e 
girmeyin” demedin mi? Peki, bu ordu, bu 
komutan Afrin’e girdi mi? Girdi. Şu anda 
askerlerimiz iç terörle de mücadele ediyor 
mu? Siz bugüne kadar terörle mücadeleye 
yönelik meydanlarda bir cümle kullandı-
nız mı? Zaten siz teröristlerle beraber yol 
yürüyorsunuz. Allah aşkına, bu CHP’ye 
ülke teslim edilir mi?

Milletimizden Tek Bir Ricamız 
Var, Oylarınıza Sahip Çıkın! 

Askerimiz Kandil’e ilerledikçe, Muharrem’i 
efkâr basıyor. Anlaşılan buna sadece 
Amerika’dan değil, Kandil’den de “bizi 
kurtar” diye telefonlar geliyor. Cumhur-
başkanı adayı değil, telefon operatörü… 
Kılıçdaroğlu’nun “Afrin’e girmeyin” fer-
yatlarını düşününce, Muharrem İnce’nin 
efkârına şaşırmamak gerekiyor. Aslı ney-
se, çakması da o… Bu işler öyle mikrofonu 
eline alıp da dinlemediği, dinlese de anla-
madığı, anlasa da gönlüne sığdıramadığı 
işlerle güya kendince dalga geçmeye ben-
zemez. Bu millet senin moralini sandıkta 
öyle bir bozar ki, insan içine çıkmaya yü-
zün kalmaz. 

Milletimizden tek bir ricamız var. Oyları-
nıza sahip çıkın! İradenize sahip çıkın! De-
mokrasiye sahip çıkın! Kimsenin ucuz ayak 
oyunlarıyla iradenizi yok saymasına fırsat 
tanımayın. Sakın öyle bayram tatiline gidip 
de dönmemezlik etmeyin. Nasıl olsa okullar 
da kapandı deyip rehavete kapılmayın. Tati-
lin telafisi olur, ama sandığın telafisi olmaz. 
İradenize sahip çıkın, oyunuza sahip çıkın. 

Bursa!..

Güçlü Meclis diyor muyuz?

Güçlü Hükümet diyor muyuz?

Güçlü Türkiye diyor muyuz?

24 Haziran’da sandıkları patlatıyor muyuz?

Tercihimizi istikrardan ve güvenden yana 
kullanıyor muyuz?

Yeni Yönetim Sistemiyle Türkiye’yi şahlan-
dırıyor muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun. Her birinize 
ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 

Bu miting bizim helalleşme toplantımız-
dır. Kimse kimseye afra tafra yapmaya-
cak. Kimin nerede ahbabı varsa arayacak. 
Trakya’dan bazıları gelip birilerine çalışı-
yor, onlara da fırsat vermeyeceksiniz. 

Her zaman olduğu gibi, 24 Haziran’da yeşil 
Bursa’yı bambaşka görmek istiyoruz. 

Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Kalın 
sağlıcakla… 
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Eskişehir!..

Yunus Emre’nin, Nasrettin Hoca’nın şehri 
Eskişehir!..

Nice gönül sultanının şehri Eskişehir!..

Osmanlı’nın kurucu şehri Eskişehir!..

Kurtuluş savaşının dönüm noktası Eskişe-
hir!..

Demokrasinin, merhum Hasan Polatkan’ın 
şehri Eskişehir!..

Eğitimin, kültürün, sporun, gençlerin şeh-
ri Eskişehir!..

Bu Seçimlerden Sonra İnce’nin 
Yeri de, Genel Başkanı Gibi, 

Tarihin Tozlu Rafları Olacaktır

AK Parti Eskişehir Mitingi | Eskişehir | 12 Haziran 2018
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Tarihiyle, turizmiyle, tarımıyla, sanayisiy-
le gözbebeğimiz Eskişehir!..

Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı Eskişe-
hir!..

Seni gönülden selamlıyorum Eskişehir!..

Yunus Emre’nin izinden giderek “Gönüller 
yapmaya geldik” diyoruz. 

Buradan sizler aracılığıyla, Eskişehir’in 
tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki kar-
deşlerime selamlarımı yolluyorum. Artık 
sonuna yaklaştığımız Ramazan-ı Şerifinizi 
tebrik ediyorum. Cuma günü inşallah bay-
rama vasıl olacağız. Şimdiden Ramazan 
Bayramınızı kutluyorum. 

Eskişehir, demokrasinin kıymetini bilir. 
Eskişehir, kalkınmanın, refahın, büyüme-
nin kıymetini de çok iyi bilir. Aynı zaman-
da Eskişehir, huzurun, geleceğe güvenle 
bakmanın kıymetini de çok iyi bilir. Tabii 
Eskişehir son 16 yılda tüm bunları kimin 
sağladığını, gelecekte de kimin sağlayabi-
leceğini çok iyi bilir. AK Parti, 16 yıldır bu 
ülkeye sadece eser kazandırmıştır, sadece 
hizmet vermiştir. Bu ülkede herkesin hak 
ve özgürlüklerinin de, refahının da temi-
natı AK Parti’dir. Bu ülkede 16 yıldır, terör 
örgütleri ve onları destekleyenler dışında 
hiç kimse incitilmemiştir. Milletimize kar-
şı ne kadar hizmet aşkıyla doluysak, terö-
ristlere karşı da o derece tavizsiz bir mü-
cadele yürütüyoruz. İstiklal Harbimizin 5 
büyük savaşından 3’ünün geçtiği Eskişe-
hir, bu konuda bizi en iyi anlayacak yerdir. 
Bu şehrin, demokrasiden de, kalkınmadan 

da geri adım atılmasına izin vermeyeceği-

ne inanıyorum. 

Eskişehir!..

Bu seçimlerde tercihimizi bir kez daha hiz-

met siyasetinden yana kullanıyor muyuz? 

Güçlü Meclis için Cumhurbaşkanlığında 

şahsımı, Meclis’te AK Parti’yi destekliyor 

muyuz?

Güçlü Hükümet için Cumhurbaşkanlığın-

da şahsımı, Meclis’te AK Parti’yi destekli-

yor muyuz?

Güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanlığında 

şahsımı, Meclis’te AK Parti’yi destekliyor 

muyuz?

Cumhur İttifakını destekliyor muyuz?

Eskişehir!..

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Eskişehir Vakti diyor muyuz? 

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

İnşallah, sizlerin desteğiyle İrade, Erdem 

ve Cesaretle Türkiye Şahlanacak.
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İnşallah Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesini de Alacağız

Kardeşlerim,

Bizim, diğer adaylardan, diğer partilerden 
farkımız ne biliyor musunuz? Biz önce 
yaptıklarımızı anlatıyoruz. Milletimize ve 
şehirlerimize kazandırdıklarımız en bü-
yük referansımızdır. Bununla kalmıyor, 
halen yapmakta olduklarımızı, devam 
eden projelerimizi ifade ediyoruz. Böyle-
ce hizmette sürekliliği ortaya koymuş olu-
yoruz. Bununla yetinmiyoruz. Bir de yeni 
projelerimizi sizlerin takdirine sunuyoruz. 
Türkiye’yi nasıl daha fazla büyüteceğimizi, 
geliştireceğimizi, hedeflerine ulaştırabile-
ceğimizi anlatıyoruz. 

Peki ötekiler ne anlatıyor? Gençlerimizin 
deyimiyle ifade edeyim, ötekiler geyik mu-
habbeti yapıyor. Emin olun biz olmasak, 
kürsüde söyleyecek söz bulamayacaklar. 
Biz de arada bir latife olsun diye onlara 
takılmıyor değiliz. Ama bizim asıl günde-
mimiz yaptığımız ve yapacağımız hizmet-
lerdir. Mesela, son 16 yılda Eskişehir’e top-
lam 20,5 milyar (katrilyon) liralık yatırım 
yaptık.

Eğitimde, 2 bin 734 adet yeni derslik inşa 
ettik. 3 bin 495 yatak kapasiteli yükseköğ-
renim yurt binaları kazandırdık. Birkaç 
yıla kadar 4 bin 500 kişilik 4 adet yurt 
binası daha kazandırıyoruz. Eskişehir’e 
üçüncü devlet üniversitesini kazandırıyo-
ruz. Eskişehir Teknik Üniversitesini kur-
duk ve faaliyete geçirdik.

Böyle bir şehre 33 bin seyirci kapasiteli 
stadyum yakışır dedik. Nasıl yeni stadı-
mızdan memnun muyuz? Peki, eski stadın 
yerini ne yapıyoruz? Tabii ki Millet Bahçe-
si yapıyoruz. Eskişehir’e hayırlı olsun. 

Eskişehir’de ilçe belediyelerini aldık ama 
Büyükşehir Belediyesini kazanamadık. İn-
şallah Büyükşehir’i de alacağız. Bunların 
Eskişehir için ne yaptıkları bellidir, bizim 
yaptıklarımıza da milletimiz şahittir. 

Sağlıkta, 5’i hastane olmak üzere toplam 
21 adet tesis inşa ettik. Eskişehir Şehir 
Hastanemiz 1.081 yataklı dev bir eser. 
İçinde 4 ayrı hastane birimi, 36 ameliyat-
hanesi, 152 adet yoğun bakım yatağı, 264 
adet polikliniği, 24 yataklı diyaliz merkezi 
bulunan şehir hastanemizi, inşallah bu yıl 
hizmete sunuyoruz. Şehir Hastanemize 
ulaşımı kolaylaştırmak için, burası ile 71 
Evler arasında kavşaklar ve bağlantı yolları 
yaptık. Bunun yanında, 600 yataklı Yunus 
Emre Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 
yapımına da süratle devam ediyoruz.  Bu 
iki hastanenin toplam yatırım bedeli 1,2 
milyar (katrilyon) liradır.  Eskişehir’e ya-
pacağımız ihale, proje ve arsa aşamasında 
olan toplam 11 sağlık tesisimiz daha var. 

TOKİ kanalıyla 9 bin 827 konut projesini 
hayata geçirdik.

Eskişehir’de 2002 yılına kadar 90 kilomet-
re bölünmüş yol yapılmışken, biz buna 221 
kilometre daha ilave ettik. Yapımı devam 
eden Eskişehir-Alpu-Mihalıççık Yolunu, 
Eskişehir-Sarıcakaya Yolunu önümüzdeki 
yıl tamamlıyoruz. 
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2009 yılında hizmete sunduğumuz Eskişe-
hir-Ankara hızlı tren hattına, 2013 yılında 
Konya’yı, 2014 yılında da İstanbul’u dâhil 
ettik. İstanbul’la birlikte Bilecik, Sakar-
ya, Kocaeli de yüksek hızlı tren ağında-
dır. Son 16 yılda Eskişehir, Anadolu’nun 
tam ortasında, hızlı trenlerin kavşağında, 
yani demir ipek yolu üzerinde bir raylı 
sistem merkezi haline geldi. Ankara-İstan-
bul arasındaki mevcut YHT hattını kısalt-
mak amacıyla güzergâh üzerindeki inşaat 
çalışmaları devam ediyor. Eskişehir, şu 
anda yapımı devam eden projelerle; Kon-
ya üzerinden Karaman’a bu yıl;  Bilecik 
üzerinden Bursa’ya, Ankara üzerinden 
Kırıkkale’ye, Yozgat’a, Sivas’a önümüzdeki 
yıl hızlı trenle bağlanacak. Proje çalışmala-
rı devam eden bir başka hızlı tren hattıyla 
Eskişehir’i, Antalya’ya ve yol üzerindeki 
şehirlere bağlayacağız. Mevcut Eskişehir-
Kütahya-Balıkesir tren hattını elektrikli, 
sinyalli yapıyoruz, bu proje inşallah yılso-
nunda tamamlanıyor.

Eskişehir’e 9 baraj ve 8 gölet yaptık. İnşa 
ettiğimiz 26 sulama tesisiyle Eskişehir’de 
106 bin dekar tarım arazisini sulamaya aç-
tık. Eskişehir’in beklediği Gökpınar Bara-
jının yapımına devam ediyoruz. Gökpınar 
Barajı ile Eskişehir’in mümbit toprakların-
dan takriben 80 bin dekar arazi suyla bulu-
şacak. Sarıcakaya Laçin Barajı ile Eskişehir 
Merkez Gündüzler Barajının da inşaatları 
sürüyor. 

Eskişehirli çiftçilerimize son 16 yılda top-
lam 1,5 milyar (katrilyon) lira tutarında 
tarımsal destek verdik.

Bugüne kadar Eskişehir’de 104 bin vatan-
daşımızı İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdik. 
Verdiğimiz 1,2 milyar (katrilyon) liralık teş-
viklerden bugüne kadar 458 bin Eskişehirli 
işveren ve sigortalımız faydalandı.

Eskişehir’de bir Teknokent ve 16 Ar-Ge 
Merkezi kurduk.

Eskişehir’i, 2019 Türk Dünyası 
Eğitim Başkenti İlan Ediyoruz

Kardeşlerim,

2011 yılında Odunpazarı Meydanında 
Eskişehir’e bir söz vermiştim. Eskişehir’i, 
2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan 
edeceğimizi söylemiştik. Sözümüzü tuttuk 
mu? Tuttuk. Dede Korkut Parkından Bilim 
Kültür Sanat Merkezine ve Esminyatürk’e 
kadar nice hizmetlerle Eskişehir’i donat-
tık mı? Donattık.  Şimdi buradan sizlere 
bir söz daha veriyorum. Eskişehir’i, 2019 
Türk Dünyası Eğitim Başkenti ilan ediyo-
ruz. Üniversiteleriyle ilköğretimden liseye 
kadar her kademedeki kurumlarıyla ülke-
mizin en iyi eğitim altyapılarından birine 
sahip Eskişehir’e böyle bir unvan yakışır 
dedik. Türk Dünyasının her köşesinden 
buraya gelecek, buradan Türk Dünyası-
na gidecek öğrencilerimiz, coğrafyamızın 
geleceğini inşa edecek kadroları oluştura-
caklar. Bunun için gereken çalışmalar, ge-
reken hazırlıklar hemen başlayacak. Türk 
Dünyası Vakfı’mızın, 2013 projesindeki 
birikimi ve tecrübeyle bu işin de altın-
dan kalkacağına inanıyorum. Şimdiden 
Eskişehir’in 2019 Türk Dünyası Eğitim 
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Başkenti unvanının hayırlı olmasını dili-
yorum. Eskişehirli Şeyh Edebali’nin “İnsa-
nı yaşat ki devlet yaşasın” düsturuyla işte 
bugünlere geldik, inşallah aynı şekilde yo-
lumuza devam edeceğiz. 

Eskişehir!..

24 Haziran’da tercihimizi bir kez daha hiz-
met siyasetinden yana kullanıyor muyuz?

Eskişehir!..

“Vakit Birlik Vakti” diyor muyuz?

“Vakit Eskişehir Vakti” diyor muyuz?

“Vakit Türkiye Vakti” diyor muyuz?

Bütün bunlar için 24 Haziran’da Cumhur-
başkanlığında şahsıma, milletvekilliğinde 
AK Parti’ye mührü basıyor muyuz?

Hanımlar!..

24 Haziran’a kadar gece gündüz çalışıyor 
muyuz?

Gençler!..

24 Haziran’a kadar tüm gençlerimize AK 
Parti’yi anlatıyor muyuz?

Maşallah…

Kardeşlerim,

Siyaset iddia işidir, siyaset icraat işidir. 
Hamdolsun biz de ikisi de var. İddiamız 

Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomi-
sinden biri haline getirmektir. İcraatımız, 
geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi 3,5 kat büyüt-
müş olmamızdır. Önümüzdeki dönemde 
Türkiye’yi 2 kat daha büyüttüğümüzde, 
Allah’ın izniyle ülkemizi ilk 10’a sokma 
hedefimize ulaşıyoruz. Gençlere bunu an-
latın. Bay Kemal anlamaz, Bay Muharrem 
de anlamaz.

Türkiye ilk çeyrekte 7.4’lük bir büyüme 
kaydetti. Büyüme oranlarında G-20 ülke-
leri arasında ikinci olduk. Bay Kemal, çift-
çiye, “7.4’lük büyüme sizin gelirinize yan-
sıdı mı?” diyor. Bu adam ‘büyüme’ nedir 
bilmiyor. Bay Kemal’e şimdi soruyorum: 
Türkiye’de bunca yatırım ve hizmet neyle 
yapılıyor? Büyümeyen bir ülke bu yatırım 
ve hizmetleri yapabilir mi? Eğer Türkiye 
büyümese, çiftçilere yüzde 50 hibe desteği 
verebilir miyiz? 

Ben yerli marka otomobil diyorum. 
CHP’nin adayı da, “Erdoğan teknolojiyi 20 
yıl geriden takip ediyor” diyor. Bay Muhar-
rem, bak sana bir şey söyleyeyim. Dünyada 
Tesla şu an bir numara… Tesla’nın patronu 
Elon Must beni ziyaret ediyor, ortak yatı-
rım önerisinde bulunuyor. Elon Musk ki-
minle çalışma yapılacağını biliyor. Herhal-
de gelip seni ziyaret edecek hali yok. Yerli 
otomobil konusunda beş tane babayiğidi 
bulduk. İnşallah 2020-2021’de otomobi-
limizi üreteceğiz. Bay Kemal, Bay Muhar-
rem, yerli otomobilimiz dizel veya benzinli 
olmayacak, elektrikli olacak.

İstanbul’a dünyanın en büyük havaliman-
larından birini inşa ediyoruz. 29 Ekim’de 
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inşallah havalimanının açılışını yapaca-
ğız. Bay Muharrem, Bay Kemal, bu havali-
manını yapmayı sizin havsalanız alır mı? 
Sizin geçmişinizde de zaten bunlar yok. 
Merhum Sivaslı Nuri Demirağ’ın ilk yerli 
uçak fabrikasını gaz ocağı fabrikasına çe-
viren işte bir zihniyettir.  İşte CHP budur. 
Onun için CHP’ye, 24 Haziran’da şöyle bir 
Osmanlı tokadı atmaya hazır mıyız? 

Yeni havalimanımız daha açılmadan be-
reketinin haberleri gelmeye başladı. Türk 
Hava Yollarımız, Çin ve Hong Kong’taki 
dünyanın en büyük kargo devleriyle mil-
yar dolarlık anlaşmalar imzaladı. Pek çok 
uluslararası şirket, yeni havalimanımızla 
birlikte İstanbul’u küresel operasyon mer-
kezleri arasına almaya hazırlanıyor. 

CHP’nin Diyarbakır Mitingine 
Katılanların Tamamına Yakını 
HDP’liydi

Sağlıkta, zaten bölgesel bir marka haline 
gelmiştik, şimdi küresel bir marka olma 
yolunda ilerliyoruz. Ülkemizdeki stan-
dartlarda ve fiyatlarda sağlık hizmetini, 
dünyanın hiçbir yerinde bulmak müm-
kün değildir. Bu hizmetler, sosyal güvenlik 
şemsiyesi altındaki kendi vatandaşlarımı-
za zaten ücretsiz. Fakat Bay Kemal’in, bi-
zim gençlerimize ücretsiz hizmet verdiği-
mizden de haberi yok. Şimdi, aşıdan tıbbi 
cihazlara kadar sağlığın her alanında ülke-
mizi küresel marka haline getirmenin gay-
reti içindeyiz. 

Bölünmüş yollarla ulaşım sorunumuzu 

çözmüştük, şimdi otoyollar ve hızlı tren 
hatlarıyla kaliteyi yükseltiyoruz. Filyos’tan 
Çandarlı’ya kadar dev liman projeleriyle 
ülkemizi uluslararası ticaretin en önemli 
uğrak noktası haline getiriyoruz. 

Millet Bahçeleriyle şehirlerimizdeki kar-
deşlerimize aileleriyle birlikte kaliteli za-
man geçirecekleri huzurlu mekânlar oluş-
turuyoruz. 

Seçim Beyannamemizde, bunlar gibi tam 
146 projemiz var. Peki, muhalefetin aday-
ları ne diyor? Mesela ana muhalefetin ada-
yı ne yapıyor diye bakıyoruz, gördüğümüz 
şu: Bizim bu 146 projemizden sadece biri 
olan Millet Kıraathanelerinin içindeki 
‘keklere’ takılmışlar, onun peşinden gi-
diyor. Asıl “kek” işte bunlara denir. Onun 
için ben diyorum ki artık bu kadar “geyik” 
yeter. 

Kardeşlerim, 

Şimdi ben buradan Muharrem’e bir takım 
sorular sorayım, asıl onların cevaplarını 
versin ki, milletimiz kalibresini öğrensin. 
Mesela bu zat, Türkiye’nin terörle müca-
delesi konusunda acaba ne düşünüyor? 
Aslında terörist başını Edirne Cezaevinde 
ziyaret eden bir kişiden ne cevap beklenir 
ki. Gerçi askerlerimize, komutanlarımıza 
olan hakaretlerinden, ne düşündüğünü 
az-çok anladık. Afrin Operasyonunu yapan 
komutan için ne diyor? “Geldiğimin gü-
nün ertesinde apoletlerini sökeceğim” di-
yor. Benim milletim sana zaten icazet ver-
meyecek, neyi söküyorsun? Metin Temel 
Paşa’ya o apoleti millet takmıştır, milletin 
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taktığı apoleti sen sökemezsin. “Erdoğan 
apolet söktü” diyor. Erdoğan teröristlerin, 
FETÖ’cülerin apoletini söktü.  Siz zaten on-
larla da berabersiniz. 

Mesela bu zat, demokrasimize, özgürlü-
ğümüze, geleceğimize kast eden darbeci-
ler, cuntacılar, vesayetçiler hakkında ne 
düşünüyor? Bay Kemal’in teröristlerle il-
gili bir açıklamasını duydunuz mu? Bay 
Muharrem’in teröristlerle ilgili bir açıkla-
masını duydunuz mu? İşte Diyarbakır’da 
dün mitingi yaptı, istihbarattan aldığım 
bilgi ne biliyor musunuz? Bu mitinge ka-
tılanların neredeyse tamamına yakını 
HDP’li. Bay Kemal de Hakkari’de 1 tane 
Türk bayrağı olmadan miting yapmıştı.  
Bunların kimlerle beraber oturup kalktık-
ları ortada… Bana arkadaşını söyle, sana 
kim olduğunu söyleyeyim.

Daha da somutlaştıracak olursak, mesela 
FETÖ’yle mücadele ve bu ihanet çetesi-
nin elebaşının ülkemize iadesi hakkında 
ne düşünüyor? İsterse bu soruya cevap 
vermek için Amerika’dan telefonla yar-
dım da alabilir… Gerçi geçtiğimiz günler-
de ona telefonla bir şeyler fısıldamışlardı. 
Bunun üzerine biz de bir CHP heyetine, 
Amerika’ya gönderdiğimiz belgeleri ince-
leme izni vermiştik. CHP heyeti inceleme-
sini tamamlayıp raporunu sunmuş. Bizzat 
bu partinin Genel Başkanı, “Bu belgelere 
göre FETÖ elebaşının iade edilmesi lazım” 
diyor. Eee… Hadi şimdi buna da cevap ver 
Muharrem İnce… Genel başkanı böyle der-
ken, Bay Muharrem de “ABD’ye gazete kü-
pürü göndermişler” diyor. Bunlar kimden 
yana olduklarının farkında değil, kayış at-

tılar. Veremez, çünkü bunlar yalanı söyler, 
iftarı atar, ondan sonra da hiçbir şey olma-
mış gibi arkalarını döner giderler. 

Bizim vesayetçilerle, darbecilerle olan mü-
cadelemizi anlatmaya gerek bile duymuyo-
rum. Mesela bu zat, ülkemizin güney sınır-
ları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör 
koridoru hakkında ne düşünüyor? Gerçi 
biz, bu koridor teşebbüsünü her yerinden 
delik deşik ettik, ama yine de Muharrem 
İnce’nin ne düşündüğünü de öğrenmek is-
teriz. Belki bu arada Selahattin Demirtaş’la 
Edirne’de neler konuştuğunu da anlatır, 
onları da öğreniriz. Mesela bu zat, Çin’in 
ekonomideki küresel yükselişi, Rusya’nın 
bölgesel politikaları, Avrupa Birliği’nin 
giderek daha da derinleşen yönetim ve de-
ğerler krizi hakkında ne düşünüyor? Biz, 
bunların hepsinin tam içindeyiz, ülkemi-
zin ve milletimizin menfaatlerini korumak 
için çatır çatır mücadele veriyoruz. 

Yalancıdan, İftiracıdan Bu Ülkeye 
Cumhurbaşkanı Olmaz

Mesela bu zat, Kudüs hakkında, İsrail’in 
bölgeyi kana ve ateşe bulayan politika-
ları hakkında, mazlumlar ve mağdurlar 
hakkında ne düşünüyor? Tüm dünya 
Erdoğan’ın ne düşündüğünü çok iyi bi-
liyor? “One Minute” ve “Dünya 5’ten Bü-
yüktür” diyen Erdoğan’ı herkes iyi tanı-
yor. Bunların böyle bir derdi yok. Biz, tüm 
imkânlarımızla kardeşlerimizin yanında 
olmakla kalmıyor, tüm uluslararası plat-
formlarda bu davayı savunuyoruz. Mese-
la bu zat, S-400 sistemleri hakkında, F-35 
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projesindeki sıkıntılar konusunda, savun-
ma sanayi projelerimizin engellenmeye 
çalışılması hususunda ne düşünüyor? Biz, 
adeta bir kuyumcu titizliğiyle, tüm detay-
larıyla bu işleri çalışıyor, adım adım hedef-
lerimize yürüyoruz. 

Bu soruları çoğaltmak mümkündür. Mese-
la Millet Kıraathanelerinden rahatsız oldu-
lar. Kıraathaneye, kumarhane benzetmesi 
yaptılar. Kıraathane okuma evidir. Eski-
şehir ve ilçelerinde de Millet Kıraathaleri 
yapacağız. 

Ama Muharrem İnce’nin üzerine çok da 
yüklenmeyelim. Zaten partisinde girdiği 
tüm yarışları kaybetmiş… Genel Başka-
nı Türkiye genelindeki bütün seçimleri 
kaybetmiş, bu da CHP içindeki seçimler-
de kaybetmiş… CHP’nin başındaki zata 
her seçimde yaptığım teklifi, bu defa Mu-
harrem İnce’ye yapıyorum. Seçimlerden 
birinci çıkamazsak siyaseti bırakacağım. 
Madem iddialısın, sen de aynı sözü verebi-
liyor musun? Bunlar yapamazlar. Söz ver-
seler de yapmazlar. 

Bunlar, iftiradan, yalancılıktan, çarpıt-
madan başka bir şey bilmez. Televizyon 
programında bir rektörümüze iftira atıyor. 
Biraz sonra söylediği yalanlanıyor, rektör 
değil, dekan diyor. Az sonra o da yalanla-
nıyor, “Ne bileyim ben” diyor. Peki öyleyse, 
bilmediğin bir konuda insanları niye töh-
met altında bırakıyorsun, niye vebaline gi-
riyorsun?

Geçen gün de tüm milletvekillerine hırsız 

dedi. Ya siz haysiyet cellatlığından başka 
bir iş bilmez misiniz? Genel Başkanını ya-
lanlarından, iftiralarından dolayı kaç defa 
mahkum ettirdiğimi ben unuttum. Şim-
di tüm milletvekilleri İnce’ye dava açıyor. 
Yalancıdan, iftiracıdan bu ülkeye Cum-
hurbaşkanı olmaz. Bu seçimlerden sonra 
İnce’nin yeri de, Genel Başkanı gibi, tari-
hin tozlu rafları olacaktır. 

Kardeşlerim,

Buradan tüm milletime bir kez daha sesle-
niyorum. Oylarınıza sahip çıkın! İradenize 
sahip çıkın! Demokrasiye sahip çıkın! Kal-
kınmaya sahip çıkın! Refahınıza sahip çı-
kın! Huzura, istikrara, güvene sahip çıkın! 
Kimsenin ucuz ayak oyunlarıyla iradenizi 
yok saymasına fırsat vermeyin. Önümüz 
bayram… Sakın öyle bayram tatiline gidip 
de dönmemezlik etmeyin. Nasıl olsa okul-
lar da kapandı deyip rehavete kapılmayın. 
Tatilin telafisi olur, ama sandığın telafisi 
olmaz. Siz iradenize sahip çıkmazsanız, siz 
oyunuza sahip çıkmazsanız, darbecilere ve 
onların siyasetçi kılığıyla sahaya sürdükle-
rine, teröristlere ve onların siyasetçi kılıklı 
yardakçılarına gün doğar. 

Eskişehir!..

24 Haziran’da

Güçlü Meclis diyor muyuz?

Güçlü Hükümet diyor muyuz?

Güçlü Türkiye diyor muyuz?
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24 Haziran’da sandıkları patlatıyor mu-
yuz?

Tercihimizi istikrardan ve güvenden yana 
kullanıyor muyuz?

Yeni yönetim sistemiyle Türkiye’yi şahlan-
dırıyor muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Şimdi hep birlikte şöyle bir haykıralım ki, 
tüm Türkiye duysun: Tek Millet… Tek Bay-
rak… Tek Vatan… Tek Devlet… Bir olaca-
ğız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olaca-
ğız, hep birlikte Türkiye olacağız.

Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Kalın 
sağlıcakla. 
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Trabzon!..

Uşaklar!..

Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti Trab-
zon!..

Yavuz’a güç, Kanuni’ye nefes veren Trab-
zon!..

Ali Şükrü Beyin şehri Trabzon!..

Alimlerin, ariflerin, abitlerin şehri Trab-
zon!..

İşadamından bürokratına, sporcusundan 
sanatçısına ülkemize nice değer kazandır-
mış Trabzon!..

Karadeniz’i gibi coşkulu, yaylaları gibi hu-
zurlu Trabzon!..

 “Oy sevdalım sevdalım

Her Yıl 100 Bin Öğrencimize 
Yaz Tatillerinde İş Vereceğiz

AK Parti Trabzon Mitingi | Trabzon | 13 Haziran 2018
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Sensin benim gümanım

Bu sevdalık yüzünden 

Hiç kalmadı dermanım”

Bizim dermanız Trabzon’dur, 
Karadeniz’dir, Türkiye’dir. Seni gönülden 
selamlıyorum Trabzon!.. Buradan sizler 
aracılığıyla, Trabzon’un tüm ilçelerindeki, 
mahallelerindeki kardeşlerime selamları-
mı yolluyorum. 

Artık sonuna geldiğimiz Ramazan-ı Şe-
rifinizi tebrik ediyorum. Yarın arife… 
Cuma günü de inşallah bayrama vasıl 
olacağız. Şimdiden Ramazan Bayramını-
zı kutluyorum. 

Trabzonlu adamın hasını iyi bilir. Trabzon-
lu siyasetçinin de hasını iyi bilir. Kim bu 
ülkeye, bu memlekete hizmet etmiş, kim 
lafla kendisini oyalıyor, Trabzonlu çok iyi 
bilir. Bu şehir, Trabzon’u seçimden seçi-
me hatırlayanları da, her fırsatta aranızda 
olup sizlerle omuz omuza yol yürüyenleri 
de iyi bilir. Biz Trabzon’un karşısına Cum-
hur İttifakı ile geliyoruz. Peki onlar kiminle 
karşınıza geliyor? Yanlarında, arkalarında, 
önlerinde kimler var? Milletvekili transfe-
rinden seçmen dağıtmaya kadar yapma-
dık rezillik bırakmadılar.  Bunlar, milletin 
oyunu, milli iradeyi siyaset mühendisliği 
masalarında meze yapacak kadar demok-
rasiye ihanet içindeler. 

Peki Trabzon, 24 Haziran’da bunlara iyi bir 
cevap verecek mi?

Peki Trabzon, 24 Haziran’da bunlara milli 
iradeye nasıl sahip çıkılır gösterecek mi?

Peki Trabzon, 24 Haziran’da tercihini bir 
kez daha hizmet siyasetinden yana kulla-
nıyor mu? 

Trabzon!..

Güçlü Meclis için Cumhurbaşkanlığında 
şahsımı, Meclis’te AK Parti’yi destekliyor 
muyuz?

Güçlü Hükümet için Cumhurbaşkanlığın-
da şahsımı, Meclis’te AK Parti’yi destekli-
yor muyuz?

Güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanlığında 
şahsımı, Meclis’te AK Parti’yi destekliyor 
muyuz?

Biliyorsunuz bu seçimlere MHP’yle, yani 
ülkücülerle ittifak içinde giriyoruz. Yanı-
mızda, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun 
yadigârı Alperenler de var. Hep birlikte 
oluşturduğumuz Cumhur İttifakını des-
tekliyor muyuz?

Trabzon!..

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Trabzon Vakti diyor muyuz? 

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

İnşallah, sizlerin desteğiyle İrade, Erdem 
ve Cesaretle Türkiye Şahlanacak.
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Gençlerimizi Okuma Kültürüne 
Adapte Edeceğiz

Kardeşlerim,

Biz hizmet siyaseti derken, sadece lafını et-
miyoruz. Yaptığımız icraatlarla, yeni proje-
lerle ülkemizi 2023 hedeflerimize hazırlı-
yoruz. Bu çerçevede son 16 yılda Trabzon’a 
da 28 milyar (katrilyon) lira tutarında yatı-
rım yaptık. 

Eğitimde, 2 bin 751 adet yeni dersliği 
şehrimize kazandırdık. Trabzon’da ikin-
ci devlet üniversitesini kurduk. Trabzon 
Üniversitesi şehrimize hayırlı olsun. Yük-
seköğrenim öğrencileri için 8 bin 880 kişi-
lik yurt binaları yaptık. Birkaç yıla kadar 
Trabzon, Arsin ve Beşikdüzü’nde toplam-
da 2 bin 800 kişilik yurt binalarını daha 
faaliyete geçiriyoruz.  

Trabzon demek, biraz da futbol demektir. 
Trabzon’a, 41 bin seyirci kapasiteli Şenol 
Güneş Stadını kazandırdık. İnşallah bu 
stat, Trabzonspor’un gelecekteki şampi-
yonluk maçlarının oynandığı yer olacaktır. 
Peki, eski Avni Aker ve Akçaabat stadyum-
larını ne yapıyoruz? Tabii ki Millet Bahçesi 
yapıyoruz. Şu anda proje için mimarlardan 
çalışma istedim. Projenin içerisinde müze 
ve Millet Kıraathanesi de olacak. 

Ancak ana muhalefet, Millet Kıraathanesi 
Projemizi anlamadı. Kıraathane deyince, 
kumarhane anlıyorlar. Bay Kemal, kıra-
at okumaktır. Bay Muharrem, kıraathane 
ise okuma evidir. Yani bu mekânlar genç-

lerimizin, milletimizin okuma evi olacak. 
Gençlerimizi medeniyetimizin asli unsuru 
olan okuma kültürüne adapte edeceğiz. 
Millet Kıraathaneleri 24 saat halkımıza ve 
gençlerimize hizmet sunacak.

Sağlıkta, biri 400 yataklı Trabzon Kanu-
ni Eğitim-Araştırma Hastanesi olan 16’sı 
hastaneden oluşan toplam 45 adet sağlık 
tesisi yaptık. Bunun yanında 5 adet sağlık 
tesisimizin inşası devam ediyor. Trabzon’a 
1.200 yataklı bir Şehir Hastanesi kazandı-
rıyoruz. Hastanemizin proje çalışmaları 
devam ediyor, inşallah en kısa sürede inşa-
sına başlıyoruz.

Trabzon’da yardıma muhtaç vatandaşla-
rımıza, şehit yakınlarımıza, gazilerimize, 
engellilerimize, yaşlılarımıza toplam 1 mil-
yar (katrilyon) 300 milyon (trilyon) liralık 
bir kaynakla destek olduk. 

TOKİ vasıtasıyla Trabzon’da 8 bin konut 
projesini hayata geçirdik.

Trabzon’a 2002 yılına kadar 73 kilometre 
bölünmüş yol yapılmışken, biz buna 140 
kilometre bölünmüş yol ekleyerek, 213 ki-
lometreye çıkardık. Ayasofya Kavşağı, Re-
şadiye Köprülü Kavşağı, Karadeniz Sahil 
Yolunda da 6 adet olmak üzere Trabzon’da 
toplam 9 adet tüneli yapıp trafiğe açtık. 
Maliyeti 4,2 milyar (katrilyon) lira olan 20 
adet yol projemizin yapımı devam ediyor. 
Bunların tamamı da 2 yıla kadar tamam-
lanıyor. Bu projelerden biri Trabzon Şehir 
Geçişi Devlet Yoludur. Kanuni Bulvarı Yolu 
İle Akyazı ve Sahil Bağlantı Yollarından 
oluşan 24 kilometre uzunluğundaki bu 
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projede, 12 adet köprülü kavşak, 17 adet 
tünel ve  55 adet köprü bulunuyor. Tamam-
lanan kesimleri etap etap trafiğe açıyoruz. 
Projenin tamamını inşallah 2 yıla kadar ta-
mamlıyoruz. 

Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan ta-
rihi ipek yolu güzergâhında bulunan Ziga-
na Dağını aşılmaz olmaktan çıkartıyoruz. 
Doğu Karadeniz’in Anadolu’ya açılan kapı-
sı olan Zigana Tünelini ve bağlantı yolları-
nı da önümüzdeki yıl bitiriyoruz. Bu tünel-
le rakımı düşürüyor, dolayısıyla güzergâhı 
10 kilometre kısaltıyoruz. Tünel özellikle 
Trabzon Limanı’nın Türkiye’nin önemli li-
manlarından biri olmasını sağlayacak. 

Buradaki mitingimizin ardından Ovit’e gi-
diyor, bir başka önemli projemiz olan İkiz-
dere-İspir yolundaki Ovit Tünelini ve bağ-
lantı yollarını hizmete açıyoruz. Bu aynı 
zamanda Trabzon’un da projesidir. 

Hızlı tren olur da Trabzon’u bundan mah-
rum bırakır mıyız? Trabzon-Erzincan ara-
sında bir hızlı tren hattı planlıyoruz.  Ma-
liyeti yaklaşık 5,2 milyar (katrilyon) lira 
olacak bu projenin etüdüne başlıyoruz.

Trabzon Havalimanımızı son 16 yılda yap-
tığımız yatırımlarla modernize ederek, 
büyüttük. 2002 yılında 429 bin olan yol-
cu trafiği, 2017 yılında 4 milyon 153 bine 
ulaştı.

Sürmene’ye, Of ’a, Vakfıkebir’e, Arsin’e 
yeni Balıkçı Barınakları yaptık. Trabzon 
Yat Limanını inşa ettik. Trabzon Limanını 
yeniden ele alarak onardık.

Fındıkla İlgili Sıkıntılardan 
Haberimiz Var, Üreticilerimiz 
Mağdur Edilmeyecek

İnşa ettiğimiz Atasu Barajı ile Trabzon’un 
2045 yılına kadar olan içme suyu ihtiya-
cını karşıladık. Şehir merkezi ile Yomra 
arasındaki yerleşim yerlerinin içme suyu 
ihtiyacını karşılamak için 92 kilometre 
uzunluğunda içme suyu isale hattı ile mo-
dern bir içme suyu arıtma tesisi inşa edi-
yoruz. 

Karadeniz’de taşkınlar hep ciddi sıkıntı 
olmuştur. Bunun önüne geçmek için, üst 
havzalarda teraslama, alt havzalarda ise 
dere ıslah çalışmaları yürütüyoruz. Bugü-
ne kadar 92 adet taşkın koruma tesisi yap-
tık, 24 adedinin yapımı devam ediyor.

Solaklı Vadisi’nde, Of–Çaykara arasındaki 
20 kilometrelik bir güzergâhta örnek bir 
projeyi hayata geçirdik. Trabzon’un güzel-
liklerini tabiat turizmine kazandırarak, 
hem bölge insanımızın, hem de ülkemi-
zin gelişmesine katkı sağlayacağız. Bunun 
için, Altındere Vadisi Milli Parkı ile Sera 
Gölü Tabiat Parkı ve Uzungöl Tabiat Parkı-
nın da içinde yer aldığı 8 tabiat parkında 
gerekli çalışmaları yürütüyoruz. 

Trabzon’a toplam 1,7 milyar lira tutarında 
tarımsal destek verdik. Bu yıl fındık nasıl? 
Verim iyi mi? Fındıkla ilgili sıkıntılardan 
haberimiz var. Üreticilerimizi mağdur et-
meyecek bir çözümü inşallah bulacağız.
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2002’den bugüne 74 bin Trabzonlu kar-
deşimizi İŞKUR kanalıyla iş sahibi yaptık. 
Verdiğimiz 614 milyon (trilyon) lira tuta-
rındaki teşviklerden Trabzon’da 326 bin 
işveren ve sigortalımız yararlandı.

Trabzon’a bir Teknokent, bir Ar-Ge Merke-
zi kurduk. Pazarkapı’da, 26 dönümlük bir 
alanda, 7 bin 700 kişilik kapasitesiyle, top-
lantı ve konferans salonuyla, derslikleriy-
le, kurs, atölye ve aşeviyle şehrimize büyük 
bir külliye kazandırılıyor. Nasıl gidiyor in-
şaatı? En kısa sürede bitirip hizmete sunu-
luyor değil mi?

Trabzon’a Yatırım Adası ve Endüstri Böl-
gesiyle ülkemizin ilk deniz dolgulu sanayi 
alanını oluşturuyoruz. Burada 3,6 milyar 
liralık yatırım yapılacak. Ayrıca 7 bin kişi-
ye istihdam sağlanacak. İnşallah bölgenin 
ilanını bu yıl içerisinde gerçekleştiriyoruz.

Trabzon!..

24 Haziran’da tercihimizi bir kez daha hiz-
met siyasetinden yana kullanıyor muyuz?

“Vakit Birlik Vakti” diyor muyuz?

“Vakit Trabzon Vakti” diyor muyuz?

“Vakit Türkiye Vakti” diyor muyuz?

Bütün bunlar için 24 Haziran’da Cumhur-
başkanlığında şahsıma, milletvekilliğinde 
AK Parti’ye mührü basıyor muyuz?

Hanımlar!..

24 Haziran’a kadar gece gündüz çalışıyor 
muyuz?

Gençler!..

24 Haziran’a kadar tüm gençlerimize AK 
Parti’yi anlatıyor muyuz?

Maşallah… Trabzon’a da böylesi yakışırdı. 

CHP Ankara’dan İstanbul’a 
Kandil’in Desteğiyle  
Yürümedi mi?

Kardeşlerim,

Biz Türkiye’nin sadece geçtiğimiz 16 yılına 
imzamızı atmakla kalmadık, aynı zaman-
da geleceğine de talibiz. Bunun için Kanal 
İstanbul diyoruz. Bunun için Türkiye’nin 
Otomobili diyoruz. Bunun için kendi uçak-
tank- helikopter motorumuzu üretecek 
adımları atıyoruz. Bunun için kendi çip-
lerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun 
için kendi yazılımlarımıza öncelik veri-
yoruz. Bunun için kendi araştırma-geliş-
tirme altyapımızı kuruyoruz. Bunun için 
kendi tasarımlarımızı teşvik ediyoruz. Bu-
nun için üretime yönelik yatırımları tüm 
imkânlarımızla destekliyoruz. Bunun için 
lojistik merkezleri, limanlar, ulaşım hatla-
rı oluşturuyoruz. Tabii elbette bütün bun-
lar için vizyon lazım, hazırlık lazım, proje 
lazım, tabii en önemlisi de hayata geçire-
cek irade ve güç lazım. 
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Şimdi size çok basit bir örnek vereceğim. 
Birileri meydan meydan gezip turist sayısı-
nı şu kadar artıracağız diyor değil mi? Ama 
aynı kişiler, havalimanlarının inşasına kar-
şı çıkıyor. Aynı kişiler, yeni yollar, tüneller, 
köprüler yapılmasına karşı çıkıyor. Aynı 
kişiler, inşaat sektörünün gelişmesine, 
yani oteller, tesisler yapılmasına da karşı 
çıkıyor. Bu nasıl iş? Ülkeye gelen turistleri, 
dağlardan, bayırlardan atla, eşekle mi taşı-
yacaksın? Ülkeye gelen turistleri, sokakta 
mı yatıracaksın? Ülkeye gelen turistleri 
hangi standardı, hangi hizmeti sunacak-
sın? Bunlar şaşkın… Bunlar öyle şaşkın 
ki, birinin söylediğini öteki yalanlıyor. Biz 
latife olsun diye bir şey söylüyoruz, onlar 
arkasına düşüp meydan meydan dolaşı-
yorlar. Çünkü kendilerinin söyleyecekleri 
sözü yok. Yıkmayı iş yapmak sanıyorlar. 
Eserleri olmadığı gibi, hayalini bile kura-
mıyorlar. 

Trabzon!..

Türkiye’nin başına karabulut gibi çöken 
bu yıkım ekibinin gölgesini, 24 Haziran’da 
darmadağın ediyor muyuz?

Kardeşlerim…

Muhalefetin ağzına en çok sakız ettiği ko-
nulardan biri de gençlerimiz. Peki bunlar, 
gençler için bugüne kadar ne yapmışlar?

Onlar velileri kitap kuyruğunda beklet-
mek dışında ne yapmış? Biz gençlerimiz 
üniversite kapısında yığılmasın diye 131 
yeni üniversite açtık, 43 bin yeni öğretim 
üyesi atadık. 

Onlar geçmişte üniversiteleri terör yuvala-
rına dönüştürmek, gençlerimizi birbirine 
kırdırmak dışında ne yapmış? Biz açtığı-
mız 584 yurt ve buralardaki 452 bin yatak 
kapasitesiyle, üniversite öğrencilerimizin 
barınma sorununu çözdük. Biz onların 
dönemini çok iyi hatırlıyoruz. Kırtasiye 
dükkânlarının önünde bir hafta kitap bek-
lediğimiz günleri biliriz. Bu dönem CHP 
iktidardaydı. 

Onlar geçmişte üniversiteleri terör yuva-
larına dönüştürmek, gençlerimizi birbi-
rine kırdırmak dışında ne yapmış? Bazı 
adaylar Edirne cezaevine giderek,  terö-
ristlerin lideri konumundaki bir şahıstan 
icazet alıyor. Üstelik ziyaretine gittiği şah-
sın elinde 53 Kürt kardeşimizin kanı var. 
Trabzon’dan bunlara oy çıkar mı? Çıkmaz. 

Cezaevindeki bu şahıs, aynı zamanda cum-
hurbaşkanı adayı… Cumhurbaşkanı adayı 
olmanın şartları olmalıdır. Neymiş? Bu 
şahıs mahkum değil, tutukluymuş… An-
cak tutukluluğun nedeni çok önemlidir. 
Bunlara 24 Haziran’da gerekli dersi sizler 
vereceksiniz. Çünkü bizim, terör örgüt-
leriyle yan yana, terör örgütleriyle omuz 
omuza olanlara verecek oyumuz yok. CHP 
Ankara’dan İstanbul’a Kandil’in desteğiyle 
yürümedi mi? Yürüdü. Siz Osmanlı torusu-
nuz, bunlara bir Osmanlı tokadı gerekmez 
mi? Ama bu tokadı sandıkta vurmalısınız. 

Onlar geçmişte öğrencilerimizi binala-
rın bodrum katlarındaki izbe mekânlara, 
terör örgütlerinin güdümündeki evlere 
mahkum etme dışında ne yapmış? Biz üni-
versite öğrencilerimizin kredi-burs rakam-
larını lisansta 45 liradan 470 liraya, yük-
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sek lisansta 940 liraya, doktora da 1.410 
liraya çıkartarak, ele güne muhtaç olmak-
tan kurtarmışız. Bay Muharrem, güya sen 
öğretmenlikten gelmişsin,  tüm bunları 
nasıl inkâr ediyorsun? Bir gün de kalk ve 
bu gerçekleri dile getir. 

Muhalefetin Gençlerimize Yönelik 
Dişe Dokunur Bir Projesi Yok

Onlar geçmişte öğrencilerimizi parasızlık-
tan dolayı okulunu bırakıp gözyaşlarıyla 
memleketlerine dönmeye zorlamak dı-
şında ne yapmış? Biz yaptığımız spor te-
sisleriyle, şehirlerimize kazandırdığımız 
stadyumlarla, sahalarla, spor salonlarıyla 
lisanslı sporcu sayımızı 278 binden 8,5 
milyona yaklaştırmışız. 

Onlar çocuklarımızı sokaklarda trafiğin, 
tozun-toprağın içinde spor yapmak zorun-
da bırakmanın dışında ne yapmış? Biz ge-
nişbant internet abonesi sayısını 3 binden 
69 milyona, mobil telefon abonesini 23 
milyondan 79 milyona çıkarmışız. 

Onlar sansürcü, faşist geçmişlerinin teza-
hürüyle farklı hiçbir görüşe tahammül et-
memek dışında ne yapmış? Biz ailesinin 
durumuna bakmaksızın 18 yaşına kadar 
olan tüm gençlerimizi devletin sosyal gü-
venlik şemsiyesi altına almışız. 

Türkiye’den haberleri olmadığı için onla-
rın aklı daha yeni başlarına gelmiş, aynı 
şeyi söylüyorlar.  

Şimdi gençlerimize yeni bir müjdemiz var. 
Önümüzdeki dönemde her yıl 100 bin gen-

cimize, eğitimlerini sürdürdükleri şehirde 
yaz tatilindeki 3 aylık dönemde, asgari ücret 
karşılığında sosyal çalışma imkânı getiriyo-
ruz. Gençlerimiz, ağaç dikmeden üniver-
siteye hazırlık kursuna, yaşlı bakımından 
kodlama-yazılım eğitimine kadar geniş bir 
alanda görevlendirilecekler.  Her yıl, tam 
100 bin öğrencimiz bu şekilde, eğitimini 
sürdürdüğü şehre katkıda bulunacak. 

Peki muhalefetin gençlerimiz için gerçek-
ten dişe dokunur bir projeleri, vaatleri var 
mı? Kesinlikle yok. 

Gençler!..

Bu kifayetsiz muhterislere, bu istismarcıla-
ra, bu yalancılara 24 Haziran’da derslerini 
veriyor muyuz?

Trabzon!..

24 Haziran’da;

Güçlü Meclis diyor muyuz?

Güçlü Hükümet diyor muyuz?

Güçlü Türkiye diyor muyuz?

Türkiye’nin geleceğine göz dikenlere rabi-
amızla cevap veriyor muyuz?

Tek Millet… Tek Bayrak… Tek Vatan…Tek 
Devlet

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunu-
yorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. 

Kalın sağlıcakla. 
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Rize!

Ana yurdum, baba ocağım Rize!

Gözümün nuru, gönlümün sururu Rize!

Seni muhabbetle selamlıyorum Rize!

Bugün yine çok farklısın Rize!

Bugün yine tarih yazıyorsun Rize

Karadeniz gibi kükrüyorsun Rize!

Seni saygıyla, hürmetle selamlıyorum 

Başörtüsü Yasağı İçin  
İmza Atan Bay Muharrem, 

Bugün Seçim Meydanlarında 
Olmadık Taklalar Atıyor

AK Parti Rize Mitingi | Rize | 13 Haziran 2018
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Rize!

Rizeli uşaklar sizleri selamlıyorum. Rizeli 
hanım kardeşlerimi, Rizeli çifçilerimizi, 
balıkçılarımızı, esnafımızı selamlıyorum. 
Rize’nin horon tepen genç yüreklerini se-
lamlıyorum. Yeşilin, mavinin, atmacanın, 
çayın, hamsinin şehri Rize!  Bugün seni bir 
kez daha aşkla, sevdayla, özlemle selamlı-
yorum.

Buradan Rize’nin tüm ilçelerindeki, köyle-
rindeki, yaylalarındaki hemşerilerime sev-
gilerimi, saygılarımı yolluyorum. 8 aylık 
hasretin ardından tekrar memleketimde 
olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

“Rize’de güzeller var

Hepsi de dane, dane

Hiç birune kanmadum

Sensin yine bir tane”

Ülkemizde 81 tane güzel var, ama bizim 
gözümüzde Rize hep bir tane!

Bugün bizi bir kez daha bağrına basan Ri-
zeli hemşerilerime şükranlarımı sunuyo-
rum. Şu muhteşem atmosferi bizlere yaşa-
tan Rabbime hamd ediyorum. Biz Rize’yi 
çok özlemiştik, anlaşılan Rize de bizi özle-
miş… Öyle mi, özlediniz mi?

Ben karşımda yine rekora, yine zirveye 
koşan bir Rize görüyorum. Bu meydanda 
24 Haziran’ın gelmesini iple çeken bir Rize 
görüyorum.

Şimdi ana yurdumuz, baba ocağımız 
Rize’ye soruyorum!

24 Haziran’da Güçlü Meclis için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Hükümet için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Türkiye için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

İrade, Erdem ve Cesaretle Türkiye’yi Şah-
landırıyor muyuz?

Rize’de bu iş bitmiş… Rize kararını çoktan 
vermiş… 24 Haziran demokrasi bayramı-
mız şimdiden hayırlı olsun diyorum.

Türkiye’nin dört bir yanında hemşehrileri-
miz var mı? Var. Yurt dışında var mı? Var. 
Ben sizden evladınız, kardeşiniz olarak bir 
şey rica ediyorum. Bunların hepsini tek 
tek telefonla arayacaksınız, tamam mı? 

Ben Beyaz Türk Değilim,  
Bu Milletin Hizmetkârıyım

Sevgili kardeşlerim,

Bugün Rize’ye sadece seçim mitingimizi 
yapmak, sizlerle kucaklaşmak için gel-
medik. Bugün aynı zamanda Karadeniz 
bölgemiz için tarihi bir ana şahitlik ettik. 
Biliyorsunuz bugün önce Trabzon’a uğ-
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radık. Orada tıpkı Rize’deki gibi meyda-
nı hınca hınç dolduran kardeşlerimizle 
hasbihâl ettik, hasret giderdik. Ardından 
Karadeniz bölgemizin yaklaşık 1,5 asırdır 
hayalini kurduğu devasa bir projenin açılı-
şını gerçekleştirdik. Evet, 2012 yılında bis-
millah diyerek ilk kazmayı vurduğumuz 
ülkemizin gurur projelerinden olan Ovit 
Tüneli’nin açılışını yaptık. Ben buradan 
bir kez daha emeği geçenlere teşekkür edi-
yorum. Ayrıca Başbakanımıza, bakanlara 
da teşekkür ediyorum. Açılışını yaptığımız 
İkizdere-İspir Yolu Ovit Tüneli ve Bağlantı 
Yollarının, şehirlerimize, bölgemize ve ül-
kemize hayırlı olmasını diliyorum. 

Birileri kekle, pastayla, muhallebiyle uğ-
raşırken; hamdolsun biz Türkiye’yi bir ha-
yaliyle daha buluşturduk. Bay Muharrem, 
Edirne’deki terörist destekçisini yargıdan 
kurtarmanın hesabını yaparken; biz Rize-
li, Erzurumlu, Trabzonlu hemşerilerimizi 
yol eziyetinden kurtardık. Bay Muharrem, 
Amerika’dan gelecek yeni telefonu bek-
leye dursun; biz dün Azerbaycan, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Sır-
bistan Cumhurbaşkanlarının katılımıyla 
Türkiye’yi bölgesinin enerji merkezine dö-
nüştüren TANAP projesini hayata geçirdik. 
1850 kilometre uzunluğundaki TANAP ile 
tarihte ilk kez Hazar gazının ülkemize ve 
Avrupa’ya taşınmasını sağlamış olduk.

Bay Kemal ne diyor? Kandil’e operasyon 
yapamayacaklar. Bay Kemal, senin karşın-
da Erdoğan var… Daha dün 20 uçakla Kan-
dil’deki 14 noktayı yerle bir ettik. Gerekir-
se Sincar’ı da yerle bir ederiz. Bay Kemal 
yine ne demişti? Afrin’e, Cerablus’a  girme-

yin. Biz Afrin’e de, Cerablus’a da girdik mi? 
Girdik.  Afrin’de 4600 civarında teröristi 
etkisiz hale getirdik mi? Getirdik. Bay Ke-
mal, Bay Muharrem, biz buyuz işte...

Bunların cumhurbaşkanı adayları çıkmış 
diyor ki, ben zenci Türklerdenim, Erdo-
ğan beyaz Türk… Ben bu ülkenin has ev-
ladıyım, hiçbir zaman beyaz Türk olmakla 
övünmedim. Sadece bu memleketin, bu 
milletin hizmetkârı olmakla övündüm. 

CHP, FETÖ elebaşının Amerika’dan iade sü-
recini araştırmak için Adalet Bakanlığı’na 
4 tane hukukçu gönderdi. Hukukçuları ça-
lıştı, evrakları incelediler ve Bay Kemal’e 
rapor sundular. Bunun üzerine Sayın 
Bay Kemal de şunu söyledi: “FETÖ’nun 
Türkiye’ye gönderilmesi noktasında Ame-
rika üzerine düşen görevi yapmıyor.” Sayın 
Kılıçdaroğlu her zaman böyle doğru şeyler 
konuşmaz ha, ama burada doğruları söyle-
di. Ancak cumhurbaşkanı adayları, genel 
başkanının bu açıklamasına rağmen, tam 
tersini söylüyor. 

Muhalefet şehir hastanelerini, üçüncü ha-
valimanını kapatmanın vaadini verirken; 
biz 2018’in ilk çeyreğinde ekonomimi-
zi yüzde 7,4 oranında büyüttük. Böylece 
Türkiye’yi ilk çeyrekte OECD ülkeleri ara-
sında birinci sıraya, G-20 ülkeleri arasında 
da ikinci sıraya çıkardık.

Bay Muharrem, HDP sempatizanlarıy-
la Diyarbakır’da miting yaparken, biz 
Amerika’yla anlaşıp Münbiç’i bölücü terör 
örgütünün zulmünden kurtardık. Tüm 
engellemelere, sıkıntılara rağmen kararlı-
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dik duruşumuzla önemli bir diplomatik 
başarıya imza attık. Evet, onlar lafla peynir 
gemisi yürütmenin hesabını yaparken, biz 
ülkemizi hedeflerine bir adım daha yaklaş-
tırmanın mücadelesini verdik.

İşte bunun için her fırsatta “Yaparsa Yine 
Ak Parti Yapar” diyoruz.

İşte bunun için “Durmak Yok, Yola Devam” 
diyoruz. 

İşte bunu niçin “İrade, Erdem Ve Cesaretle 
Türkiye Şahlanacak” diyoruz.

Daha başka ne diyoruz

Vakit Birlik Vakti diyoruz!

Vakit Rize Vakti diyoruz!

Vakit Türkiye Vakti diyoruz!

Bay Muharrem’in İmzası 
Nedeniyle Başörtülü  
Kardeşlerim 5 Yıl Çile Çekti

Değerli hemşerilerim,

Güçlü demokrasinin en önemli şartı güç-
lü muhalefettir. Muhalefet ne kadar kali-
teli, ne kadar vizyoner olursa, bir ülkenin 
siyasetinin kalibresi de o derece yüksek 
olur. Maalesef Türkiye’de bu konuda ciddi 
bir eksiklik yaşanıyor. Biz, Allah’ın izniy-
le cari açığı filan hallederiz. Ülkemizin şu 
an en büyük sorunu muhalefet açığıdır. 
Ülkemizin 16 yılda müspet yönde mesa-

fe alamadığı tek alan muhalefetin kalitesi 
ve kalibresidir. Çapsız muhalefet bırakın 
milletimizin ufkunu açmayı, sürekli paça-
sından çekiyor. Açık söylüyorum; Türkiye 
bütün amacı yıkmak, sabote etmek, dur-
durmak olan bir muhalefeti hak etmiyor. 
Milletimiz, sürekli yasakların, darbelerin, 
anti demokratik güçlerin yanında saf tu-
tan bir muhalefet anlayışını da hak etmi-
yor. Bu ülke özellikle sözleri ile icraatları, 
içi ile dışı taban tabana zıt ikiyüzlü bir mu-
halefeti asla hak etmiyor. 

Dikkat edin son zamanlarda muhalefetin 
adayı milliyetçi, muhafazakâr, mütedeyyin 
kesime şirin gözükmek için adeta kırk tak-
la atıyor. Oysa bu zatın Melis’teki icraatla-
rına bakıyorsunuz tam bir fecaat… Adalet 
ve hukuk dersinde sınıfta kalmış… Hak ve 
özgürlükler noktasında karnesi kırıklarla 
dolu… En başarılı olduğu alan yasakçılık, 
cuntacılık, darbe severlik… Vatandaşları-
mızın özgürlük alanlarını genişleten tüm 
düzenlemelere en fazla karşı çıkan, en çok 
tepki gösteren vekillerden biri Bay Muhar-
rem… 

Hatırlarsanız biz 2008 yılında MHP ile 
beraber son derece tarihi bir anayasa de-
ğişikliği gerçekleştirdik. İki parti bir olup, 
411 milletvekilinin oyu ile 28 Şubat dar-
becilerinin mirası olan kamuda başörtüsü 
yasağını kaldırdık. Böylece hanım kardeş-
lerimize kamuda başı açık veya başörtülü 
hiçbir sorun yaşamadan özgürce çalışabil-
me imkânı getirdik. Bunun üzerine darbe 
heveslisi kimi medya organları ertesi gün 
“411 el kaosa kalktı” manşetleri attı. Ana 
muhalefet partisi CHP de hemen laiklik 
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üzerinden toplumumuzun belli kesim-
lerini ve vesayet odaklarını kışkırtmaya 
başladı. Bay Muharrem ve Bay Kemal’in 
aralarında yer aldığı 122 milletvekili ka-
rarın iptali için hemen soluğu Anayasa 
Mahkemesinde aldı. Dönemin Anayasa 
Mahkemesi de maalesef teamülleri ve hu-
kuku hiçe sayarak, tamamen ideolojik bir 
tavırla CHP’nin başvurusunu kabul etti, ve 
düzenlemenin iptaline karar verdi. Biz 5 
yıl sonra sorunu kökten çözene kadar, Bay 
Muharrem’in imzası dolayısıyla başörtülü 
kardeşlerim çile çekmeye devam etti. Aynı 
şekilde imam hatip ve meslek liselerine uy-
gulanan katsayı zulmünü kardırdığımızda 
da yine en büyük muhalefeti Melis’te bu 
zat yaptı. Bu ülkenin çocuklarının diğer 
akranlarıyla beraber eşit şartlarda üniver-
site sınavına girmesinin önünde set gibi 
dikilenler yine bunlardı. 

O gün başörtüsü özgür olmasın diye imza 
atan Bay Muharrem, bugün seçim meydan-
larında olmadık taklalar atıyor. O gün ya-
sakların devamı için Anayasa Mahkemesi-
nin kapısında nöbet tutan Bay Muharrem, 
bugün meydanlarda özgürlükten bahse-
diyor. Bunun adı siyaset değil, takiyyedir. 
Bunun adı omurgasızlıktır, ikiyüzlülüktür. 
FETÖ’cü taktiklerle, Pensilvanya’dan aldığı 
akılla vatandaşlarımızın aklını çelebilece-
ğini zannetmek, tamamen beyhude bir uğ-
raştır. Bu millet asıl takiyyecilere nasıl 15 
Temmuz’da meydanı bırakmadıysa, onla-
rın çakmalarına da 24 Haziran’da meyda-
nı bırakmaz. Benim vatandaşım takiyyeye 
değil, adamın siciline bakar. Benim Rizeli 
hemşerim lafa değil, icraata bakar.

Değerli kardeşlerim,

Biz bugüne kadar miting meydanlarında 
ne söylediysek, Meclis’te de aynısını söyle-
dik. Diyarbakır’da, Hakkari’de neyi savu-
nuyorsak, Trabzon’da, Rize’de, Giresun’da, 
Adana’da da aynısını savunduk. Çift dilli, 
çift kimlikli, ikiyüzlü siyaseti asla partimi-
zin kapısından içeri sokmadık. Üç beş oy 
uğruna değerlerimizden, ilkelerimizden 
taviz vermedik.  Bizim geleneğimizde ta-
kiyye yoktur. Bizim karakterimizde doğu-
da başka, batıda başka konuşmak yoktur. 
Bizim siyaset ahlakımızda yapamayacağı 
şeylerin sözünü vermek yoktur. Bizim siya-
setimiz birlik, dirlik, bolluk siyasetidir. Biz 
sadece seçim kazanmanın değil, ülkemizi 
irade, erdem ve cesaretle şahlandırmanın 
mücadelesini veriyoruz.

Rize’ye Bir Şehir Hastanesi 
Kazandırıyoruz

Biz Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırma-
nın, 2053 ve 2071 vizyonlarıyla buluştur-
manın hayalini kuruyoruz. Biz ülkemizi 
muasır medeniyetler seviyesinin de üze-
rine taşımanın sancısını çekiyoruz. Şehir-
lerimiz, ilçelerimiz, vatandaşlarımız ara-
sında ayrım yapmadan 80 milyona hizmet 
etmek için gecemizi gündüzümüze katıyo-
ruz.

Son 16 yılda Rize’ye 16,5 milyar (katril-
yon) lira yatırım yaptık.

Evlatlarımız en güzel şekilde eğitim alsın 
diye 1.783 yeni derslik yaptık. Memleke-
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timizi üniversiteyle buluşturduk. Öğren-
cilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için 
4 bin 472 kişi kapasiteli yükseköğrenim 
yurtları inşa ettik. Üç yıla kadar Rize’de, 
Ardeşen’de, Çayeli’nde, Fındıklı’da, 
Güneysu’da, Pazar’da toplamda 3 bin 50 
kişi kapasiteli yurt binaları daha açıyoruz. 

400 yataklı Rize Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi ile 250 yataklı Rize Devlet Hastane-
sinin de aralarında bulunduğu 26 adet sağ-
lık tesisi yaptık. 2 adet sağlık tesisimizin 
inşası, 12 tesisin ise proje ve ihale çalışma-
sı devam ediyor. 800 yataklı hastanemizin 
inşasına yakında başlayacağız. 

Şimdi sizlere bir müjde vermek istiyorum. 
Rize’ye bir şehir hastanesi kazandırıyoruz. 
Deniz doldurularak kazanılacak 300 dö-
nüme yakın bir alanda, 263 bin metrekare 
kapalı alana sahip bir şehir hastanesinin 
yapılmasıyla ilgili çalışmalar başladı. Bu 
hastane, 554’ü normal yatak, 140’ı yoğun 
bakım yatağı, 100’ü palyatif bakım yatağı, 
6’sı mahkum yatağı olmak üzere toplam 
800 yatak kapasiteli olacak. Ayrıca, 215 po-
liklinik muayene odası, 31 ameliyathanesi, 
70 acil müşahede yatağı bulunacak şehir 
hastanemizde, diğer birimlerin yanı sıra, 
ülkemizde ilk defa hibrit ameliyathane de 
yer alacak. Böylece artık Rizeli hemşehri-
lerim, teşhis ve tedavi için başka şehirle-
re gitmek zorunda kalmayacak. Hatta bu 
hastanemiz yakın coğrafyamızdan gelecek 
yabancı hastalara da hizmet verecek. Şim-
diden hayırlı olmasını diliyorum. 

Geçtiğimiz 16 yılda ihtiyaç sahibi vatan-
daşlarımızı asla kaderlerine terk etmedik. 

Muhtaçlara, şehit yakınlarımıza, gazileri-
mize, engellilerimize, yaşlılarımıza toplam 
640 milyon (trilyon) liralık kaynakla des-
tek olduk.

TOKİ kanalıyla Rize’de 2 bin 267 konut 
projesini hayata geçirdik.

Rize’nin 20 kilometre bölünmüş yol uzun-
luğunu 145 kilometreye çıkardık. Şu anda 
Rize’de maliyeti 2,5 milyar (katrilyon) lira 
olan 15 tane ulaştırma projemizin yapımı 
süratle devam ediyor.  Güneyce Tünelini ve 
Salarha Tünelini önümüzdeki yıl tamamlı-
yoruz. Bünyesinde 4 çift tüp tünel, 3 köp-
rü, 3 köprülü kavşak, 2 viyadük bulunan 
İyidere Ayrımı-İkizdere Devlet Yolundaki 
çalışmalarımız sürüyor. Projeyi inşallah 
önümüzdeki yıl tamamlıyoruz.

Deniz üzerine inşa edilen ikinci havali-
manımız olan Rize-Artvin Havalimanı 
yapımına devam ediyoruz. Proje bedeli 1 
milyar (katrilyon) 461 milyon(trilyon) lira 
olan havalimanımız yıllık 3 milyon yolcu 
kapasiteli olacak. 2020 yılı sonuna kadar 
da tamamlayıp hizmetinize sunmayı plan-
lıyoruz.

Rize Limanını onardık, Pazar’a, Çayeli’ne, 
Fındıklı’ya balıkçı barınakları yaptık.750 
milyon (trilyon) liralık bir yatırım olan İyi-
dere lojistik limanının etüt-proje çalışma-
ları devam ediyor.  

Yapımı ve projesi devam eden içmesuyu 
tesislerinin tamamlanmasıyla Rize’nin 
2050 yılına kadarki içme ve kullanma 
suyu ihtiyacı karşılanacak. Son 16 yılda 
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inşa ettiğimiz 53 adet taşkın koruma tesi-
siyle insanımızı ve toprağımızı koruduk…
Şehir merkezi ve değişik ilçelerde 24 adet 
taşkın koruma tesisinde yapım çalışmaları 
devam ediyor.

2002 yılından bugüne Rize’ye toplam 2,3 
milyar (katrilyon)  lira tutarında tarımsal 
destek verdik. Rize’de, ÇAYKUR tarafın-
dan Son 16 yılda yaş çay alımı karşılığında 
üreticilerimize toplam 6 milyar (katrilyon) 
800 milyon (trilyon) lira ödedik. Milli Ta-
rım Projemiz kapsamında Rize’de organik 
çayı yaygınlaştırmak için çalışmalar yapı-
yoruz.

Geliyorum fındığa… Rize’de fındık ürünü 
için toplam 35 milyon (trilyon) lira alan 
bazlı destek verdik. Bugüne kadar fındık 
üreticilerimizin piyasanın rekabetçi şart-
ları altında ezilmesine asla müsaade etme-
dik, etmeyeceğiz. Yaşadığınız sıkıntıları da 
üreticilerimizi mağdur etmeden bir çözü-
me en kısa sürede inşallah kavuşturacağız.

Bu Seçim Yıkım İttifakı ile 
Cumhur İttifakı Arasında Geçecek

Rize tabiat turizmi açısından son derece 
önemli bir potansiyele sahip... Kaçkar Dağ-
ları Milli Parkını tüm Türkiye’nin kullanı-
mına açarak vatandaşımızı tabiatla buluş-
turduk. Tunca Vadisi, Handüzü ve Isırlık 
Tabiat Parklarında, Akyamaç Şelalesinde 
doğa turizmini geliştirmek için çalışmala-
rımız devam ediyor. Rize’yi geçen yıl yak-
laşık 800 bin turist ziyaret etti. Bu sayı her 
yıl ortalama yüzde 10 ile 15 oranında artı-

yor. Yakında milyonları aşacağımıza inanı-
yorum.

2002’den bugüne 44 bin hemşerimizi İŞ-
KUR aracılığıyla işe yerleştirdik. Rize’de 
verdiğimiz 215 milyon (trilyon) liralık teş-
viklerden toplam 125 bin işverenimiz ve 
sigortalımız faydalandı.

Değerli kardeşlerim,

24 Haziran seçimlerinde iki farklı zihniyet 
yarışıyor. 

Bir tarafta sadece durdurmaktan, kapat-
maktan,  çürümeye terk etmekten bah-
seden bir yıkım ekibi var; diğer tarafta 
Türkiye’yi yeni projeler, yeni eserlerle, 
yeni hizmetlerle şahlandırmanın sevdası-
nı taşıyan AK Parti var.

Bir tarafta bölücü örgütün siyasi uzantıla-
rına vagon olan aday var, diğer tarafta terö-
rün belini kıran irade var.

Bir tarafta Afrin kahramanlarına dil uza-
tan pespaye bir anlayış var, diğer tarafta 
mücadelemizi yeni zaferlere taşımaya çalı-
şan kararlı bir duruş var.

Bir tarafta istismar ve korku siyaseti var, 
diğer tarafta hizmet siyaseti var.

Bir tarafta faşist CHP zihniyetini diriltme-
ye çalışanlar var, diğer tarafta hak, adalet 
ve özgürlük diyen bir anlayış var.

Bir tarafta karanlık var, diğer tarafta AK 
Parti’nin aydınlığı var.
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Bir tarafta Pensilvanya’da kurulan Yıkım 
İttifakı var, diğer tarafta 15 Temmuz gecesi 
meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı var.

24 Haziran günü milletimiz bu iki ittifak 
arasında bir tercihte bulunacak. Ya ‘üç 
benzemez’in 16 yıllık kazanımlarımızı di-
namitlemesine müsaade edeceğiz ya da 
ülkemizi tüm alanlarda güçlendirmeye 
devam edeceğiz. Ben ülkemizin ve milleti-
mizin tercihinin “yıkımdan değil inşadan”, 
“yok etmekten değil ihyadan” yana olacağı-
na inanıyorum. Özellikle Rizeli kardeşleri-
me güveniyorum. Tüm milletimizle bera-
ber siz hemşerilerimin de oylarınıza sahip 
çıkacağına inanıyorum.

Unutmayın!

24 Haziran Türkiye’de yeni bir dönemin 
ilk adımıdır. 24 Haziran, Türk demokra-
sisinin bayram günüdür. 24 Haziran, Bü-
yük ve Güçlü Türkiye’nin de muştusudur. 
Ülkemizin gelecek asrının şekilleneceği 
bu kritik seçimlerde bir an olsun rehavete 
kapılamayız. Hangi sebeple olursa olsun, 
sandıkları boş bırakamayız. Tatilin telafisi 
olur, ancak sandığın telafisi asla olmaz.

Rize!

Şimdi öyle bir ses ver ki; zalimlerin yürek-
leri titresin… Öyle bir “evet” de ki mazlum-
lara umut olsun. Öyle bir haykır ki yankısı 
tâ Pensilvanya’dan, Kandil’den duyulsun.

24 Haziran’da;

Güçlü Meclis diyor muyuz?

Güçlü Hükümet diyor muyuz?

Güçlü Türkiye diyor muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun. Her birini-
ze ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Şimdiden Ramazan-ı Şerefinizi ve Bayra-
mınızı da tekrar tebrik ediyorum.
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Yalova!..

Termalin, yeşilin, Marmara’nın şehri Yalova!..

Tarihin, kültürün, medeniyetin şehri Yalova!..

Tarımın, sanayinin, turizmin şehri Yalova!..

Osman Gazi’nin yoldaşı Yalova!..

İstiklal Harbimizin kahramanı Yalova!..

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gözdesi 
Yalova!..

Seni gönülden selamlıyorum Yalova!..

Buradan sizler aracılığıyla, Yalova’nın tüm 
ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerime 
selamlarımı yolluyorum. 

Yalovalılar, Cezaevinde Terör 
Başını Ziyaret Eden Birini Asla 

Desteklemez

AK Parti Yalova Mitingi | Yalova | 14 Haziran 2018
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Bugün arife, yarın bayram…  Şimdiden Ra-
mazan Bayramınızı kutluyorum. İnşallah, 
24 Haziran’da da demokrasi bayramını 
kutlayacağız. Biz, partimizi milletimizle 
beraber kurup yola çıktık. İlk girdiğimiz 
seçimde iktidar olduk. Her seçimde mil-
letimizin artan teveccühüyle yolumuza 
devam ettik. Demokraside ve ekonomide 
ülkemize sınıf atlattık. Vesayet güçlerin-
den darbecilere, terör örgütlerinden siya-
si-ekonomik tetikçilere kadar önümüze 
çıkartılan tüm engellerin üstesinden mil-
letimizin desteğiyle geldik. Ülkemizin yö-
netim sistemini, 16 Nisan’da, milletimizin 
onayıyla hayata geçirdik. 

Şimdi, ülkemizin gelecek yarım asrına, bir 
asrına damga vuracak bir seçimin eşiğinde 
yine milletimizin, sizlerin huzurundayız. 
Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmak, 
dünyanın en büyük 10 ekonomisinden 
biri haline getirmek için sizden destek isti-
yoruz. Bizim milletimizden başka kimseye 
diyet borcumuz yoktur. Bunun için de ne 
söylersek milletimize söylüyoruz, ne ya-
parsak milletimiz için yapıyoruz. Önümüz-
deki dönemde de aynı şekilde ülkemize ve 
milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. 

Yalova!..

24 Haziran’da tercihinizi bir kez daha hiz-
met siyasetinden yana kullanıyor musunuz? 

Güçlü Meclis için Cumhurbaşkanlığında 
şahsımı, Meclis’te AK Parti’yi destekliyor 
muyuz?

Güçlü Hükümet için Cumhurbaşkanlığın-
da şahsımı, Meclis’te AK Parti’yi destekli-
yor muyuz?

Güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanlığında 
şahsımı, Meclis’te AK Parti’yi destekliyor 
muyuz?

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Yalova Vakti diyor muyuz? 

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

İrade, Erdem ve Cesaretle Türkiye’yi Şah-
landiriyor muyuz?

Millet Dürüst Olana  
Oy Veriyor, Yalana Değil

Kardeşlerim,

Yalova, karşısında İstanbul gibi bir dünya 
şehriyle, hemen yanında Bursa gibi böl-
genin önemli şehirlerinden biriyle kom-
şudur. Sahip olduğu imkânların yanı sıra, 
bu coğrafi konumu, Yalova’nın en büyük 
avantajlarıdır. Huzurun ve refahın şehri 
Yalova bunların kıymetini çok iyi bilir. Biz 
de bu şehrin kıymetini bildiğimiz için, geç-
tiğimiz 16 yılda Yalova’ya 11,5 milyar (kat-
rilyon)  lira yatırım yaptık.

Eğitimde, 916 adet yeni derslik kazandır-
dık. Yalova’yı üniversite ile buluşturduk. 
Bugün üniversitemiz, 15 bin öğrencisiyle 
ülkemizin önde gelen bilim ve irfan yu-
valarından biridir. Bay Muharrem, “Ben 
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fizik öğretmeniyim” diyor. Senin fizik öğ-
retmenliğine saygı duyarım. Ama biz bu 
üniversitelerden nice öğretmenler yetişti-
riyoruz. İşte burada da genç, dinamik, ce-
sur, siyaset bilimci bir adayla yola çıktık. 
Parlamentoyu bu şekilde gençleştiriyoruz.  
Şimdi üniversitemizi yeni 4 fakülte ve 2 
meslek yüksekokuluyla daha da güçlendi-
riyoruz. Eski Etibank tesislerinin bulun-
duğu 70 dönümlük arazi üzerine Ulusla-
rarası Bilim ve Kongre Merkezi kuruyoruz. 
Yükseköğrenim öğrencileri için 1.380 kişi 
kapasiteli 3 adet yurt binası inşa ettik. Bir-
kaç yıla kadar 4 bin 260 kişi kapasiteli yeni 
yurtları şehrimize kazandırıyoruz.

Yalova’ya kapalı yüzme havuzu, spor salo-
nu, gençlik merkezi; Altınova ve Çınarcık’a 
spor salonu, Çiftlikköy’e gençlik merkezi 
yaptık.

Sağlıkta Yalova’ya, 3’ü hastane olmak üze-
re 14 adet tesis yaptık. Bunlara ilave olarak 
şehrimize 400 yataklı bir devlet hastanesi 
yapmak için de çalışmalarımız devam edi-
yor, yıl bitmeden temelini inşallah atıyoruz. 

Bay Kemal Osman Gazi 
Köprüsü’nden Geçiyor,  
Ama Yine de O Köprüyü İstemiyor

Yalova’daki yardıma muhtaç vatandaşla-
rımıza, şehit yakınlarımıza, gazilerimize, 
engellilerimize, yaşlılarımıza toplam 331 
milyon (trilyon) liralık bir kaynakla des-
tek olduk. Bay Kemal ne diyor? Engellileri 
kendi başına bıraktınız. El vicdan ya, halep 
oradaysa arşın burada… Artık yalanı bıra-

kın. Bunlarda genel başkan yalan söyler 
de, cumhurbaşkanı adayı boş durur mu? O 
da yalan söyler. Dürüst olun dürüst. Artık 
millet dürüst olana oy veriyor, yalana de-
ğil. 24 Haziran’da da benim milletim kime 
oy vereceğini çok iyi biliyor.

TOKİ vasıtasıyla Yalova’da 1.410 konut 
projesini hayata geçirdik. Ülkemizin en 
çok göç alan şehirlerinden olan Yalova’yı 
yeni TOKİ projeleriyle desteklemeye de-
vam edeceğiz. 

Yalova’da 2002 yılına kadar sadece 25 
kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz 
buna 55 kilometre daha ekledik. Toplam 
maliyeti 740 milyon (trilyon) lira olan Ya-
lova-Çınarcık-Armutlu yolunun yapımı sü-
rüyor. Projedeki 3 adet tek tüp tünelde de 
çalışmalar devam ediyor. Projenin tamamı 
2021 yılında hizmete girecek. Bu yol şeh-
rin hem turizmine, hem ticaretine önemli 
katkı sağlayacaktır. İstanbul-İzmir Oto-
yolu, aynı zamanda Yalova’nın projesidir. 
Bu otoyolla Kocaeli-Yalova-Bursa- Balıke-
sir-Manisa-İzmir illerimizi birbirine bağ-
lıyoruz. İzmit körfezini geçen Osmangazi 
Köprüsüyle birlikte Yalova il sınırlarındaki 
Altınova-Gemlik ve Altınova-Gebze arasını 
trafiğe açtık. Türkiye’nin otoyollar üzerin-
deki en uzun tüneli unvanına sahip Orhan-
gazi Tünelini de, 6 viyadük ve diğer yapıla-
rını tamamlayarak hizmete sunduk.

Osman Gazi Köprüsü, aynı zamanda 
Yalova’nın da köprüsü değil mi? Bu köprü 
yapılmadan ne çileler çektiniz değil mi? 
Arabana binip İstanbul’a geçemezdin. Bay 
Kemal Osman Gazi Köprüsü’nden her za-
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man geçiyor, ama yine de o köprüyü iste-
miyor. Ben de diyorum ki, eğer köprüyü 
istemiyorsan, İzmit’i dolanarak İstanbul’a 
gitmeye devam et. Bunların cumhurbaşka-
nı adayı da İstanbul’a dördüncü köprüyü 
yapacakmış! Ancak dördüncü köprüyü ne-
reye yapacağını söylüyemiyor.  Çünkü hiç 
dersine çalışmamış.  

Millete hizmet, heyecan ve aşk işidir. Rah-
metli Neşet Baba derdi ki; “Aşgınan koşan 
yorulmaz.” Onun için yüzlerce tünel açtık. 
O aşk olmasa bunlar yapılır mı? Yapılmaz. 
İşte dün Rize’de Ovit Tünelinin açılışını 
yaptık. Ovit Tüneli dünyanın en uzun ikin-
ci tünelidir. 

Yalova’ya bir yat limanı kazandırdık. Ar-
mutlu İskelesini onardık, Armutlu’ya bir de 
balıkçı barınağı yaptık. Armutlu Kapaklı’ya 
bir Balıkçı Barınağı inşa ediyoruz, inşallah 
önümüzdeki yıl tamamlıyoruz.

Yalova’nın içmesuyu problemini çözdük. 
Yalova’ya su temin eden Gökçe Barajı’ndan 
suyu bir dere vasıtasıyla alıp, şehre ge-
tirdik. Böylece “Gökçe Barajı Kurtköy 
Derivasyonu”nu 4 ay gibi rekor bir sürede 
tamamladık. Armutlu Sarpdere Barajı’nı da 
hizmete aldık… Yalova’nın mümbit arazile-
rinin sulanmasını sağlayacak Armutlu Yum-
rudere Barajını inşa ediyoruz. Son 16 yılda 
tamamladığımız sulama tesisleriyle 7 bin 
dekar araziyi sulamaya açtık. Proje çalışması 
devam eden 6 adet sulama tesisiyle Yalova’da 
35 bin dekar arazi daha sulanacak.

Son 16 yılda Yalovalı çiftçilerimize toplam 
50 milyon (trilyon) lira tutarında tarımsal 

destek verdik. Ama Bay Kemal ne diyor?  
“Çiftçilerimiz ağlıyor.” Eğer hesap bilmi-
yorsan, Maliye Bakanlığımıza sor. Bizim 
Maliyecilerimiz yalan söylemez.

2002’den bugüne toplam 21 bin Yalovalı 
vatandaşımızı İŞKUR aracılığıyla iş sahibi 
yaptık. Yalova’ya 16 yılda verdiğimiz 338 
milyon (trilyon) lira tutarındaki teşvikler-
den 189 bin işveren ve sigortalımız fayda-
landı.

Yalova’da 2002 yılına kadar kurulu Orga-
nize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunmazken, 
bugün kurulan ve projesi devam eden 6 
Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. Keza 
2002 yılına kadar Yalova’da tamamlanmış 
Sanayi Sitesi yokken, bugün Yalova Kon-
feksiyoncular Sitesinde üretim yapılıyor.

Yalova’da 3 tane Ar-Ge Merkezi kurduk.

Bay Muharrem Yalova’da Tuğla 
Üstüne Tuğla Koydu mu?

Burası, konumu çok önemli, doğal zengin-
likleri çok fazla ama yüzölçümü çok kü-
çük bir ilimiz. Bunun için Yalova’da katma 
değeri yüksek projelere önem ve öncelik 
verilmesi gerekiyor. Ülkemizin gemi-yat 
üretiminde ve ihracatında önemli bir paya 
sahip Yalova’yı, bu yönde geliştirmeliyiz. 
Yüksek teknolojiye dayalı üretim dalları-
nı teşvik ederek, Yalova’nın güzelliklerini 
bozmadan refahının artmasını sağlayabi-
leceğimize inanıyorum. 
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Aynı şekilde tarımda çiçekçilik başta olmak 
üzere, katma değeri yüksek ürünlerin geliş-
tirilmesinde fayda görüyorum. Çiçeklik Or-
ganize Sanayi Bölgesi için Akdere Barajını 
yapıyoruz. Bu barajın projesi bitmek üzere, 
inşallah önümüzdeki yıl inşaatı başlıyor. 

Armutlu bölgesinde yüksek standartlı otel-
lerin kuruluşu da Yalova’nın termal turizm 
potansiyeline katkıda bulunacaktır. Planı 
daha önce hazırlanmıştı, önümüzdeki dö-
nemde çok daha aktif hale gelmesini sağ-
layacağız. Önümüzdeki dönemde, tüm bu 
alanlarda Yalova’yı desteklemeye devam 
edeceğiz. 

Yalova!..

“Vakit Birlik Vakti” diyor muyuz?

“Vakit Yalova Vakti” diyor muyuz?

“Vakit Türkiye Vakti” diyor muyuz?

Bütün bunlar için 24 Haziran’da Cumhur-
başkanlığında şahsıma, milletvekilliğinde 
AK Parti’ye mührü basıyor muyuz?

Hanımlar!..

24 Haziran’a kadar gece gündüz çalışıyor 
muyuz?

Gençler!..

24 Haziran’a kadar tüm gençlerimize AK 
Parti’yi anlatıyor muyuz?

Maşallah…

Kardeşlerim,

Yalova’nın bir milletvekili var, şu anda 
Cumhurbaşkanı adayı… Kim olduğunu 
biliyorsunuz değil mi? Bu kişi, 4 dönem-
dir Yalova milletvekili, partisinde grup 
başkanvekilliği yaptı, genel başkan adayı 
oldu. Peki, bu kişinin Yalova’ya kazandırdı-
ğı herhangi bir hizmeti, biliyor musunuz? 
Yalova’da tuğla üstüne tuğla koymuşluğu 
var mı? Şehrimize bugüne kadar yapılan 
eserlerin hepsinin altında kimin imzası 
var? Evet, AK Parti’nin imzası var. Peki, 
bundan sonra yaparsa yine kim yapar? 
Evet, AK Parti yapar. 

Ama hakkını yemeyelim, sizin bu millet-
vekilinizin, Yalova’ya bir hayrı dokunma-
mış olsa da, yaptığı başka işler var. Me-
sela, Edirne’de cezaevi ziyareti yapıyor. 
Kimi ziyaret ediyor? 6-8 Ekim olaylarının 
sorumlusu olan bir terör başını ziyaret 
ediyor. PKK terör örgütünün arkasın-
da olduğu malum siyasi partinin genel 
başkanını ziyaret ediyor.  Benim milli ve 
inançlı Yalovalı kardeşlerim böyle birisini 
asla desteklemez. Bunların vatanseverlik 
gibi bir dertleri yok. Geçmişte Bay Kemal 
Hakkâri’de bir  tane Türk bayrağı olmadan 
miting yapmıştı. Şimdi de Bay Muharrem 
Diyarbakır’da malum partinin desteğiyle 
miting gerçekleştirdi. Ama biz tüm miting-
lerimizi Türk bayrakları ve parti bayrağı-
mızla yapıyoruz. 

Bay Muharremin ziyaret ettiği bu kişi, 6-8 
Ekim’de Türkiye’nin her yerinde insanları 
tahrik etti, sokağa döktü, teröristleri ma-
sum insanların üzerine saldı. Bu olaylarda, 
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53 günahsız vatandaşımızın ölümüne se-
bep oldu. Aynı tarihteki olaylarda 80 kamu 
binası, 300’e yakın okul, 70’in üzerinde 
siyasi parti binası, 2 bin 100’ün üzerinde 
vatandaşımızın evi saldırıya uğradı, tahrip 
edildi, yakıldı, yıkıldı. Hepsi de Edirne Ce-
zaevindeki şahsın tahrikleriyle yaşandı. 

Terör olaylarının sorumlusu olan bu cum-
hurbaşkanı adayının serbest bırakılması 
gerektiğini savunuyorlar. Tutuklu olan biri 
cumhurbaşkanı adayı olabiliyor. Böyle bir 
adalet olur mu? Bu durumun gözden geçi-
rilmesi lazım. İnşallah şu seçimi atlatalım, 
cumhurbaşkanı adaylık şartları arasına 
sadece hükümlü olmayı değil, tutukluluğu 
da koyacağız. Peki neden? Tutuklu olanın 
da aday olamaması gerekiyor. Burası yol-
geçen hanı mı? 

Şimdi de Akıncı Uçağımız Geliyor

Bir Yalovalının böyle bir kişinin yanında 
ne işi olur? Geçen gün Diyarbakır’a gitti. 
Kendisini karşılayan kalabalığın tamamı 
Edirne Cezaevindeki adamın taraftarları…  
Israrla Edirne Cezaevindeki kişiyi hapis-
ten çıkartmaya çalışıyor. Herhalde, yeni 
6-8 Ekim olaylarını beraberce tahrik etme-
yi, ülkemizin altını üstüne getirmeyi plan-
lıyorlar. Yok, öyle yağma… Sadece devleti 
değil, milleti de karşısında bulur. Biz bu ül-
kede Gezi’yi de, 15 Temmuz’u da gördük. 
Ne oldu? FETÖ’yü bitiriyor muyuz? Bitiri-
yoruz. Bunların inlerine gireceğiz. Afrin’de 
4600 civarında, Cerablus’ta ise 3 bine ya-
kın teröristi etkisiz hale getirdik. FETÖ’cü-
ler ise kaçıp gidiyor. 

Şimdi Bay Muharrem kafayı İsmail Metin 
Temel Paşa’ya takmış. Sen, İsmail Metin 
Paşa’yla ilgili terbiye dışı bir ifade kulla-
namazsın. Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te 
vatan düşmanlarıyla, millet düşmanlarıy-
la savaşan kahraman bir komutanın apo-
letini sökemezsin. Sana bu millet o apoleti 
söktürmez.  

Yalova!..

Oyu senden alıp, hizmeti bölücü terör ör-
gütüne yapan bu kişiye 24 Haziran’da der-
sini veriyor muyuz? 

Türkiye’nin geleceğine göz diken bu ha-
ramzadelere rabiamızla cevap veriyor mu-
yuz?

Tek Millet… Tek Bayrak… Tek Vatan… Tek 
Devlet…

Yalova’da bunlara karşı çıkacak, rabiamız-
dan rahatsız olacak kimse var mı? Öyley-
se, şimdi sizlerden bir söz daha istiyorum. 
Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kar-
deş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. 
Rabbim hepinizden razı olsun. 

Yalova’daki Güneydoğulu kardeşlerime 
özellikle bir hatırlatma yapmak istiyorum. 
Bu oyunu siz bozacaksınız. Bu konuda siz-
den özel gayret bekliyorum. 

Kardeşlerim,

Siyaset, sürekli yalan söyleme, dün söyle-
diğini bugün inkar etme, dün ak dediğine 
bugün kara deme işi değildir. Siyaset tu-
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tarlılık ister. Siyaset doğruluk, dürüstlük 
ister. En önemlisi siyaset omurga ister, 
dirayet ister. Biz 16 yıldır milletimize ne 
söylediysek yaptık, yapamayacağımız hiç-
bir şeyin de sözünü vermedik.  Bugün de 
aynısını yapıyoruz. 

Yerli marka otomobil diyoruz. Çalışmalar 
hızla sürüyor, inşallah 2019’da prototi-
pini bitirecek, 2021 yılında seri üretime 
geçeceğiz. Bu otomobil, öyle Muharrem 
İnce’nin ve onun Genel Başkanının sandığı 
gibi geçen asrın teknolojisi filan de değil-
dir. Otomobilimizin projesi, en son tekno-
lojiyle, elektrikli ve hatta ileride sürücüsüz 
otomobil konseptine göre geliştiriliyor. 

Savunma sanayi diyoruz, tabii bunun da 
bir parçası olan uzay sanayini ihmal et-
miyoruz. Artık kendimizin imal etmeye 
başladığı uydularımızla zaten uzaydaki 
yerimizi aldık. Şimdi uydu fırlatma tesisi 
kurmanın peşindeyiz. Öyle ya… Eğer bir 
gün insanlık uzayda daha etkin şekilde fa-
aliyet gösterecekse, Türkiye’nin de şimdi-
den buna hazırlanması lazım. 

İHA’lar SİHA’lar nasıl çalışıyor görüyorsu-
nuz değil mi? Buradan bir müjde vermek 
istiyorum. Şimdi de bizim Akıncı uçağımız 
geliyor. Amerika bize İHA ve SİHA’ları ver-
medi, İsrail verdi.  Ancak onlarda arıza yap-
tı. Ancak kötü komşu bizi ev sahibi yaptı, 
şimdi kendi uçağımızı üretiyoruz. Gabar’da, 
Cudi’de, Tendürek’te İHA’lar, SİHA’lar terö-
ristlerin konumunu veriyor, F16’larımız ise 
o hedefleri vuruyor. Akıncı çıktığı zaman 
durum daha farklı olacak. Savunma sana-

yinde artık farklı bir Türkiye var. 

Kanal İstanbul, sadece bir kanal olmanın 
çok ötesinde bir projedir. Bu projenin stra-
tejisine, ne Muharrem İnce’nin, ne de Ke-
mal Kılıçdaroğlu’nun kafası basmaz. Bizim 
derdimiz, Boğazı kazalardan kurtarmak. 
Kanal İstanbul’la iki tane de butik şehir 
kuruyoruz. Ama bunlar bunu da hazmede-
mez. Ama Yalovalı kardeşlerimiz başta ol-
mak üzere, milletimiz bizim bu projeyle ne 
yapmak istediğimizi gayet iyi biliyor. 

Biz Türkiye’yi dünya devleti yapacağız di-
yoruz. Onlar yeni havalimanına ne gerek, 
yerli marka otomobile ne gerek, köprüye 
ne gerek, yola ne gerek, TİKA’ya ne gerek 
diyor. Biz Türkiye’yi inşa ve ihya edeceğiz 
diyoruz. Onlar yıkacağız, durduracağız, sa-
tacağız, atacağız diyor. Bunların kafasında-
ki Türkiye fotoğrafı, 1940’ların Türkiye’si-
dir. Dikkat ederseniz, bu ülkede ne zaman 
bir kaos, kargaşa, kriz çıksa, karşı taraftan 
hep aynı talepler gelir: “Yatırımları durdu-
run” derler. Daha doğrusu, “Ülkeye kontak 
kapattırıp anahtarları da bize verin” demek 
isterler. Bu sözü dün bölücü terör örgütü 
söylüyordu, bugün Muharrem İnce söylü-
yor, diğerleri söylüyor. Ne farkınız kaldı?

Brunson Konusunda  
Kararı Yargı Verecek

Millet Bahçeleri diyorum, onlar kafayı Millet 
Bahçelerine takıyorlar. Amerika’nın Central 
Parkı varsa, İngiltere’nin Hyde Parkı varsa, 
Yalova’nın da Millet Bahçesi olsun istiyorum. 
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Ben Millet Kıraathaneleri diyorum, onlar 
bunu ‘kumarhane’ diye yaftalamaya çalışı-
yorlar. İnşallah Millet Kıraathaneleri  saye-
sinde   okuma kültürünü gençliğe aşılayaca-
ğız. İnşallah Yalova’nın en merkezi yerinde 
de bir Millet Kıraathanesi yapacağız. 

Bay Kemal’le Bay Muharrem geçmişte bir-
birlerine girmişlerdi. Birbirleri hakkında 
ağır ithamlarda bulunuyorlardı. Bay Mu-
harrem, görüntülerde de izlediğiniz gibi, 
genel başkanını hep kaybetmekle suçlu-
yordu. Tamam da, şimdi sen kendin ne ya-
pacaksın? 24 Haziran’da birinci çıkamaz-
san siyasi hayatını bitirecek misin? Bu hırs 
hepsini bitirecek. AK Parti bu yola evvelal-
lah farklı bir şekilde devam edecek. 

Ben şimdi sizlerden, şu kalan 9-10 günde 
kapı-kapı dolaşmanızı istiyorum. 

Güya Bay Muharrem’e Amerika’dan te-
lefon etmişler ve demişler ki, Türkiye 
FETÖ elebaşının iadesi konusunda ciddi 
bir dosya vermedi, başvuru dosyası gaze-
te küpürleri ile dolu. CHP, FETÖ elebaşı-
nın Amerika’dan iade sürecini araştırmak 
için Adalet Bakanlığı’na 4 tane hukukçu 
gönderdi. Hukukçuları çalıştı, evrakları 
incelediler ve Bay Kemal’e rapor sundular. 
Bunun üzerine Sayın Bay Kemal de şunu 
söyledi: “FETÖ’nun Türkiye’ye gönderil-
mesi noktasında Amerika üzerine düşen 
görevi yapmıyor.” 

Şimdi Brunson’dan bahsediyorlar. Kim bu 
Brunson? İzmir’deki ABD papazı… Bizden 
onu vermemizi istediler. Dedim ki; kusura 
bakmayın dava yargıda. Yargı kararını ve-

rir, biz de karara uyarız. O zaman sizler de 
FETÖ’yü verin. FETÖ yargıda da değil, niye 
vermiyorsunuz? Olay bu kadar basit.

Yalova!..

Bu kifayetsiz muhterislere, bu istismarcıla-
ra, bu yalancılara 24 Haziran’da derslerini 
veriyor muyuz?

Güçlü Meclis diyor muyuz?

Güçlü Hükümet diyor muyuz?

Güçlü Türkiye diyor muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun. Her birini-
ze ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 

Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Kalın 
sağlıcakla. 
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Antalya!..

Gazipaşa’dan Kaş’a kadar Akdeniz’i bir 
sevgili gibi kucaklayan Antalya!..

Deniziyle ayrı bir güzel, dağlarıyla ayrı bir 
güzel, insanıyla bir güzel Antalya!..

Tarih boyunca tüm medeniyetlerin gözde-
si Antalya!..

Selçuklu’nun, Teke Beylerinin, Osmanlı’nın 
şehri Antalya!..

Turizmde iftiharımız, tarımda lokomotifi-
miz, ticarette bereketimiz Antalya!..

Dünyanın tüm milletlerine kucak açan Antalya!..

Demokrasinin, çok renkliliğin, hoşgörü-
nün şehri Antalya!..

Bize Nereden Bir Tehdit 
Geliyorsa, Mehmet’imizle  

Oraya Gireceğiz

AK Parti Antalya Mitingi | Antalya | 16 Haziran 2018
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Türkiye’nin marka şehri, yüz akı Antalya!..

Seni gönülden selamlıyorum Antalya!..

“Yaylaların yeli soğuk esmez mi

Sevdiğim de rüyalara girmez mi

Girmesen de gönül sana küsmez mi”

Seni kalpten selamlıyorum rüyalarımın 
şehri Antalya!..

Buradan sizler aracılığıyla, Antalya’nın 
tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki kar-
deşlerime selamlarımı yolluyorum. 

Ramazan Bayramınızı, medeniyetimizin 
zengin hafızasındaki ismiyle IYD-İ SAİD-İ 
FITR’ınızı tebrik ediyorum. İnşallah, 24 
Haziran’da demokrasi bayramımızı da hep 
birlikte kutlayacağız. 

Antalya, kendisine ve ülkesine hizmet 
edenlerle, milletimizin ortak değerleri-
ni istismar edenlerin farkını çok iyi bilir. 
Antalya’yı altyapısıyla, üstyapısıyla, eği-
timiyle, sağlığıyla, ulaşımıyla bir dünya 
şehri haline kimin getirdiğini biliyorsunuz 
değil mi? Türkiye’nin değişimini sizlerle 
birlikte başlattık, sizlerle birlikte devam et-
tiriyoruz.  Şimdi yeni ve daha güçlü bir atı-
lımın eşiğindeyiz. Gelişmiş bir demokrasi, 
güçlü bir ekonomi, milli bir savunma sana-
yii, güvenli ve istikrarlı bir ülke, huzurlu 
ve müreffeh bir millet için…

Evet… 

Hazır mıyız Türkiye?

Hazır mıyız Türkiye?

Hazır mıyız Türkiye?

Antalya!..

Güçlü Meclis için hazır mıyız?

Güçlü Hükümet için hazır mıyız?

Güçlü Türkiye için hazır mıyız?

Biliyorsunuz bu seçimlere MHP’yle itti-
fak içinde giriyoruz. Yanımızda, rahmetli 
Muhsin Yazıcıoğlu’nun yadigârı Alperen-
ler de var. 24 Haziran’da Cumhur İttifakını 
destekliyor muyuz?

Antalya!..

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Antalya Vakti diyor muyuz? 

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

İrade, Erdem ve Cesaretle Türkiye’yi Şah-
landırıyor muyuz?

Maşallah… 

Şehir Hastanesinin Yapımına 
Yakında Başlanacak

Kardeşlerim,

AK Parti bu millete sadece ve sadece hiz-
met getirmiş, yatırım getirmiştir, proje ge-
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tirmiş, refah getirmiştir. AK Parti’nin hiz-
met siyasetinden payına düşeni, ülkemizin 
diğer vilayetleriyle birlikte Antalya da al-
mıştır. Son 16 yılda Antalya’da 38,5 milyar 
(katrilyon) lira tutarında yatırım yaptık.

Eğitimde 9 bin yeni derslik yaptık. 
Antalya’da 3’ü vakıf, 1’i devlet olmak üze-
re 4 üniversite daha kurarak, şehrimizdeki 
üniversite sayısını 5’e yükselttik. Yükse-
köğrenim öğrencileri için 9 bin 483 yatak 
kapasiteli yurt binaları inşa ettik. Bu yıl 
Gazipaşa’da 500 kişilik, önümüzdeki bir-
kaç yıl içinde ise Antalya’da 2 tane, Serik, 
Elmalı ve Alanya’ya birer tane olmak üzere 
toplamda 4 bin 750 kişilik yeni yurt bina-
ları daha açıyoruz. 

Antalya’ya 33 bin seyirci kapasiteli bir 
stadyum yaptık. 10 bin seyircili bir spor 
salonunu da Antalyalı sporseverlerin hiz-
metine sunduk.

Sağlıkta, 2 bin 312 yataktan oluşan 19 has-
taneyle birlikte toplam 54 adet sağlık tesi-
sini şehrimize kazandırdık. Finike ve Dem-
re Devlet Hastaneleriyle birlikte 6 adet 
sağlık tesisimizin inşası devam ediyor. 
Şehir Hastaneleri yaparız da, Antalya’yı 
bundan mahrum bırakır mıyız? Antalya’ya 
yapacağımız 1.000 yataklı Şehir Hastane-
mizin ihale süreci devam ediyor. İnşallah 
yakında inşasına başlıyoruz.

TOKİ vasıtasıyla Antalya’da 4 bin 432 ko-
nut projesini hayata geçirdik.

2002 yılına kadar Antalya’ya 195 kilometre 
bölünmüş yol yapılmıştı, biz buna tam 409 

kilometre ilave ettik. Ulaşımı kolaylaştır-
mak için toplam uzunluğu 10,3 kilometre-
yi bulan 14 tünel yaptık. Halen Antalya’da, 
toplam maliyeti 14 milyar (katrilyon) lira-
ya yakın 19 yol projemizin inşası sürüyor. 
Proje ve planlama aşamasındakilerle bu 
rakam 20 milyar (katrilyon) liranın üzeri-
ne çıkıyor. Konya’yı Antalya’ya bağlayacak 
olan Demirkapı Tüneli’nde çalışmalar hızla 
devam ediyor. Tünel trafiğe açıldığında, bu 
yolu kullanan vatandaşlarımız 4 dakikada 
karasal iklimden Akdeniz iklimine geçmiş 
olacak.  Biz durmuyoruz, çalışıyoruz, ama 
birileri de tünelleri kapatacakmış.  

Köprülerin fiyatlarını konuşuyorlar. Dev-
letin köprüleriyle, kamu-özel ortaklığıyla 
yapılmış köprülerin farklarını bunlar bil-
mezler, anlamazlar. Bayramda devlete ait 
yolları, köprüleri ücretsiz yaptık. Ama ka-
mu-özel ortaklığıyla yapılmış köprüler üc-
retli. Bu durum üzerinden Bay Muharrem 
rant elde etmek istiyor. “Demirel’in, Özal’ın 
yaptığı köprüler bedava, Erdoğan’ın yaptı-
ğı köprü ücretli” diyor. Ya biz deveye hen-
dek atlatıyoruz. Sizin böyle bir hizmeti-
niz var mı? Siz bunları yapamazsınız. Biz 
devlete ait köprüleri ücretsiz yapmışız, 
kamu-özel ortaklığındaki köprülerden ise 
sembolik bir ücret alınıyor. Haklı da olabi-
lirsin, inşallah bir daha ki bayrama ona da 
ayrı formül bulanabilir. Bizi bunlarla ürkü-
temezsin Bay Muharrem. Biz Türkiye’yi 3 
kat büyütmüş bir iktidarız. 

Afyonkarahisar-Antalya Yolunu, Antalya 
Kuzey Çevre Yolunu, Alanya Doğu Çevre 
Yolunu, Kızılkaya-Bozova-Korkuteli-Elma-
lı-Finike Yolunu önümüzdeki yıl tamamlı-
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yoruz. Maliyeti 4,3 milyar (katrilyon) lira 
olan Antalya-Alanya-Gazipaşa Yolunda ve 
Gökçebelen Tünelinde çalışmalar devam 
ediyor. Güzergâhta 7 kilometre kısalma 
sağlayacak projenin tamamını inşallah 
2 yıla kadar tamamlıyoruz. İnşa ettiği-
miz Aydın-Denizli Otoyolunun Afyon ve 
Antalya’ya kadar uzatacak Afyon-Antalya 
Otoyolunun İhalesini bu yıl içinde yapıyo-
ruz. Otoyolun üçüncü ayağı olan toplamda 
178 kilometre uzunluğa sahip Denizli-Bur-
dur ve Burdur-Antalya Otoyollarının ise 
ön projelendirme çalışmalarını bu yıl için-
de tamamlıyoruz. 

Geliyorum bir başka otoyol projemiz olan 
Antalya-Alanya Otoyoluna… Uzunluğu 
155 kilometre olan otoyolun ön proje ça-
lışmaları bitti, artık diğer aşamalara ge-
çiyoruz. Toplam 34 kilometre uzunluğa 
sahip, güzergâhında 4 adet çift tüp tünel, 
4 adet viyadük bulunan Manavgat-Alanya 
Ayrımı-Akseki Yolunun ihale hazırlıkları 
sürüyor.  Aynı şekilde toplam 63 kilomet-
relik, güzergâhında 7 çift tüp tünel, 12 köp-
rü olan Antalya-Isparta Yolunun da ihalesi 
için çalışmalarımız devam ediyor. Antalya-
Kemer-Tekirova Yolu ve Phaselis Tünelinin 
de inşallah proje ve ihalesini tamamlayıp 
yapımına başlayacağız. 

Antalya Şehir Meydanı-Havalimanı-Expo 
Tramvay hattını tamamlayıp, hizmete aldık.

Antalyalı Çiftçilerimize Toplam 
1,1 Milyar Liralık Tarımsal  
Destek Verdik

Kardeşlerim, 

Antalya’yı hızlı tren projeleriyle tüm 
Türkiye’yle, havalimanı, yat ve liman pro-
jeleriyle de tüm dünyayla kucaklaştırarak, 
geleceğe hazırlıyoruz. Bunların en önemli-
si, şehrimizi hem İstanbul’a, hem de Afyon 
üzerinden İzmir’e bağlayacak olan hızlı 
tren projesidir. Konya’ya üzerinden inşa 
edeceğimiz bir diğer projeyle de Antalya’yı, 
hem Ankara üzerinden Edirne’den Kars’a 
uzanan Doğu-Batı hızlı demiryolu korido-
runa, hem de Karaman-Adana üzerinden 
Gaziantep başta olmak üzere güney illeri-
mize hızlı tren ağı ile bağlıyoruz. Eskişe-
hir-Isparta-Antalya hızlı tren projemizin 
projeleri hazırlanıyor. Kayseri-Nevşehir-
Aksaray-Konya-Antalya hızlı tren projemi-
zin de etüt çalışmaları devam ediyor.

Antalya Havalimanı’nı, yaptığımız iç ve 
dış hatlar terminal binasıyla büyüterek, 
yıllık 35 milyon yolcu kapasitesine ulaştır-
dık. Antalya’ya ikinci bir havalimanı ola-
rak Gazipaşa Havalimanı’nı kazandırdık.  
Şimdi Batı Antalya Havalimanını yapmak 
için kolları sıvadık. Kaş-Çukurbağ-Ağullu 
mevkiini havalimanı için belirledik. Yıl-
lık 4 milyon yolcu kapasiteli planladığı-
mız havalimanımızın proje bedeli 850 
milyon(trilyon) lira… Batı Antalya Hava-
limanını 2022 yılına kadar tamamlamayı 
hedefliyoruz.

Bay Muharrem, bir televizyon programın-
da İstanbul’a dördüncü bir köprü yapa-
cağını söyledi. Televizyon programının 
moderatörü dördüncü köprüyü nereye 
yapacağını sordu. Ancak hazırlığı olmadı-



581

Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-2

ğı için “Yerini tespit ederiz” şeklinde ka-
çamak bir cevap verdi.  Bay Muharrem’in 
hiçbir tecrübesi yok. Oysa biz, yapacağımız 
yatırımların her türlü detayını bir ekiple 
planlıyoruz. 

Kaş ve Alanya yat limanlarını hizmete 
açtık. Demre ve Gazipaşa yat limanları-
nın yapımı sürüyor. Antalya için ayrıca 
Demre’de bir Kruvaziyer Limanı yapmayı 
planlıyoruz. Seneye inşallah bu limanın 
yapımı için çalışmaya başlıyoruz.

2017 yılında şehrimize gelen turist sayı-
sı bir önceki yıla oranla yüzde 57’lik artış 
gösterdi ve 10,5 milyon kişiye ulaştı. İnşal-
lah Antalya için bu yılki turist hedefimiz 
14 milyon… Ülkemiz genelinde ise bu sene 
40 milyon turist, 32 milyar dolar turizm 
geliri bekliyoruz. Şu anda hızla bu hedefe 
doğru ilerlediğimizi görüyoruz. 

Antalya’nın iddialı olduğu bir diğer alan 
da tarımdır. Bugünkü yağış, dolu ve hor-
tumdan dolayı ürünleri zarar gören Dem-
re, Finike ve Kumluca’daki çiftçilerimize 
geçmiş olsun diyorum. Hiçbir zaman çiftçi 
kardeşlerimizi yalnız bırakmadık, bu son 
afet nedeniyle mağdur olan üreticilerimi-
zi de yalnız bırakmayacağız. Antalya’nın 
tarımını geliştirmek için bugüne kadar 19 
baraj ve 3 göleti hizmete sunduk. Bunlara 
ilave olarak 10 baraj ve 2 gölet daha yapı-
yoruz. Son 16 yılda inşa ettiğimiz projeler-
le Antalya’da 449 bin dekar zirai araziyi 
sulamaya açtık. Yapım aşamasındaki sula-
ma tesislerimiz ile 191 bin dekar arazinin 
daha sulanmasını sağlayacağız. 

Antalya’nın 2045 yılına kadar içme suyu 
ihtiyacını karşılamak için içerisinden araç 
geçecek büyüklükte borularla isale hattı 
inşa ediyoruz. Karacaören-2 Barajından 
alacağımız suyu içme suyu arıtma tesisin-
den geçirerek şehre vereceğiz. İnşaatları 
tamamlanmak üzere olan isale hattı ve 
arıtma tesisi ile Dim Barajından aldığımız 
suyu Alanya’ya ileterek, şehre menba kali-
tesinde içme suyu sağlayacağız. 

Son 16 yılda Antalyalı çiftçilerimize top-
lam 1,1 milyar (katrilyon) liralık tarımsal 
destek verdik. 

Şehrimize 2 Teknokent, 15 Ar-Ge Merkezi, 
1 Tasarım Merkezi kurduk.

2002’den bugüne toplam 184 bin Antalya-
lı kardeşimizi İŞKUR aracılığıyla iş sahibi 
yaptık. İşverenlerimize ve sigortalılarımı-
za toplam 3,7 milyar (katrilyon) liralık teş-
vik verdik.

Önümüzdeki dönemde Antalya’yı her alan-
da geliştirmeye devam edeceğiz. 

Antalya!..

24 Haziran’da tercihimizi bir kez daha hiz-
met siyasetinden yana kullanıyor muyuz?

“Vakit Birlik Vakti” diyor muyuz?

“Vakit Antalya Vakti” diyor muyuz?

“Vakit Türkiye Vakti” diyor muyuz?

Bütün bunlar için 24 Haziran’da Cumhur-
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başkanlığında şahsıma, milletvekilliğinde 
AK Parti’ye mührü basıyor muyuz?

Cumhur İttifakını destekliyor muyuz?

Hanımlar!..

24 Haziran’a kadar gece gündüz çalışıyor 
muyuz?

Gençler!..

24 Haziran’a kadar tüm gençlerimize AK 
Parti’yi anlatıyor muyuz?

İşte gerçek Antalya bu…

Hayatları Takoz Siyaseti ile 
Geçenler, Antalya’ya Yapılan 
Yatırımlara da Karşı Çıkıyorlar

Kardeşlerim,

Antalya hizmetler konusunda adeta tarih 
yazıyor. Geçtiğimiz hafta raylı sistemin 
3’üncü etabının temeli atıldı. Bu etap da 
tamamlandığında Antalya 55 kilometrelik 
raylı sistem ağına sahip olacak. Biz gelene 
kadar Antalya’da raylı sistem diye bir şey 
var mıydı? Antalya, tarihinde ilk defa ne 
zaman katlı köprülü kavşaklarla tanıştı? 
Antalya, sahil boyunca dizilen arıtma tesis-
lerine ne zaman kavuştu? Eskiden benzer 
projeler yıllarca bitmezdi. Şimdi dünya re-
korlarına imza atacak kadar kısa sürelerde 
bu tür projeleri tamamlıyoruz. İşte 2’nci 
etap raylı sistem hattı… Uzunluğu 18 kilo-
metre olan ve EXPO alanına kadar uzanan 

bu hat, inşaata başladıktan 5,5 ay sonra 
hizmete girdi. Açılışını bizzat yaptım. Var 
mı dünyada 18 kilometrelik hattı bu kadar 
sürede bitiren başka bir ülke ya da şehir? 
Hayatları takoz siyaseti ile geçmiş bazıları 
bunlara da karşı çıkıyorlar. 

Mesela, Konyaaltı Sahil Projesi hizmete 
girdi. Nasıl memnun musunuz? Bu proje 
başladığında CHP’liler “sahilime dokun-
ma” diye insan zincirleri oluşturup, yap-
tırmayız diye sokağa döküldüler değil mi? 
Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce neyse, bu-
radaki çırakları da aynı… Bu CHP zihniyeti 
Kanal İstanbul’dan yerli marka otomobile, 
havalimanlarından şehir hastanelerine 
kadar her şeye olduğu gibi, Antalya’daki 
hizmetlere de karşı… Bunları yaptırmam 
diyor. Bay Muharrem, sen kimsin de yap-
tırmıyorsun? 24 Haziran’da milletimizden 
aldığımız desteğin ardından, inşallah Ka-
nal İstanbul’u başlatacağız. Dünyada Sü-
veyş Kanalı varsa, Panama Kanalı varsa, 
bizim de Kanal İstanbul’umuz olacak. 

Antalya’nın can damarı turizmle ilgili 
doğru-düzgün hiçbir projeleri yok. Türk 
turizmi için tüm vaatleri, tüm vizyonları 
40 bin oda… Türkiye’nin turizmde yatak 
kapasitesinin 1,5 milyona ulaştığından ha-
berleri dahi yok. Hem dünyanın en büyük 
havalimanına karşı çıkacaksınız, hem de 
Türkiye’nin turizm potansiyelini artırmak-
tan bahsedeceksiniz. Turizmcilerimiz ina-
nın bunların haline gülüyor. Halbuki bi-
zim Antalya için daha büyük hedeflerimiz 
var. Antalya’daki CHP’liler ise feryat figan 
“yaptırmayız” diye bağırıyor. Mesela Kru-
vaziyer Limanı diyoruz, karşı çıkıyorlar. 
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Dünyanın en zenginlerinin müşterisi oldu-
ğu bu dev gemilerin yanaşacağı limanları 
yapmazsak, varlıklı turistleri buraya nasıl 
getireceğiz? Paraşütle inecek halleri yok. 
Cazip imkânlar sunmamız lazım ki buraya 
gelsinler. Biz Antalya’da bunları gerçekleş-
tiriyoruz. Onlar istedikleri kadar “yaptır-
mayız” desinler, biz “yaparız” demeye ve 
“yapmaya” devam edeceğiz. CHP’nin bu 
zihniyetini şu an izlediğimiz 3 dakikalık 
görüntüde de gördünüz değil mi?

Sevgili Antalyalılar,

Hatırlarsanız, geçen dönem Antalya’da, 
bira festivali yapmaktan başka bir icraa-
tı olmayan bir belediye başkanı vardı. Bu 
kişi, 2009’da ne demişti? “Seçilirsem her-
kese bedava elektrik” demişti.  Ne oldu? 
Aranızda o dönem bedava elektrik kulla-
nabileniniz oldu mu? Bedava elektrikten 
vazgeçtik, Türkiye’nin en ucuz suyunu kul-
lanan Antalya’da suyu ateş pahası yaptılar. 
Bedava elektrik bekleyen Antalyalılar, bir 
de evdeki bulgurdan olup, en pahalı su kul-
lanır haline geldiler. Bunlar böyledir. Se-
çim döneminde bol keseden atıp tutarlar, 
sonra hasbelkader göreve geldiklerinde ise 
kulaklarının üzerine yatarlar. Bununla da 
kalmaz, ellerini cebinizden hiç çekmezler.  
Halbuki biz yapamayacağımızı söyleme-
yiz, söylediğimizi de mutlaka yaparız. 

2014 seçimlerinde çiftçiye sulama suyun-
da bedava elektrik vaat ettik mi? Ettik. 
Seçimden hemen sonra kolları sıvayıp gü-
neş tarlaları kurarak, buradan elde ettiği-
miz elektriği çiftçiye bedava kullandırdık 
mı? Kullandırdık. Belediyeye herhangi bir 

maliyeti olmadan sözümüzü yerine ge-
tirdik mi? Getirdik. Şu anda 7 bin 500’ün 
üzerindeki çiftçi ailemiz sulama suyunda 
elektriği bedava kullanıyor mu? Kullanı-
yor. Böylece çiftçinin sulama suyu maliyeti 
yarı yarıya ucuzladı mı? Ucuzladı. Gördü-
ğünüz gibi, biz söz verince yaparız, onlar 
ise vaat ettiklerini unuturlar, üstüne bir de 
sizi evdeki bulgurdan ederler, aramızdaki 
fark bu. 

Bir başka sözümüz de kentsel dönüşüm 
projeleriydi. Türkiye’nin en büyük ve en 
sorunsuz kentsel dönüşüm projesi Kepe-
zaltı ve Santral mahallelerinde hızla de-
vam ediyor. Şimdi bunun 10 misli büyük-
lüğündeki Çalkaya’da, bu defa yık-yapla 
değil, farklı bir yöntemle kentsel dönüşü-
me başlıyoruz. Çalkaya’daki 11 bin 726 va-
tandaşımızın tapuları üzerindeki şerhleri 
kaldıracak ve böylece buradaki meselenin 
kendiliğinden hal yoluna girmesinin önü-
nü açmış olacağız. Bunların hepsi iş ve aş 
projeleri. Bu projeler tamamlandığında 
Antalya’nın taşı toprağı altın olacak. Dün-
ya şehrine, size de bu yakışır.

Böylesi Kritik Bir Seçimde 
Kesinlikle Rehavete Kapılamayız

Değerli kardeşlerim,

Biliyorsunuz yurtdışında ve gümrük ka-
pılarında oy verme işlemleri başladı. 
Türkiye’nin yurtdışında 3 milyonu aşkın 
seçmeni bulunuyor. İnşallah gümrüklerde 
24 Haziran’a, yurtdışında ise 19 Haziran’a 
kadar 60 ülkede ve 123 temsilcilikte oy 
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kullanma işlemi devam edecek. Özellikle 
vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 
Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda ve 
Belçika gibi ülkelerdeki vatandaşlarımız, 
oylarını kullanmaya başladılar. Daha ön-
cekilerde olduğu gibi bu seçimde de yurt-
dışındaki kardeşlerimiz, gerçekten bü-
yük fedakârlıklar göstererek sandıklara 
gidiyorlar. Ama çektikleri onca sıkıntıya, 
gördükleri onca baskıya rağmen maşallah 
iradelerine de çok güçlü biçimde sahip 
çıkıyorlar. Bugün Fransa Devlet Başka-
nı Macron’la yaptığım telefon görüşme-
sinde, bu ülkedeki vatandaşlarımızın oy 
vermede yaşadıkları sıkıntıları gündeme 
getirdim.  Macron elinden gelen her şeyi 
yapacağını söyledi. Bugüne kadar her se-
çimde yurtdışı katılım oranlarımız bir 
öncekine göre daha da arttı. İnşallah 24 
Haziran’da da benzer bir rekoru yakalaya-
cağımıza inanıyorum.

Ben buradan, Türkiye’nin en fazla yaban-
cıya ev sahipliği yapan şehri Antalya’dan, 
yurtdışındaki kardeşlerime bir çağrıda 
bulunmak istiyorum. Vakit, milletimizin 
istikbaline sahip çıkma vaktidir. Vakit, 
ülkemizin geleceğine damga vurma vak-
tidir. Evet Vakit, Türkiye Vaktidir. Sizler-
den “Türkiye bize emanet, biz Türkiye’ye 
emanetiz” diyerek bu tarihi seçimlerde 
anavatanınıza karşı görevinizi yapmanı-
zı bekliyoruz. Sizlerden her türlü imkânı 
zorlayarak, hatta eşinizi, dostunuzu, arka-
daşınızı da yanınıza alarak sandığa gitme-
nizi bekliyoruz. Bilhassa gençlerimizden 
akranlarının ve ailelerinin koluna girip 
onları muhakkak sandığa götürmelerini 
istiyorum.

Böylesi kritik bir seçimde kesinlikle reha-
vete kapılamayız. Hele hele mesafe, zaman, 
iş gibi bahanelerin arkasına asla sığınama-
yız. Unutmayın! Hemen her şeyin telafisi 
olur, ama sandığın telafisi olmaz. İş işten 
geçtikten sonra keşke demenin hiç kimse-
ye bir faydası olmaz. Allah’ın izni ve sizle-
rin desteğiyle, 24 Haziran’da Türkiye ile 
beraber 60 ülkede de hep birlikte bayram 
yapacağımıza inanıyorum. Yurtdışında ya-
şayan vatandaşlarımdan rekor bir katılım-
la tüm dünyaya demokrasi dersi vermele-
rini bekliyorum.

Yurt dışındaki kardeşlerimiz ve tüm İslam 
dünyası sizden müjde bekliyorlar. Bu sa-
bah Özbekistan Devlet Başkanıyla görüş-
tüm, seçimlerle ilgili hiçbir endişesinin 
olmadığını söyledi. Onun için bizim onlara 
müjde vermemiz lazım. 

Kardeşlerim, 

Fikri olmayan gibi, hizmeti olmayanın 
da başvuracağı yol şiddettir. Arife günü, 
Şanlıurfa-Suruç’ta, milletvekilimizin se-
çim çalışması sırasında acı bir hadise 
yaşandı. Bölücü terör örgütü mensupla-
rı, partimizin mensuplarına saldırdılar. 
Milletvekilimizin çiftçilikle uğraşan ve 
24 Haziran için kardeşiyle birlikte seçim 
çalışması yürüten ağabeyi, bölücü örgüt 
yandaşları tarafından şehit edildi. Yaşanan 
arbedede, karşı taraftan da ölenler oldu. 
Ayrıca çok sayıda yaralı var. Hayatını kay-
beden kardeşimize bir kez daha Allah’tan 
rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.  
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Bu hadise, bir gerçeği tüm çıplaklığıyla or-
taya koymuştur. Bölücü terör örgütü, ister 
siyasi parti, ister sivil toplum kuruluşu, 
isterse başka bir kılıf olsun fark etmiyor, 
hangi boyaya boyanırsa boyansın, gerçek 
yüzünü bir şekilde ortaya çıkartıyor. Daha 
önce partimizin pek çok mensubunu, sırf 
kendi siyasetlerine uygun hareket etmiyor 
diye çocuklarının gözü önünde katleden-
ler, bir kez daha aynı yola başvurmuşlardır. 
Bunlar kandan beslenen birer vampirdir. 
Bölücü terör örgütü bugüne kadar sadece 
Kürt kardeşlerimizin kanını dökmüştür, 
askerimizin, polisimizin, korucularımızın 
kanını dökmüştür. 

CHP Oylarının HDP’ye 
Yönlendirildiği Gözlemleniyor

Ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı, 
adaylığı belli olduktan sonra hemen Edir-
ne Cezaevine koştu. Bu aday terörden 
beslenmedi mi? Beslendi. Teröristlerin 
desteğiyle bir yerlere gelmedi mi? Geldi. 
Ziyaret ettiği şahıs, 7 Haziran seçimlerinin 
hemen arkasından halka “sokaklara dökü-
lün” dedi mi? Dedi. 53 tane Kürt kardeşimi 
bunlar öldürdü mü? Öldürdü. 15 yaşında-
ki Yasin Börü’yü bunlar öldürmedi mi? Öl-
dürdü. Ölenler kimdi? Kürt’tü. Öldürenler 
kimdi? Onlarda Kürt’tü. Peki, onları soka-
ğa döken kimdi? Bu Demirtaş, Selo… Peki, 
Selo’yu ziyarete kim gitti? Bay Muharrem 
gitti. Bay Muharrem, siz el ele, kol kola 
Ankara’dan İstanbul’a da yürürsünüz, şim-
di olduğu gibi seçim kampanyasında da bir 
araya gelirsiniz. Nitekim Bay Muharrem’in 
Diyarbakır mitinginde de yine beraber ol-

madılar mı? Oldular. Şu anda birçok şeyler 
dönüp dolaşıyor, CHP oylarının HDP’ye 
yönlendirildiği gözlemleniyor. Bunların 
hepsini takip ediyoruz, öğreniyoruz. 

Bu örgütün, Kürt kardeşlerimin, ülkemi-
zin ve milletimizin düşmanı tek bir güçle, 
tek bir kesimle kavgası, mücadelesi, çatış-
ması vaki değildir. CHP’nin terörle müca-
dele konusunda hiçbir açıklamasını duy-
dunuz mu? Duymadınız, böyle bir dertleri 
yok. Terörle mücadeleyi biz yapıyoruz. İşte 
Afrin’de 6 bin 600, Cerablus’ta da 3 bin 
teröristi etkisiz hale getirdik. Niye? Va-
tan topraklarımızı korumak için. CHP’nin 
böyle bir derdi var mı? Yok. Onlar diyor 
ki, Afrin’e, Cerablus’a, Kandil’e girmeyin. 
Bay Kemal, Bay Muharrem, isteseniz de 
istemeseniz de, bize nereden bir tehdit 
geliyorsa, Mehmet’imizle oraya gireceğiz. 
Yeri gelir Gabar’a gireriz, yeri gelir Cudi’ye 
gireriz, yeri gelir Kandil’e gireriz, yeri gelir 
Sincar’a gireriz. 

Kürt kardeşlerimiz başta olmak üzere, ül-
kemize ve milletimize husumet besleyen 
herkesin yanında olan bu örgütün arkası-
na saklananlar, siyaset kurumunun adını 
kirletmektedir. Evet, buradan açıkça söylü-
yorum: Ağızlarından demokrasiyi düşür-
meyen ama uyuşturucu kaçakçılığından 
teröristlere silah taşımaya kadar bulaşma-
dıkları adi suç kalmayan bu kişiler siyaseti 
de kirletiyorlar. Partililerimize yönelik sal-
dırıyı açıkça kınamayıp, dolambaçlı ifade-
lerle onlara destek verenler de bu kirlilikte 
pay sahibidir. Teröristlerin karşısında sus-
pus olup, teröristlerle kahramanca müca-
dele eden komutanlarımızı ağızlarından 
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köpük saçarak tehdit edenler, gırtlaklarına 
kadar bu pisliğe gömülmüşlerdir. 24 Ha-
ziran seçimleri, diğer pek çok özelliğinin 
yanı sıra, arkalarındaki kiralık katiller or-
dusuna dayanarak siyaseti kirletenlerin de 
tarihe gömülüşünün, inşallah miladı ola-
caktır. 

Antalya!..

24 Haziran’da Türkiye’nin geleceğine göz 
dikenlere rabiamızla cevap vermeye hazır 
mıyız? Tek Millet… Tek Bayrak… Tek Va-
tan… Tek Devlet.

Türkiye’nin, sadece sürekli kriz ve kaos 
üreten yönetim sisteminden değil, aynı za-
manda işte bu kanlı ve kirli siyasetten de 
kurtuluşu için 24 Haziran’da;

Güçlü Meclis diyor muyuz?

Güçlü Hükümet diyor muyuz?

Güçlü Türkiye diyor muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunu-
yorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. 

Kalın sağlıcakla. 
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İstanbul!

Aşkım, sevdam, yârim İstanbul!

Yoldaşım, sırdaşım, sığınağım İstanbul!

Kardeşim, kaderdaşım, yoldaşım İstanbul!

Sade bir semtini sevmenin bile bir ömre 
bedel olduğu İstanbul!

Güleni şöyle dursun ağlayanı bile bahtiyar 
İstanbul!

Bugün yine muhteşemsin İstanbul…

Bugün yine destan yazıyorsun İstanbul…

Bugün yine bize güç ve cesaret veriyorsun 
İstanbul!

Babalar Gününde,  
En Baba Mitingimizi  

İstanbul’da Yapıyoruz

AK Parti İstanbul Mitingi | İstanbul | 17 Haziran 2018
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Seni muhabbetle selamlıyorum İstanbul!

Gökkuşağı renklerini senden alır… Gümüş, 
rengini senin yakamozlarından çalar… 
Şairler asıl sana vurgundur, âşıklar sana 
tutkun! Mimarlar sana hayrandır, sultan-
lar sana meftun! Leyla sensin, aslı sensin, 
şirin sen! Gönülleri yakan kor ateş sensin 
İstanbul! Malazgirt’te Alparslan’ın yüre-
ğinde senin aşkın vardı…  Kudüs’ü alırken 
Selahaddin sana sevdalıydı…  Ertuğrul’un 
ufkunu aydınlatan yine sendin… Söğütte 
Osman Gazi fidanı senin için toprağa dik-
ti... Osmanlı çınarı senin ilhamınla dalları-
nı tüm cihana yaydı... Çanakkale’de Meh-
metler senin için toprağa düştü… İstiklal 
Harbi’nde Anadolu senin için kıyama kalk-
tı… Maraş’ta Sütçü İmam, Antep’te Şahin 
Bey, Erzurum’da Nene Hatun senin için 
savaştı… Kastamonu’da Şerife Bacı yüre-
ğine seni sardı… Pakistan’da Muhammed 
İkbal şiirlerini senin için yazdı… Afrika’da 
mazlumlar senin için dua etti… Sen, kı-
rık kalplerin devasısın. Sen, mazlumların 
umudusun. Sen istikbalimizin kutup yıldı-
zısın İstanbul!...

Seni saygıyla, hürmetle, özlemle selamlı-
yorum İstanbul!.. Bugün babalar günü… 
Tüm babaların bu güzel gününü tebrik 
ediyorum. Babaları şehit olduğu için böy-
le bir günü boyunları bükük geçiren tüm 
evlatlarımıza diyoruz ki, sizin 81 milyon 
manevi babanız var. Milletim adına, şehit-
lerimizin tüm evlatlarının babalar günü-
nü kutluyorum. Böyle bir günde biz de en 
baba mitingimizi İstanbul’da yapıyoruz. 

Buradan, bu muhteşem meydandan 
İstanbul’un tüm ilçelerindeki, mahallele-
rindeki kardeşlerime en kalbi sevgilerimi 
yolluyorum. Sizlerin aracılığıyla fabri-
kasında, dükkânında, ticarethanesinde 
ülkemiz için, geleceğimiz için, ailesinin 
iaşesi için çalışan tüm kardeşlerimi selam-
lıyorum. Buradan kışın soğuğuna, yazın 
sıcağına, gecenin zifiri karanlığına aldır-
madan vatanımızın huzuru için fedakârca 
görev yapan güvenlik güçlerimizi selamlı-
yorum. 21 yaşında bu aziz şehri fetheden 
Fatih Sultan Mehmet Han’ın mirasçıları 
olan genç yürekleri selamlıyorum. Coğ-
rafyamızın dört bir yanında özgürlük ve 
adalet mücadelesi veren Filistinli, Suriyeli, 
Iraklı, Türkistanlı kardeşlerimizi selamlı-
yorum. Dünya şehri İstanbul’dan her türlü 
baskı ve yıldırma politikasına rağmen, 7 
Haziran’dan beri sandıklara koşan gurbet-
çilerimizi selamlıyorum. 

Ramazan Bayramınızı gönülden tebrik edi-
yorum. Yüce Mevla’dan hepimizi huzur-u 
kalple idrak edeceğimiz nice Ramazanla-
ra, nice Bayramlara kavuşturmasını niyaz 
ediyorum. Bu mübarek günde Rabbim’den 
bize 24 Haziran akşamı bir bayram daha 
yaşatmasını diliyorum.

Şimdi buradan soruyorum.

İstanbul!..

24 Haziran’da kükremeye var mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Hükümet için kükre-
meye var mıyız?



589

Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-2

24 Haziran’da Güçlü Meclis için kükreme-
ye var mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Türkiye için kükre-
meye var mıyız?

24 Haziran’da bir destan daha yazıyor mu-
yuz?

İstanbul!..

24 Haziran’da;

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit İstanbul Vakti diyor muyuz? 

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

İrade, Erdem ve Cesaretle Türkiye’yi Şah-
landırıyor muyuz?

Maşallah… 

İstanbul’da bu iş bitmiş… İstanbul kararı-
nı çoktan vermiş… 24 Haziran demokrasi 
bayramımız şimdiden hayırlı olsun...

Milletimize Dair Hayallerimizin 
Nüvelerini Önce İstanbul’da 
Hayata Geçirdik

Değerli kardeşlerim,

İstanbul, Merkez–i Büldan, yani dünya-
nın merkezidir. Bu şehre hizmet, sadece 
Türkiye’ye değil, dünyaya hizmet etmek-
tir. İstanbul, aynı zamanda bir başlangıç-

tır. Biz Türkiye’ye hizmet yolculuğumuza 
buradan, İstanbul’dan başladık. Milleti-
mize dair hayallerimizin nüvelerini önce 
İstanbul’da hayata geçirdik. 

Bugün tüm İstanbul burada... 1994’te göre-
ve geldiğimde, İstanbul’da içme suyumuz 
var mıydı? Yoktu. Her yerde çöp dağları var 
mıydı? Vardı. Ümraniye çöplüğü patladı 
mı? Patladı. 39 kardeşimiz orada can verdi.  
Kirli hava soluyor muyduk? Soluyorduk. 
Peki, o dönem İstanbul’u kim yönetiyordu? 
Cumhuriyet Halk Partili Belediye… 

Haliç’i bilmeyeniniz var mı? Haliç’in ya-
nından geçmek mümkün müydü? Değildi. 
O zaman yönetimde yine kim vardı? CHP… 
İşte bu hale gelmiş olan Haliç’i de biz te-
mizledik.  

Biz iktidara geldiğimizde sadece 6 ilimizde 
doğalgaz vardı. Şimdi 78 ilimizde doğalgaz 
var.  AK Parti temizliktir, huzurdur, mutlu-
luktur. 

İnsanların yaşamaktan usandığı bir şehri 
4,5 yıl içerisinde Türkiye’nin huzur ve gü-
ven adasına çevirdik. İstanbul’a itibarını 
yeniden iade ettik. Kültür, sanat, ulaşım, 
çevre, sosyal yardım ve diğer alanlarda 
İstanbul’u tarihinin en kaliteli belediye-
cilik hizmetleriyle tanıştırdık. Hatibat-2 
Toplantısının sonuç bildirgesine göre, dün-
yanın en temiz şehir İstanbul. Bir taraftan 
rant odaklarının saldırılarını püskürttük, 
diğer taraftan bu aziz şehrin insanlarına 
hizmet etmenin mücadelesini verdik. Bay 
Muharrem, yolsuzluklardan bahsediyor-
sun, haddini bil.  2,5 milyar dolar borçla 
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devraldığım İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesini, onca yatırımı yaptıktan sonra, 
1.2 milyar dolar borçla devrettim. Kör 
müsün, yaptığımız yatırımları görmüyor 
musun? Marmaray’ı, Avrasya Tüneli’ni, Ya-
vuz Sultan Selim Köprüsü’nü, Osman Gazi 
Köprüsü’nü, Nissibi Köprüsü’nü neyle yap-
tık? Bizde laf değil, icraat var.

79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş 
yolun yapıldığı Türkiye’de, 16 senede 20 
bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Ey 
Bay Muharrem, sen nerede geziyorsun ya? 
Yine 25 olan havalimanı sayısını 54’e çı-
kardık. Bundan da haberin var mı Bay Mu-
harrem? Sen buralardan seyahat etmiyor 
musun? İnsan utanır, sıkılır.

İstanbul’dan aldığımız güç, cesaret ve viz-
yonla ülkemizi yönetmeye talip olduk. 
İstanbul’da olgunlaştırdığımız hizmet an-
layışını 2002’den itibaren tüm Türkiye’ye 
yaydık. IMF kapılarında para dilenen bir 
ülkeyi, IMF’ye borcunu sıfırlayan, hatta 
borç vermeyi teklif eden bir ülke konu-
muna getirdik. Esnafın siftah yapamadığı 
için kepenk kapattığı bir ülkeyi, bölgesi-
nin ticaret merkezine dönüştürdük. Maaş 
ödemelerini dahi güçlükle yapabilen bir 
ülkeden, memurunu enflasyona ezdirme-
yen bir ülkeye ulaştık. İşçisini unutmuş, 
emeklisine sırtını dönmüş, çiftçisini kade-
rine terk etmiş bir ülkeyi, emeklisine bay-
ram ikramiyeleri veren bir ülkeye getirdik. 
Nasıl 4,5 yıl içerisinde İstanbul’u yeniden 
yaşanabilir bir şehir haline getirdiysek ül-
kemizi de 16 sene de yepyeni bir çehreye 
kavuşturduk. 

Yassıada ve Sivriada Demokrasi 
Adasına Dönüştürülecek

16 yılda İstanbul’a toplam 236 milyar (kat-
rilyon) liralık yatırım yaptık. Bunlar bizi 
soygun yapmakla itham ediyorlar. Neyi 
soyduk? Bu ne hayasızlık!..  

İstanbul’a toplam 34 bin yeni derslik ka-
zandırdık. Eğitim ve kültürde şehrimizin 
vizyonunu genişlettik. 21 olan üniversite 
sayısını 4’ü vakıf meslek yüksekokulu ol-
mak üzere 57’ye ulaştırdık. 2002’de 206 
bin olan İstanbul’daki üniversite öğren-
ci sayısı bugün 890 bini geçti. 14 bin 500 
kişilik yeni yükseköğrenim yurt binaları 
açtık. Önümüzdeki 3 yıl içinde 14 bin 250 
kişilik yeni yurt binaları daha açıyoruz.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde ça-
lışmalar devam ediyor. 250 yıllık bir ta-
rihi olan Rami Kışlasını restore ederek 
Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden 
biri yapıyoruz. Ayrıca Taksim’e 5 bin kişilik 
bir cami yapıyoruz. Kuleli Askeri Lisesi’nin 
restorasyonunu yaparak müzeye dönüş-
türeceğiz. Ülkemizin birçok şehrinde Te-
matik Müzeler yapacağız.  İstanbul’da 
Müzik Müzesi ve Sikke Müzesi kuracağız. 
Yassıada ve Sivriada farklı bir yaklaşım-
la ele alınarak Demokrasi ve Özgürlükler 
Adasına dönüştürülecek. Burada uluslara-
rası toplantılar yapacağız. CHP zihniyeti, 
Menderes gibi insanları ipe götürdü. Ey 
Muharrem, Menderes ve arkadaşları ipe 
götürülürken siz ne yaptınız? Darbecileri 
desteklediniz. 
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Bay Muharrem bugün Elazığ’da yine bizim 
Millet Bahçeleri Projemizle dalga geçiyor. 
Elazığ’da şehitleri verdiğimiz Emniyet 
Müdürlüğü’nün önündeki alana da Mil-
let Bahçesi yapacağız. Bunun talimatını 
TOKİ’ye verdim. Millet Bahçesinin ortası-
na şehitler anıtı koyacağız. Biz buyuz, icra-
at üstüne icraat yapıyoruz. 

Haliç Tersanesi’ndeki 70 bin metrekarelik 
bir alana Haliç Bilim ve Teknoloji Merkezi-
ni inşa ediyoruz. İnşallah bu Avrupa’nın en 
büyük Bilim ve Teknoloji Merkezi olacak. 

Sağlıkta İstanbul’a adeta çağ atlattık. 53’ü 
hastane olmak üzere toplam 129 adet 
sağlık tesisi inşa ettik. Yatırım bedeli 4,8 
milyar (katrilyon) olan 14 adet sağlık te-
sisimizin inşası devam ediyor. İstanbul’un 
iki yakasına toplamda 7 bin yataklı iki dev 
şehir hastanesi yapıyoruz. 2 bin 682 yatak-
lı Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yapımı 
devam ediyor, iki yıla kadar tamamlanıp 
hizmete açılacak. 4 bin 200 yataklı Sancak-
tepe Şehir Hastanemiz ise YPK onayında…

Sosyal hayatta; İstanbul’da 30 yeşil alan ve 
beş büyük Millet Bahçesini hayata geçiriyo-
ruz. Atatürk Havalimanının tamamı, yeni 
havalimanının hizmete girmesiyle birlikte, 
İstanbul için bir Millet Bahçesine dönüş-
türülüyor. Böylece dünya şehri İstanbul’a 
Amerika’daki Central Park, Londra’daki 
Hayd Park benzeri devasa bir eseri kazan-
dırmış olacağız. Bay Muharrem, senin hav-
salan böyle bir havalimanını alır mı? Zaten 
yeni havalimanına en başta karşı çıktılar. 
Neymiş? Bizim havalimanımız varmış, ye-
nisine lüzum yokmuş. Kanal İstanbul’a da 

karşı çıkıyorlar ve yine lüzumsuz görüyor-
lar. Bugün Panama’yı Panama yapan Pa-
nama Kanalıdır. Mısır’ın en büyük maddi 
kaynağı Süveyş Kanalıdır.

Zaten bu şahıs, yerli ve milli otomobile de 
karşı çıkıyor. Yerli otomobile hayırlı olsun 
diyeceği yerde, “20 yıl geriden geliyorlar” 
diyor. “Made in Turkey” logolu bir aracımız 
olsa güzel olmaz mı? Niye rahatsız oluyor-
sun? Yerli otomobil konusunda süreç işli-
yor. İnşallah 2022’de üretime geçiyoruz.  

Ayrıca Başakşehir, Maslak, Pendik ve Ba-
kırköy’deki dört büyük şehir parkları ta-
mamlanarak İstanbullu hemşerilerimin 
hizmetine sunulacak. Haliç Kompleksi 
projesiyle inşallah İstanbul’un çehresi 
değişecek. İmar planı tamamlanan ve 1,4 
milyar(katrilyon) lira maliyeti olan pro-
jeyle yat limanı, yaşam merkezi, sosyal ve 
kültürel alanlar yapacağız. Salıpazarı Kru-
vaziyer Limanı Sahasına yönelik özelleş-
tirme işlemi 2014 yılında bitti. Yatırımlar 
devam ediyor, proje inşallah önümüzdeki 
yıl tamamlanıyor.

452 milyon (trilyon) lira maliyeti olan 
Çamlıca TV-Radyo Kulesi Projemizi haya-
ta geçiriyoruz.

Toplu konutta; TOKİ vasıtasıyla İstanbul’da 
son 15 yılda 155 bin 718 konut projesini 
hayata geçirdik. Yeni havalimanımızın per-
sonelinin sıkıntı yaşamaması için yakın 
bir mesafesine yaklaşık 10 bin konutluk 
yeni bir hayat alanı oluşturacağız.
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Putin, Külliye’yle İlgili “Bu Yapı, 
Büyük Devlet Olmanın Alamet-i 
Farikasıdır” Demişti

Ulaştırmada; Önce MARMARAY ile sonra 
da Avrasya Tüneliyle iki kıtayı birbiriyle 
iki kez buluşturduk. Yavuz Sultan Selim 
Köprüsünü hizmetinize sunduk.  446 kilo-
metre uzunluğunda bölünmüş yol yaptık. 
İstanbul- İzmir arası mesafeyi 3,5 saate 
düşürecek İstanbul-İzmir Otoyolu yine sü-
ratle devam ediyor. Dünyanın 4’üncü en 
büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 
Osman Gazi Köprüsünü sadece İstanbul’a 
değil, ülkemize kazandırdık. Kuzey Mar-
mara Otoyolunun ve Kınalı-Tekirdağ-Ça-
nakkale-Balıkesir Otoyolunun İstanbul’u 
ilgilendiren kesimlerinin inşaları devam 
ediyor. 2,6 milyar (katrilyon)  lira maliyeti 
olan Hasdal Kavşağı-Kemerburgaz-Yassıö-
ren Ayrımı Devlet Yolunu önümüzdeki yıl 
tamamlıyoruz.

İstanbul’un Ankara, Eskişehir, Konya, Bile-
cik, Kocaeli ve Sakarya ile olan bağlantıla-
rını yüksek hızlı tren ile sağladık. Toplam 
maliyeti 8,5 milyar (katrilyon) lira olan 
Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü ile İstanbul Yeni Havalimanı-
Halkalı arasındaki yüksek hızlı tren proje-
mizin çalışmaları sürüyor.  Gebze-Sabiha 
Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İs-
tanbul yeni havalimanı kesiminin yapım 
ihalesine bu ay çıkılacak. İstanbul yeni ha-
valimanı ve Halkalı bağlantısının ise proje 
çalışmaları tamamlanmak üzere… 

Biliyorsunuz, Bay Kemal 2011 yılında, 
güya “Uçak inmeyen, yolcusu olmayan 
havalimanı” diyerek Sabiha Gökçen Ha-
valimanını eleştiriyordu. Bu zatın uçak 
inmiyor dediği Sabiha Gökçen Havalima-
nını geçtiğimiz yıl kaç kişi kullandı biliyor 
musunuz? Sabiha Gökçen’i geçen yıl, 21 
milyonu iç hat, 10,5 milyonu dış hat olmak 
üzere 31,5 milyon yolcu kullandı. 

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ankara’da-
ki Külliye’ye takmış, zaten ustası da takmış-
tı… Bay Kemal önce “ Külliye’ye gelmeye-
ceğim” dedi, sonra kuzu kuzu geldi. Rusya 
Devlet Başkanı Sayın Putin Külliye’ye ilk 
gelişinde bana şunu söylemişti, “Bu yapı, 
büyük devlet olmanın alamet-i farikasıdır.” 

Hızlı Treni Avrupa’yla buluşturacak olan 
230 kilometre uzunluğunda ve 3,2 milyar 
(katrilyon) lira tutarındaki Halkalı-Kapıku-
le Hızlı Tren Hattı’nın ihalesine 2018 yılı 
sonunda çıkılacak. İnşallah 2022 yılında ta-
mamlayıp, hizmete almayı planlıyoruz.

İstanbul Üçüncü Havalimanı’nın inşası 
yükseliyor, inşallah 29 Ekim’de ilk etabı 
hizmetinize sunuyoruz.

Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi 
dünyada örneği olmayan bir projedir. Etüt 
proje çalışmaları devam ediyor, inşallah 
kamu-özel işbirliği modeliyle hayata ge-
çireceğiz. Kanal İstanbul projemizle ilgili 
hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Yak-
laşık olarak uzunluğu 45 kilometre olacak 
Kanal İstanbul’un güzergâhı yapılan tek-
nik çalışmalar sonucunda kesinleşti. Kanal 
İstanbul’un iki yakasında butik şehirler 
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kuracağız. Şimdi görüntülerde de izledi-
ğiniz gibi, Kanal İstanbul İstanbul’umuza, 
ülkemize bir başka hava kazandıracak. Ça-
lışmaların tamamlanmasını müteakip ya-
pım ihalesine çıkacağız. 

Son 16 yılda İstanbul’a 17 kilometrelik tü-
nel, 160 kilometreyi aşan metro hattı inşa 
ettik. Hedefimiz 2020’ye girerken tüneller-
de 68 kilometreye, metroda 355 kilometre-
ye ulaşmaktır. Daha sonrası için de 120 ki-
lometre yeni tünel, 650 kilometre de yeni 
metro hatları projemiz var...  Böylece 190 
kilometreyi bulan tünel ve 1.000 kilomet-
relik metro hattı uzunluğuyla, İstanbul’u 
dünyanın en yaygın ulaşım ağıyla donat-
mış olacağız. 

Biz hayvanlar için vakıflar kurmuş, sela-
tin camilerinin üzerine kuş evleri yapmış, 
peygamberi kedisi ölen bir çocuğa başsağ-
lığına gitmiş bir medeniyetin mensupla-
rıyız. Zaman zaman, gerek eziyet gören 
köpeklerle ilgili, gerek adalardaki fayton-
larda kullanılan atlarla ilgili vicdanları ya-
ralayan görüntülere şahit oluyoruz. Bu ko-
nuda gerekli düzenlemeleri yapmak üzere 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Adalardaki 
atların da, Kadıköy’deki sokak köpekleri-
nin de eziyet görmelerine izin vermeye-
ceğiz. Hem yasal düzenlemeleri yaparak, 
hem denetimleri sıklaştırarak bu sıkıntıla-
rı çözüme kavuşturuyoruz. 

Meğer Bunların Vizyonu  
Kek Kadarmış

Kardeşlerim,

CHP zihniyetini en iyi bilen şehir 
İstanbul’dur. Bu belediyecilik alanında da 
böyledir, hak ve özgürlükler alanında da 
böyledir. İstanbul, CHP faşizmini ilikleri-
ne kadar yaşamış bir şehirdir. Bakınız dün 
16 Haziran’dı… 16 Haziran 1950 bu ülkede 
Ezan-ı Muhammedi’nin 18 yıllık hasretin 
ardından tekrar semalarımızdan yankılan-
dığı gündür. O gün yaşananlara dair inanın 
çok hüzünlü anılar, hikâyeler var. Ben bu-
gün burada sizlere bir tanesini aktarmak 
istiyorum. Özellikle genç kardeşlerimizin 
bu acı hikâyeleri çok iyi dinlemesi gerekir.

“Sultanahmet Camii’ndeki müezzinler ‘Al-
lahu Ekber, Allahu Ekber’ diye haykırınca; 
Beyazıt, Süleymaniye, Fatih derken İstan-
bul bir anda ezan sesleriyle dalgalandı. 
Aynı makamda biri bırakıyor, öbürü baş-
lıyor… Herkes heyecandan tir tir titriyor,  
hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ezanlar bitene 
kadar millet avluda oturdu kaldı, adeta bir 
şaşkınlık içindeydiler.”

Bir başka vatandaşımız ise o gün Bursa’da 
yaşananları şöyle dile getiriyor.

“Bursa’da bir camide o gün ikindi ezanının 
tam 7 defa okunduğunu öğrendim.  Halk bir 
türlü doyamamıştı Ezan-ı Muhammedî’ye… 
Umumi arzu üzerine müezzinler defalar-
ca okumuş, okumuşlardı...”Evet… 18 yıl 
aralıksız süren CHP zulmünün ardından 
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Ezan’ı Muhammediyle yeniden kavuşmak, 
milletimizi işte böyle mesut etmişti. Tür-
kiye, işte böylesine acı, böylesine sıkıntılı, 
böylesine zulüm ve yokluk dolu dönem-
lerden geçerek bugünkü konumuna geldi. 
Muharrem İnce şimdi kalkmış din eğitimi, 
din hürriyeti üzerine ahkâm kesiyor. Daha 
dün kamuda çalışan personelin kılık kıya-
fetiyle ilgili AK Parti ile MHP’nin 411 oyla 
Meclis’ten geçirdiği düzenlemeyi, genel 
başkanınla birlikte Anayasa Mahkemesine 
götürüp iptal ettiren sen değil misin? Daha 
düne kadar imam hatiplere de, diğer okul-
larda verilen din derslerine de karşı çıkan 
sen değil misin? Arşivlerde, bu seçimlere 
kadar senin camide namaz kılarken çekil-
miş tek bir resmin yok. Şimdi maşallah 
camiden çıkmıyor. Aleyhtekiler dışında 
Kur’an dedikleri, tefsir dedikleri, hadis 
dedikleri, din eğitimi dedikleri tek bir de-
meçlerini bulamadık. Şimdi maşallah bı-
raksalar ilahiyatlarda hocalık yapacaklar.  
Bunlar ucuz oyunlar Muharremmm… 

Kürt kardeşlerimin dillerini öğrenme hak-
kından bahsediyor, AK Parti’nin tüm bu 
hakları verdiğinden haberi yok, sadece 
istismar peşinde. Dün biz bu hakları geti-
rirken hakkımızda demediklerini bırak-
mamışlardı, Şimdi kendileri aynısını söy-
lüyorlar. 

Sürekli hukuktan, adaletten, kuraldan, 
kaideden söz ediyor. Ama kendisinin 
Yalova’da dershane müdürlüğü yaparken 
hukuksuz bir şekilde öğretmen çalıştırdı-
ğından ve bu yüzden çok büyük cezalar 
ödediğinden hiç bahsetmiyor. 

Milletin sofrasında ne var, ne yok diye so-
ruyor. AK Parti’nin 16 yılda Türkiye’yi 3,5 
kat büyüttüğünden, zenginleştirdiğinden 
haberi yok.  Mesela 2002 yılında; 1 milyon 
olan buzdolabı satışının geçen yıl 3 milyo-
nu geçtiğinden… 824 bin olan çamaşır ma-
kinası satışının 2,5 milyonu geçtiğinden… 
282 bin olan bulaşık makinası satışının 1 
milyon 800 bini geçtiğinden… 91 bin olan 
otomobil satışının 750 bini geçtiğinden hiç 
bahsetmiyor...  Hem cahil, hem yalancı… 

Biz Türkiye’yi içinde kitaplarıyla, inter-
netiyle, orada ders çalışacak, araştırma 
yapacak gençlerimize katkı olsun diye ya-
pacağımız ikramlarla Millet Kıraathane-
lerinden bahsediyoruz. Onlar bu projenin 
kekine takılıp kalmışlar. Bunların ‘kek’ ol-
duğunu biliyorduk ama 3-5 kuruşluk keke 
tamah edeceklerini de ihtimal vermiyor-
duk. Meğer bunların vizyonu kek kadar-
mış… Bugün Elazığ’da maşallah herkesin 
elinde kek vardı! Bay Muharrem, eğer 
dürüstsen Zeytinburnu’ndaki Millet Kıra-
athanesine bir gel ve Zeytinburnu Beledi-
yemizin yaptığı bu mekânı bir gör.  Bizim 
belediyemizin ulaştığı yerlere, sizin kudre-
tiniz ulaşamaz.

Bunların sadece sözleri değil, hayatları da 
yalan… Bu millet hak ve özgürlüklerini 
CHP’nin lütfuyla değil, idam edilen başba-
kanlarının fedakârlığıyla bedel ödeyerek 
kazandı. 10 yıl boyunca milletimizi tari-
hi nitelikte hizmetlerle buluşturan Men-
deres, hizmetlerinin karşılığını CHP’nin 
kışkırtmasıyla gerçekleşen darbe sonucu 
canıyla ödedi. Tanıyan herkesin “Tam bir 
beyefendi” dediği merhum Menderes’i, 
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uyduruk davalarla, asılsız ithamlarla, if-
tiralarla bunların ağababaları darağacına 
gönderdiler. CHP’liler aynı hoyrat tavrı 
merhum Özal’a da sergilediler. Görev süre-
sinde rahmetli Özal hakkında atmadık ifti-
ra, söylemedik yalan bırakmadılar. İktidar 
yolunu milletin gönlünde değil, cuntacıla-
rın icazetinde aradılar.

Bay Muharrem Edirne’den bilmem nereye 
kadar gönül köprüsü kuracakmış. Geç kal-
dın, o gönül köprülerini biz bu ülkenin en 
doğusundan en batısına kadar zaten kur-
duk. Öğrencilerimizi doğudan batıya, batı-
dan doğuya taşıdık Bay Muharrem. 

CHP Zihniyeti Çöp Demek,  
Yasak Demek, Kuyruk Demek

Ecdat “Can çıkar ama huy çıkmaz” diyor. 
CHP’nin faşist, baskıcı karakteri yıllar 
geçse de asla değişmiyor. Her seferinde 
çuvallasalar da iftira ve yalan siyasetlerin-
den bir türlü vaz geçemiyorlar. Dün mer-
hum Menderes’e iftira atıyorlardı, bugün 
bize atıyorlar. Dün hizmetlerinden dolayı 
merhum Özal’ı eleştiriyorlardı, bugün bizi 
eleştiriyorlar. Yaptırmamak için diğer si-
yasetçilere adeta kan kusturdukları eser-
ler üzerinden, güya bizim eserlerimizi de 
kötülemeye çalışıyorlar. Son günlerde di-
line köprü geçiş fiyatlarını dolamış… Sen 
İstanbul’dan Yalova’ya gidip gelirken, niye 
körfezi dolaşmıyorsun da, Osmangazi Köp-
rüsünü tercih ediyorsun? Demek ki işine 
yarıyor. Eğer bizim yaptığımız bu köprü ol-
masa, sen bizim aleyhimizde atıp tutuğun 
mitinglerine bile yetişmezsin. Eğer bizim 

yaptığımız havalimanları, bölünmüş yol-
lar olmasa, sen sürekli yalan söylediğin o il 
mitinglerini yapamazsın. Bir de kendince 
“ince cinlik” yapıyor. İmayı Boğazdaki köp-
rüye yapıyor, fiyatı, üstelik de en büyük 
araç tarifesinden Osmangazi Köprüsün-
den veriyor. Bunlar hizmetten, yatırım-
dan, icraatan anlamaz… 

Bunların en büyük hizmetleri darbe şak-
şakçılığı yapıp başbakan astırmak… Dik-
kat ederseniz, kendilerinin yaptığı bir tek 
hizmetten bile örnek veremiyor. Örnekleri 
Demirel’den veriyor, Özal’dan veriyor, hat-
ta farkında olmadan AK Parti’den veriyor. 
Niye biliyor musunuz? Çünkü onların bu 
ülkede dikili bir ağaçları yok… Yalan-yan-
lış bile olsa bizi üzerinden eleştirebilecek-
leri ortada bir tane dahi eserleri yok. En 
önemli icraatları 18 yıl boyunca bu milleti 
Ezan-ı Muhammediye hasret bırakmak… 
Yasaklar, baskılar, Nazileri aratmayan uy-
gulamalar dışında bu ülkede sayabilecek-
leri tek bir eserleri dahi yok. Dün iktidar 
yolunu cuntacılara yaranmakta görüyor-
lardı, bugün bölücü örgüte şirinlik yap-
makta görüyorlar.

Ellerinden gelse ülkeyi 1940’ların Tür-
kiye’sine geri döndürecekler. Ellerinden 
gelse bölücü örgütün siyasi uzantısıyla el 
ele verip Türkiye’yi yasakların kol gezdiği 
BAAS rejimine çevirecekler. Ama mille-
timiz bunların karakterini iyi biliyor. Bu 
millet, CHP zihniyetinin çöp demek, yasak 
demek, kuyruk demek;  yokluk-yoksulluk 
demek olduğunu gayet iyi biliyor. Bunları 
çok bildiği için de bu çakma takiyyecilere 
bekledikleri fırsatı tanımıyor.
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16 yıldır olduğu gibi 24 Haziran’da da mil-
letimizle birlikte;

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Dirlik Vakti diyor muyuz?

Vakit İstanbul Vakti diyor muyuz?

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

İnşallah haftaya Pazar Rabbim bizlere zafe-
ri lütfeylesin. Sağ olun, var olun. 
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Samsun!

Kurtuluşun şehri Samsun!

Dirilişin, şahlanışın şehri Samsun!

İstiklal harbinin öncüsü Samsun!

Yiğitler, kahramanlar diyarı Samsun!

Karadeniz’in kilit şehri Samsun!..

Demokrasinin, milli iradenin kalesi Sam-
sun!

Seni bugün bir kez daha yürekten selam-
lıyorum. Samsun’un tüm ilçelerini, bütün 
mahallelerini; Samsunlu çocukları, genç-
leri, hanımefendileri, beyefendileri selam-
lıyorum. Şehitler diyarı Samsun’dan ül-
kemizin bekası, vatanımızın selameti için 
canlarını feda eden kahraman şehitlerimi-

Türk Askeri Münbiç’te 
Devriye Gezmeye Başladı

AK Parti Samsun Mitingi | Samsun | 18 Haziran 2018
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zi selamlıyorum. Allah’ın rahmeti şehitle-
rimizin üzerine olsun diye dua ediyorum. 
Bu kutlu mücadelede yaralanarak gazilik 
şerefine ulaşan bütün yiğitlerimize de se-
lamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Rabbim 
onlara sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler ver-
sin diyorum.

“Sular durulur derler

Güzel sorulur derler

Yâri gönlünde ara

Arayan bulur derler

Suların akışına

Ben yandım bakışına

Seni melhem dediler

Sinemin yarasına”

Bize de yâri Samsun’da ara dediler. Sinemi-
zin yarasına Samsun “melhem” dediler. Öyle 
mi? Samsun bizim göz bebeğimiz, aşkımız, 
sevdamız. Samsun bizim bu mücadelede 
büyük yoldaşımız. Biz birileri gibi Samsun’u 
sadece seçim zamanlarında hatırlayan-
dan değiliz. Biz muhalefetin adayları gibi 
Samsun’un yolunu yalnızca ufukta seçim 
sandığını görünce öğrenenlerden de değiliz. 
Son 4 yıl içerisinde 5 kez Samsun’a geldik, 
sizlerle dertleştik, hasbihal ettik. Toplu açı-
lış törenleriyle Samsunlu kardeşlerimizin 
heyecanına ortak olduk. En son 24 Mart’ta 
şehrimize gelerek Partimizin İl Kongresini 
gerçekleştirdik. Nasıl Samsun bizi seviyorsa, 
biz de Samsun’u öyle seviyoruz. Samsunlu 
kardeşlerimizi Hazreti Mevlana’nın ifadesiy-
le ruhumuzla seviyoruz. 

Sahnede Şov Yapmanın Değil, 
İcraat Yapmanın Peşinde Koştuk

Hamdolsun Samsun bugüne kadar bizi 
asla yarı yolda bırakmadı. Samsun hiç-
bir zaman bizi sahipsiz, yalnız koymadı. 
2002’den beri girdiğimiz tüm seçimler-
de Samsun, AK Parti’nin en güçlü, en bü-
yük destekçilerinden biri oldu. 3 Kasım 
2002’de yüzde 45 oy oranıyla AK Parti’yi 
Samsun’da birinci parti yaptınız. 22 Tem-
muz 2007’de, bu sefer yüzde 58 oy oranıy-
la AK Parti’yi zirveye taşıdınız. 12 Haziran 
2011’de çok daha yüksek bir oy oranıyla, 
yüzde 61,5 ile kendi rekorunuzu kırdınız. 
10 Ağustos 2014 seçimlerinde yüzde 66 
gibi yine rekor seviyede oy oranıyla bu 
kardeşinizi Cumhurbaşkanlığı makamına 
getirdiniz. 1 Kasım 2015’de yüzde 63,5 oy 
oranıyla kaos ve kargaşa senaryolarının 
önünde çelikten bir set çektiniz. 16 Ni-
san Halkoylamasında yüzde 64 gibi yine 
Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir 
oy oranıyla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemine EVET dediniz. Şimdi önümüz-
de çok daha tarihi, çok daha kritik bir 
seçim var. Biz Samsun’dan tıpkı bir asır 
önce olduğu gibi yeni Türkiye’nin kuru-
luşuna da öncülük yapmasını istiyoruz. 
Milli iradenin şehri Samsun’dan biz yine 
rekor bekliyoruz.

Samsun!

24 Haziran’da bir kez daha rekora koşuyor 
muyuz?
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24 Haziran’da yeni Türkiye’nin kuruluşu-
na liderlik yapıyor muyuz?

24 Haziran’da mührü bir kez daha AK 
Parti’ye basıyor muyuz?

24 Haziran’da Cumhur İttifakını rekora ta-
şıyor muyuz?

Samsun!

24 Haziran’da Güçlü Meclis için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi destekliyor muyuz?

24 Haziran’da Güçlü Hükümet için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi destekliyor muyuz?

24 Haziran’da Güçlü Türkiye için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi destekliyor muyuz?

Maşallah… Rabbim şu sevdayı kem göz-
lerden korusun! Rabbim muhabbetimizi, 
dayanışmamızı daim eylesin! Rabbim, bu 
güzel şehirdeki kardeşlik iklimini muhafa-
za etsin.

Değerli kardeşlerim,

Nasıl son 16 yılda Samsun bize sahip çık-
mışsa, bizler de Samsun’un sevgisine, des-
teğine layık olmanın mücadelesini verdik. 
Gecemizi gündüzümüze katarak Samsun’u 
her açıdan hak ettiği konuma taşımaya ça-
lıştık. Sahnede şov yapmanın değil, icraat 
yapmanın, hizmet üretmenin, ülkemize ve 
şehirlerimize eserler kazandırmanın pe-

şinde koştuk. Siyasetimize yalanı, iftirayı, 
manipülasyonu asla bulaştırmadık. Üç-beş 
oy uğruna bölücü terör örgütünün siyasi 
uzantılarına yoldaşlık, yarenlik, arkadaş-
lık yapmadık. İcazeti Edirne’deki provo-
katörün kapısında nöbet tutmakta değil, 
milletimize hizmetkâr olmakta aradık. Bay 
Muharrem, senin ne işin var Edirne’de? Bu 
parti, elinde 53 vatandaşımızın kanı olan 
bu kişiden başka bir aday bulamadı mı? 
İlla genel başkan aday oluyorsa, senin ge-
nel başkanın niye aday olmadı?

Samsun’a son 16 yılda toplam 27 milyar 
(katrilyon) liralık yatırım yaptık. 

Evlatlarımızın eğitimi için 4 bin 579 adet 
yeni derslik inşa ettik. Samsun’da ihtiyaç 
sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerimize 73 
milyon (trilyon) lira eğitim bursu verdik. 
Şehrimizde ikinci devlet üniversitesini, 
Samsun Üniversitesini faaliyete geçiriyo-
ruz. 8 bin 440 kişi kapasiteli yükseköğre-
nim yurtları açtık.

Birkaç yıl içinde Samsun, Çarşamba, Tek-
keköy, Kavak, Alaçam ve Terme’de toplam 
5 bin 550 kişilik daha yeni yurt binaları 
açıyoruz. Biri 35 bin seyirci kapasiteli Sam-
sun Stadyumu, diğeri 5 bin seyirci kapasi-
teli Bafra Stadyumu olmak üzere iki stadı 
şehrimize kazandırdık.  Ayrıca şehrimizi 
spor salonları, yüzme havuzları, atletizm 
pistleri, buz pateni salonu, kayak eğitim 
merkezi, tenis kortları ile donattık.
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Sağlık Çalışanlarımıza Şiddet 
Uygulanmasına Asla Müsamaha 
Göstermeyeceğiz

Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. 
Samsun’da Londra, New York, Paris gibi 
dünya şehirlerinde örneklerini gördüğü-
müz yeni bir eseri daha kazandırıyoruz. 
Samsun eski stadını inşallah Millet Bahçe-
sine dönüştürüyoruz. 

Sağlıkta şehrimize aralarında 400 yataklı 
Samsun Eğitim Araştırma Hastanesinin de 
olduğu 34 adet tesis kazandırdık. 250 ya-
taklı Çarşamba Devlet Hastanesinin ve 200 
yataklı Vezirköprü Devlet Hastanesinin ya-
pımı devam ediyor. Atakum ve Tekkeköy’e 
250 yataklı birer devlet hastanesi kazandı-
rıyoruz. Ayrıca 19 Mayıs ilçemize en mo-
dern teknolojiyle donatılmış bir entegre 
devlet hastanesi yapıyoruz. 

Sağlık’ta hastane, sağlık ocağı, teçhizattan 
çok daha önemlisi sağlık çalışanlarımızdır. 
Sağlık çalışanlarımızın huzuru, emniyeti 
ve çalışma azimleri bizim için en az diğer 
unsurlar kadar önemlidir. Bugüne kadar 
özellikle sağlık çalışanlarımıza yönelik şid-
det olaylarının üzerine kararlılıkla gittik. 
Bundan sonra da doktorlarımızın, hemşi-
relerimizin ve diğer sağlık personelimizin 
güvenliğini en üst seviyede tutmaya de-
vam edeceğiz. Ne hastalarımıza kötü dav-
ranılmasına, ne de sağlık çalışanlarımıza 
şiddet uygulanmasına asla müsamaha gös-
termeyeceğiz.

Öte yandan Samsun’a şehir hastanesi de 
yakışır dedik. 900 yataklı Samsun Şehir 
Hastanesiyle Samsun’u sağlık alanında 
marka şehir haline getireceğiz. İhale süreci 
devam ediyor, inşasına çok yakında başlı-
yoruz. Bakıyorsunuz muhalefet bundan 
da rahatsız oluyor. Seçim vaadi olarak şe-
hir hastanelerimizi kapatmaktan, mevcut 
yatırımları durdurmaktan bahsediyorlar. 
Emirlerindeki medya organları aracılığıyla 
şehir hastanelerimiz hakkında tamamen 
yalan, tamamen masa başı haberler yaptı-
rıyorlar. Muhalefet rahatsız olsa da, biz in-
şallah Samsun’u Şehir Hastanelerimizin 5 
yıldızlı konforuyla tanıştıracağız.

Bay Muharrem’in keyfini kaçırsa da, 29 
Ekim’de ülkemize yıllık 150 milyon yolcu 
kapasiteli dünyanın en büyük havalima-
nını kazandıracağız. Bölücü örgüte tek ke-
lime laf etmeyenler hazımsızlık duysa da 
biz Kandil’deki terör bataklığını kurutmak 
için operasyonlarımızı sürdüreceğiz. 24 
Haziran sonrası Afrin’i geri almaktan bah-
seden alçaklara, o günleri asla göstermeye-
ceğiz.

Ne diyor, “İran’la anlaştınız mı, görüştü-
nüz mü?” Bay Muharrem, sen bu müca-
dele nasıl yapılır bilmiyorsun. Ordumuz 
Afrin’e, Cerablus’a, Irak’a girerken, siz hep 
karşı çıktınız.  “Irak’a girmek doğru değil” 
dediniz. Girdik mi? Girdik. Afrin’de 4 bin 
600, Cerablus’ta da 3 bin teröristi etkisiz 
hale getirdik.  Şu anda da Kandil’e operas-
yonlar yapıyoruz. İlk operasyonda 20 uçak 
kaldırdık ve 10 önemli noktayı vurduk. 
İkinci operasyonda ise teröristlerin lider 
kadrolarını vurduk. 
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Bir de utanmadan, sıkılmadan, benim için 
“yorgun” diyor.  Bay Muharrem, ben ant-
renmanlıyım. Hayatımın 16 yılı futbolla 
geçti, 40 yıl siyasette tecrübem var. Milleti-
mizin sinerjisi bizi yormaz. Ama sen daha 
başlamadan bittin bittin… Niye? Senin ya-
landan başka sermayen yok ki. 

Biz Millet Kıraathanelerinde çay, simit, 
kahve, kek verilecek diyoruz, sen ise yalan 
söylüyorsun. Diyorsun ki, “Tatar böreği de, 
Arnavut ciğeri de verecekmiş.” Niye yalan 
söylüyorsun? Seçime 5 gün kaldı, benim 
milletim sizin defterinizi dürecek. 

Bay Muharrem bir de diyor ki, “Daha ben 
iktidara gelmeden icraatlarım başladı. 
Memurlara 3600 ek gösterge verilmesini 
sağladım ve OHAL benim sayemde kalka-
cak.” Be gafil, 2002’te iktidara geldiğimiz-
de ilk işimiz olağanüstü hali kaldırmak 
oldu. İnşallah şimdi de, süresi bittiğinde 
olağanüstü hali kaldıracağız. Eğer teröre 
yönelik en ufak bir kıpırdanma olursa, ola-
ğanüstü hali yine getirebiliriz. Olağanüstü 
halin Samsun’a bir zararı var mı? Yok. Sa-
nayiye bir zararı var mı? Yok. Ticarete bir 
zararı var mı? Yok. Eğitime bir zararı var 
mı? Yok. Niye rahatsız oluyorsun? Dert 
başka, manipülasyon yapıyor.  Eğer bugün 
Güneydoğu’ya, Doğu Anadolu’ya ve ülke-
mizin geneline huzur gelmişse, uyguladı-
ğımız olağanüstü hal sayesindedir. 

Milletimizin Beka Davası İçin 
Mücadeleyi Sürdürüyoruz

CHP’ye, HDP’ye, İyi Parti’ye, Saadet 
Partisi’ne gönül veren kardeşlerime ses-
leniyorum: Şu anda milletimizin beka 
davası için mücadeleyi sürdürüyoruz. 
Ancak bu beka mücadelemize, sizin lider 
kadrolarınız gerekli desteği vermiyor. Biz 
bu mücadeleyi kazanacağız. Biz kimseden 
icazet alarak bu yolda yürümüyoruz, icaze-
ti milletimizden alıyoruz. Münbiç için ne 
demiştik? Münbiç’ten terör örgütleri çıka-
cak. Çıkmaya başladılar mı? Çıkıyorlar. Şu 
anda Türk askeri orada devriye gezmeye 
başladı.  İşte iş bilenin, kılıç kuşananın.

Kardeşlerim,

Son 16 yılda sosyal devlet anlayışını her 
alana teşmil ettik. Eskiden olduğu gibi sa-
dece belli kesimlerin değil, 81 milyonun 
tamamının refah düzeyini yükseltmenin 
çabası içinde olduk. Gariplerin, yetimle-
rin, ihtiyaç sahiplerinin daima yanında 
yer aldık. Samsun’da şehit yakınlarımıza, 
gazilerimize, engellilerimize, yaşlılarımı-
za, muhtaçlara 2,5 milyar (katrilyon) lira 
kaynak aktardık.

TOKİ vasıtasıyla Samsun’da son 16 yılda 9 
bin 459 konut projesini hayata geçirdik. 

120 kilometreden devraldığımız bölün-
müş yol uzunluğunu 306 kilometreye 
çıkardık. Samsun’da toplam maliyeti 1 
milyar (katrilyon) lira olan 8 adet yol pro-
jemizin yapımı sürüyor. Samsun-Çarşam-
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ba-Terme ve Havalimanı bağlantı yolunun, 
Havza-Kurt Köprüsü yolunun ve Vezirköp-
rü geçişi yolunun kalan kesimleri bu yıl 
içinde tamamlanıyor. 

5,4 milyar (katrilyon) liralık maliyet olan 
Samsun-Amasya-Çorum- Kırıkkale hızlı 
tren projesinin kesin proje ve sondaj ça-
lışmaları sürüyor. Bu işleri bu yıl içinde 
tamamlayıp, yapım için gerekli adımları 
atacağız. Böylece Samsun’u İç Anadolu’ya 
hızlı trenle de bağlamış olacağız. Samsun-
Sivas demiryolunu 1,2 milyar (katrilyon) 
lira maliyetle sıfırdan ele alıp modernize 
etme çalışmalarımız devam ediyor. İnşal-
lah bu yıl içinde de bitiriyoruz.

2002 yılında 175 bin olan Samsun Havali-
manı yolcu trafiği, 2017 yılında 1 milyon 
152 bine ulaştı. Mevcut Samsun Havali-
manı terminal binasını tadil ederek burayı 
dış hatlar terminali olarak kullanacağız. İç 
hatlar terminalini günümüz koşullarının 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde ye-
niden inşa edeceğiz. 120 milyon (trilyon) 
lira maliyeti olan terminal binasının proje 
çalışmaları devam ediyor. 

Samsun’a, Dereköy’e, Terme’ye, Alaçam’a 
balıkçı barınakları, Tekkeköy’e tersane li-
manı yaptık.

Samsun’un su kaynaklarını en iyi şekilde 
değerlendirerek vatandaşlarımızın hiz-
metine sunmak için son 16 yılda 8 baraj 
inşa ettik. Geçen yıl hizmete aldığımız 19 
Mayıs Barajıyla Ondokuzmayıs ve Bafra il-
çeleri ile beldelerimize içme ve kullanma 
suyu sağlayacağız. Bunun için isale hattı 

inşa ediyoruz, içme suyu arıtma tesisinin 
de inşaat çalışmalarına başladık. Ladik 
Fındıcak Barajı ile Terme Salıpazarı Baraj-
larının inşaatları devam ediyor. Salıpazarı 
Barajı ile Terme, Çarşamba, Ayvacık ve Sa-
lıpazarı ilçelerine menba kalitesinde içme 
suyu sağlayacağız. Son 16 yılda inşa ettiği-
miz sulama projeleri ile 444 bin dekar zi-
rai araziyi sulamaya açtık. Karadeniz’in en 
önemli problemlerinden olan taşkın ve sel 
baskınlarına köklü bir çözüm bulmak için 
bütün havzayı ele alarak çalışıyoruz. 98 
adet taşkın koruma tesisi yaptık. 28 adet 
taşkın koruma tesisi yapım çalışmalarına 
devam ediyoruz.

Samsunlu çiftçilerimize toplam 1,9 milyar 
(katrilyon) lira tutarında tarımsal destek 
verdik. Bafra,  Çarşamba ve Vezirköprü 
Ovalarını sit alanı olarak koruma altına 
aldık. Bu ovalarda çivi bile çakılmayacak, 
sadece tarımsal üretim yapılacak.

Son 16 yılda toplam 100 bin Samsunlu 
vatandaşımızı İŞKUR aracılığıyla işe yer-
leştirdik. Verdiğimiz 1 milyar (katrilyon) 
lira tutarındaki teşviklerden Samsun’da 
toplam 441 bin işveren ve sigortalımız ya-
rarlandı.

Samsun’da bir Teknokent, 2 Ar-Ge merkezi 
kurduk.

Tüm bu hizmetleri inşallah sizlerin desteği 
ile 24 Haziran’dan sonra daha da hızlandı-
racağız, çoğaltacağız.

Samsun!
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24 Haziran’da tercihimizi bir kez daha hiz-
met siyasetinden yana kullanıyor muyuz?

Samsun!

 “Vakit Birlik Vakti” diyor muyuz?

“Vakit Samsun Vakti” diyor muyuz?

“Vakit Türkiye Vakti” diyor muyuz?

Hanımlar!..

24 Haziran’a kadar gece gündüz çalışıyor 
muyuz?

Gençler!..

24 Haziran’a kadar tüm gençlerimize AK 
Parti’yi anlatıyor muyuz? 

Rabbim sizlerden razı olsun.

Milletimiz Çok Kısa Sürede Bay 
Muharrem’in Kodlarını Çözdü

Değerli kardeşlerim,

Biliyorsunuz Meclis seçimler için tatile 
girmeden önce pek çok kritik düzenlemeyi 
hayata geçirdik. Öncelikle emeklilerimize 
çifte bayram yaşatmak için her iki bayram-
da verilmek üzere 1000 liralık ikramiye 
getirdik. Söz verdiğimiz gibi de emeklileri-
mize hemen bayram öncesinde bu ikrami-
yelerini ödedik. Bunun yanında polisleri-
mizin, öğretmenlerimizin, hemşire ve din 
görevlilerimizin emeklilik ek göstergeleri-
ni de 3 bin 600’e çıkardık. Böylece emek-

li ikramiyelerinde ve maaşlarında yüzde 
22’lik net bir iyileşme sağladık. Zaten 
seçim kararından çok önce taşeron soru-
nunu çözmüş, muhalefetin istismar aracı 
olmaktan kurtarmıştık. Ayrıca yine mu-
halefet tarafından çokça istismarı yapılan 
önemli bir konuyu da hal yoluna koyduk. 
Milyonlarca vatandaşımızı sıkıntıya düşü-
ren imar ve iskân sorununu İmar Barışıy-
la artık çözüme kavuşturuyoruz. Bugüne 
kadar, resmi tatile rağmen, yarım milyona 
yakın başvuru yapıldı; hamdolsun bu sayı 
gün geçtikçe katlanarak artıyor. İmar ve 
iskân sıkıntısı olan bütün vatandaşlarımı-
zın, hükümetimizin sağladığı bu tarihi fır-
sattan faydalanmasını istiyoruz.

Şimdi Bay Muharrem bunlardan da ra-
hatsız oluyor. Biz artık kendisinin iş bil-
mezliğine, cahilliğine, hasisliğine iyice 
alıştık. Milletimiz de çok kısa sürede Bay 
Muharrem’in kodlarını çözdü. Seçim mey-
danlarında başörtüsü deyip, Meclis’teki 
görev süresi boyunca nasıl imam hatip 
ve başörtüsü düşmanlığı yaptığını anla-
dı. Bay Muharrem, kamuda çalışan per-
sonelin kılık kıyafetiyle ilgili AK Parti ile 
MHP’nin 411 oyla Meclis’ten geçirdiği 
düzenlemeyi, genel başkanınla birlikte 
Anayasa Mahkemesi’ne götürüp iptal etti-
ren sen değil misin? Bay Muharrem, Bay 
Kemal, size bu vebal yeter… Televizyon ek-
ranlarında hak ve adaletten bahsedip, sahi-
bi olduğu dershanede yanında çalışanların 
nasıl hakkını nasıl gasp ettiğini gördü. Di-
ğer ilkesizliklerini saymıyorum bile…

Bay Muharrem sahne şovlarıyla kirli, ya-
sakçı ve baskıcı geçmişini kapatabileceği-
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ni zannediyor. Kendisi ne bu ülkeyi, ne bu 
milleti, ne de benim Samsunlu kardeşleri-
mi tanıyor. Bu milletin basiret ve ferase-
tinin ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. 
Amerika’dan telefon gelmeden, Edirne’de-
ki zatın iznini-icazetini almadan meydan-
larda tek bir kelime dahi konuşamıyor. 
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gibi önüne ne 
konursa, kulağına ne söylenirse, önünü ar-
kasını araştırmadan hemen inanıyor. Tabi 
böyle olunca da sürekli işletilmekten, te-
lefon dolandırıcılarının maskarası haline 
gelmekten bir türlü kurtulamıyor. Biz bel-
ki utanır, yüzü kızarır, kendine çeki düzen 
veriri diye Bay Muharrem’in yalanlarını, 
tutarsızlıklarını ifşa etmeye, eski kirli def-
terlerini açmaya devam edeceğiz. Seçim 
döneminde taktığı maskenin arkasındaki 
çirkinlikleri milletimize göstermeyi sür-
düreceğiz.

Bay Muharrem’in bir de şairlik yönü var-
mış. O’nun şiir kitabından bazı yerleri oku-
mayacağım. Ama gençler, o şiir kitabında 
ne olduğunu görecekler.

Sevgili Samsunlular,

Biz bugüne kadar oyunu daima sandıkta 
bozduk. Bölücü örgütünden FETÖ’cülere, 
faiz lobisinden darbe şakşakçılarına ka-
dar tüm millet düşmanlarına cevabı önce 
sandıkta verdik. Sandığa giderek vesayet-
çilerin heveslerini kursaklarında bıraktık. 
Oylarımızı kullanarak demokrasi düşman-
larını hizaya getirdik. Sandıklara sahip çı-
karak ülkemizin ve milletimizin geleceğini 
kurtardık. Gerektiğinde 15 Temmuz’da 
olduğu gibi tanklara, helikopterlere, ölüm 

kusan silahlara meydan okuduk. Uğruna 
bedel ödediğimiz, 251 evladımızı bir gece-
de kurban verdiğimiz demokrasimizi, üç 
beş kıyafetsiz muhterisin insafına alsa bı-
rakmadık. Çünkü biz 1947 yılında Mersin 
Arslanköylü kadınların haykırdığı şu haki-
kati çok iyi biliyoruz. Sandık namusumuz-
dur! Evet, sandık bu milletin namusudur. 
Sandık; bu milletin vandallara, çapulcula-
ra, teröristlere karşı en etkili silahıdır. Oy, 
bu milletin darbesavarıdır. 24 Haziran’da 
Cumhur İttifakı’na verilen her oy, darbe ve 
kriz üreticisi eski Türkiye sisteminin tabu-
tuna çakılmış son çivi olacak.

24 Haziran, Yeni Türkiye’nin 
İnşası İçin Bir Milat Olacak

24 Haziran’da AK Parti’ye verilen her oy, 
istikbalimizin garantisi olacak. İnşallah, 
24 Haziran, Yeni Türkiye’nin inşası için bir 
milat olacak. İstiklalimizi kazandığımız 
ruhla, inşallah istikbalimizi kuracağız… 
Ülkemizin sendelemesini bekleyenlerin 
bir kez daha heveslerini kursaklarında bı-
rakacağız. Bu sebeple tüm vatandaşlarımı-
zın muhakkak sandığa gitmesi gerekiyor. 
Yeni bir yönetim sistemine de geçeceğimiz 
bu seçimler, oran itibariyle Türkiye’nin 
en yüksek katılımlı seçimleri olmak du-
rumundadır. Ülkemiz bu seçimlerle adını 
dünya demokrasi tarihine bir kez daha 
altın harflerle yazdıracak bir zafer kazan-
mak zorundadır. Açık söylüyorum… Dö-
nem rehavete kapılma değil, irademize 
sahip çıkma dönemidir. Gün, bahane bul-
ma değil, sandığa damga vurma günüdür. 
Hemen her şeyin kazası olur ama fırsatın 
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kazası olmaz. Hele hele sandığın telafisi 
hiç olmaz. İş işten geçtikten sonra “ahla-
rın, vahların, keşkelerin” hiç kimseye bir 
faydası dokunmaz. 24 Haziran akşamına 
kadar tüm vatandaşlarımızdan olağanüstü 
bir gayret bekliyorum. Özellikle kadınları-
mızdan ve gençlerimizden çok ciddi çaba 
bekliyorum. 

Gençlerimiz aileleriyle beraber akranları-
nın, arkadaşlarının koluna girip, muhak-
kak sandığa gitmelidir. Aynı şekilde yurt 
dışındaki vatandaşlarımızdan da bu 24 
Haziran’da rekor bir katılım bekliyoruz. 
Bizi ayak oyunlarıyla yıldırmaya çalışanla-
ra verilecek en güzel cevap, büyükelçilikle-
rimizde ve gümrük kapılarında oylarınızı 
kullanmak olacaktır. Bizi terör örgütleri 
üzerinden hizaya sokmaya çalışanlara ce-
vabımızı, sandıkları patlatarak vereceğiz. 
Bizi döviz kuru ve kredi notu üzerinden 
terbiye etmeye heveslenenlere de Osmanlı 
Tokadını sandıkta vuracağız.

İnşallah 24 Haziran’ın ülkemiz için yeni 
bir dönemin muştusu, müjdecisi  olacağı-
na inanıyorum.

Kalın sağlıcakla. 
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Ordu!..

Yeşilin her tonuyla, gürül gürül akan de-
releriyle, tertemiz havasıyla Karadeniz’in 
vitrini Ordu!..

Fındığıyla, pehlivanlarıyla, ismi gibi koca 
yürekli insanlarıyla ülkemizin iftiharı 
Ordu!..

Danişment Gazi’nin, Fatih Sultan Mehmet 
Han’ın emaneti Ordu!..

Geçirdiği yangınlara ve depremlere rağ-
men her daim küllerinden yeniden doğan 
azmiyle kadim şehrimiz Ordu!..

Seni gönülden selamlıyorum Ordu!..

“Akşam oldu yanıyor da 

Vona’nın ışıkları

Hiç aklımdan çıkmıyor da

Türkiye Büyük ve Güçlü  
Bir Devlettir, Büyük Devletler 

Küçük Düşünemez

AK Parti Ordu Mitingi | Ordu | 18 Haziran 2018
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Yârin konuştukları”

Sen de bizim hiç aklımızdan çıkmıyorsun 
Ordu!..

Buradan sizler aracılığıyla, Ordu’nun tüm 
ilçelerindeki, mahallelerindeki kardeşle-
rime selamlarımı yolluyorum.  Geride bı-
raktığımız Ramazan Bayramınızı, ecdadın 
deyimiyle IYD-İ SAİD-İ FITR’ınızı tebrik 
ediyorum. 

Ordu yola çıktığımız ilk günden beri hep 
yanımızdaydı. Bugüne kadar hangi müca-
deleye girdiysek, hepsinde de Ordu’nun 
desteğini yanımızda gördük, hissettik. 
Şimdi yeni ve daha güçlü bir atılımın eşi-
ğindeyiz.  Gelişmiş bir demokrasi, güçlü 
bir ekonomi, milli bir savunma sanayii, gü-
venli ve istikrarlı bir ülke, huzurlu ve mü-
reffeh bir millet için…

Evet… 

Ordu!..

Güçlü Meclis için hazır mıyız?

Güçlü Hükümet için hazır mıyız?

Güçlü Türkiye için hazır mıyız?

Biliyorsunuz bu seçimlere MHP’yle itti-
fak içinde giriyoruz. Yanımızda, rahmetli 
Muhsin Yazıcıoğlu’nun yadigârı Alperen-
ler de var. 24 Haziran’da Cumhur İttifakını 
destekliyor muyuz?

Ordu!..

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Ordu Vakti diyor muyuz? 

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

İrade, Erdem ve Cesaretle Türkiye’yi Şah-
landırıyor muyuz?

Adı şanlı, kendi şanlı Ordu’ya maşallah… 

Bölücü Terör Örgütünün 
Unsurları Münbiç’te  
Bulundukları Yerleri Terk Ettiler

Bugün Ordu şehrimiz burada, Kahraman 
askerlerimiz de sınırlarımız ötesinde ma-
şallah destan yazıyor. Fırat Kalkanı ve Zey-
tin Dalı Harekâtıyla 4 bin kilometrekarenin 
üzerinde bir alanı güvenli hale getirmiştik. 
Şimdi de Münbiç’te Amerika’yla vardığı-
mız anlaşmayı adım-adım hayata geçiri-
yoruz. Bölücü terör örgütünün unsurları 
Münbiç’te bulundukları yerleri terk ettiler. 
Askerlerimiz Münbiç şehrinin etrafında 
devriye gezmeye başladı. İnşallah aşama-
aşama bölgeyi teröristlerden tamamen te-
mizleyeceğiz. Böylece milletimize verdiği-
miz bir sözü daha tutmuş olacağız.

Bay Kemal, Bay Muharrem, “Afrin’de, 
Cerablus’ta ne işiniz var?” diyorlar. Bay 
Muharrem, bir televizyon programında 
“Göreceksiniz Irak’a giremeyecekler. On-
lardan izin aldılar mı?” demişti. Bay Mu-
harrem, girdik mi, Kandil’i vurduk mu? 
Bay Muharrem, kimden izin aldık? Biz izni 
halkımızdan alırız. Biz Hakk’a ve halka tes-
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lim olduk, bu yola böyle çıktık. Biz icazeti 
oralardan değil, halkımızdan aldık. 

Münbiç’in teröristlerden temizlenmesiyle, 
bu bölgeden kaçıp ülkemize gelmiş olan 
Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşleri 
de başlayacak. Şu an itibariyle Afrin ve 
Cerablus’a 200 bin kişi geri dönüş yap-
tı. Fakat CHP ne diyor? “Suriye’den gelen 
bu insanları niye aldınız?” Biz ensar kül-
türünü iyi biliriz. Bay Kemal, sen ensar 
kültüründen anlamazsın, senin adayın da 
anlamaz. Biz kimin ensar, kimin muhacir 
olduğunu da iyi biliriz. İşte biz, katliama, 
bombalara maruz kalan 3,5 milyon mül-
teciye kapılarımızı açarak kardeşliğimizi 
gösterdik. Suriye’de güvenli hale getirdiği-
miz bölgeler büyüdükçe, mültecilerin geri 
dönüşü de hızlanıyor. 

Aziz milletime, CHP’ye, Saadet Partisi’ne,  
İyi Parti’ye gönül veren kardeşlerime de 
sesleniyorum: Son 15-16 yılda en ileri de-
recede diplomasi yaptık. Bu ayın 4’ünde 
Dışişleri Bakanım Amerika’daydı, mevki-
daşı Pompeo ile görüşmeler yaptı. Yapılan 
görüşmeler sonucunda da, Münbiç’teki 
terör unsurları Fırat’ın doğusuna gitmeye 
başladılar. Fırat’ın batısında ise Türkiye 
olarak, Rusya ve İran’la beraber çalışıyo-
ruz. Şu anda İdlib’de, Tel Rifat’ta aynı ka-
rarlılığımızı devam ettiriyoruz. 

Türkiye’nin nasıl bir ülke, nasıl bir devlet 
olduğunu Zeytin Dalı Harekâtıyla göster-
dik mi? Gösterdik. Ama Bay Kemal bundan 
anlamaz, Bay Muharrem ise hiç anlamaz. 
Biz hem tecrübe, hem bugüne kadar orta-
ya koyduğumuz tavırlarla zaten kendimizi 

ispatladık. Türkiye büyük ve güçlü bir dev-
lettir. Büyük devletler küçük düşünemez.

Kardeşlerim,

Ülkemizin her şehri gibi, Ordu’muzu 
da altyapısıyla, üstyapısıyla geliştirmek 
için gece gündüz çalışıyoruz. Araların-
da Ordu’nun da bulunduğu, nüfusu belli 
bir büyüklüğün üzerindeki şehirlerimizi, 
hizmetler çok daha iyi verilebilsin diye 
Büyükşehir Belediyesi haline getirdik. Ba-
kanlıklarımız ve yatırımcı kuruluşlarımız 
eliyle, Ordu’yu geleceğe hazırlamak için 
hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz. 

Son 16 yılda Ordu’ya 20,4 milyar (katril-
yon) lira tutarında yatırım yaptık.

Eğitimde, 3 bin 438 adet yeni dersliği şeh-
rimize kazandırdık. Ordu’da ihtiyaç sahibi 
ilk ve ortaokul öğrencilerimize 70 milyon 
(trilyon) lira tutarında eğitim bursu verdik. 
Ordu’ya üniversiteyi kazandırdık. Bugün 
üniversitemiz 21 bin öğrencisi ve akade-
mik kadrosuyla bölgesinin önde gelen ilim 
ve irfan merkezlerinden biri haline geldi. 
Yükseköğrenim öğrencilerimiz için 4 bin 
yatak kapasiteli yurt binalarını hizmete 
soktuk. Birkaç yıla kadar Ordu’da 1.000 
kişi kapasiteli bir yurt daha açıyoruz.

Yapımı devam eden 20 bin seyirci kapasi-
teli stadyumumuzu bu yıl tamamlıyoruz. 
Eski stadyumumuzu da Millet Bahçesi ha-
line getiriyoruz. Biz buyuz, çevrecilik bi-
zim işimiz. Solcular çevreden anlamaz, bol 
bol ağaç keserler. 
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Fındık Üreticilerimizin Mağdur 
Olmasına Müsaade Etmeyeceğiz

Ben inanıyorum ki, Saadet’e, CHP’ye, İyi 
Parti’ye oy verenler şu son 5 günde başları-
nı iki elinin arasına alıp düşünecekler. Ma-
rifet iltifata tabidir. Bize kim hizmet verdi? 
AK Parti hizmet verdi. Kim hizmet verdi? 
Erdoğan’ın başında olduğu hükümet hiz-
met verdi. Öyleyse biz oyumuzu hak edene 
vermeliyiz diye kendi kendilerini muhase-
be edeceklerdir. 

Sağlıkta, 300’şer yataklı Fatsa ve Ünye Dev-
let Hastaneleriyle birlikte 9’u hastaneden 
oluşan toplam 38 adet sağlık tesisini şeh-
rimize kazandırdık. Ulubey ve Akkuş Dev-
let Hastanelerinin yapımı devam ediyor. 
Şehir Hastaneleri kurarız da, Ordu’yu bu 
hizmetten mahrum bırakır mıyız? Ordu’ya 
900 yataklı Şehir Hastanesi yapıyoruz. İha-
le süreci biter bitmez, inşasına başlanıyor. 

Ordu’da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, 
şehit yakınlarımıza, gazilerimize, engelli-
lerimize, yaşlılarımıza 1,9 milyar (katril-
yon) lira tutarında kaynak aktardık.

TOKİ vasıtasıyla Ordu’da 4 bin 500 konut 
projesini hayata geçirdik.

Ordu’ya 2002 yılına kadar 50 kilometre 
bölünmüş yol yapılmıştı, biz 16 yılda 102 
kilometre daha ilave ederek bunu 152 ki-
lometreye çıkardık. Toplam maliyeti 4,5 
milyar (katrilyon) lira olan 12 adet yol pro-
jemizin yapımı devam ediyor. Maliyeti yak-
laşık 2 milyar (katrilyon) lira olan 11 adet 

köprü ve 6 adet tünelin de içinde olduğu 
Ordu Çevre Yolunun da inşası sürüyor. 
İnşallah bu yolun tamamını 2021 yılında 
bitiriyoruz. Ordu-Mesudiye-Koyulhisar yo-
lunu, Çaybaşı-Tekkiraz yolunu ve Çaybaşı 
Geçişinin kalan kesimlerini bu yıl; İslam-
dağ-Korgan yolunu ise önümüzdeki yıl ta-
mamlıyoruz. Ünye-Akkuş- Niksar yolunun 
proje çalışmaları devam ediyor. 1,7 milyar( 
katrilyon) liralık bu projenin içerisinde 24 
köprü, 8 tünel var. İnşallah projeyi seneye 
tamamlıyoruz.

Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Türkiye’nin 
ve Avrupa’nın ilk denize dolgu yapılarak 
inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanını 
ilimize kazandırdık. Nasıl, havalimanımız-
dan memnun muyuz? Havalimanımızın 
2015 yılındaki yolcu sayısı 223 bin iken, 
2017 yılında 1 milyon 193 bine ulaştı.

Ordu şehir merkezinin, Gülyalı, Ünye ilçe-
lerinin ve civar yerleşim yerlerinin 2040 
yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacını kar-
şıladık. Ordu’ya Topçam Barajı ve HES’ini, 
Ordu Üniversite Barajını, Korgan Absut 
Yaylası Göletini inşa ettik. Şehrimizin su 
kaynaklarını en iyi şekilde değerlendire-
rek vatandaşlarımızın istifadesine sunmak 
için 5 baraj daha inşa ediyoruz. Ayrıca, 61 
adet taşkın koruma tesisi yaptık. 17 adet 
taşkın koruma tesisinin de yapım çalışma-
ları devam ediyor. 

Ordu’da ruhsatlı alanlarda fındık üretimi 
yapan üreticilerimize destek veriyoruz. 
Dünyadaki üretiminin çok büyük bir bölü-
münü tek başımıza karşıladığımız fındık, 
ülkemizin en önemli tarım ürünlerinden 



611

Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-2

biridir.  Bu bakımdan fındık üreticileri-
mizin her meselesi bizim için önemlidir. 
Tarım Bakanlığımız başta olmak üzere, bu 
konuyla ilgili tüm kurumlarımız, fındık 
üretiminin daha sağlıklı hale getirilmesi 
konusunda çok ciddi hazırlık içindedir. 
Siz muhalefetin esip gürlediğine bakma-
yın, onlar sadece konuşur. Biz ise, ne söy-
lediysek yaparız. Buradan söz veriyorum: 
Fındık üreticilerimizin mağdur olmasına 
müsaade etmeyeceğiz. Toprak Mahsulleri 
Ofisi bu konuda fındık üreticisinin yanın-
dadır. Muhalefetin atıp tutmasına, gürle-
mesine bakmayın. Bunların iktidarlarında 
fındık müstahsilimizin ne hale geldiğini 
biliyorsunuz, sakın ha oyuna gelmeyin.

Bugüne kadar Ordulu çiftçilerimize 3,1 
milyar (katrilyon) lira tutarında destek 
sağladık.

2002’den bugüne yaklaşık 46 bin Ordulu 
vatandaşımızı İŞKUR aracılığıyla iş sahi-
bi yaptık. Verdiğimiz 423 milyon (trilyon) 
lira tutarındaki teşviklerden 226 bin işve-
renimiz ve sigortalımız faydalandı. 

Ordu’da 2002 yılında 2 Organize Sanayi 
Bölgesi varken, bugün 4 Organize Sanayi 
Bölgesinde yaklaşık 6 bin kişi istihdam 
ediliyor. Yeni Organize Sanayi Bölgeleriyle 
ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Yeni dö-
nemde sizlere daha çok yatırım, daha çok 
hizmet kazandırmakta kararlıyız. 

Ordu!..

24 Haziran’da tercihimizi bir kez daha hiz-
met siyasetinden yana kullanıyor muyuz?

“Vakit Birlik Vakti” diyor muyuz?

“Vakit Ordu Vakti” diyor muyuz?

“Vakit Türkiye Vakti” diyor muyuz?

Biz İstemez miyiz Şöyle Yüksek 
Kalibreli Bir Adayla Yarışmayı?

Kardeşlerim,

Hep söylüyorum, Türkiye cari açığını ka-
patır, ama muhalefet açığını ne yapacağız, 
onu bilmiyorum. Ana muhalefet partisi-
nin başında bir zat var, bir de “gel bakalım” 
diyerek sahaya sürdüğü Cumhurbaşkanı 
adayı bir zat var. Kılıçdaroğlu’nun yalan-
larına, iftiralarına, tutarsızlıklarına mille-
timiz de, biz de alışmıştık. Bize ettiği ha-
karetler, attığı iftiralar, söylediği yalanlar 
sebebiyle mahkemelerde mahkûm olduğu 
tazminatların hesabını tutamaz olduk. 

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, yalan ve 
iftira konusunda, adeta genel başkanıyla 
yarışıyor. Partisindeki kongre yarışlarını 
çok kolay kaybetmiş olsa da, yalan ve iftira 
yarışında oldukça hızlı ilerliyor. Arada bir, 
“ne söylüyormuş” diye şöyle bir konuşma-
larına bakayım diyorum, onca lafı arasında 
bir tane doğru bulamayınca, kendi adıma 
değil, ülkem ve milletim adına üzülüyo-
rum. Koskoca Türkiye’nin Cumhurbaşkanı 
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adaylığına böylesine küçük bir kişiliğin çı-
kartılmış olması karşısında “yazık” demek-
ten başka bir şey elimizden gelmiyor. 

Biz istemez miyiz şöyle yüksek kalibreli 
bir adayla yarışmayı? Biz istemez miyiz 
karşımızda sıkleti bize uygun birisi olsun? 
Ama bahtımıza çıka çıka ya Kılıçdaroğlu 
çıkıyor, ya Muharrem çıkıyor. Bizim siya-
setteki imtihanımız da bu olsa gerek. Sizin 
karşınızda elhamdülillah çıraklığını geri-
de bırakmış, kalfalığını belediye başkanlı-
ğında yapmış, ustalığını da  Başbakanlık 
ve Cumhurbaşkanlığında geçirmiş bir kar-
deşiniz duruyor. Şimdi sizlerden baş usta-
lık dönemi için yetki istiyorum.  

Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü-
nü biliriz değil mi?  Şimdi görüntülerde de 
izlediğiniz gibi, hastanelerin durumu içler 
acısıydı. Bay Kemal çözüm makamında 
oturuyordu, ancak çözüm değil, mazeret 
üretiyordu. 

Hadi meydanlarda acemi, belki o yüzden 
şaşırıyorduk deyip, bu adayın şöyle geçmi-
şine bir bakalım dedik… Aman Allah’ım; 
keşke bakmaz olaydık. Yalova’daki dersha-
ne müdürlüğü döneminden grup başkan-
vekilliğine kadar hayatının her dönemi fal-
soyla, demokrasi ve özgürlükler adına yüz 
kızartıcı eylemlerle dolu… Daha diğer ko-
nulara girmiyorum bile… Sürekli haktan, 
hukuktan, kuraldan, kaideden bahseden 
bu kişinin tüm hayatı, meğer haksızlıkla, 
husumetle, yasakçılıkla geçmiş… 2008 yı-
lındaki “411 el kaosa kalktı” manşetini ha-
tırlıyorsunuz değil mi? AK Parti ve MHP, 

kamuda çalışanlara kılık kıyafet özgürlü-
ğü getiren bir Anayasa değişikliği yapınca, 
CHP hemen bunu Anayasa Mahkemesine 
götürmüş ve orada da iptal edilmişti. Bili-
yorsunuz bu iptal başvurusunun altında 
hem Kılıçdaroğlu’nun, hem de Muharrem 
İnce’nin imzaları var. 

Şimdi bütün başörtülü-başı açık yavrula-
rımız üniversitelere gidebiliyor mu? Gidi-
yor. Devlet dairelerinde çalışabiliyor mu? 
Çalışıyor. Bir sıkıntı var mı? Yok. İşte biz 
buyuz. 

Muharrem İnce’nin, başörtüsü bile değil, 
bere takan bir TRT kameramanı bir hanı-
mefendi için Meclis’te soru önergesi vere-
cek kadar tahammülsüz olduğunu biliyor 
musunuz? Şimdi başımıza özgürlükçü 
kesildiklerine, camiden çıkmadıklarına, 
herkese mavi boncuk taktıklarına bakma-
yın.  Bunların geçmişi, işte böyle lekelidir. 
Her şeyi öylesine çarpıtıyor, öylesine başka 
yerlere çekiyorlar ki, inanın biz bile şaşırıp 
kalıyoruz.

Biz Güçlü Meclis diyoruz, Güçlü Hükümet 
diyoruz, Güçlü Türkiye diyoruz. Muhar-
rem İnce çay anlıyor, kek anlıyor, oralet 
anlıyor. Bu durumu görünce, Peygamber 
Efendimizin şu ibret verici kıssasını hatır-
ladım. Bir gün hazreti Ebubekir, Peygam-
ber Efendimize bakıp “Ne kadar güzelsi-
niz” diyor. Efendimiz de “haklısın” diye 
kendisine mukabelede bulunuyor. Biraz 
sonra aynı yere Ebu Cehil geliyor, Peygam-
berimize bakıp “Ne kadar çirkinsin” diyor. 
Efendimiz ona da “haklısın” diye mukabe-
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lede bulunuyor. Yanındakiler peygamber 
efendimize bu durumun hikmetini sor-
duklarında, “Kişi kendi nasılsa, karşısın-
dakini de öyle görür” diye cevap veriyor. 
Evet, bunlar kendi içlerindeki kiri, pası, ha-
sisliği, kifayetsizliği, kini, nefreti bize yan-
sıtarak, yaptığımız hizmetlere yansıtarak, 
aslında gerçek yüzlerini ortaya seriyorlar. 
Niyazi Mısri Hazretleri de diyor ki;

“Halk içre bir ayineyim

Herkes bakar bir ân görür

Her ne görür kendi yüzün.

Ger yahşi ger yaman görür”

Yurt Dışındaki Kardeşlerim 
Mutlaka Sandığa Gitmelidir 

Evet… Bazıları Türkiye aynasında baktı-
ğında yaptığımız eserleri, milletimize ka-
zandırdığımız hizmetleri görür. Yaptığımız 
284 bin dersliği, göreve başlattığımız 600 
bin öğretmeni, açtığımız 131 yeni üniver-
siteyi görür. Yaptığımız 817 bin konutu 
görür. Açtığımız 1.245 hastaneyi, buralar-
daki 130 bin yatağı, göreve başlattığımız 
540 bin sağlık çalışanını görür. İnşa ettiği-
miz 20 bin kilometre bölünmüş yolu, 258 
karayolu tünelini, 1.213 kilometre hızlı 
tren hattını, 29 yeni havalimanını görür. 
Ülkemize kazandırdığımız 525 yeni barajı, 
528 hidroelektrik santralini, 1.232 sulama 
tesisini, 5 milyon hektar alana diktiğimiz 
ağaçları görür. Tarım sektörümüz verdi-
ğimiz 108 milyar lira desteği, 6 milyon 
metrekare arazi toplulaştırmasını, 187 

milyarı bulan tarımsal milli geliri görür. 
Marmaray’dan Avrasya Köprüsüne, Yavuz 
Sultan Selimden Osmangazi Köprülerine, 
29 Ekim’de açacağımız yeni havalimanına 
kadar dünya çapındaki eserlerimizi görür. 
Ülkemizdeki tüm gariplere, kimsesizlere 
yaptığımız 242 milyar (katrilyon) liralık 
sosyal yardımları görür. Çalışanlarımızın 
ve emeklilerimizin hayat seviyelerini yük-
seltmek için attığımız adımları görür.

Burada emeklilerimiz var mı? Bayram ön-
cesi ikramiyeleri aldık mı? Burada taşeron-
da çalışırken kadroya geçen çalışanlarımız 
var mı? Nasıl, memnun muyuz? Bazıları 
da aynı aynada işte bu CHP’liler gibi kendi 
geçmişlerindeki baskıları görür, zulümle-
ri görür, sefaleti, yoksulluğu, yoksunluğu, 
ihmalleri görür. Biz milletimizin bu ay-
nada ne gördüğüne bakıyoruz. Özellikle 
yurt dışındaki kardeşlerime sesleniyorum. 
Sizler dışarıdan Türkiye’deki değişimi 
çok daha iyi görebilme imkanına sahipsi-
niz. CHP’sinden HDP’sine, PKK’sına, FE-
TÖ’süne kadar herkesi bağrına basıp da 
AK Parti’ye engel üstüne engel çıkartan-
ların bunu niye yaptıklarını sizler çok iyi 
biliyorsunuz. Arkanızda güçlü bir Türkiye 
olması ile zayıf bir Türkiye olması arasın-
daki farkı kimse sizin kadar iyi değerlen-
diremez. Bunun için, yurt dışındaki vatan-
daşlarıma ellerini vicdanlarına koyup, 16 
yıl öncesinin Türkiye’si ile bugünün Tür-
kiye’sine bakarak kararlarını vermeleri ve 
mutlaka sandık başına gitmeleri çağrısın-
da bulunuyorum. Bölücülerle el ele veren-
lere karşı, ülkesinin ve milletinin yanında 
olan herkese şükranlarımı sunuyorum. 
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Ordu!..

24 Haziran’da Türkiye’nin geleceğine göz di-
kenlere rabiamızla cevap vermeye hazır mıyız?

Tek Millet… Tek Bayrak… Tek Vatan… Tek 
Devlet.

Türkiye’nin, sadece sürekli kriz ve kaos 
üreten yönetim sisteminden değil, aynı za-
manda işte bu kanlı ve kirli siyasetten de 
kurtuluşu için 24 Haziran’da;

Güçlü Meclis diyor muyuz?

Güçlü Hükümet diyor muyuz?

Güçlü Türkiye diyor muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunu-
yorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. 
Kalın sağlıcakla.
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Van!..

Her karışı evliyaların, embiyaların, gönül 
insanlarının manevi izleriyle bezeli Van!..

Burada türbesi, makamı, izi olan büyükleri-
mizin aziz hatıralarını bağrında yaşatan Van!..

Gölüyle, kaleleriyle, şelaleleriyle, camile-
riyle, kahvaltısıyla dünya markası olma yo-
lunda ilerleyen Van!..

Bir asır önce özgürlüğünü kanı-canı paha-
sına kazanan gazi şehrimiz Van!..

Depremlerle, terör saldırılarıyla, ihanetler-
le sarsılsa da daima dimdik ayakta kalmayı 
başarmış kadim şehrimiz Van!..

Bugün bir kez daha senin sıcak yüreğine, 
senin tertemiz kalbine geldim Van!..

Bugün bir kez daha seninle muhabbete 
geldim Van!..

Bu Ülkede Hangi Kürt, Sadece 
Kürt Olduğu İçin Dışlanıyor?

AK Parti Van Mitingi | Van | 19 Haziran 2018
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Seni gönülden selamlıyorum Van!.. 

Buradan sizler aracılığıyla, Van’ın tüm ilçe-
lerindeki, mahallelerindeki kardeşlerime 
selamlarımı yolluyorum. Sizler aracılığıy-
la, Van Gölünün,  Vanlı kardeşlerimin ifa-
desiyle Van Denizi’nin dört bir yanından, 
ülkemizin 81 vilayetinden kalbini bize 
yöneltmiş tüm kardeşlerime selamlarımı 
iletiyorum. 

Bu dağda Maral gezer

Zülfünü darar gezer

Dağ bizim Maral bizim

Avcı burda ne gezer

Evet… Van bizim, Vanlı bizim…

Biz burada teröristleri, haramzadeleri, 
kendi halkının kanına susamış vampirle-
ri gezdirmeyiz. Van, bu seçimde, oyu ken-
disinden alıp iradelerini İstanbul’daki bir 
avuç marjinalin emrine verenlerden, inşal-
lah tamamen kurtuluyor. Büyükşehir Bele-
diyesi, bu terör örgütünün güdümündeki 
partide değil miydi? Peki, bu belediyenin 
size doğru dürüst bir hizmeti oldu mu?

Van depremi yaşandığında, bina yıkıntıla-
rının altında Vanlı kardeşlerimizden önce 
belediye kalmıştı. Biz, hemen tüm kurum-
larımızı seferber ederek, adeta Van’ı yeni-
den ayağa kaldırdık. Terör örgütünün ya-
naşmaları ne yaptı? Size hizmet etmek için 
kullanmaları gereken imkânları götürüp 
örgüte teslim etti. 

Şu anda Van’da, valimiz belediye başkan-
lığı görevini yürütüyor mu? Belediye hiz-
metlerinden memnun musunuz? Bizim 
farkımız işte bu… Biz hizmet siyaseti ya-
pıyoruz, onlar kan siyaseti, kin siyaseti, 
istismar siyaseti yapıyor. 24 Haziran, ül-
kemizin tamamı gibi şehrimiz için de bir 
dönüm noktası olacaktır. 

Van!..

Güçlü Meclis için hazır mıyız?

Güçlü Hükümet için hazır mıyız?

Güçlü Türkiye için hazır mıyız?

İşte benim bildiğim, tanıdığım, meftun ol-
duğum gerçek Van bu… 

TOKİ Konutlarını, Kira 
Fiyatından Bile Düşük  
Bedelle Sizlere Verdik

Kardeşlerim,

Biz hizmetin, projenin, yatırımın sadece 
adını anmakla kalmıyoruz, aynı zamanda 
16 yıldır bilfiil örneklerini sergiliyoruz. 
Son 16 yılda Van’a toplam 26 milyar (kat-
rilyon) liralık yatırım yaptık. Bu yatırımın 
16 milyarı depremde yapıldı. Biz Van’a 
aşığız. Van’ı bir kenara koymadık, devamlı 
hizmet getirdik. Edremit’in, Erciş’in, mo-
dern Batı şehirlerinden hiçbir farkları yok. 

Eğitimde, 8 bin 758 yeni dersliği şehrimize 
kazandırdık. İlk ve orta öğretimde okuyan 
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Vanlı çocuklarımız için toplam 448 milyon 
(trilyon) lira tutarında eğitim yardımında 
bulunduk. Yaptığımız yatırımlarla Yüzün-
cü Yıl Üniversitemizi büyüttük. Yükseköğ-
renim öğrencileri için 7 bin 500 kişi kapa-
siteli yurt binaları açtık. İki yıla kadar 800 
kişilik bir yurt binası daha açıyoruz.

Van’a 5 bin seyirci kapasiteli bir spor salo-
nu, Van ve Erciş’e gençlik merkezleri yaptık.

Sağlıkta, 13’ü hastaneden oluşan toplam 
66 adet sağlık tesisi inşa ettik. Van’a kazan-
dırdığımız hastaneler içinde 400 yataklı 
Van Bölge Hastanemiz ve 500 yataklı Van 
Kalp Cerrahisi Hastanemiz de bulunu-
yor. 212 yataklı Erciş Devlet Hastanesiyle 
birlikte 18 adet sağlık tesisimizin yapımı 
devam ediyor. Kamu-özel ortaklığıyla ya-
pacağımız 450 yataklı fizik tedavi ve psiki-
yatri bölümlerinden oluşan şehir hastane-
mizin proje çalışması sürüyor. Toplam 37 
adet sağlık tesisimiz ise proje, ihale ve arsa 
aşamasında…

Van’da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, 
şehit yakınlarımıza, gazilerimize, engelli-
lerimize, yaşlılarımıza 4,4 milyar (katril-
yon) lira tutarında kaynak aktardık. TOKİ 
vasıtasıyla Van’da deprem sonrası 3,7 mil-
yar (katrilyon)  liralık kaynak kullanarak 
25 bin 172 konut, kamu kurumu binaları, 
okullar, sosyal tesisler, camiler, ticaret mer-
kezleri gibi binaları süratle tamamlayıp 
hizmete sunduk. TOKİ konutlarını, kira 
fiyatından bile düşük bedelle sizlere ver-
dik mi? Evlerinizde huzurla oturuyor mu-
sunuz? Erciş’te kentsel dönüşüm yoluyla, 

65 milyon liralık bir yatırım olan 455 adet 
dükkân ve ofis inşa edip, esnafımızın, tica-
ret erbabımızın hizmetine sunuyoruz. 

2002 yılına kadar Van’da sadece 36 kilo-
metre bölünmüş yol yapılmıştı, biz buna 
511 kilometre daha ekledik. Toplamda 
maliyeti 2,5 milyar (katrilyon) lira olan 
17 yol projemizin yapımı devam ediyor. 
Bunların tamamı da iki yıla kadar tamam-
lanıyor. Çaldıran-Dorutay-Özalp yolu, 
Gürpınar-Kırkgeçit-Yalınca yolu, Çatak-
Pervari yolu, Edremit-Gürpınar-Güzelsu 
ayrımı yolu,  Çatak-Bahçesaray yolu ve 
Bölge Hastanesi Köprülü Kavşağı ise önü-
müzdeki yıl tamamlanıyor. 

Daha önce kış geldiğinde, pek çok yer gibi 
Bahçesaray’a ulaşım da aylarca mümkün 
olmuyordu. Şimdi böyle bir sıkıntı var mı?

Van Çevre Yolu, 23 kilometre uzunluğun-
da, 150 milyon lira maliyeti olan önemli 
bir proje… Kamulaştırmadan kaynaklanan 
bir gecikme yaşandığını biliyoruz. En kısa 
sürede bu sorunu çözerek, Van Çevre Yolu-
nu sizlerin hizmetine sunacağız. 

Van Gölü kenarına Gemi İnşa Tesisi yap-
tık… Burada Van Gölü üzerindeki ulaşımı 
daha hızlı ve konforlu sağlamak için iki 
büyük feribot inşa ediyoruz. 50 vagon taşı-
ma kapasitesine sahip feribotlardan Sultan 
Alparslan Feribotu Ocak ayında işletmeye 
alındı. Aynı özelliklere sahip olan İdris-i 
Bitlisi feribotunu da bu ay sonunda suya in-
diriyoruz. Tatvan ve Van feribot iskelelerini 
yenileyip, bağlantı yollarını da yapıyoruz.
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Malatya-Tatvan, Van-Kapıköy arasındaki 
demiryolu hattını 1,2 milyar (katrilyon) 
lira maliyetle elektrikli ve sinyalli hale ge-
tirip, modernize edeceğiz.

Van Ferit Melen Havalimanımızı tekrar ele 
alıp, yeniledik. Havalimanımızın 2002 yı-
lında 114 bin olan yolcu trafiği, 2017 yılın-
da 1 milyon 665 bine ulaştı.

Van’ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacını 
karşılamak için Morgedik Barajını inşa et-
tik. Tamamladığımız içme suyu tesisleriy-
le Van şehir merkezi ile Gürpınar, Edremit, 
Gevaş ilçelerine ve 18 köye içme ve kullan-
ma suyu temin ettik. Bunu belediye yap-
madı, biz yaptık. Büyükşehir belediyele-
rinin görevi içme suyunu temin etmektir. 
Ama bunların derdi vatandaşın ihtiyacını 
karşılamak değil, terördür. 62 kilometre 
uzunluğunda inşa ettiğimiz isale hattı ile 
Erciş ilçe merkezine ve TOKİ konutları, 
Kocapınar ve Çelebibağ Beldelerine menba 
kalitesinde içme suyu sağlayacağız. İçme 
suyu arıtma tesisinin inşaat çalışmaları da 
önümüzdeki Eylül ayında tamamlanacak. 

Turizmde Van’a  
Yatırımcı Çekeceğiz

Van’a 3 baraj ve 2 gölet inşa ettik, ayrıca 
3 baraj ve 1 gölet daha inşa ediyoruz. Son 
16 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile 
337 bin zirai araziyi sulamaya açtık. Şu 
anda inşaat çalışmaları devam eden sula-
ma tesisleri ile 195 bin dekar mümbit ara-
ziyi daha sulamaya açacağız. Pay Sulaması, 
inşaatı devam eden önemli sulama proje-

lerinden birisidir. Bu sulama projesi Van’a 
büyük bir ekonomik katkı sağlayacak.

Vanlı çiftçi kardeşlerimize toplam 1,2 
milyar(katrilyon) lira tutarında tarımsal 
destek verdik. Hayvancılık yapan Vanlı 
çiftçilerimize yüzde 50, arıcılıkta yüzde 60 
hibe veriyoruz. Van’da 5 tarımsal ovamızı 
sit alanı olarak koruma altına aldık.

2002’den bugüne toplam 39 bin Vanlı va-
tandaşımızı İŞKUR kanalıyla işe yerleştir-
dik. Verdiğimiz 258 milyon (trilyon) lira 
tutarındaki teşviklerden 16 yılda toplam 
148 bin işverenimiz ve sigortalımız fayda-
landı.

Van’da bir Teknokent, bir Organize Sanayi 
Bölgesi kurduk. Mevcut 2 Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 3 bin 500 kişi istihdam edili-
yor. Tüm parseller üretime geçtiğinde 6 
bin 100 kişiye istihdam sağlanacak.

Van’ın potansiyeli öyle büyük ki, burada 
hangi proje hayata geçse iş yapar. Bunun 
için Van’a yatırımcı çekmemiz gerekiyor. 
Özellikle turizmde Van’a yatırımcı çekece-
ğiz. Turizm sektöründe faaliyet gösteren 
patronlardan Van’a yatırım yapmalarını 
istedim. Şimdi gelirken caddelerde, sokak-
larda İranlı kardeşlerimizi gördüm.  İranlı 
kardeşlerimiz Van’a ayrı bir hareketlilik 
kazandırıyor. 

Biz teşviklerle, desteklerle, hibelerle, altyapı 
yatırımlarıyla üzerimize düşenleri yapıyoruz. 

Bunlar önemli, ama girişimcilerin bura-
ya gelmesi için bir şarta daha ihtiyaç var: 
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Huzur, huzur, huzur…  Huzurun olmadığı 
bir yere kimse risk alıp da gelmiyor, para 
yatırmıyor, yatırım yapmıyor, dolayısıy-
la istihdam oluşturmuyor. Türkiye uzun 
süre terör örgütleri kullanılarak istikrar-
sızlaştırılmaya çalışıldı. Yeri geldi PKK’yı 
kullandılar, yeri geldi FETÖ’yü sahaya 
sürdüler, yeri geldi DEAŞ’ı üzerimize sal-
dılar. Hamdolsun, milletimizle birlikte, 
sizlerle birlikte hepsinin de üstesinden 
geldik. CHP’nin ağzından hiç terörle mü-
cadele meselesini duydunuz mu? Duy-
madınız. Peki, diğerlerinin terörden hiç 
bahsettiklerini duydunuz mu? Hayır. On-
ların terörle mücadele diye bir derdi yok 
ki. Terörü sadece biz dert ediniyoruz. 

Şimdi bu güzel iklimi kalıcı kılma zama-
nıdır. Biz, Van’ı potansiyeline uygun bir 
seviyeye çıkartmakta kararlıyız. Yeter ki 
bize destek verin, hedeflerimize doğru 
birlikte yürüyelim. İnşallah, önümüzdeki 
dönemde, bu işi hep birlikte başaracağız. 

Van!..

24 Haziran’da tercihimizi bir kez daha 
hizmet siyasetinden yana kullanıyor mu-
yuz?

“Vakit Birlik Vakti” diyor muyuz?

“Vakit Van Vakti” diyor muyuz?

“Vakit Türkiye Vakti” diyor muyuz?

Bütün bunlar için 24 Haziran’da Cum-
hurbaşkanlığında şahsıma, milletvekilli-
ğinde AK Parti’ye mührü basıyor muyuz?

Hanımlar!..

24 Haziran’a kadar gece gündüz çalışıyor 
muyuz?

Gençler!..

24 Haziran’a kadar tüm gençlerimize AK 
Parti’yi anlatıyor muyuz?

Van’ı bu defa çok farklı gördüm. İnşallah, 
24 Haziran’da Van, destan yazacak. 

Bu Ülkenin 81 Milyon 
Vatandaşının Tamamı,  
Birinci Sınıftır

Kardeşlerim,

İki hafta önce Diyarbakır’daydım… Ora-
da da çok farklı bir hava gördüm. Diyar-
bakırlı kardeşlerimle hasbihal ederken, 
onların gözlerindeki umudu, heyecanı, 
azmi bizzat müşahede ettim. Bizim tek 
bir amacımız vardır, 81 milyon vatan-
daşımızın tamamıyla birlikte sizlere de 
hizmet etmektir. Siz benim kardeşlerim-
siniz. Sizin Kürt olmanız, Türk olmanız, 
Boşnak, Roman, Gürcü, Abaza olmanız 
beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren, 
sizleri Allah’ın yaratmasıdır.  Yaratılanı 
Yaradan’dan ötürü seviyorum. Ne diyor 
Sevgili Peygamberimiz: “Cennete gire-
mezsiniz iman etmedikçe. İman etmiş 
olamazsınız birbirinizi sevmedikçe.” Ölçü 
budur. Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Boşnak, 
Roman olmak asla ölçü değildir. 
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Demokraside ve ekonomide, Van’la birlikte 
Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş ülkelerin-
den biri haline getirmek için gece gündüz 
çalışıyoruz. Birileri sürekli çıkıyor, geçmiş-
te olanları, sanki bugün de aynısı varmış 
gibi anlatıyor. Biraz önce sizlere hizmetleri 
anlattım. Yatırımlar ve hizmetler konusun-
da Van, 3 kat, 5 kat, 10 kat ileri gitmiş. Aynı 
Van’ın demokraside, haklarda, özgürlükler-
de 15 yıl, 20 yıl öncesinin seviyesinde kal-
ması mümkün mü? Dün bu ülkede insanlar 
kökenlerinden, inançlarından, meşreple-
rinden dolayı ayrımcılığa uğruyor, baskı gö-
rüyor, zulme maruz kalıyordu. Bugün böyle 
bir durum var mı? Bu ülkede hangi Kürt, 
sadece Kürt olduğu için dışlanıyor? Varsa 
böyle bir terbiyesizlik yapan, karşısında 
önce beni bulur, sonra hukukuyla, kolluk 
güçleriyle devletimizi bulur. Bu ülkede 
hangi mütedeyyin, sadece dini inancının 
gereklerini yerine getirdiği için dışlanıyor? 
Varsa böyle bir hadsiz, aynı şekilde beni ve 
devletimizi karşısında bulur.  Bu ülkede ki-
min hayat biçimine karışılmış, kime öte git 
denmiş? Böyle bir durum da asla söz konu-
su değildir. Bu ülkenin 81 milyon vatanda-
şının tamamı, birinci sınıftır, aynı haklara, 
aynı özgürlüklere sahiptir, aynı temel hiz-
metlerden faydalanmaktadır. 

Peki, PKK’nın desteklemiş olduğu parti, 
Diyarbakır’da benim o Kürt annelerimi 
hüngür hüngür ağlatmamış mıydı? Bu an-
nelerin yavrularını Kandil’e kaçıranlar on-
lar değil miydi? Onlar benim Kürt kardeş-
lerimin yavrularını Kandil’e götürürler, 
biz ise bu yavruları kurtarmanın mücade-
lesini veririz.  

Biz Türkiye’de devlet zulmünü ortadan 
kaldırdık ama karşımıza bir başka sıkıntı 
çıkmıştı. Bir dönem, bölücü terör örgütü 
ve onun yandaşları Kürt vatandaşlarımıza 
adeta kan kusturdular. Biliyorsunuz biz, 
Türkiye’yi demokratikleştirmek ve bu çer-
çevede Kürt kardeşlerimizin de beklentile-
rini karşılamak için, tarihi reformlara imza 
attık. Bu süreçte biz, belki terör meselesini 
suhuletle çözerek akan kanı durdurabiliriz 
ümidiyle, siyasi tarihimizde hiç kimsenin 
almadığı riskleri aldık. Biz ne kadar iyi 
niyetle adımlar attıysak, karşımızdakiler 
de o kadar alçakça mukabelelerde bulun-
dular. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ali-
cenaplığını, zafiyet olarak zannetmişler ki 
olmayacak işlere kalkıştılar.  

Rabiamız, bu ülkenin 81 milyon vatanda-
şının tamamının ahdidir. Şimdi buradan 
Van’dan öyle bir tekrarlayalım ki, duyma-
yan kalmasın.

Tek Millet… Tek Bayrak… Tek Vatan… Tek 
Devlet.

Bizi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. 

Türkiye’nin Yeniden Terör 
Bataklığına Geri Döndürülmesine 
İzin Vermeyeceğiz

Kardeşlerim,

Özgürlüklerden taviz yok, geriye dönüş 
asla söz konusu değil. Ağızlarından “de-
mokrasi” lafını düşürmeyenlerin, ellerine 
fırsat geçtiğinde nasıl dünyanın en faşist, 
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en gaddar, en zalim insanları haline dö-
nüştüğünü gördünüz değil mi? Bunlar her 
fırsatta “Kürtlerin hakları” diyerek sizi is-
tismar ederken, arkada yemedikleri haltı 
bırakmadılar. Halbuki, milletimizin tama-
mı gibi sizlerin de hak ve özgürlükleriyle 
ilgili hiçbir sorun yok. Ana dilinizi her yer-
de serbest kullanabiliyorsunuz değil mi? 
Dininizin, inancınızın gereklerini serbest-
çe yerine getirebiliyorsunuz değil mi? Red 
ve inkâr politikalarından eser kalmadı de-
ğil mi? Sizlerin görüşüne, fikrine, zikrine, 
kılık-kıyafetine karışan kalmadı değil mi? 
Yaptığımız yatırımlarla eğitimden sağlığa, 
ulaşımdan sosyal yardımlara kadar her 
alanda bölgemizi ve şehrimizi Türkiye or-
talamasından aşağı koymadık değil mi?

Bu ülkede hala yasak olan tek bir şey var, o 
da terördür, teröristlerle aynı safta yer al-
maktır. Hiç kimsenin, ne pahasına olursa 
olsun, Türkiye’yi yeniden terör bataklığına 
geri döndürmesine izin vermeyeceğiz. Ar-
kasını eli kanlı katillere dayayarak demok-
rasi nutku çeken, demokrat değil, olsa olsa 
terörist yardakçısı olur. 

Suriye’de yaşanan hadiseleri görüyorsunuz. 
Bölgede emperyal amaçları olan ülkelerin 
eteğinin altına girip kantonculuk oyna-
yanlar derslerini birer birer alıyor. Suriye 
halkına zulmederek kendilerine bir terör 
koridoru kurmaya kalkanlara dün Fırat Kal-
kanında, bu yılın başında Afrin’de dersleri-
ni vermiştik, şimdi Münbiç’te veriyoruz. 

Seçime dört gün kaldı, gece-gündüz çalış-
maya var mıyız? Koşturmaya var mıyız? 

Durmak yok… Durmak yok…  Durmak 
yok… 

Kalın sağlıcakla. Sizleri Allah’a için seviyo-
rum. 
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Adana!

Allah’ına gurban Adana!

Gülüm, reyhanım, körpe fidanım Adana!

Seni aşkla, muhabbetle selamlıyorum Adana!

Tarımın, sanayinin, ticaretin şehri Adana!

Bereketli toprakların şehri Adana!

Şairlerin, ozanların, yazarların şehri Ada-

na!

Gözünü kırpmadan şehadete koşan yiğitle-

rin şehri Adana!

Bay Muharrem Kandil’e  
Yönelik Operasyonu 

Durdurmaya Çalışıyor

AK Parti Adana Mitingi | Adana | 19 Haziran 2018
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Cephede, tarlada, ticarette destan yazanla-
rın şehri Adana!

Bugün seni bir kez daha gönülden selamlı-
yorum Adana!

Samimiyetinden, ahde vefandan, muhab-
betinden dolayı sana teşekkür ediyorum 
Adana!

Sizlerin aracılığıyla, Adana’nın tüm ilçe-
lerindeki, mahallelerindeki kardeşlerime 
selamlarımı yolluyorum. Buradan, bu ta-
rihi meydandan, Adanalı çiftçilerimizi, iş-
çilerimizi, emeklilerimizi, sanayicilerimizi 
selamlıyorum. Yine sizlerin aracılığıyla 
Adanalı hanım kardeşlerime, istikbalimi-
zin teminatı olan genç kardeşlerime en 
kalbi selamlarımı gönderiyorum. Geride 
bıraktığımız Ramazan Bayramınızı, atala-
rın ifadesiyle IYD-İ SAİD-İ FITR’ınızı gö-
nülden tebrik ediyorum. Rabbim hepimizi 
huzur-u kalple, sağlık ve afiyetle idrak ede-
ceğimiz daha nice bayramlara kavuştur-
sun diyorum.

Şehitler diyarı Adana’dan başta terörle 
mücadele olmak üzere yurt içinde ve yurt 
dışında vatanımızın bekası, milletimizin 
emniyeti için canlarını feda eden tüm şe-
hitlerimize Allah’tan rahmet niyaz edi-
yorum. Bilhassa Fırat Kalkanı ve Zeytin 
Dalı harekatlarında alem-i bekaya uğurla-
dığımız kahramanları şükranla, rahmetle 
yad ediyorum. Gazilerimize ülkem ve mil-
letim adına şükranlarımı sunuyor, Yüce 
Mevla’dan sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler 
diliyorum.

Bugün bir kez daha Adana’ya kavuşmanın, 
sizlerle kucaklaşmanın bahtiyarlığını yaşı-
yorum. Bize şu muhteşem gurur tablosu-
nu yaşattığınız için her birinize teşekkür 
ediyorum.

Bu meydan, bana Adana’nın kararlılığını 
gösteriyor. Bu meydan, bana 24 Haziran’da 
tarih yazmaya hazırlanan bir Adana oldu-
ğunu söylüyor. Bu meydan bana Güçlü ve 
Büyük Türkiye’nin müjdesini veriyor.

Şimdi buradan Adana’ya soruyorum.

Adana!

24 Haziran’da sandıkları patlatmaya var 
mıyız Adana?

Zafer sancağını dalgalandırmaya hazır mı-
yız Adana?

Erdem, İrade ve Cesaretle Türkiye’yi Şah-
landırıyor muyuz Adana!

24 Haziran’da Güçlü Meclis için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye var mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Hükümet için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye var mıyız?

24 Haziran’da Güçlü Türkiye için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi desteklemeye var mıyız?

Biliyorsunuz bu seçimlere MHP’yle itti-
fak içinde giriyoruz.  Yanımızda, rahmetli 
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Muhsin Yazıcıoğlu’nun yadigârı Alperen-
ler de var. 

24 Haziran’da Cumhur İttifakını destekli-
yor muyuz?

Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim, 
uhuvvetimizi, kardeşliğimizi daim eylesin.

Adana’nın Yatırımlarının, 
Hizmetlerinin Bizzat  
Takipçisi Olduk

Sevgili Adanalılar,

Bugün size selam getirdim. Size 
Yenikapı’dan 1 milyon 300 bin selam ge-
tirdim. Adana’ya Ramazan Bayramının 
son günü bize ikinci bayramı yaşatan mil-
yonlarca İstanbullunun selamını getirdim. 
Size dün yağmura rağmen bizi coşkuyla 
karşılayan Samsunlu, Ordulu kardeşleri-
mizin selamını getirdim. Size Eskişehir’in, 
Denizli’nin Diyarbakır’ın, Ankara’nın; 
Rize, Trabzon, Niğde, Bursa’nın kucak 
dolusu selamlarını getirdim. Biraz önce 
Van’daydık. Yarın Allah nasip ederse Şan-
lıurfa ve Mardin’de olacağız. 780 bin kilo-
metrekarenin her karışını, ülkemizin dört 
bir yanını aralıksız dolaşıyoruz. Sadece se-
çim dönemlerinde değil; 4 mevsim, 12 ay, 
365 gün milletimizle dertleşiyor, hasbihâl 
ediyoruz. Yazın sıcağına, kışın ayazına al-
dırmadan 81 vilayetimizin tamamını ku-
caklıyor, bağrımıza basıyoruz.

Son 4 sene içerisinde Adana’yı 6’ncı kez 
ziyaret edişim. Bize zaman zaman “yorul-
muyor musun” diye soruyorlar. Biz bu so-

rulara hep merhum Neşet Ertaş’ın o güzel 
sözleriyle cevap veriyoruz. “Aşgınan çalı-
şan yorulmaz” diyoruz. “Milletine sevdalı 
olan yorulmaz” diyoruz. “Ülkesini gerçek-
ten seven yorulmaz” diyoruz. “Adana’yı, 
Adana’nın mert, cesur, çalışkan insanları-
nı seven asla yorulmaz” diyoruz. Böylece 
bir taraftan milletimizle hasret giderirken, 
aynı zamanda da şehirlerimizdeki yatırım-
ların takibini yapıyoruz.

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçi-
minden hemen önce yine burada,  İstasyon 
Meydanı’nda size bir söz vermiştim. “Allah 
nasip eder de, sizin oylarınızla Cumhur-
başkanlığına seçilirsem, Adana’daki tüm 
yatırımların, tüm hizmetlerin takipçisi 
olacağım” demiştim. “Hiçbir hizmet yarım 
kalmayacak; hiçbir yatırım, hiçbir pro-
je, hiçbir eser atıl kalmayacak” demiştim. 
“Adana’ya olan sevdamız, Cumhurbaşkan-
lığımız döneminde inşallah daha da arta-
cak” demiştim. Size 4 sene önce bu mey-
danda verdiğimiz tüm sözleri, Allah bize 
gerçekleştirmeyi nasip etti. Rabbim bizi 
Adana’ya, Adanalı kardeşlerime karşı mah-
cup etmedi. Söz verdiğimiz gibi Adana’nın 
yatırımlarının, projelerinin, hizmetlerinin 
bizzat takipçisi olduk. Koştuk, koşturduk, 
terledik, yeri geldi uykumuzdan, ailemiz-
den feragat ettik; ama hamdolsun sizlere 
verdiğimiz sözleri hayata geçirdik.

CHP’ye, Saadet’e ve diğerlerine gönül ve-
ren kardeşlerim, sizlere sesleniyorum: Ma-
rifet iltifata tabidir. Zerre kadar hizmeti 
olmayanlarla, yalan konuşanlarla bu ülke 
mesafe alır mı? Büyük ve Güçlü Türkiye 
için sizden destek istemeye geldim.
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Kardeşlerim,

Son 16 yılda Adana’ya 41 milyar (katril-
yon) liralık yatırım yaptık.

Evlatlarımızın kaliteli eğitim alması için 
8 bin 72 adet yeni derslik inşa ettik. Ada-
na’daki ilk ve orta eğitimdeki öğrencileri-
mize toplamda 228 milyon (trilyon) lira 
tutarında burs verdik. 3 bin 302 kişi kapa-
siteli yükseköğrenim yurt binaları kazan-
dırdık. Önümüzdeki iki yıl içinde Adana, 
Karaisalı ve Sarıçam’da 6 bin 250 kişilik 
yeni yurt binaları daha kazandırıyoruz.

33 bin seyirci kapasiteli stadyumun inşası-
nı yakında tamamlıyoruz. Eski stadyumu 
da Millet Bahçesi yapıyoruz. İnşallah böy-
lece Adana’ya görenlerin hayran kalacağı 
46 bin 310 metrekarelik güzel bir eseri ka-
zandırmış oluyoruz.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit ya-
kınlarımıza, gazilerimize, engellilerimize, 
yaşlılarımıza 4,5 milyar (katrilyon) lira 
kaynak aktardık.

TOKİ kanalıyla Adana’da 15 yılda 17 bin 
94 konut projesini hayata geçirdik. Gül-
bahçesi, Barbaros ve Hürriyet mahallele-
rindeki kentsel dönüşüm süreçlerini hız-
landıracağız.

Bunlara Kalsa, Benim Milletimi 
Kağnıyla Taşıyacaklar

21’i hastane olmak üzere toplam 52 adet 
sağlık tesisi yaptık. Peki, Bay Kemal ne 

yaptı? Hadi onu şimdi dev ekranda bir gö-
relim. Bay Kemal SSK Genel Müdürüyken, 
sorumluluğu altındaki hastanelerin bu 
içler acısı durumunu, özellikle CHP’ye gö-
nül veren kardeşlerime sizler anlatmalısı-
nız.  Adana’ya 1.550 yataklı Şehir Hastane-
si kazandırdık. 400 yataklı Adana Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi ve bu hastanemi-
zin 300 yataklı Seyhan Uygulama Merkezi, 
200’şer yataklı Çukurova ve Kozan Devlet 
Hastaneleri Adana’ya inşa ettiğimiz diğer 
önemli sağlık tesisleri… 250 yataklı Cey-
han Devlet Hastanesiyle birlikte 11 adet 
sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. 
Seyhan, Yüreğir ve Karataş’a yapacağımız 
Devlet Hastanelerinin de içinde olduğu 15 
adet tesisimiz ise ihale, proje ve arsa aşa-
masında… 

Fakat muhalefet seçim meydanlarında 
Şehir Hastanelerini kapatmaktan bahse-
diyor. 5 yıldızlı otel konforunda sağlık hiz-
metini, benim Adanalı kardeşlerime çok 
görüyor, lüks görüyorlar. Tetikçilik yaptır-
dıkları medya organları vasıtasıyla yalan 
haberler üzerinden şehir hastanelerimizi 
karalamaya çalışıyorlar. Ancak benim Ada-
nalı kardeşim bu hizmetin kıymetini, kon-
forunu, rahatlığını çok iyi biliyor.

Adaylardan bir tanesi çıkmış bize şu suali 
soruyor, “Şehir hastanelerini nasıl işlete-
ceksiniz?” Bayan olan bu adaya, önce şu 
soruyu sormak lazım: Sen bu yola bunları 
söylemek için mi çıktın? Biz şehir hastane-
lerini işletiyoruz. Bizim ulaştığımız yere, 
sizin hayalleriniz bile yetişemez. 
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Elbette Adana’ya sadece sağlıkta çağ at-
latmadık, aynı zamanda ulaşım konusun-
da da yepyeni bir çehreye kavuşturduk. 
2002’den bugüne Adana’ya 177 kilometre 
uzunluğunda yeni bölünmüş yol yaparak, 
bölünmüş yol mesafesini toplamda 426 
kilometreye çıkardık. Toplam maliyeti 1,7 
milyar (katrilyon) olan 13 adet yol pro-
jemizin yapımı devam ediyor. Bu 13 yol 
projesinin tamamını da önümüzdeki yıl 
tamamlıyoruz. Adana Güney Çevreyolunu 
ile Adana-Kozan Ayrımı-Mansurlu-Kayseri 
yolunu da yine önümüzdeki yıl hizmete 
alıyoruz.

Adana-Mersin demiryolunu yeniledik, se-
yahat süresini eskiye göre yarı yarıya indir-
dik…  Çift hatlı bu yolu, hızlı tren standar-
dında dört hatlı hale getiriyoruz. Böylece 
hat kapasitesi artırılarak Konya, Karaman, 
Kayseri ve Gaziantep’ten gelen yüklerin 
Mersin Limanı’na daha hızlı aktarılması 
sağlanacak. Adaylardan bir tanesi ne diyor 
biliyor musunuz? “Yüksek hızlı trene ne 
gerek var.” Bir başka aday da, “Sivas’a yük-
sek hızlı tren gelirse göçü hızlandırır” diyor. 
Aman ya Rab, bu ne akıldır? Bunlara kalsa, 
benim milletimi kağnıyla taşıyacaklar. 

Ayrıca, Adana-Mersin arasında yıllık yolcu 
taşıması 5,5 milyondan 14 milyona çıkarı-
larak taşımacılık daha hızlı hale getirile-
cek. Projeyi önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. 
Bu hattı ayrıca Çukurova Havalimanına 
bağlıyoruz. Bunlara sorarsan, Çukurova’ya 
havalimanı gerekmez. Siz yıkım ekibisi-
niz, biz yapım ekibiyiz. Adanalı, bunlara 
Osmanlı tokadını 24 Haziran’da atar mı? 
Atar.  İncirlik- Adana- Osmaniye arasında-

ki ikinci hattın yapım çalışması sürüyor. 
Gaziantep-Osmaniye-Adana-Mersin hızlı 
tren projemizin tamamını iki yıla kadar 
tamamlıyoruz. Kayseri-Niğde-Mersin-Ada-
na-Osmaniye demiryolu hattını elektrikli 
ve sinyalli hale getiriyoruz. Yapımı sürü-
yor, projenin tamamını bu yıl içinde ta-
mamlıyoruz. 

Yaklaşık maliyeti 1,2 milyar (katrilyon) 
lira olan Çukurova Bölgesel Havalimanı-
nın inşaatı devam ediyor. 

Adana’yı Sadece Tarımda Değil, 
Sanayide de İlk Sıralara  
Taşımak İstiyoruz

Adana’ya son 16 yılda 10 baraj ve 1 gölet 
inşa ettik. Adana’da kalkınmayı hızlan-
dırmak, ilimizde sulamayı ve ziraatı ge-
liştirmek için yeni barajlar inşa edeceğiz. 
Aladağ Kasımlı Barajının inşaatı sürüyor. 
Ayrıca 6 barajın da ihale çalışmaları de-
vam ediyor. Çukurova yalnızca ülkemizin 
değil, dünyanın sayılı tarım alanlarından 
biri… Çukurova’nın mümbit toprakların-
dan çok daha etkili, çok daha verimli bir 
şekilde yararlanmak için pek çok projeyi 
hayata geçirdik. Son 16 yılda inşa ettiği-
miz projelerle 800 bin dekar zirai araziyi 
sulamaya açtık. Şu anda inşaat çalışmaları 
devam eden sulama tesisleriyle de 633 bin 
dekar mümbit araziyi daha sulamaya aça-
cağız.

Adanalı çiftçilerimize toplam 3,5 milyar 
lira tarımsal destek verdik. Hayvancılık 
yapan Adanalı çiftçilerimize yüzde 50, arı-
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cılıkta yüzde 60 hibe veriyoruz. 4,5 milyon 
dekarlık alana sahip Çukurova’yı sit alanı 
olarak koruma altına aldık. Burada sadece 
tarımsal üretim yapılacak.

2002’den bugüne toplam 171 bin Adanalı 
vatandaşımızı İŞKUR vasıtasıyla iş sahibi 
yaptık. Adanalı işveren ve sigortalılarımı-
za toplam 2,1 milyar (katrilyon) lira tuta-
rında teşvik verdik.

Bir Teknokent, 7 Ar-Ge Merkezi, 8 Tasarım 
Merkezi kurduk. Adana’daki 3 Organize 
Sanayi Bölgesi’nde toplam 34 bin 550 kişi 
istihdam ediliyor. İnşallah Adana’yı sadece 
tarımda değil sanayi ve üretimde de ilk sı-
ralara taşımak istiyoruz.

Bu yönde önümüzdeki süreçte tarihi bir 
adım atıyoruz.  “Vakit Üretim Vakti” diye-
rek, ülkemizin 5 bölgesinde Mega Sanayi 
Bölgeleri kuruyoruz. Böylece 100 bin kişi-
ye istihdam sağlayarak Türkiye’ye sanayi 
ve teknolojide sınıf atlatmayı hedefliyoruz. 
Mega Sanayi Bölgelerinden bir tanesini de 
inşallah bu bölgede açacağız.

Ceyhan Enerji Ve İhtisas Projesi ile Ada-
na, inşallah bölgesinin ve ülkemizin ener-
ji merkezine dönüşecek. Adana sadece ta-
rım ve sanayide değil, enerjide, endüstri 
ve organize sanayi bölgeleriyle birlikte 
şaha kalkacak. 

Adana!

“Vakit Üretim Vakti” diyor muyuz?

“Vakit Birlik Vakti” diyor muyuz?

“Vakit Bolluk, Bereket Vakti” diyor muyuz?

“Vakit Adana Vakti, Vakit Türkiye Vakti” 
diyor muyuz?

Maşallah, Barekallah! Benim Adanalı kar-
deşlerime işte böyle bir duruş yakışır.

Değerli kardeşlerim,

Muhalefetin her seçim öncesinde tekrar-
lamaktan bıkmadığı bir oyunu var. Bunlar 
seçimlere birkaç gün kala, artık sandığın 
rengi iyice belli olmaya başlayınca hemen 
çamura yatmanın hesabını yaparlar. Hile 
olacak, hurda olacak, oylar çalınacak diye-
rek milletin iradesini yok saymaya çalışır-
lar. Miting meydanlarını dolduran milyon-
larca vatandaşımızı taşıma, bindirilmiş 
kıta, fotoşop diye aşağılarlar. Partimize gö-
nül vermiş vatandaşlarımızı benim burada 
söylemeye edebimin el vermeyeceği ifade-
lerle tahkir ederler. Şimdi de aynı senar-
yoyu devreye aldılar. Sandıktan çıkama-
yacaklarını anladıkça mızıkçılık yapmaya 
başladılar. Çıkmışlar bizim Yenikapı Mi-
tingimize laf ediyorlar. Yağmura rağmen 
Yenikapı meydanını dolduran 1 milyon 
300 bin kardeşimize “montaj” diyorlar. Bu 
davaya gönül verdiği için hasta yatağından 
tekerlekli sandalyesiyle gelen vatandaşla-
rımıza, kadınlarımıza, engellilerimize, nur 
yüzlü pirifânilerimize, miting meydanında 
koşan insanlarımıza olmadık hakaretler 
yağdırıyorlar. Yıllardır bir türlü bu mille-
tin karakterini, asaletini, cesaretini öğre-
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nemediler. Kendilerine çeki düzen vermek 
yerine “makarnacı, bidon kafalı, irticacı, 
kömürcü” diyerek benim Adanalı kardeş-
lerimi aşağılamaktan bıkmadılar. Bütün 
imkânsızlıklara rağmen, Çanakkale’de 7 
düvele meydan okuyan bu milletin izzetini 
kavrayamadılar. Onca yokluk ve yoksullu-
ğa rağmen, Kurtuluş Savaşında müstem-
leke olmayı elinin tersiyle iten bu mille-
tin bağımsızlık tutkusunu anlayamadılar. 
Hepsinden öte İstiklal Marşı’nda tecessüm 
eden şu ruhu idrak edemediler.

“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım! 

Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner aşarım; 

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım”.

Bay Muharrem, Niğde’ye 
Gittiğinde Şehit Ömer 
Halisdemir’in Kabrine 
Dahi Uğramadı

Evet, son 16 yılda 12 kez seçimlere girdi-
ler, 12 kez bizimle yarıştılar, 12 kez asla 
gerçekleşmeyecek hayallere kapıldılar, 
tam 12 kez yenildiler, her defasında kay-
bettiler; ama bir türlü bu milleti tanıya-
madılar. Yaşadıkları onca hezimete rağ-
men hatalarından ders çıkarmadılar. Her 
seferinde iktidarın yolunu milletin gön-
lüne girmekte değil, vesayet odaklarına 
selam durmakta aradılar. Miting meydan-
larında bu ülkeye dair hedeflerini, hayal-
lerini, projelerini anlatmak yerine, daima 
yalana ve iftiraya sarıldılar. 

Bay Muharrem, eğer bu seçimde kazana-
mazsan ne yapacaksın, bırakacak mısın? 
Bay Kemal başına gelecekleri gördüğü için 
aday olmadı ve seni başından def etti. 

Bay Muharrem’den, Bay Kemal’den ve di-
ğer CHP’lilerden terörle ilgili bir söz duy-
dunuz mu? Bay Muharrem adaylığı açık-
landı, nereye gitti? Edirne’ye… Cezaevinde 
terör örgütünün desteklemiş olduğu adayı 
ziyaret etti. Adana, terörü bilir, teröristle-
ri bilir, dolayısıyla teröristlerle el ele olan 
Bay Kemal’e de, Bay Muharrem’e de gerek-
li olan dersi verir. CHP’yi demokratik ola-
rak 24 Haziran’da sandığa gömmeye var 
mıyız? 

Korku siyasetiyle, tehdit, şantaj, şiddet si-
yasetiyle bu milletin iradesini teslim ala-
bileceklerini sandılar. Huylu huyundan 
vazgeçmezmiş… Bunlar da kötü huyların-
dan asla vazgeçmiyorlar. Dün olduğu gibi 
bugün de aynısını yapıyorlar. Milletten 
icazet almak yerine, Pensilvanya’ya göz 
kırpıyorlar. Milletle yol yürümek yerine, 
bölücü örgütün siyasi uzantılarına yoldaş-
lık ediyorlar. Amerika’dan gelen telefon-
larla FETÖ davalarını sulandırmaya çalışı-
yorlar. Adana’da MİT Tırlarını durdurup, 
ülkemizi uluslararası alanda tecrit ettir-
meye çalışan alçakları unutmadınız değil 
mi? Şimdi hepsi de ihanetlerinin hesabını 
veriyor.  15 Temmuz şehitlerine sahip çık-
mak yerine, meydanlarda eli kanlı katil-
lere özgürlük vaat ediyorlar. Bay Muhar-
rem Adana’nın komşusu Niğde’ye geliyor, 
sırf Pensilvanya’yı incitmemek için, Şehit 
Ömer Halisdemir’in kabrine dahi uğramı-
yor. O gece gözünü kırpmadan ülkemizin 
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istiklali ve istikbali için canını feda eden o 
yiğit için kabri başında dua etmiyor, bir Fa-
tiha okumuyor. Ama aynı Bay Muharrem, 
Edirne’deki provokatörün gönlünü hoş 
tutmak için rüzgârgülü gibi her gün bir 
sağa bir sola dönüyor. Diyarbakır’a gidiyor, 
HDP sempatizanlarıyla yaptığı mitingde, 
Edirne’dekini mahkemeden kaçırma sözü 
veriyor. Bununla kalmıyor, Afrin’i terör-
den temizleyen kahramanlara edepsizce 
dil uzatıyor. Bay Muharrem, biz Kandil’e 
de gireriz, Afrin’e de gireriz, Sincar’a da 
gireriz, Cerablus’a da gireriz. Biz Kandil’i 
bölücü terör örgütünün başına yıktık, yıkı-
yoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. 

Bay Muharrem, kendi paşa keyfi için, 
Kandil’i bölücü örgütün başına yıkan Meh-
metçiklerimizin moralini bozmaktan çe-
kinmiyor. Genel Başkanı Bay Kemal ile be-
raber, tıpkı Cerablus’a, tıpkı Afrin’e olduğu 
gibi, Kandil’e yönelik operasyonu durdur-
maya çalışıyor. Biz etrafımızdaki terör ba-
taklıklarını kuruttukça bunları, telefonun 
diğer ucundaki efendileriyle beraber bir 
kaygı, bir sancı sarıyor ki, demeyin gitsin. 

Soruyorum size böyle bir anlayışın 
Türkiye’ye verebileceği bir şey olur mu? 
Daha ülkesini tanıyamamış, milletinin ka-
rakterini öğrenememiş kişilerden, bu dev-
lete bir fayda dokunur mu? Allah aşkına, 
Adana’nın yolunu seçim zamanlarında 
hatırlayanlardan, Adana’ya bir hayır ge-
lir mi? Kendi dershanesinde çalıştırdığı 
öğretmenlerin hakkını yiyenin, bu ülke-
ye bir yararı dokunur mu? Hem meydan 
meydan dolaşıp öğretmenim diyeceksin, 
ancak çalıştırdığın öğretmenlerin sigorta 

primlerimden çalacaksın? Başörtüsünün 
yasaklanması için Anayasa Mahkemesi’ne 
imza verenden milletin hakkını, hukuku-
nu müdafaa etmesi beklenebilir mi? Ama 
Adanalı bunlara sandıkta ne diyeceğini 
çok iyi bilir. Öyle mi?

Ülkücü Kardeşlerimizden  
ve Alperenlerden Çok Güçlü 
Destek Bekliyorum

Sevgili Adanalılar,

İmam Gazali Hazretleri “Eğri ağacın, doğ-
ru gölgesi olmaz” diyor. Yıkmaktan, ka-
patmaktan, durdurmaktan başka hiçbir 
vizyonu olmayan “Yıkım İttifakı”ndan da 
doğru bir şey sadır olmaz. Çünkü bunlar 
siyaset yapmıyor, Adanalı kardeşimin ifa-
desiyle eşkere konuşuyor, boş konuşuyor. 
Bizim bunlarla kaybedecek tek bir saniye-
miz dahi yok. Bizim gençlerimiz, kadın-
larımız, çiftçilerimiz, emekçilerimiz için 
büyük hayallerimiz var. Bizim Türkiye’yi 
muasır medeniyetler seviyesinin de üze-
rine taşımak gibi güçlü ideallerimiz var. 
Bizim milletimizi 2023 hedefleri, 2053 ve 
2071 vizyonuyla buluşturmak gibi hedef-
lerimiz var. Biz yıkmanın değil, ülkemize 
yeni eserler kazandırmanın peşindeyiz. 
Biz FETÖ’cülere, bölücülere koltuk değne-
ği olmanın değil, terörün belini kırmanın 
derdindeyiz.

Bakınız seçimlere şurada sayılı günler 
kaldı. Önümüzdeki kısa süreyi çok çok 
iyi değerlendirmek durumundayız. Re-
haveti asla kapımıza yaklaştırmamalıyız. 
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Gün dinlenme, soluklanma değil, “depar” 
atma günüdür. Zafer sancağını göğüsleye-
ne kadar tempomuzu daha da artıracağız. 
Adana’nın bizi yine yalnız bırakmayacağı-
na inanıyorum. 24 Haziran gecesi 01 pla-
kadan ben birincilik bekliyorum.

Sadece AK Partiye mensup kardeşlerim-
den değil, diğer partilere gönül vermiş tüm 
vatandaşlarımızdan oy bekliyorum. Özel-
likle ülkücü kardeşlerimizden ve Alperen-
lerden çok ciddi, çok güçlü destek bekli-
yorum. Biz onların 15 Temmuz gecesinde 
olduğu gibi söz konusu vatansa nasıl ölüm 
kusan silahlara meydan okuduklarını çok 
iyi biliyoruz. İnşallah el ele, omuz omuza, 
sırt sırta vererek, 24 Haziran akşamı bu 
millete ikinci bir bayram yaşatacağımıza 
inanıyorum.

Şimdi buradan soruyorum.

Adana!

24 Haziran’da bu Yıkım Ekibini sandığa 
gömüyor muyuz?

24 Haziran’da Cumhur İttifakını zirveye 
taşıyor muyuz?

24 Haziran’da AK Parti’yi birinci parti ya-
pıyor muyuz?

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Dirlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Adana Vakti diyor muyuz? 

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

Gazanız mübarek olsun! 24 Haziran de-
mokrasi bayramımız şimdiden kutlu ol-
sun. Kalın sağlıcakla.
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Urfa!..

Şanlıurfa!..

Adı gibi insanı da şanlı Urfa!..

İbrahim Halîl ür Rahman’ın, Eyyub 
Nebi’nin şehri Urfa!..

Daha nice enbiyaların, evliyaların şehri 

Urfa!..

Şairler, alimler, sanatçılar şehri Urfa!..

Bereketin, alın terinin, mücadelenin şehri 

Urfa!..

Düzenlediğimiz Operasyonla 
Kandil’deki Lider  
Takımını Hallettik

AK Parti Şanlıurfa Mitingi | Şanlıurfa | 20 Haziran 2018
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Mazlumlara kucak açan ensar şehri Urfa!..

Dünyaya kardeşlik nedir, insanlık nedir 
öğreten Urfa!..

Seni gönülden selamlıyorum Urfa!..

Alem siye hayran, ben siye hayran Urfa!..

Bugün yine çok muhteşemsin Urfa!..

Senin bu sevgin, senin bu muhabbetin var 
ya, bizim için hayat pınarı gibidir Urfa!..

Senin bu sevgin yanımızda olduğu sürece, 
bize durmak, duraksamak yok Urfa!..

Buradan sizler aracılığıyla, Şanlıurfa’nın 
tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki kar-
deşlerime selamlarımı yolluyorum. Bu-
radan, sınırımızın hemen öte yanındaki 
Suriye topraklarından kaçıp gelen kardeş-
lerimi selamlıyorum. 

Şanlıurfa, ülkemizde en çok Suriyeli 
sığınmacı barındıran şehrimiz. Gös-
terdiğiniz kardeşlik için, Ensar duruşu 
için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı 
sunuyorum. Sizlerin zor şartlarda bu 
fedakârlığı yaptığınızı biliyorum. İnşal-
lah çoğu gitti, azı kaldı. 

Sizlerin de yakından takip ettiği gibi, Urfa 
sınırının hemen ötesi bir terör örgütünden 
bir başka terör örgütüne devredildi. Dün 
DEAŞ varken orada kendilerini güvende 
hissetmeyenler, bugün de kendilerini gü-
vende hissetmedikleri için evlerine dön-
müyorlar. Türkiye, önce Cerablus’tan El 

Bab’a kadar olan kısmı, sonra da Afrin’i 
güvenli hale getirdi. Bu bölgelere yaklaşık 
200 bin Suriyeli kardeşimiz geri döndü. 
Şimdi, Amerika ile anlaşarak Münbiç’i gü-
venli hale getiriyoruz. Yakında oraya da 
dönüşler başlayacak. Aynı şekilde İdlib’te 
oluşturduğumuz 12 gözlem noktası ile bu 
bölgenin de güvenli hale gelmesi yolunda 
adımlar atıyoruz. 

Şanlıurfa’daki Suriyeli 
Kardeşlerimizin Evlerine 
Dönmelerini Sağlayacağız

Kuzey Irak’ta bölücü örgütün belini kıra-
cak operasyonlarımız sürüyor. Kandil’i 20 
uçakla geçtiğimiz günlerde vurmuştuk. 
İkinci bir operasyonla da, Kandil’de top-
lantı halinde olan lider takımını hallettik. 
Bunların ardından sıra, Urfa’nın yanı ba-
şındaki yerlere geliyor. Allah’ın yardımı 
ve milletimizin desteğiyle, yakında bura-
ları da teröristlerden arındırıp asli sahibi 
olan Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimize 
teslim edeceğiz. Böylece, Şanlıurfa’daki 
Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine dön-
melerini sağlayacağız. İşte o gün geldiğin-
de geride ne kalacak biliyor musunuz? Ge-
lecekte tarih kitapları ne yazacak biliyor 
musunuz? Şanlıurfalıların kardeşlerine 
nasıl sahip çıktığını yazacak. Urfalı kardeş-
lerimin ekmeğini nasıl bölüştüğünü, tüm 
imkânlarını nasıl paylaştığını yazacak. 
Urfa, zaten şanlıydı, şanının üzerine şan 
katacak. 

Yıllardır süren bu durumun sizleri zorladı-
ğını, sıkıntıya soktuğunu biliyorum. Sizler-
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den biraz daha sabır istiyorum. Adım adım 
bu meseleyi çözüyoruz, inşallah, Urfa’nın 
yanı başındaki fitne kazanlarını devirece-
ğimiz günler de yakındır. 

Bunun için 24 Haziran seçimleri çok 
önemli… Birileri umudunu, kendilerine 
asla uzanmayacak ellere sarılmaya bağla-
mış olabilir. Onların gittiği yoldan biz gele-
li çok oldu. Biz bu meselenin çözümünün, 
sahada varolmaktan geçtiğini biliyoruz. 
Onun için de size, ona-buna el uzatmayı 
değil, sınırın öte yanını kendi gücümüzle 
güvenli hale getirmeyi taahhüt ediyoruz. 
Siz bize 24 Haziran’da desteği ve yetkiyi 
verin, başladığımız işi bitirelim. 

Şanlıurfa!..

Güçlü Meclis için hazır mıyız?

Güçlü Hükümet için hazır mıyız?

Güçlü Türkiye için hazır mıyız?

Urfa!..

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Şanlıurfa Vakti diyor muyuz? 

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

İrade, Erdem ve Cesaretle Türkiye’yi Şah-
landırıyor muyuz?

Maşallah…

Kardeşlerim,

Şanlıurfa ülkemizin en genç nüfusuna sa-
hip şehirlerimizin başında geliyor. Böyle 
olduğu için, gençlerimiz, şehrimize getiri-
len hizmetlerin anlamını tam olarak bile-
meyebilir. Şimdi burada, şehrimize yaptık-
larımızın şöyle kısa bir icmalini yapalım 
ki, onların da haberi olsun…

Şanlıurfa’ya son 16 yılda toplam 43 milyar 
(katrilyon) liralık yatırım yaptık. 

Eğitimde, 11 bin 258 adet yeni derslik ka-
zandırdık. İlk ve ortaokulda okuyan ihtiyaç 
sahibi Şanlıurfalı öğrencilerimize yaklaşık 
440 milyon (trilyon) lira tutarında eğitim 
bursu ödedik. Yükseköğrenim öğrencileri 
için 3 bin 36 kişi kapasiteli yurt binaları 
açtık. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Şanlı-
urfa, Viranşehir ve Siverek’te 1.550 kişilik 
yurt binaları daha açacağız. Harran Üni-
versitesi, Türkiye Maarif Vakfı ve Yüksek 
Öğretim Kurumu beraber çalışarak şimdi 
El-Bab’da Uygulamalı Bilimler Fakülte-
si açıyor.  İnşallah fakültemizde eğitim 
2018’ün Eylül ayında başlıyor.

Şanlıurfa’ya 30 bin seyirci kapasiteli bir 
stadyum kazandırdık. Ayrıca, tüm ilçele-
rimize spor salonları, gençlik merkezleri, 
futbol sahaları yaptık. Bunların yanın-
da merkezde bir olimpik yüzme havuzu, 
Bozova’da Gençlik Kampı, Ceylanpınar, Ey-
yubi, Akçakale, Harran ve Birecik’te Genç-
lik Merkezleri yapıyoruz. 
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İşsizliği Azaltmak  
İçin GAP’ı Hızlandırdık

Sağlıkta, 14’ü hastane olmak üzere toplam 
82 adet tesis yaptık.  Bu hastaneler arasın-
da 500 yataklı Şanlıurfa Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi ile Şanlıurfa Eyyubi’deki 400 
yataklı hastane de yer alıyor. Şehir Hasta-
neleri kurarız da sizleri bundan mahrum 
bırakır mıyız? 1.700 yataklı Şehir Hasta-
nemizle birlikte 5 adet sağlık tesisimizin 
inşası devam ediyor. 6 ihtisas alanından 
oluşan Şehir Hastanemizi inşallah 2021 
yılında hizmete sunmayı planlıyoruz. Siz-
lere daha iyi hizmet vermek için küçük ve 
yetersiz hastaneler yerine, tam teşekküllü 
ve altyapısı güçlü hastaneler açıyoruz. Şeh-
rimize inşa edeceğimiz 35 adet sağlık tesisi 
projemiz daha var. Bunları da en kısa süre-
de hayata geçiriyoruz. 

Bu şehirde tek bir vatandaşımız dahi gece 
yatağına aç girerse, bunun vebali hepimi-
zin üzerinedir. Bunun için Şanlıurfa’da 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit ya-
kınlarımıza, gazilerimize, engellilerimize, 
yaşlılarımıza 6,2 milyar (katrilyon) lira tu-
tarında kaynak aktardık.

TOKİ kanalıyla Şanlıurfa’da 13 bin 515 ko-
nut projesini hayata geçirdik.

Şanlıurfa’ya 2002 yılına kadar sadece 29 
kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz 
buna tam 540 kilometre daha ilave ettik. 
Toplam maliyeti 980 milyon (trilyon) lira 
olan 9 adet yol projemizin yapımı hızla 
devam ediyor. Yapımı devam eden Şanlı-

urfa-Bozova Yolunun, Şanlıurfa Kuzeybatı 
Çevre Yolunun, Akçakale-Ceylanpınar Yo-
lunun kalan kesimleri bu yıl tamamlanı-
yor. Adıyaman-Kâhta-Siverek-Diyarbakır 
yolu ile Atatürk Barajı üzerine inşa ettiği-
miz Nissibi Köprüsünü şehrimize kazan-
dırdık.

Karkamış-Nusaybin ve Şenyurt-Mardin 
demiryolu hattını tamamen yeniledik. 
Şanlıurfa’yı hızlı trenle tüm Türkiye’ye 
bağlıyoruz.  Bu hattın Gaziantep istikame-
tiyle ilgili etüt çalışmaları devam ediyor. 
Mardin istikametiyle ilgili etüt çalışmaları 
da yakında başlıyor. Adaylardan bir tane-
si, Sivas’a yüksek hızlı tren istemiyormuş. 
Neymiş, yüksek hızlı tren göçü hızlandırır-
mış. Vah zavallı, nerede kaldı bunlar ya? 
Bunlara kağnı verelim, onunla yürüsünler.

Şanlıurfa-Diyarbakır hızlı tren projemizin 
kesin proje ihalesine ise bu yıl çıkıyoruz. 
Böylece şehrimize 3 ayrı hızlı tren projesi 
kazandırıyoruz. 

Son 15 yılda Şanlıurfa’ya kazandırdığımız 
yatırımlardan biri de GAP Havalimanımız-
dır. Havalimanımızın yolcu trafiği 2002 
yılında 23 bin iken, 2017 yılında 833 bine 
ulaştı.

Keban Baraj Gölünde yolcu ve araç taşıma-
cılığı yapmak için 2 adet feribot imal ede-
rek Şanlıurfalı kardeşlerimizin hizmetine 
sunduk. Birecik Baraj Gölü’nün turizmini 
canlandırmak için Halfeti kıyısında 1 adet 
çekek yeri ve teknelerin kullanılmadığı za-
manlarda korunaklı bir şekilde kalabilece-
ği bağlama limanı yapıyoruz. Aynı şeklide 
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Atatürk Baraj Gölü’nün turizmini canlan-
dırmak için de Siverek kıyısındaki Tako-
ran Vadisinde 3 adet, Hilvan ve Bozova il-
çeleri kıyısında ise 2 adet yanaşma yerleri 
yapıyoruz. İki projenin de etüt çalışmaları 
devam ediyor.

Bölgenin kalkınması, vatandaşlarımızın 
refah seviyelerinin yükseltilmesi, işsizliğin 
azaltılması için GAP projemize hız kesme-
den devam ediyoruz. GAP’ın en önemli il-
lerinden biri de Şanlıurfa’dır. Bu bölgenin 
en büyük sıkıntısı işsizliktir. İşsizliğin çö-
zümü de GAP’ı harekete geçirmektir. İşte 
bunun için çok büyük kaynaklar ayırarak 
GAP’ı hızlandırdık. 

Son 16 yılda ülke genelinde sulamaya açı-
ğımız 17,5 milyon dekar tarım arazisinin 
2,6 milyon dekarı Şanlıurfa’dadır. Atatürk 
Barajından aldığımız suyu, inşa ettiğimiz 
221 kilometre uzunluğundaki kanalla ge-
tiriyor, 2 milyon dekarın üzerindeki tarım 
arazilerinin sulanmasını sağlıyoruz. Bu su-
lama kanalı 161 kilometrelik Süveyş Kana-
lından daha uzundur. Bu sulama kanalının 
hayata geçmesiyle 433 bin kişiye istihdam, 
yıllık 500 milyon lira gelir sağlanacak.

Suruç Ovasının sulanması, vatandaşları-
mızın 100 yıllık bir hayaliydi... Atatürk Ba-
rajından aldığımız suyu, terfi merkezi, ana 
kanallar ve dünyanın sayılı dev sulama 
tüneliyle ovaya aktardık. Hatırlarsanız 2,2 
milyar lira maliyeti olan ve 7 metre çapa, 
17 kilometreyi aşkın uzunluğa sahip Su-
ruç Tünelini hep beraber hizmete almıştık. 
Bu projeyle, Suruç ilçe merkezi ve 134 yer-
leşim yerine ait toplam 951 bin dekar arazi 

sulanıyor. Bugün itibariyle projenin yüzde 
60’ı olan 563 bin dekar arazinin şebekesi 
tamamlanarak sulamaya açıldı. Sulanan 
bu arazilerle çiftçilerimiz geçtiğimiz yıl 
yaklaşık 1 milyar (katrilyon) lira tarım ge-
liri sağladı. Ayrıca 1 milyon 275 bin dekar 
araziyi sulayacak tesislerin yapımı devam 
ediyor.

Şanlıurfa’yı Her Alanda 
Ülkemizin Lokomotif 
Şehirlerinden Biri Haline 
Getireceğiz

Bu vesileyle, geçtiğimiz günlerde Suruç’ta 
yaşanan elim hadisede hayatını kaybeden-
lere Allah’tan rahmet diliyorum. Milletve-
kilimize ve ölenlerin yakınlarına başsağlı-
ğı diliyorum. Türkiye cumhuriyeti devleti 
bir hukuk devletidir. Hadise güvenlik güç-
lerimiz ve savcılığımız tarafından soruştu-
ruluyor. Her şey ortaya çıkartılacak ve suç-
lular adalet önünde hesap verecektir. 

Şimdi geliyorum, içme suyu meselesi-
ne… Şanlıurfa’nın içme suyu meselesini, 
Atatürk Barajı’ndan su getirmek suretiy-
le çözdük. İçme suyu arıtma tesisi, terfi 
merkezleri ile ana dağıtım hatlarını inşa 
ettik ve şehrin içme suyu ihtiyacını karşı-
ladık. Siverek’in ve 19 köyün uzun vadeli 
içme suyu ihtiyacını karşılayacak isale 
hattı ve arıtma tesisinin inşaatları devam 
ediyor. Bunların dışında Şanlıurfa’ya 
2 baraj ve 4 gölet inşa ettik; 4 baraj ve 
3 göletin inşaatı halen devam ediyor. 
Şanlıurfalı çiftçilerimize son 16 yılda top-
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lam 9,6 milyar (katrilyon) lira tutarında 
tarımsal destek verdik. Şanlıurfa’da sadece 
tarımsal üretim yapılması için 9 tarımsal 
ovamızı sit alanı olarak koruma altına aldık.

Sulama demek enerji demektir, elektrik 
demektir. Bu konuda bir takım sıkıntıları-
nız olduğunu biliyorum. Sizlerin derdine 
derman olacak bir takım çözümler geliş-
tirildi, inşallah en yakın zamanda hayata 
geçirilecek. 

2002’den bugüne yaklaşık 65 bin vatanda-
şımızı İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdik. 
Bugüne kadar verdiğimiz 605 milyon (tril-
yon) lira tutarındaki teşviklerden toplam 
271 bin Şanlıurfalı işverenimiz ve sigorta-
lımız yararlandı.

Şanlıurfa’da 2002 yılına kadar sadece 1 Or-
ganize Sanayi Bölgesi kuruluyken, bugün 
5 Organize Sanayi Bölgesinde 20 bin 200 
kişi istihdam ediliyor. Şehrimize bir Tek-
nokent kurduk.

Bunlar yaptıklarımızın küçük bir özeti. 
Biz Şanlıurfa’nın potansiyelinin çok daha 
büyük olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki 
dönemde Şanlıurfa’yı her alanda ülkemi-
zin lokomotif şehirlerinden biri haline ge-
tirmekte kararlıyız. Bunun için 24 Haziran 
çok önemli… 

Urfa!..

24 Haziran’da tercihimizi bir kez daha hiz-
met siyasetinden yana kullanıyor muyuz?

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Şanlıurfa Vakti diyor muyuz?

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

Bütün bunlar için 24 Haziran’da Cumhur-
başkanlığında şahsıma, milletvekilliğinde 
AK Parti’ye mührü basıyor muyuz?

Hanımlar!..

24 Haziran’a kadar gece gündüz çalışıyor 
muyuz?

Gençler!..

24 Haziran’a kadar tüm gençlerimize AK 
Parti’yi anlatıyor muyuz?

Pazar günü sandıkları patlatıyor muyuz?

Şanlıurfa bu işi bitirmiş…

Bay Kemal “Başörtüsü Sorununu 
Ben Çözdüm” Diyor, Sen Kimsin 
Ya, Neyi Çözdün?

Kardeşlerim, 

Türkiye, Pazar günü sadece bir Cumhur-
başkanı ve 600 milletvekili seçmekle kal-
mayacak. Aynı zamanda bu seçimde, ülke-
mizin gelecek yarım asrının da istikameti 
belirlenecek. Ya 2053 ve 2071 vizyonları-
mıza doğru doludizgin koşacağız, ya da ye-
niden 1970’lerin, 1990’ların tedirginliğiy-
le kendi içimize kapanacağız. Soruyorum 
size; bu ülkeyi, CHP’nin o tek parti dönem-
lerine geri döndürmek ister misiniz? Bu 
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ülkeyi, terör örgütünün arkasında olduğu 
malum partiye terk edebilir misiniz? 

Biz 16 yıldır ülkemiz için en hayırlısı ney-
se, onu hayata geçirmenin mücadelesini 
veriyoruz. Bu amaçla yeri geldi, milletimi-
zin kökeniyle, inancıyla, kıyafetiyle, diliyle, 
kültürüyle uğraşan vesayete karşı mücade-
le ettik. Kızlarımızın başörtüsüyle uğraş-
tılar mı? Uğraştılar. Bay Kemal çıkmış bir 
de diyor ki, “Başörtüsü sorununu ben çöz-
düm.” Sen kimsin ya, neyi çözdün? İkna 
odalarında kızlarımızın başını açtıran ba-
yan öğretim üyesini partinize milletvekili 
yaparak ödüllendirmediniz mi?  Kamuda 
çalışan personelin kılık kıyafetiyle ilgili 
AK Parti ile MHP’nin 411 oyla Meclis’ten 
geçirdiği düzenlemeyi, Anayasa Mahkeme-
sine götürüp iptal ettiren siz değil misin? 
Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusun-
da Bay Muharrem’in imzası var. Siz kimi 
aldatıyorsunuz? 

CHP’nin adayı, kendince imam hatip okul-
larıyla dalga geçiyor. Niye dalga geçiyorsu-
nuz? Ben de imam hatipliyim elhamdülil-
lah. İmam hatipler devletin okulları değil 
mi? Dört çocuğum da imam hatip mezunu. 

Bugüne kadar Bay Kemal’in, Bay 
Muharrem’in terörle mücadeleyi ağız-
larına aldığını duydunuz mu? DEAŞ’la, 
FETÖ’yle, PKK’yla biz mücadele ediyoruz. 
Sizlerin de desteğiyle, mahallelerimizi çu-
kurlarla dolduran bölücülerin üstesinden 
biz geldik. 

Türkiye’yi demokraside ve ekonomide ge-
liştirdikçe, milletimiz bize daha çok sahip 

çıktı. Öyle ki, 15 Temmuz’da adeta gövde-
siyle bize siper oldu. Sınır ötesi operasyon-
larımızda en büyük desteği milletimizden 
aldık. “Dünya 5’ten büyüktür” diyerek kü-
resel sistemin adaletsizliğine isyan eder-
ken, arkamızda milletimizin olduğunu bi-
liyorduk. 

Urfalıların güzel bir sözü var: Ekmeği ek-
mekçiye ver, bi ekmek de ziyade ver. Biz de 
Şanlıurfa’dan bize destek vermesini, hem 
de fazlasıyla desteklemesini istiyoruz. Peki 
ötekiler ne diyor? Happır sappır (saçmasa-
pan) konuşuyorlar değil mi? Çünkü bun-
lar hep havanta (işe yaramaz) adaylar. Bir 
ana muhalefetimiz var, tam evlere şenlik… 
Genel Başkanı ayrı bir telden çalar, adayı 
ayrı bir telden çalar. İkisinin tek derdi se-
çimden sonra CHP’nin başına kimin geçe-
ceği… Ötekileri söylemiyorum bile… 

Bölücü örgütün oyuncağı parti, eskiden 
emirleri Kandil’den alıyordu, şimdi orayı 
da başlarına yıkıyoruz, bakalım şimdi onla-
ra talimatlar hangi dağ başından gelecek? 
Bunların bu ülkeye zaten zerre kadar fay-
daları olmadı da, Kürt kardeşlerimize de 
zulüm etmekten başka bir icraatları vaki 
değildir. Milletvekili diye Ankara’ya gön-
derdiklerinin arkasında uyuşturucu tica-
retinden silah kaçaklığına kadar her türlü 
gölge var. Belediye Başkanı diye getirdikle-
ri kişiler, şehirleri pisliğe, çöpe, çukura, se-
filliğe boğmaktan başka bir iş yapmadılar. 
Allah’tan kayyım belediye başkanlarımız 
geldi de, şehirlerimiz hizmet gördü. 
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Red Politikalarını 
Ayaklarımızın Altına Aldık

Bizim anlayışımızda Türk, Kürt, Laz, Çer-
kez, Gürcü, Abaza, Roman ayrımı yok. Biz 
yaratılanı Yaradan’dan ötürü sevdik. Be-
nim Rabbim böyle emrediyor. Türk olmak, 
Kürt olmak, Laz olmak, Çerkez olmak, 
Gürcü olmak, Roman olmak üstünlük se-
bebi değildir, biz hepsini seviyoruz. Bu ne-
denle red politikalarını ayaklarımızın altı-
na aldık. 

Urfa!..

Bunlara cevabı 24 Haziran’da sandıkta en 
güzel şekilde veriyor muyuz?

Erdem, İrade ve Cesaretle Türkiye’yi Şah-
landırmak için hazır mıyız?

24 Haziran’da tercihimizi Güçlü Meclis’ten 
yana kullanıyor muyuz?

24 Haziran’da tercihimizi Güçlü 
Hükümet’ten yana kullanıyor muyuz?

24 Haziran’da tercihimizi Güçlü 
Türkiye’den yana kullanıyor muyuz?

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

Vakit Şanlıurfa Vakti diyor muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Ne olur, kardeşliğimize gölge düşürmeye-
lim. Bir olalım, beraber olalım, sandıklara 
da öyle gidelim. Biz Hakk’tan ve halktan 
yanayız. Oylarınız hayırlı olsun. Sandığa 
gitmek istemeyenleri de sandığa teşvik 
edeceksiniz, tamam mı? Pazar akşamı 
Şanlıurfa’yı özellikle takip edeceğim. 

Allah yar ve yardımcımız olsun. Kalın sağ-
lıcakla. 
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Mardin!

Kardeşliğin şehri Mardin!

Uhuvvetin, muhabbetin, dayanışmanın 
şehri Mardin!

Binlerce yıllık tarihiyle medeniyetler beşi-
ği Mardin!

Müslümanı, Hristiyan’ı, Süryani’siyle hoş-
görünün vatanı Mardin!

Ulu Camisi’yle, Kasımiye Medresesi’yle, 
Kırklar Kilisesi’yle, Mor Gabriel 
Manastırı’yla barışın sembolü Mardin!

Dört bir tarafındaki evliya kabirleriyle ilim 
ve hikmetin merkezi Mardin!

Kavmiyetçilik ve Irkçılık 
Yapmayalım, Oylarımızla da 

Bunu İspat Edelim

AK Parti Mardin Mitingi | Mardin | 20 Haziran 2018
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Seni saygıyla, hürmetle selamlıyorum 
Mardin!

Mardin, küçük Türkiye’dir. Mardin, mille-
timizin birlik ve beraberliğinin timsalidir. 
Mardin; kiliseleri, camileri, farklı inançla-
ra ait ibadethaneleriyle saygının sembolü-
dür. Mardin; Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı, Ezidi’si, 
Keldani’si,  Süryani’siyle barışın şimal yıl-
dızıdır. Mardin sadece bizim değil, sadece 
Türkiye’nin değil, bütün dünyanın gözbe-
beğidir. Bugün seni bir kez daha muhab-
betle selamlıyorum Mardin! 

Sizlerin aracılığıyla, Mardin’in tüm ilçe-
lerindeki, mahallelerindeki kardeşlerime 
selamlarımı yolluyorum. Buradan, bu ta-
rihi meydandan, Mardinli emekçilerimizi, 
çiftçilerimizi, çobanlarımızı, esnafımızı, 
emeklilerimizi, sanayicilerimizi selamlıyo-
rum. Sizlerin aracılığıyla Mardin’in cesur, 
mert, yiğit kadınlarını selamlıyorum. Ül-
kemizin geleceğini emanet ettiğimiz Mar-
dinli gençleri selamlıyorum. Prof. Dr. Aziz 
Sancar hocamız başta olmak üzere yurt 
dışında ülkemizi gururla temsil eden Mar-
dinli gurbetçilerimize sizlerin aracılığıyla 
selamlarımı gönderiyorum.

“Yola çıktım Mardin’e

Düştüm senin derdine

Mevla’m sabırlar versin

Yârini yitirene”

Biz de diyoruz ki; Mevla’m Mardin’den 
ayrı kalanlara da sabırlar versin. Rabbim 
bu güzel şehrin hasretiyle yananlara yar-
dım etsin. Rabbim sizlerden, Mardinli kar-
deşlerimden ayrı kalanlara sabır versin.

Mardinliler Çukur Terörü 
Sırasında Başarılı Bir  
İmtihan Verdi

Maşallah bugün Mardin bir başka güzel… 
Şöyle bakıyorum, uçsuz bucaksız bir ka-
tılım var. Şanlıurfa da aynen böyleydi. 
Bugün Mardin coşkuda, heyecanda, kar-
deşlikte yine kendisiyle yarışıyor. Bugün 
Mardin yeni bir dirilişe, yepyeni bir şah-
lanışa hazırlanıyor. Mardin, 24 Haziran’da 
tarih yazmaya, destan yazmaya hazırlanı-
yor. 24 Haziran’da Mardin, kardeşliğine 
uzanan elleri kırmaya hazırlanıyor. Mar-
din, bu milletin iradesini pazarda satışa çı-
karan gafillere şöyle esaslı bir ders verme-
ye hazırlanıyor.

Değerli kardeşlerim,

Biz Mardin’le gurur duyuyoruz. Biz 
Mardin’in, bölgemiz ateş çemberinden ge-
çerken, binlerce yıllık kardeşliğine sahip 
çıkmasıyla gurur duyuyoruz. Mardin’in 
asırlık medreseleriyle, zamana ve yıllara 
meydan okuyan camileriyle gurur duyu-
yoruz. Mardin’in tarımıyla, turizmiyle, 
ticaretiyle, çalışkanlığıyla gurur duyuyo-
ruz. Biz Mardin’in bölücü terör örgütüne 
boyun eğmemesiyle gurur duyuyoruz. 
Mardinli kardeşlerimizin kahir ekseriyeti 
çukur terörü sırasında gerçekten başarılı 
bir imtihan verdi. Bölücü örgütün şehrini, 
mahallesini, sokağını elinden almasına 
müsaade etmedi.

Bölücü örgüt tarafından âdeta enkaza 
çevrilen ilçelerimizi de biz ayağa kaldır-
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dık, kaldırıyoruz. Nusaybin, Dargeçit ve 
Derik, maalesef o süreçte çok ciddi zarar 
görmüştü. Bölücü terör örgütü, bilhassa 
Nusaybin’in 6 mahallesinde büyük yıkım-
lara, acılara, gözyaşlarına neden olmuştu. 
Aralarında camilerin, okulların, kütüpha-
nelerin, sağlık merkezlerinin, vatandaşla-
rımızın evlerinin, dükkânlarının olduğu 
binlerce yapı örgütün sokak çeteleri tara-
fından yakıldı, yıkıldı, ağır saldırıya uğra-
dı. Kürt kardeşlerim, tarihlerinin en büyük 
eziyetini, zulmünü bu sokak çetelerinin 
elinde yaşadı.

Biz o dönemde bir taraftan bu sokak çe-
telerini temizlerken, diğer taraftan da 
Mardinli kardeşlerimize sahip çıktık. Bö-
lücü örgütün hışmına, zulmüne uğrayan 
hiçbir kardeşimizi aç-açıkta bırakmadık. 
Devlet tüm şefkatiyle vatandaşlarını ku-
caklarken, teröristlerin başlarına da ka-
dife eldivenin içindeki çelik yumruğu-
nu indirmekten çekinmedi. Bu vesileyle 
Mardin’in ilçelerini eli kanlı canilerden te-
mizlerken şehit düşen emniyet güçlerimi-
zi rahmetle, şükranla yâd ediyorum. Gazi-
lerimize Allah’tan sağlıklı, uzun ömürler 
diliyorum. Teröristlerin acımasızca, al-
çakça katlettiği Mardinli sivillere de Yüce 
Mevla’dan rahmet niyaz ediyorum. Hem 
ülkemiz içerisinde hem de sınırlarımız 
ötesinde yürüttüğümüz operasyonlarla 
Mardinli kardeşlerime yaşattıkları acıla-
rın, zulümlerin, yürek sızılarının hesabı-
nı teröristlerden misliyle sorduk. 

Bu süreçte bölücü terör örgütünün bizi 
çekmek istediği tuzağa da hamdolsun düş-
medik. Örgütün sergilediği onca alçaklığa 

rağmen, hukuktan, demokrasiden ve ada-
letten taviz vermedik. Geçmişte yaşandı-
ğı gibi, hiç kimsenin hukukun sınırlarını 
zorlamasına müsaade etmedik. Adeta bir 
kuyumcu hassasiyetiyle hareket ederek 
vatandaşlarımızın incinmesine, incitilme-
sine, onurlarının kırılmasına, herhangi bir 
şekilde haksızlığa maruz kalmalarına ke-
sinlikle rıza göstermedik. Afrin operasyo-
nu bitti, şimdi sırada Kandil var. İnşallah 
çalışmalar yürüyor. Nerede terör, nerede 
ülkemize taciz varsa, hemen orada tepele-
rine tepelerine bineceğiz. 

Çukur terörünün izlerini silmek için dört 
koldan çalışmaya koyulduk ve hamdolsun 
çok kısa sürede yıkılan evlerin yerine çok 
daha iyisini, çok daha kalitelisini inşa et-
tik. Nusaybin’de 6 bin ev zarar görmüştü. 
Bunların neredeyse tamamı açılan tüneller, 
patlayan bombalar dolayısıyla artık kullanı-
lamayacak haldeydi. Biz, hiç vakit kaybet-
meden evi zarar gören vatandaşlarımız için 
5 bin 51 konut projesi başlattık. Konutlar 
bitmek üzere, en kısa sürede hak sahipleri-
ne teslim ediyoruz. Bunun haricinde sade-
ce Nusaybin’de yaraları sarmak için toplam 
168 milyon (trilyon) lira tutarında yatırım 
yaptık. Derik ve Dargeçit ilçelerimizdeki 
belediyenin sorumluluğundaki cadde ve 
sokakları tamamen yeniledik. Derik’e Spor 
Salonu, Kızıltepe’ye, Mazıdağı’na, Midyat’a 
Gençlik Merkezleri kazandırdık. Şimdi de 
Yeşilli’ye, Dargeçit’e Nusaybin’e gençlik 
merkezleri, Mardin şehir merkezine bir at-
letizm stadyumu yapıyoruz. 
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HDP’ye Verilen Oy Haramdır

Kardeşlerim,

Sadece terörün ilçelerimizde bıraktığı izle-
ri silmekle yetinmedik, Mardin’e her alan-
da çok büyük hizmetler kazandırdık.  Son 
16 yılda toplam 27 milyar (katrilyon) lira 
tutarında yatırım yaptık.

Mardinli çocuklar en güzel eğitimi alsın 
diye 3 bin 765 adet yeni derslik inşa et-
tik. İlk ve ortaokulda okuyan ihtiyaç sahi-
bi Mardinli öğrencilerimize 294 milyon 
(trilyon) lira tutarında eğitim bursu öde-
dik. Mardin’i üniversite ile buluşturduk. 
Üniversitemiz bugün 8 bin 400 öğrencisi, 
Yaşayan Diller Enstitüsü, Kürt Dili ve Ede-
biyatı bölümü, Süryani Dili ve Edebiyatı 
bölümüyle medeniyetimizin birikimlerini 
genç kuşaklara aktarıyor. Mardin’e gelen 
üniversite öğrencilerimiz sıkıntı yaşama-
sın diye 2 bin 544 kişilik yükseköğrenim 
yurt binaları yaptık.

Sağlıkta, merkeze yaptığımız 300 yataklı 
ve 150 yataklı iki hastaneyle, 200 yataklı 
Kızıltepe Devlet Hastanesiyle, 150’şer ya-
taklı Midyat ve Nusaybin Devlet Hastane-
siyle birlikte Mardin’e toplam 14 adet has-
tane yaptık.

Mardin’e yaptığımız toplam sağlık tesisi 
sayısı 34’ü buluyor. 29 adet sağlık tesisimi-
zin ise ihale, proje ve arsa çalışmaları de-
vam ediyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit ya-
kınlarımıza, gazilerimize, engellilerimize, 

yaşlılarımıza 3,1 milyar (katrilyon) lira 
kaynak aktardık.

TOKİ kanalıyla Mardin’de son 16 yılda 8 
bin 781 konut projesini hayata geçirdik.

Mardin’in bölünmüş yol uzunluğunu 264 
kilometreye çıkardık. Kızıltepe Köprüsü ve 
Savur’daki Ahmedi Köprüsünün restoras-
yonunu yaptık. Midyat-Cizre ve Batman- 
Hasankeyf- Gercüş- Midyat bölünmüş 
yollarını ve Kızıltepe Köprülü Kavşağını 
önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Mardin-Ye-
şilli-Ömerli-Midyat bölünmüş yolunu da 
2021’de bitiriyoruz.

Toplam maliyeti 2,5 milyar (katrilyon) 
lira olan 11 adet yol projemiz de planlama 
aşamasında… Bu 11 yol projemizin içinde 
Mardin-Midyat yolu, Midyat Cizre yolu, 
Mardin ve Kızıltepe çevre yolu, Nusaybin 
şehir geçişi, Kızıltepe-Ceylanpınar yolu ve 
Diyarbakır-Mardin ayrımı-Savur yolu da 
bulunuyor.

Gaziantep-Karkamış-Nusaybin ve Şenyurt-
Mardin arasındaki demiryollarını yenile-
dik. Karaman-Mersin-Adana-Osmaniye-
Gaziantep hızlı tren projemiz Şanlıurfa’dan 
sonra Mardin’e oradan Habur’a kadar 
uzanacak. Projemizin Nusaybin (Mardin)-
Habur (Şırnak) kesiminin sondaj çalışma-
ları devam ediyor. Şanlıurfa-Mardin hızlı 
tren projemizin etüt çalışmaları yakında 
başlayacak. Ayrıca bu hattı Diyarbakır’a da 
bağlayacağız. Güney Hızlı Tren Yolu olarak 
hayata geçireceğimiz bu projemizle, hızlı 
trenle Mardin’i Ankara ile İstanbul ile bu-
luşturmuş olacağız. Projesi devam eden Di-
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yarbakır-Mazıdağı demiryolu iltisak hattı 
ilimiz için yapacağımız bir diğer demiryo-
lu projesidir… Mardin Lojistik Merkezimi-
zin birinci etabını tamamlayıp işletmeye 
açtık. İkinci etabının ise uygulama proje 
çalışmaları devam ediyor.

Mardin Havalimanına 3 milyon yolcu ka-
pasiteli yeni bir terminal binası yaparak 
havalimanımızı büyütüp, modernize ettik.

Ilısu Barajı ve HES projemizde hasretle bek-
lenen sona yaklaşıyoruz… 8,5 milyar lira 
maliyeti olan Ilısu Barajında iki haftaya ka-
dar su tutma çalışmalarına başlanacak.

Bir diğer önemli projemiz ise Şanlıurfa-
Mardin arasında inşa ettiğimiz ülkemizin 
en uzun suni nehri olan ana kanaldır. Bu 
proje ile Mardin ve Şanlıurfa’da mümbit 
topraklar suyla buluşacak.  Mardin tara-
fında toplam 1,3 milyon dekar arazi bu ana 
kanal sayesinde sulanacak. Mardin’deki 
460 bin dekardan fazla araziyi sulayacak 
şebekelerin inşaatı devam ediyor. Beyazsu 
kaynağından aldığımız suyu Mardin şehir 
merkezine, Kızıltepe, Ömerli, Yeşilli, Nu-
saybin ilçelerine ve civar köylere ileterek 
buraların 2040 yılına kadar olan içme ve 
kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. Aynı 
şeklide Midyat ve Dargeçit’e memba kali-
tesinde su götürmek için isale hatları inşa 
ediyoruz. 

Mardinli çiftçilerimize toplam 2 milyar 
(katrilyon) lira tutarında tarımsal destek 
verdik. Mardin’de 4 ovamızı sit alanı ola-
rak koruma altına aldık.

Peki, HDP’nin herhangi bir yatırımı var 
mı? Yok. Bunlara verilen oy haramdır. 24 
Haziran’da bunlara haddini bildirmeye ha-
zır mıyız? 

Biz bugüne kadar 20 bin Mardinli vatanda-
şımızı İŞKUR vasıtasıyla iş sahibi yaptık. 
Verdiğimiz 328 milyon (trilyon) lira tuta-
rındaki teşviklerle toplam 152 bin Mardin-
li işveren ve sigortalımıza destek sağladık. 

2 Organize Sanayi Bölgesinde 3 bin 750 
kişi istihdam ediliyor. Tüm parsellerin 
üretime geçmesiyle istihdamda 9 bin kişi-
ye ulaşılacak.

Huzur Ortamı Pekiştikçe, 
Yatırımcılarımızın Mardin’in 
Kalkınmasına Desteği de 
Artacaktır

Kardeşlerim,

Terör örgütünün çukur eylemlerinin oldu-
ğu dönemde Mardin’de oteller kapanmış, 
ekonomi durma noktasına gelmişti. Bakı-
nız bugün Mardin turizmi geçen yıla oran-
la yüzde 400 artış gösterdi. Yeni oteller 
açıldı ve ülkemizin dört bir yanından tu-
ristler akmaya başladı. Bu yılın ilk 5 ayın-
da Mardin’e 1 milyondan fazla günü birlik 
turist geldi. Huzur ve güven ortamı ekono-
miye,  ticarete, günlük yaşama da yansıdı. 
Bölücü örgütün vesayeti kalktıkça şehrin 
dükkânları, sokakları, çarşı-pazarlar yeni-
den canlandı. Buraya gelirken kayyım bele-
diyemiz tarafından muhteşem bir çalışma 
yapıldığını gördüm. Vali Beyin riyasetinde 
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şimdi Mardin’e çok önemli hizmetler yapı-
lıyor. İş bilenin, kılıç kuşananın. 

Güvenlik ve emniyet arttıkça Mardin’in 
huzuru, geliri, refahı da arttı. Bizim de teş-
vik ve desteklerimizle yatırımcılar tekrar 
şehrimize dönmeye, ilgi göstermeye başla-
dı. Şimdi Mardinli bir sanayicimiz Savur’a 
tekstil alanında önemli bir yatırımı yapı-
yor. Çoğunlukla kadınlarımız ve gençle-
rimize istihdam sağlayacak bu fabrika in-
şallah 2 bin kardeşimize istihdam imkânı 
sağlayacak. Bu fabrikamız açıldığında yıl-
lık 40 milyon Euroluk ihracat yapacak. Bu 
önemli yatırımın Mardin’imize kazandırıl-
masında emeği geçenleri gönülden tebrik 
ediyorum. Huzur ortamı pekiştikçe, inşal-
lah diğer yatırımcılarımızın da Mardin’in 
kalkınmasına destek vereceklerine inanı-
yorum. Biz bu konuda özellikle Kayyım 
Belediyelerimiz ve resmi kurumlarımız 
aracılığıyla her türlü altyapı hizmetini ger-
çekleştiriyoruz.

Bakınız sadece son 1,5 yılda Mardin Kay-
yım Büyükşehir Belediyemiz ve kurumla-
rımız kanalıyla 1,3 milyar (katrilyon) lira 
tutarında yatırım yaptık. Kayyım Büyük-
şehir Belediyemiz 650 milyon (trilyon) 
lira borçla belediyeyi devraldı. Biz hem 1,3 
milyar (katrilyon) liralık yatırım yaptık, 
hem de belediyenin 190 milyon (trilyon) 
lira borcunu ödedik.

Kayyım, Büyükşehir Belediyesini devral-
dığında şehirde bir kilometre bile sıcak 
asfalt dökülmemişti. Mardin’de 1.750 ki-
lometre sıcak asfalt ve sathi kaplama yol 
yaptık. Halen 1.600 kilometre sıcak asfalt 

ve sathi kaplama yolun yapımı devam edi-
yor. 300 milyon lira maliyetle Artuklu, Kı-
zıltepe, Yeşilli ve kırsal mahallelere hizmet 
verecek atık su artıma tesisi yaptık.

Mardin’e de 60 dönümlük bir alanda Mil-
let Bahçesi kazandırıyoruz. Millet Kıra-
athanesi Mardin’e yakışmaz mı? Yakışır. 
Ama ben kek diyorum, Bay Muharrem 
keklik anlıyor. 

Bölgenin en büyük gençlik merkezini 
Mardin’de inşa ettik. Bu merkez, bizim 
Millet Kıraathanesi projemizin adeta Mar-
din’deki örneğidir. Günlük 500 gencin 
gidip-geldiği gençlik merkezlerimizde kü-
tüphaneler, bilim, sanat, kültür atölyeleri, 
internet radyosu, 24 saat ücretsiz internet, 
ücretsiz çay-kahve, her şey var. Merkeze 
kayıtlı 7 bin 500 gencimiz buradan istifa-
de ediyor. Gençlerimiz buralarda okuyor, 
araştırıyor, sohbet ediyor; kültür, sanat, 
spor alanlarında kendilerini geliştiriyor.  
İnşallah bu merkezlerde geleceğin siya-
setçileri, mühendisleri, sanayicileri, dok-
torları,  sporcuları, Aziz Sancar gibi bilim 
insanları yetişiyor. Bu gençlik merkezleri 
vasıtasıyla hem evlatlarımızı terör örgütü-
nün elinden kurtarıyoruz, hem de onları 
en güzel şekilde geleceğe hazırlıyoruz.

Kardeşlerim, 

Hal böyleyken bakıyorsunuz Bay Muhar-
rem, sağda-solda bizim bütün projeleri-
mize çamur atıyor. Ortada hiçbir eseri, 
hiçbir projesi yok, meydan-meydan bizim 
eserlerimizi kötülüyor. Milletin derdine 
şifa olacak hiçbir vizyonu yok, yapılanlara, 
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hayata geçirilenlere olmadık laflar ediyor. 
Allah aşkına soruyorum… Siz bugüne ka-
dar Bay Muharrem’in FETÖ’yle ilgili olum-
suz bir şey söylediğini duydunuz mu? Siz 
Bay Muharrem’in bugüne kadar teröre 
karşı bir laf ettiğini işittiniz mi? Siz Bay 
Muharrem’in siyasette, ticarette,  meslek 
hayatında her hangi bir başarısına şahit 
oldunuz mu? Zamanında dershane açmış, 
yanında çalıştırdığı öğretmenlerin hakkı-
nı yemiş… Bir özel dershaneyi dahi adam 
akıllı işletememiş, batırıp gitmiş… CHP Ge-
nel Başkanlığına aday olmuş, orada da sıfır 
çekmiş… Meclis’teki günleri ise tamamen 
yasakları, baskıları savunmakla geçmiş… 
CHP’nin Anayasa Mahkemesine götürdü-
ğü her başvurunun altında imzası var, ama 
ülkenin ve milletin faydasına olacak hiçbir 
işte imzası yok.

Seçim Maratonu Bay Muharrem’e 
Pek Yaramadı, Motor Şimdiden  
Su Kaynattı

Benim başörtülü bacılarımın önünü bun-
lar kesmedi mi? Şimdi Bay Kemal diyor ki, 
“Başörtüsü sorununu ben çözdüm.” Buna 
inanıyor musunuz? Sen neyi çözdün? Siz 
başörtü düşmanısınız. Biz sizin cemaziyü-
levvelinizi biliriz. 

Bay Muharrem şimdi oy uğruna bol bol ca-
mide fotoğraf veriyor. Geçen günü sürçü-
lisan etti ve “Sık sık camiye gidemiyorum 
ama her gün Cuma kılıyorum” dedi. Duy-
dunuz değil mi? Anlaşılan bu seçim mara-
tonu Bay Muharrem’e pek yaramadı. Daha 
şimdiden araba hararet yaptı, motor su 

kaynattı. Türkiye’nin yarısını bile dolaşma-
dan Bay Muharrem yoruldu, bitkin düştü. 
Daha iki ay olmadan Bay Muharrem’in pili 
tükendi.  Elifi görse mertek zannediyor. 
Her gün bir başka pot kırıyor. Sabah söyle-
diğini akşam yalanlıyor. Ne diyelim, Allah 
aklına-fikrine mukayyet olsun. Rabbim bir 
an önce Bay Muharrem’i bu eziyetten kur-
tarsın.

Değerli kardeşlerim,

Bay Muharrem’in başını çektiği, bölücü ör-
gütün siyasi uzantılarının desteklediği bu 
Yıkım İttifak’ına en güzel cevabı sizlerin 
24 Haziran’da sandıkta vereceğinize inanı-
yorum. Sizin oylarınız üzerinden kabzımal 
pazarlığı yapanlara, daha sandık kurul-
madan oylarınızı birilerine peşkeş çeken-
lere cevabı da yine sandıkta vereceğinize 
inanıyorum. 24 Haziran günü bu milletin 
iradesini çantada keklik görüp “1 ver 6 al” 
diye pazarlayan siyaset simsarlarına bekle-
dikleri fırsatı vermeyeceğiz.

Hadi gür bir sadayla rabiamızı söyleyelim:  

Tek Millet… Tek Bayrak… Tek Vatan… Tek 
Devlet.

Bunun için, bir olacağız, iri olacağız, diri 
olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Tür-
kiye olacağız…

Sizden tek ricam var, kavmiyetçilik ve ırkçı-
lık yapmayacağız. Bu konuda hemfikir mi-
yiz? Öyleyse oylarımızla bunu ispat edece-
ğiz, tamam mı? Kalan 3 gün çok çalışacağız. 

Sağ olun, var olun.
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Maraş!

Kahraman Maraş!

Yiğitler otağı Maraş!

Şairler, ozanlar yurdu Maraş!

Türkiye’nin kalem kaşı Maraş!

Kalbimin güneşi Maraş!

Seni gönülden selamlıyorum Maraş!

“Can Maraş, canan Maraş

Güzeller şahı Maraş!

Yaylaları reyhan kokan,

Kandil’de Üst Düzey  
35 Teröristi Bir Gecede 

Etkisiz Hale Getirdik

AK Parti Kahramanmaraş Mitingi | Kahramanmaraş | 21 Haziran 2018
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Ovaları bereket saçan,

Dağları göğe uzanan!

Suları kevser olmuş

Toprağı mercan Maraş”

Havası güzel, insanı güzel, kendisi bir baş-
ka güzel Maraş!

Bugün seni bir kez daha muhabbetle, öz-
lemle selamlıyorum.

O güzel Maraş türküsünden ilham alarak 
diyorum ki!

“Elif ’in hecesine

Gündüzün gecesine

Rabbim bizi kavuştur

Maraşlı Ede’lere”

4 aylık hasretin ardından bizi 
Kahramanmaraş’a, Kahramanmaraş’ın 
Ede’lerine kavuşturan Rabbime hamd edi-
yorum.

Buradan, bu coşkulu meydandan,  Afşin, 
Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, 
Elbistan’ı selamlıyorum. Yine buradan 
Ekinözü, Göksun, Onikişubat, Nurhak, 
Pazarcık, Türkoğlu’nu selamlıyorum. Tarı-
mın, sanayinin, kültürün, edebiyatın şehri 
Kahramanmaraş’tan ülkemizin ve dünya-
nın dört yanındaki Maraşlı kardeşlerime 
selamlarımı yolluyorum.

İstiklal’in şehri Kahramanmaraş’ta bir kez 
daha burayı işgalcilere dar eden Sütçü 
İmamı, Rıdvan Hocayı, Vezir Hoca’yı, Ali 
Sezi Efendiyi, Maraşlı kadınların öncü-
sü Senem Ayşe’yi rahmetle, şükranla yâd 
ediyorum. Kahramanmaraşlı Üstad Necip 
Fazıl Kısakürek’e, Erdem Beyazıd’a, Cahit 
Zarifoğlu’na, Abdürrahim Karakoç’a, Âşık 
Mahzuni Şerif ’e, onlar gibi nice Kahraman-
maraşlı kalem ve söz erbabına da Allah’tan 
rahmet diliyorum. Başta terörle mücade-
le olmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında 
vatanımızın bekası, milletimizin emniyeti 
için canlarını feda eden tüm şehitlerimi-
ze Yüce Mevla’dan rahmet niyaz ediyo-
rum. Bilhassa Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
harekâtlarında dâr-i bekaya uğurladığımız 
kahramanları minnetle, rahmetle yâd edi-
yorum. Gazilerimize ülkem ve milletim 
adına şükranlarımı sunuyor, kendilerine 
sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. 
Bundan 9 yıl önce, Kahramanmaraş’ın Keş 
Dağındaki elim kazada hayatını kaybeden 
Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi de rahmetle, 
hasretle yâd ediyorum. 

Şu Mahşeri Kalabalığa 
“Montaj” İftirası Atacaklar

Bugün bizi coşkuyla karşılayan Maraş’a gö-
nülden teşekkür ediyorum. Bize şu muh-
teşem dayanışma tablosunu yaşattığınız 
için her birinize şükranlarımı sunuyorum. 
Şimdi birileri çıkacak, buraya da “fotoşop” 
diyecekler. Şu mahşeri kalabalığa “montaj” 
iftirası atacaklar. Bu sevdayı “bindirilmiş 
kıtalar” diyerek aşağılamaya çalışacaklar. 
Kahramanmaraş’ın şu muhabbetini, şu 
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heyecanını türlü bahanelerle görmezden 
gelecekler.

Şimdi buradan soruyorum.

Kahramanmaraş!

Burada montaj var mı Maraş? 

Burada fotoşop var mı Maraş? 

Bu meydanda bindirilmiş kıta var mı Maraş?

Bu meydanda aşk var, muhabbet var, 
Allah’ın için sevme var. Bu meydanda Türk 
ile Kürt’ün kardeşliği, Alevi ile Sünni’nin 
dayanışması var. Bu meydanda Maraş var, 
millet var, bütün renkleriyle Türkiye var. 
Bu meydanda inşallah 24 Haziran zaferi-
nin müjdesi-muştusu var.

Değerli kardeşlerim,

Maraş, işte bugün burada olduğu gibi, dai-
ma bizimle oldu, bizimle yürüdü. 2002’den 
beri Maraş tavrını daima AK Parti’den, AK 
Parti’nin hizmet siyasetinden yana koy-
du. Gezi Olaylarından 17-25 Aralık darbe 
teşebbüsüne, Cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinden 15 Temmuz ihanetine kadar tüm 
kritik süreçlerde Kahramanmaraşlı kar-
deşlerimizi yanımızda bulduk. Son 16 
yılda Maraş provokasyonlara gelmeyerek 
kardeşliğine sahip çıktı. Maraş, sağlam du-
ruşuyla teröre karşı kalkan oldu. Kapısına 
sığınan on binlerce mazluma sahip çıka-
rak, bir kez daha ismini tarihe altın harfler-
le yazdırdı. Tarımdan sanayiye, turizmden 
kültüre kadar her alanda gerçekleştirdiği 

hamlelerle, tüm bölgenin parlayan yıldızı 
oldu. Biz Maraşlı kardeşlerimizle iftihar 
ediyoruz. Biz Kahramanmaraş’ın azim, ce-
saret ve çalışkanlığıyla gurur duyuyoruz.

Elbette sadece bununla kalmıyoruz. Ver-
diğimiz teşvikler, yaptığımız yatırımlar-
la Kahramanmaraş’ın gelişmesi için tüm 
imkânları seferber ediyoruz. 16 yılda 
Maraş’a 29 milyar (katrilyon) lira tutarın-
da yatırım yaptık.

Evlatlarımız en güzel şekilde eğitim alsın 
diye 5 bin 517 yeni derslik yaptık. İlk ve 
ortaokulda okuyan ihtiyaç sahibi öğrenci-
lerimize 137 milyon (trilyon) liralık eğitim 
bursu ödedik. İnşallah şehrimizde ikinci 
devlet üniversitesini, Kahramanmaraş İs-
tiklal Üniversitesini kazandırıyoruz. 2 bin 
823 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurtları 
yaptık. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Kah-
ramanmaraş, Afşin ve Pazarcık’ta toplam-
da 2 bin 400 kişi kapasiteli yeni yurt bina-
ları daha yapıyoruz.

Kahramanmaraş’a, Elbistan’a genç-
lik merkezleri, Andırın’a, Türkoğlu’na, 
Pazarcık’a spor salonları inşa ettik. 
Kahramanmaraş’a kamp eğitim merkezi, 
Afşin’e,  Dulkadiroğlu’na gençlik merkezle-
ri; Elbistan‘a, Çağlayancerit’e spor salonla-
rı inşa ediyoruz. İnşallah Kahramanmaraş 
hasretle beklediği stadına kavuşuyor.

Biri 400 yataklı Necip Fazıl Şehir Hasta-
nesi olmak üzere,13’ü hastane toplam 78 
adet sağlık tesisi kazandırdık. Elbistan 
Devlet Hastanemize 300 yataklı blok yapa-
rak hastanemizi büyüttük. Andırın Devlet 
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Hastanesiyle birlikte 18 sağlık tesisimi-
zin yapımı devam ediyor. Biri 300 yatak 
kapasiteli Kahramanmaraş Kadın, Do-
ğum ve Çocuk Hastanesi, diğeri 150 ya-
taklı Afşin Devlet Hastanesi olmak üzere 
Kahramanmaraş’a yapacağımız 25 sağlık 
tesisi projemiz daha var.

Şimdi miting meydanındaki dev ekranda 
yaptığımız şehir hastanelerinin görüntü-
lerini izliyorsunuz. Ülke genelinde 5 şehir 
hastanesini bitirdik ve şu anda hizmet ve-
riyorlar. Kahramanmaraş’a da şehir hasta-
nesi yakışmaz mı? İnşallah yapacağız. Bazı 
sahtekâr medya grupları, şehir hastaneleri-
mize gölge düşürmek istiyorlar. Sizin buna 
gücünüz yetmez. Eserlerimiz ortadadır. 

Çalıştırdığı Öğretmenlerin Sigorta 
Primlerini Ödemeyenlere,  
Bu  Ülke Teslim Edilir mi?

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit ya-
kınlarımıza, gazilerimize, engellilerimize, 
yaşlılarımıza 2,8 milyar (katrilyon) lira 
kaynak aktardık. Bay Kemal ne diyor? 
“Engellilere, fakir-fukaraya, şehit yakın-
larına destek verilmiyor.” Yahu sadece 
Kahramanmaraş’a 3 katrilyon lira ak-
tardık, hesap ortada. Bunları nasıl inkâr 
edersin? Son günlerde sosyal medyadaki 
Bay Muharrem’le ilgili yayınları takip edi-
yor musunuz? Dershanesinde çalışan öğ-
retmenlerin sigorta primlerini ödememiş. 
Bu adamlara ülke teslim edilir mi? Onun 
için, Pazar günü bunlara bir Osmanlı to-
kadı gerekir. 

TOKİ kanalıyla Kahramanmaraş’ta 2 bin 
646 konut projesini hayata geçirdik.

Bizden önce Maraş’ın en önemli sorunla-
rından biri ulaşımdı. Maraş’ın hem ilçe-
leriyle hem de bölgemizdeki diğer illerle 
bağlantısı son derece kısıtlıydı. Biz bu ula-
şım noktasında tam anlamıyla bir devrime 
imza attık. Ferhat nasıl Şirin için dağları 
delmişse, biz de Maraşlı kardeşlerimin 
rahatı için dağları deldik. Maraş’ın bölün-
müş uzunluğunu 73 kilometreden 319 ki-
lometreye çıkardık. 4,5 milyar (katrilyon) 
lira yatırım bedeli olan 12 adet yol proje-
mizin yapımı devam ediyor. Kahraman-
maraş-Göksun yolu büyük ölçüde tamam-
landı. Yol üzerindeki 9 adet tünel,  3 adet 
köprü ve 2 adet viyadük bitti. Güzergâhı 
17 kilometre kısaltacak proje önümüzdeki 
yıl tamamlanıyor. Kahramanmaraş-Nur-
dağı yolu, Pazarcık ayrımı-Çağlayancerit 
yolu,  Afşin-Tanır yolu, Kahramanmaraş-
Narlı-Gaziantep yolu, Çağlayancerit Aksu 
ve Zorkun köprüleriyle bağlantı yolları, 
hepsi bu yıl bitiyor. Ayrıca Kahramanma-
raş çevreyolu üçüncü şerit ilavesi ve farklı 
seviyeli kavşaklar, çevre yolu ile hal, Arsan 
ve sanayideki farklı seviyeli kavşaklar da 
bu yıl hizmete giriyor. Göksun-Elbistan 
yolu önümüzdeki yıl, Kadirli-Andırın-Gök-
sun yolu ve Narlı-Pazarcık yolu ise bir son-
raki yıl tamamlanıyor. Kahramanmaraş-
Göksun Ayrımı-Süleymanlı yolunun proje 
çalışmaları devam ediyor. İnşallah çok kısa 
sürede yapımı için kolları sıvıyoruz. Elbis-
tan yolunun ve Elbistan-Ekinözü yolunun 
projeleri hazır, inşallah bunların da yapımı 
için gerekli adımları atacağız.
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Kardeşlerim,

Bizden önce ülkemizin demiryolları adeta 
paslanmaya terk edilmişti. On yıllar demir-
yolu hatlarımıza bir çivi bile çakılmamıştı. 
Biz karayollarında olduğu gibi demiryol-
larında da çok ciddi bir dönüşüm gerçek-
leştirdik. Toplam uzunluğu 257 kilomet-
re olan 3 adet demiryolu hattını sıfırdan 
yapmışçasına yeniledik. Türkiye’yi hızlı 
trenle tanıştırdık. Sıfır kilometreden aldı-
ğımız hızlı tren hattımızı 1.213 kilomet-
reye çıkardık. İnşallah Kahramanmaraş’ı 
da hızlı tren ile buluşturuyoruz… Mer-
sin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren 
hattı Nurdağı’ndan geçiyor. Nurdağı ile 
Kahramanmaraş’ı birbirine bağlayarak 
şehrimizi hızlı tren hatlarıyla buluşturmuş 
olacağız. Kahramanmaraş-Nurdağı hızlı 
tren hattının etüt çalışmaları devam edi-
yor. Böylece Kahramanmaraş Gaziantep 
arası hızlı trenle 53 dakika, Adana arası 1 
saat 30 dakika, Mersin arası 2 saat olacak. 
Narlı-Akçagöze arasına çift hatlı yeni hızlı 
tren projemizin projesi hazır. İnşallah ha-
yata geçireceğiz. Türkoğlu Lojistik Merke-
zini ilimize kazandırdık.

Mevcut havalimanımızı yıllık 2 milyon 
yolcu kapasiteli bir havalimanı haline dö-
nüştürmek için yeni bir terminal binasını 
inşa ediyoruz. Bu yılın sonunda inşallah 
yeni terminal binamız tamamlanıyor.

Kahramanmaraş’a içme suyu ve sulama 
suyu için Ayvalı Barajı’nı inşa ettik. Afşin 
ilçemizin ve 30 mahallenin içme suyu ih-
tiyacını karşılamak için isale hattı inşa edi-
yoruz. Elbistan’ın içme suyu isale hattı ve 

arıtma tesisinin ihalesini yapacağız. Aksu 
Çayını doğal haline döndürmek için gere-
ken adımları da atıyoruz. Sanayi tesislerin-
den kaynaklı atık suları kollektör hattıyla 
toplayacak, sonra arıtacak, akabinde Sır 
Barajına aktaracağız. Böylece halkımızın 
sağlığını tehdit eden sıkıntıları da kökten 
çözeceğiz.

Kahramanmaraş’a 5 baraj ve 4 gölet inşa 
ettik, Aralarında Andırın Geben Barajı, Tür-
koğlu İmalı Barajı, Nurhak Kullar Barajı ve 
Göksun Bozhüyük Barajlarının da yer aldı-
ğı 17 baraj ve 2 göletin inşaat çalışmaları 
devam ediyor. İnşa ettiğimiz sulama proje-
leriyle Kahramanmaraş’ta 146 bin dekar-
dan fazla zirai araziyi sulamaya açtık. 

Son 16 yılda Kahramanmaraşlı çiftçileri-
mize toplam 1,4 milyar (katrilyon) lira tu-
tarında tarımsal destek verdik. Küçükbaş 
ve büyükbaş hayvancılığı yapan Maraşlı 
çiftçilerimize yüzde 50 hibe veriyoruz. 
Kahramanmaraş’ta 6 ovamızı sit alanı ola-
rak koruma altına aldık.

Türkiye’deki Muhalefet Açığını 
Bir Türlü Kapatamadık

2002’den bugüne toplam 96 bin Kahra-
manmaraşlı vatandaşımızı İŞKUR aracılı-
ğıyla işe yerleştirdik.  Verdiğimiz 736 mil-
yon (trilyon) lira tutarındaki teşviklerle 
Kahramanmaraşlı 326 bin işverenimiz ve 
sigortalımıza destek sağladık.

Kahramanmaraş’a son 16 yılda 3 Organize 
Sanayi Bölgesi kurduk. Bugün 4 Organize 
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Sanayi Bölgesinde toplam 9 bin 300 kişi is-
tihdam ediliyor. Şehrimize 1 Teknokent,  7 
Ar-Ge Merkezi kurduk.

Bunlar bizim 24 Haziran’dan sonra yapa-
caklarımızın referansıdır. Biz muhalefetin 
adayları gibi lafla peynir gemisi yürüt-
meye çalışmıyoruz. Önce yaptıklarımızı, 
sonra yapacaklarımızı anlatıyoruz. Önce 
milletimizin önüne 16 yıllık karnemizi ko-
yuyoruz, sonra yeni projelerimiz için des-
tek istiyoruz.

Şimdi buradan Kahramanmaraş’a soruyorum.

24 Haziran’da tercihimizi bir kez daha hiz-
met siyasetinden yana kullanıyor muyuz?

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Kahramanmaraş Vakti diyor muyuz?

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

Bunlar için 24 Haziran’da Cumhurbaş-
kanlığında şahsıma, milletvekilliğinde AK 
Parti’ye mührü basıyor muyuz?

Hanımlar!..

24 Haziran’a kadar gece gündüz çalışıyor 
muyuz?

Gençler!..

24 Haziran’a kadar tüm gençlerimize AK 
Parti’yi anlatıyor muyuz?

Elhamdülillah… Rabbim birliğimizi, bera-
berliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin.

Değerli kardeşlerim,

Sevgili Edeler,

Bakınız siyaset gönül işidir, sevda işidir, 
aşk işidir. Siyaset; belli ilkelerle, prensip-
lerle, belli değerlerle yapılan, yapılması 
gereken bir vazifedir. Ahlakı, değeri, omur-
gası olmayan siyasetin ne ülkeye, ne de 
millete bir faydası olur. Rüzgârgülü gibi 
esintiye göre yön değiştiren bir siyasi an-
layışın varacağı yer ilkesizlik bataklığıdır. 
Tarih boyunca Türk siyasetinin seviyesini 
düşürenler, politikayı ikbal kapısı olarak 
gören haramzadeler olmuştur. Ülkemiz-
de siyasete irtifa kaybettirenler, üç-beş oy 
uğruna haysiyetlerini dahi pazara çıkaran 
muhterislerdir. Türkiye’de milletimizin 
umut kapısı olan siyaset mekanizmasına 
en büyük darbe, gerektiğinde yılanla çu-
vala girebilecek kadar gözünü hırs, kin ve 
nefret bürüyen kifayetsizler tarafından vu-
rulmuştur. 

AK Parti olarak 16 yıl boyunca sadece ülke-
mizi büyütmedik, aynı zamanda bu kokuş-
muş anlayışla da mücadele ettik. Bir taraf-
tan vatandaşlarımızın hayat standardını 
yükseltirken, aynı zamanda da ülkemizde 
siyasetin kalibresini, kalitesini de artırdık. 
Ancak Türkiye’de muhalefetin niteliğini 
bir türlü yükseltemedik. Onca çabamıza 
rağmen, onca gayretimize rağmen Türki-
ye’deki muhalefet açığını bir türlü kapa-
tamadık. Maalesef ülkemizde her seçimde 
çıtayı, seviyeyi biraz daha aşağı çeken bir 
muhalefet anlayışı var.
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Şimdi buradan Bay Muharrem’e soruyo-
rum; eğer sandıktan birinci çıkamazsan 
siyaseti bırakıyor musun? Bay Kemal seni 
başından def etmek için aday gösterdi. 

Sizler de takip ediyorsunuz. Bugüne ka-
dar muhalefet cephesinden dişe dokunur 
bir icraat duydunuz mu? Bunların terörle 
mücadele konusunda bir şey söylediğini 
duydunuz mu? Bay Muharrem aday olun-
ca ilk ziyaret ettiği yer neresi? Edirne ceza-
evi… Arkasına terör örgütünü alan kişiyi 
ziyaret ediyor. Şimdi CHP’ye gönül veren 
kardeşlerime sesleniyorum: Terör des-
tekçisi bir kişiyi ziyaret eden bu adaya oy 
vermeye nasıl eliniz gidecek? Ankara’dan 
İstanbul’a sözde adalet yürüyüşünde, Bay 
Kemal’le omuz omuza yürüyen terör örgü-
tü destekçilerini nasıl bir kenara koyacak-
sınız? Kahramanmaraş’taki CHP’ye gönül 
veren kardeşlerimin de bu konuda farklı 
düşündüğüne ve onlara gereken dersi ve-
receklerine inanıyorum. Aynı şekilde Sa-
adet Partisi’ne, İyi Parti’ye, HDP’ye gönül 
verenlere de sesleniyorum: Gelin yanlışa 
düşmeyin, oyunuzu ülkenin birliği, bera-
berliği ve kardeşliği için kullanın. 

Münbiç Terör Örgütünden 
Temizleniyor

Muhalefetin adaylarından şehir hastane-
lerini kapatmak, havalimanı inşatlarını 
durdurmak dışında bir proje işittiniz mi? 
Hakaret, bühtan ve yalan dışında bir ke-
lamlarına şahit oldunuz mu? FETÖ’yle ve 
PKK’yla ilgili bir açıklamalarını duydunuz 
mu? Bize ne diyorlar? Afrin’e, Cerablus’a 

girmeyin. Hatta hatta daha da ileri giden 
Bay Muharrem, “Kandil’e bunlar gidemez” 
dedi. Biz Kandil’de 10 önemli noktayı 20 
uçakla vurduk. İkinci operasyonda bölü-
cü örgütün liderler toplantısını vurduk,  
35 tane önemli ismi orada bitirdik. Sen ne 
diyorsun? Biz sizin gibi Amerika’dan ge-
lecek telefonları beklemiyoruz, kararımı-
zı verdiğimiz anda adımı atarız. Afrin’de 
de, Cerablus’ta da adımı attık, işi bitirdik. 
Bakınız, Dışişleri Bakanımın, Amerika 
Dışişleri Bakanıyla görüşmeleri neticesi 
Münbiç terör örgütünden temizleniyor. 
Bizim askerlerimiz Türk bayrağıyla şimdi 
Münbiç’te devriye görevi yapıyor. Bu saye-
de Araplar Münbiç’e yeniden dönüyor. İşte 
biz buyuz. Bay Muharrem, Bay Kemal, siz 
bu işlerden anlamazsınız, bu iş sizin har-
cınız değil. Bu Yıkım Ekibi’nin Türkiye’yi 
kalkındırmak bir niyetleri yok. Bunlar 
günü kurtarmanın, birilerine şirin gözük-
menin derdindeler.

Kardeşlerim,

Bay Muharrem 2 aydır sağda-solda konu-
şuyor. Şimdiye kadar asılsız bilgilerle bi-
zim projelerimizi kötülemekten başka bir 
söz söylemedi. Bolca yalan söyledi, bolca 
iftira attı, bolca haysiyet cellatlığı yaptı. 
Kimi zaman ben, kimi zaman bakanları-
mız, kimi zaman da bizzat Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu, Bay Muharrem’in yalanlarını 
yüzüne vurdu. Ancak Bay Muharrem bi-
zim kendisine sorduğumuz soruların hiç-
birini cevaplamaya cesaret edemedi. 

Şimdi ben bir kez de Maraş’tan Bay 
Muharrem’e soruyorum. Bay Muharrem 
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bugüne kadar bölücü terör örgününe dair 
çıkıp, doğru düzgün bir laf etmedin. Konu 
terör olunca ya topu taca attın, ya da örgü-
tün diliyle konuştun. Bak biz terörün beli-
ni nasıl kırdığımızı hem örnekleriyle anla-
tıyor, hem de Kandil’den Afrin’e, Kato’dan 
Cerablus’a kadar sahada bizzat gösteri-
yoruz. Şimdi de Münbiç’i teröristlerden 
temizliyoruz. Sizin itirazlarınıza rağmen 
güvenli hale getirdiğimiz bu bölgelere Su-
riyeli kardeşlerimiz geri dönüyor. Senin 
“yok” dediğin teröristleri geçen hafta top-
lantı halindeyken bulduk,  çoğu üst düzey 
35 teröristi bir gecede etkisiz hale getirdik.  
İnşallah terör bataklığını kurutacak, mille-
timizi bu beladan tamamen kurtaracağız.

Peki, sen terörü, kapısından ayrılmadığın 
Edirne’deki provokatörü yargıdan kaçıra-
rak mı çözeceksin? Sen terör sorununu, 
Suriye’nin kuzeyini tamamen bölücü örgü-
te bırakarak mı çözüme kavuşturacaksın? 
Sen terörle Afrin kahramanlarına dil uza-
tarak mı mücadele edeceksin? Paşa keyfin 
için, canlarını hiçe sayan Mehmetçiğin 
moralini bozarak mı Kandil’i terörden te-
mizleyeceksin? Sen terörü, beraber miting 
yaptığın, oy pazarlığı yaptığın bölücü ör-
gütün siyasi uzantılarına koltuk vererek 
mi çözeceksin? Sen FETÖ’yü, 15 Temmuz 
gecesi 251 vatandaşımızı şehit eden al-
çakları sokaklara salarak mı bitireceksin? 
Amerika’dan gelen telefonlarla mı FETÖ 
ile mücadele edeceksin? Bizim inşa ettiği-
miz yolları, limanları, şehir hastanelerini, 
fabrikaları kapatarak mı ülkeyi büyütecek-
sin? Dershanende olduğu gibi emekçinin 
hakkını gasp ederek mi milleti zenginleş-
tireceksin? Kamuda ve okullarda tekrar 

başörtüsünü yasaklayarak mı bu ülkede 
özgürlükleri artıracaksın? “İsraf ” dediğin 
imam hatiplerin kapısına kilit vurarak mı 
eğitimde kaliteyi artıracaksın? meslek li-
seleri için katsayı zulmünü tekrar geri ge-
tirerek mi üniversiteye girişte adaleti sağ-
layacaksın? Milletin rızkını faiz lobilerine 
peşkeş çekerek mi Türkiye’yi büyütecek-
sin? Bizim yaptığımız İHA’ları, SİHA’ları, 
tankları, silahları çöpe atarak mı bu ülkeyi 
savunacaksın? Bizim açtığımız havaliman-
larını kapatarak, bölünmüş yolları bozarak 
mı turizmi geliştireceksin? Bay Muharrem 
bu sorulara cevap vermek yerine, laf cam-
bazlığı yapıyor. Çünkü ortada projesi yok, 
vizyonu yok, hedefi yok.

Bay Muharrem, hanımefendiyi ve Temel 
Efendiyi yardımcısı sıfatıyla yanına ala-
cakmış. Aslında onlara “Destek verirseniz, 
iki koltuk sizindir” demek istiyor. Bu teklif 
rüşvet-i kelamdır. 

Bay Muharrem başörtüye karşı değilmiş! 
Başörtü yasağını da Bay Kemal kaldırmış!  
Yalan söyleme, dürüst ol dürüst. Benim 
kızlarım, yeğenlerim imam hatip kapısın-
da tacize uğradılar. Ülkemin üniversite-
lerinde kızlarım okuyamadı, yurt dışına 
göndermek durumunda kaldım. Bana 
yabancı ülkelerin devlet başkanları, “Bu 
nasıl iş, kızların neden ABD’de okuyor?” 
diye sorular yönelttiler. Başörtüsünden 
dolayı Türkiye’de okuyamadıklarını söyle-
yince de şaşırdılar. Allah’a şükürler olsun, 
Türkiye’de başörtüsünü sorununu çözdük. 
Kızlarımız başörtüsüyle okuyup, kamuda 
çalışabiliyorlar. 
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Devlet Yönetmek, Gerektiğinde 
Kefeni Giyip Milletinin Önüne 
Düşecek Cesaret İster

Kardeşlerim,

Devlet yönetmek, basiret ister, feraset is-
ter, sabır, kararlılık ister. Devlet yönetmek, 
milletinin emanetini yere düşürmemek 
için dirayet ister. Devlet yönetmek, gerek-
tiğinde kefeni giyip milletinin önüne dü-
şecek cesaret ister. Devlet yönetmek, 15 
Temmuz’da olduğu gibi tanklara meydan 
okuyacak mangal gibi yürek ister. Dar-
be şakşakçılarından devlet adamı olmaz. 
Tankların arasından sıvışanlardan devlet 
adamı olmaz. Bölücü örgüte şirinlik yapan-
lardan devlet adamı olmaz. FETÖ’cülere 
kırk takla atanlardan devlet adamı olmaz. 
Emekçilerinin hakkına el uzatan haramza-
delere bırakın devleti, dükkân bile emanet 
edilmez.

Şunun şurasında seçimlere 2 gün kaldı… 
İnşallah Pazar günü hep beraber sandığa 
gidecek, hür irademizle oylarımızı kulla-
nacağız. Siz bizi çok iyi tanıyorsunuz. 40 
yıldır siyasetin içindeyiz, sizlerin huzu-
rundayız. Bizim Türkiye’yi 16 yılda nere-
den nereye getirdiğimizi çok iyi biliyorsu-
nuz. Bugüne kadar Rabbim lütfetti sizlere 
hizmet ettik. Allah’a hamdolsun sizlerin 
emanetini asla yere düşürmedik. Sizin ira-
denizi terör örgütlerine peşkeş çekmedik. 
Makam-mevki uğruna zalimler önünde 
eğilip, bükülmedik. Fakir-fukaranın hak-
kını lobilerin ceplerine akıtmadık. Dar-
beciler karşısında korkmadık, sinmedik, 

tek bir adım dahi geri atmadık. Bölgemizi 
emperyalistlerin kanlı, kirli, kaos senar-
yolarına kurban etmedik. Dünyanın dört 
ucunda umudunu bize bağlamış, gözünü 
ve gönlünü bize dikmiş kardeşlerimize 
kesinlikle sırtımızı dönmedik. Birleşmiş 
Milletler’de Dünya 5’ten Büyüktür diyerek 
tavrımızı ortaya koyduk. Davos’ta, İsrail’e, 
Siyonistlere “One Minute” diyerek tavrımı-
zı ortaya koyduk. 

Allah ömür, milletim de yetki verdikçe siz-
lerin hizmetinde olmaya devam edeceğim. 
Önümüzdeki 5 yıl süresince milletine, ül-
kesine hizmet için daha çok koşan, koştu-
ran bir Tayyip Erdoğan göreceksiniz. Önü-
müzdeki 5 yıl; kardeşlik, birlik, beraberlik 
için daha çok mücadele eden bir Tayyip 
Erdoğan göreceksiniz. Önümüzdeki 5 yıl; 
Türkiye’yi 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 
vizyonuyla buluşturmak için daha fazla 
çalışan bir Tayyip Erdoğan göreceksiniz. 
Önümüzdeki 5 yıl; tüm dünyada barış ve 
adaletin hâkim olması için sesini daha çok 
yükselten bir Tayyip Erdoğan göreceksi-
niz. Önümüzdeki 5 yıl; Maraş’ın kalkınma-
sı, ilerlemesi, güçlenmesi için daha fazla 
ter döken bir Tayyip Erdoğan göreceksi-
niz. 40 yıldır olduğu gibi bundan sonra 
da kavline, ahdine sadık bir Tayyip Erdo-
ğan göreceksiniz. Türkiye’yi bölgesinde ve 
dünyada en güzel şekilde temsil eden bir 
Tayyip Erdoğan göreceksiniz. Tarihi şanlı 
zaferler dolu bu aziz milletin hakkını-hu-
kukunu her yerde cesaretle savunan bir 
Tayyip Erdoğan göreceksiniz. Sizlerden, 
milletimden işte bunun için destek istiyo-
rum. Sizlerden özellikle sandıklara sahip 
çıkmanızı bekliyorum.
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Yurtdışındaki kardeşlerim maşallah üzer-
lerine düşeni yaptı. Onca engele, tehdide, 
baskıya rağmen gittiler oylarını kullandı-
lar. Hamdolsun bu yıl yurtdışında rekor 
düzeyde bir katılım oldu. Ben kendilerine 
Maraş’tan teşekkür ediyorum. Böyle bir 
milletin evladı olduğum için her zaman 
gurur duyuyorum.

Şimdi sıra bizde… Şimdi sıra Maraşlı kar-
deşlerimde… Pazar günü mutlaka sandığa 
gidiyor, oyumuzu kullanıyoruz. Giderken 
yanımızda muhakkak bir eşimizi, dostu-
muzu, akrabamızı da götürüyoruz. Özel-
likle genç kardeşlerimden ben olağanüstü 
çaba bekliyorum.

Şimdi tüm Maraş’a soruyorum.

Kahramanmaraş!

İrade, Erdem ve Cesaretle Şahlanan bir 
Maraş için sandığa sahip çıkıyor muyuz?

24 Haziran’da Cumhur İttifakı’nı zirveye 
taşıyor muyuz?

24 Haziran’da Güçlü Meclis için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi destekliyor muyuz?

24 Haziran’da Güçlü Hükümet için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi destekliyor muyuz?

24 Haziran’da Güçlü Türkiye için Cum-
hurbaşkanlığında şahsımı, Meclis’te AK 
Parti’yi destekliyor muyuz?

Sağ olun, var olun.
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Gaziantep!..

“Vurun Antepliler namus günüdür” çağrı-
sına kulak verip, Gazi’likle müşerref olan 
Antep!..

Karayılan’ın, Şehit Kamil’in, Şahin Bey’in 
şehri Gaziantep!..

Namını cesaretinden, fedakârlığından 
alan Gaziantep!..

Tarihin, kültürün, türkülerin, Evliya 
Çelebi’nin deyimiyle “Tatlı yediği için tatlı 
dillerin” şehri Gaziantep!..

Sanayinin, ticaretin, tarımın, fıstığın, eme-
ğin, alın terinin şehri Gaziantep!..

Bir Dershaneyi  
İşletemeyene, Türkiye  

Emanet Edilir mi?

AK Parti Gaziantep Mitingi | Gaziantep | 21 Haziran 2018
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Göğe yükselen minarelerinden günde 5 va-
kit okunan ezanlarıyla İslam’ın sancaktarı 
Gaziantep!.. 

Ensar kardeşliğinin günümüzdeki temsil-
cisi Gaziantep!..

Seni gönülden selamlıyorum Gaziantep!..

Bugün yine çok güzelsin, yine çok coşkulu-
sun, yine çok vefalısın Gaziantep!..

Buradan sizler aracılığıyla, Gaziantep’in 
tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki kar-
deşlerime selamlarımı yolluyorum.  Fab-
rikada emek veren işçisinden fıstık bahçe-
sinde ter döken çiftçisine kadar kendisinin 
ve ailesinin nafakasını çıkarmak, şehrine 
ve ülkesine katkıda bulunmak için çalışan 
tüm Gazianteplileri selamlıyorum. 

Türkiye’de üretim durdu diyenler, gelip 
Gaziantep’e baksınlar. Organize Sanayi 
Bölgemizde, sadece yeni başkanımızın dö-
neminde, yani 15 Temmuz’dan bu yana 
4,5 milyar liralık bir yatırımla 150 fabrika 
hizmete girdi. Ey Muharrem, ey Kemal, ya 
siz nerede geziyorsunuz? Uzaydasınız gali-
ba… Bereket şehri Gaziantep, diğer şehir-
lerimizden sürekli göç alan bir yer. Bunun 
için Gaziantep kardeşliğin, farklılıkları bir 
arada yaşatmanın değerini çok iyi bilir. 
Hele ki yönetimine kadın eli değmiş bir 
Gaziantep, bunu çok daha iyi bilir. Suriyeli 
kardeşleri canlarını kurtarmak için ülke-
mize geldiğinde, onlara ilk ve en sıkı sahip 
çıkan yerlerin başında Gaziantep geliyor.

Zırhlı Taşıyıcılarımız 
Münbiç’e Girdi

Önce Cerablus’tan başladık ve El Bab’a ka-
dar indik. Sonra Afrin’e yöneldik. Şimdi 
Münbiç’i temizliyoruz. Bu arada İdlib’te 
12 gözlem noktası kurduk. Suriye’yi adım 
adım, hem Gaziantepli kardeşlerimizin 
huzur içinde yaşaması, hem de Suriyeli 
kardeşlerimizin güvenle evlerine döne-
bilecekleri bir yer haline getiriyoruz. Şu 
ana kadar ülkelerine dönen Suriyelilerin 
sayısı 200 bini buldu. Afrin’deki temizliği 
bitirdiğimizde ve Münbiç’te Amerika’yla 
vardığımız anlaşmanın diğer safhalarına 
geçtiğimizde, buralara çok daha fazla sayı-
da Suriyelinin döneceğini biliyoruz. Ne di-
yordu Bay Muharrem? “Hükümet İran’la, 
Amerika’yla, Irak’la anlaştı mı?” Bay Mu-
harrem, sen bu işlerden anlamazsın, daha 
çook tedrisimizden geçmen lazım. Biz attı-
ğımız her adımı bilerek atarız. Fırat’ın ba-
tısında Rusya ve İran’la işbirliği yaptık, do-
ğusunda ise Irak ile İran ile çalışmalarımızı 
sürdürdük. Şimdi de koalisyon güçleriyle 
işbirliğini sürdürüyoruz. Dışişleri Bakanı-
mın, Amerika Dışişleri Bakanıyla görüş-
meleri neticesi Münbiç konusunda bir an-
laşmaya varıldı.  PYD ve YPG Münbiç’ten 
çıkacak, Fırat’ın doğusuna gidecek. Şimdi 
çekilmeye başladılar mı? Başladılar. Zırhlı 
taşıyıcılarımız şu anda Münbiç’e girdi mi? 
Girdi. Nerede yatıyorsun Muharrem? Sen 
bunları görmüyor musun? Bunların gözle-
ri var görmez, kulakları var duymaz, dilleri 
var konuşmaz. 
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Bunlar bize “Afrin’e girmeyin” dediler, gir-
dik.  Afrin’de 4 bin 700’e yakın teröristi 
etkisiz hale getirdik. Cerablus’ta ise 3 bine 
yakın DEAŞ’lıyı derdest ettik. Şimdi de ne-
redeyiz? Kandil’de. Peki Kandil’de ne yap-
tık? İlk etapta 20 uçakla 10 noktayı vur-
duk. Dedik yetmez, ikinci bir operasyon 
yaptık. İkinci operasyonda uçaklarımız, 
toplantı halinde bulanan lider kadrodan 
35 teröristi vurdu.  Biz izne tabi değiliz, ka-
rarımızı kendimiz veririz. 

Seçimin hemen ardından sınırlarımıza ya-
kın yerlerden başlayarak, tüm Suriye top-
raklarını güvenli hale getirmeyi ve misafir-
lerimizin tamamının evlerine dönmelerini 
sağlamayı hedefliyoruz. Ama bunun için 
önce 24 Haziran’ı sağ-salim geçirmemiz 
gerekiyor. 

Suriye’nin istikrarı Türkiye’nin güçlü ol-
masına bağlıdır. Aksi takdirde Suriye’yi 
paramparça edecekler. Bununla kalma-
yacak, sınırlarımız boyunca kuracakları 
terör devletiyle bizi de sürekli huzursuz 
edecekler. Allah’ın izni, milletimizin des-
teğiyle buna asla izin vermeyeceğiz. Son 2 
yılda yaptığımız hamlelerle, bu fitne zin-
cirini pek çok yerinden kırmayı başardık. 
Bundan sonra işimiz, inşallah daha kolay. 
Yeter ki kendi içimizde bir kazaya meydan 
vermeyelim. 

Türkiye’nin demokraside ve ekonomide 
geldiği yeri hazmedemeyenlerin oyunla-
rını milletimizle birlikte bugüne kadar 
hep bozduk, 24 Haziran’da da bozacağız. 
Bu bakımdan Gaziantep’in desteği bizim 
için önemli… Gaziantep, sadece bu şehir 

demek değildir. Gaziantep aynı zamanda 
tüm bu bölgenin ve ülkemizin kılavuzu-
dur. Gaziantep doğru istikamette giderse, 
bölgemiz de, ülkemiz de doğru istikamette 
gider. Bugüne kadar girdiğimiz hiçbir mü-
cadelede bizi yalnız bırakmadınız. Şimdi 
bir kez daha desteğinize, hem de rekor dü-
zeyde bir desteğinize ihtiyacımız var. Siz 
bize 24 Haziran’da desteği ve yetkiyi verin, 
başladığımız işi bitirelim. 

Gaziantep!..

24 Haziran’da bir kez daha ve çok daha 
güçlü bir şekilde bu kardeşinizin yanında 
olmaya hazır mıyız?

Cumhur İttifakını desteklemeye hazır mıyız?

Güçlü Meclis için hazır mıyız?

Güçlü Hükümet için hazır mıyız?

Güçlü Türkiye için hazır mıyız?

Gaziantep!..

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Gaziantep Vakti diyor muyuz? 

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

İrade, Erdem ve Cesaretle Türkiye’yi Şah-
landırıyor muyuz?

Maşallah… İşte benim bildiğim, tanıdığım, 
her mücadelemde gözüm kapalı sırtımı 
dayadığım Gaziantep budur. Rabbim hepi-
nizden razı olsun. 
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Öğretmenlerinin SSK Primini 
Ödeyemeyene, Türkiye Teslim 
Edilir mi?

Kardeşlerim,

Gaziantep yatırım nedir, üretim nedir, ihra-
cat-ithalat nedir, istihdam nedir, emek ne-
dir, sermaye nedir çok iyi bilir. Bunun için 
bizim yaptığımız yatırımların, ülkemize ve 
şehirlerimize kazandırdığımız hizmetlerin 
kıymetini en iyi Gaziantep bilir. Son 16 yıl-
da Gaziantep’e toplam 30,3 milyar (katril-
yon) lira tutarında yatırım yaptık.

Eğitimde, 10 bin 500 yeni derslik inşa et-
tik. İlk ve ortaokulda okuyan ihtiyaç sahibi 
Gaziantepli öğrencilerimize 240 milyon 
(trilyon) lira tutarında eğitim bursu öde-
dik. Şehrimize ikinci devlet üniversitesi 
olan Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniver-
sitesini kazandırdık. Yükseköğrenim öğ-
rencilerimiz için 9 bin 372 kişi kapasiteli 
yurt binalarını hizmete açtık. Önümüzde-
ki birkaç yıl içinde 2 tane Gaziantep’te, bir 
tane Nizip’te olmak üzere toplamda 2 bin 
250 kişi kapasiteli yeni yurt binaları daha 
hizmete sunuyoruz.

Gaziantep’e 33 bin seyirci kapasiteli bir 
stadyum yaptık. Eski stadın yerini de Mil-
let Bahçesi yapıyoruz. Millet Bahçesiyle 
birlikte buraya güzel bir de cami yapaca-
ğız. Camimizin finansörünü bulduk, finan-
sör şu an karşımda duruyor. Abdülkadir 
Konukoğlu Bey… Cami inşaatına bir an 
önce başlamamız lazım. Bu eser dünyada 
bir numara olacak.

Rahmetli Hasan Celal Güzel ağabeyimizin 
adı verilen ve 250 dönümlük bir alanda 
kurulan Kültür ve Spor Vadisini, özellikle 
kentin doğusundaki mahallelerimiz için 
çok büyük bir hizmet olarak görüyorum. 
Bu parkta, sadece çocuklarımıza hizmet ve-
ren bir Millet Kıraathanesi de bulunuyor. 
Bunun yanı sıra, Şahinbey’de ülkemizin en 
büyüklerinden olan 1.700 dönümlük Yeşil 
Vadi, Şehitkamil’de 400 dönümlük Dülük 
Baba, tam birer Millet Bahçesi örneği ola-
rak şehrimize hizmet veriyor. Bu vesiley-
le Hasan Celal Güzel ağabeyimize bir kez 
daha Allah’tan rahmet diliyorum. 

Sağlıkta, 16’sı hastane olmak üzere top-
lam 76 adet tesis inşa ettik. 300’er yataklı 
Şehitkâmil ve Gaziantep Devlet Hastane-
leri, 200 yataklı Gaziantep Çocuk Hasta-
lıkları Hastanesi, 100’er yataklı İslâhiye ve 
Nizip Devlet Hastaneleri bunlardan birka-
çı… Ayrıca, 8 adet sağlık tesisimizin inşası 
sürüyor. Gaziantep’e, 7 ayrı ihtisas alanın-
dan oluşan toplam 1.875 yataklı bir şehir 
hastanesi yapıyoruz. Şehir hastanemizi in-
şallah önümüzdeki yıl hizmete sunuyoruz. 
Ayrıca, Gaziantep’e yapacağımız 34 sağlık 
tesisi projemiz daha var. 

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit ya-
kınlarımıza, gazilerimize, engellilerimize, 
yaşlılarımıza 3,4 milyar (katrilyon) lira tu-
tarında kaynak aktardık.

TOKİ kanalıyla Gaziantep’e 20 bin 813 
konut projesini hayata geçirdik. İmar Ba-
rışıyla, ülkemizin her yerinde olduğu gibi 
Gaziantep’te de vatandaşlarımızın çok 
önemli bir sıkıntısını çözüyoruz. 
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Bay Muharrem, Pazar günü milletim sana 
bir ders verecek. Birinci çıkamadığın tak-
dirde siyasete eyvallah diyor musun? 
Şimdi seni de göreceğiz. Siz aynı rahleden 
geliyorsunuz, dolayısıyla değişen bir şey 
olmaz. Bir dershaneyi işletemeyene, Tür-
kiye emanet edilir mi? Öğretmenlerinin 
SSK primini ödeyemeyene, Türkiye teslim 
edilir mi? Hele hele misafirhanede çalı-
şan bir memura ağız dolusu küfürler eden 
birine Türkiye teslim edilir mi?  Bunlar-
da edep-adap diye bir şey yok. Onun için 
CHP’ye gönül veren kardeşlerime sesle-
niyorum: Türkiye’nin yönetimini, ahlaki 
değerler noktasında ideal olanlara vermek 
durumundayız. Ahlaki noktada kendini 
ispat edemeyenlere bu ülke teslim edile-
mez. Edirne cezaevinden icazet alan Bay 
Muharrem’e benim halkım oy vermez. 

Gaziantep’e 79 yılda sadece 116 kilometre 
bölünmüş yol yapılmıştı, biz buna 280 kilo-
metre daha ilave ettik. Toplam maliyeti 800 
milyon (trilyon) lira olan 11 adet yol proje-
mizin yapımı devam ediyor. Yapımı devam 
eden Nizip-Karkamış yolu,  Islahiye-Hassa-
Kırıkhan yolu, Kahramanmaraş-Nurdağı 
yolu ve Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep 
yolu önümüzdeki yıl tamamlanıyor. Gazi-
antep-Kilis Ayrımı-Oğuzeli-Karkamış yolu, 
Osmaniye-Nurdağı yolu, Gaziantep-Nizip-
Birecik-Diyarbakır yolu ve Nurdağı-Musa-
beyli-Kilis Ayrımı yolu ise bir sonraki yıl 
tamamlanıyor. Artık bu bölgede düz ovada 
yol yapmak bizi kesmiyor. Şimdi gözümü-
zü Amanos dağlarına diktik. Orası için, 
bünyesinde 19 kilometre uzunluğunda 4 
adet tünelin, 1 adet viyadüğün, 4 adet köp-
rünün olduğu dev bir proje hazırlıyoruz. 

Projemiz, Amanos Dağlarının Batı cephe-
sindeki Hatay-Dörtyol’dan başlayacak, Pa-
yas Çayı vadisini kullanarak Amanos Dağ-
larını tünelle geçecek ve Hassa-Kırıkhan 
yoluna bağlanacak. Böylece Gaziantep ile 
İskenderun Limanı arasındaki mesafeyi 
85 kilometre kısaltıyoruz. 

Maliyeti 1,7 milyar (katrilyon) lira olan 
Dörtyol-Hassa Yolu Projesiyle bölgemizde 
yeni bir sanayi ve ticaret aksı oluşturmayı 
hedefliyoruz. Projenin bu taraftaki ucun-
da yer alan Polateli’ne de dev bir endüstri 
bölgesi kuruyoruz. Projeyi bu yılın yatırım 
programına aldık, gerekli altyapı çalışma-
ları tamamlanır tamamlanmaz inşasına 
başlıyoruz.

Çiftçilerimize 1,4 Milyar Liralık 
Tarımsal Destek Verdik

Gaziantep-Osmaniye-İncirlik-Adana-Mer-
sin hızlı tren projemizin yapım çalışmaları 
etap etap devam ediyor. Bu hattın bir ucu 
Kahramanmaraş’a, öteki ucu Şanlıurfa, 
Diyarbakır, Mardin istikametine devam 
edecek. Böylece Gaziantep’i İstanbul ve 
Ankara başta olmak üzere, tüm Türkiye’ye 
hızlı trenle bağlıyoruz. Proje tamamlandı-
ğında Gaziantep-Kahramanmaraş arası 53 
dakika, Gaziantep-Osmaniye arası 1 saat, 
Gaziantep-Adana arası 1,5 saat, Gazian-
tep-Mersin arası 2 saat sürecek. GAZİRAY, 
hem metro standartlarında kent içi ulaşı-
ma hem de hızlı tren bağlantısı ile şehir-
lerarası ulaşıma hizmet verecek, günlük 
100 bin yolcu taşıyacak bir proje. İnşası 
süren GAZİRAY’ı inşallah önümüzdeki yıl 
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tamamlıyoruz. Ayrıca bir de Gaziantep’e 
Gar-Düztepe-Şehir Hastanesi arasında bir 
metro hattı kazandırıyoruz.  İlk etabının 
temeli bu yılın sonuna kadar atılacak. Met-
ronun ikinci etabı olan Gar-Üniversite hat-
tının inşası da önümüzdeki yıl başlayacak. 

Gaziantep Havalimanının yolcu sayısı 
2002 yılında 223 bin iken, 2017 yılında 
yaklaşık 3 milyona ulaştı. Gaziantep Hava-
limanını yıllık 5 milyon yolcu kapasitesine 
çıkarmak için 283 milyon (trilyon) lira ma-
liyetle yeni bir terminal binası, apron ve 
ihtiyaca cevap verecek bir otopark yapıyo-
ruz. İnşasına bu yıl başlayıp, iki yıla kadar 
da tamamlamayı hedefliyoruz.

Gaziantep’in uzun vadeli içme 
suyu ihtiyacını karşılamak için  
Düzbağ Barajı, Düzbağ Regülatörü ve İçme 
suyu İsale Hattını inşa ediyoruz. Ülkemi-
zin en büyük içme suyu projelerinden biri 
olan ve 1 milyar (katrilyon) 250 milyon 
(trilyon) lira maliyetindeki bu projenin 
temelini geçen yıl attık. Düzbağ Barajın-
dan alınacak su  ile Gaziantep’in 2050 yı-
lına kadar içmesuyu ihtiyacı karşılanacak. 
Gaziantep’e 4 baraj ve 2 gölet inşa ettik, 3 
baraj ve 2 gölet daha inşa ediyoruz. Doğan-
pınar Barajı inşaat çalışmalarında sona ge-
lindi. Ayrıca İslahiye Güneş Barajı, İslahiye 
Yesemek Barajı, Nurdağı Hamidiye Göleti 
ve Şahinbey Burç Çamlık Göletinin inşaat-
ları devam ediyor.

Son 16 yılda Gaziantep’te 197 bin dekar-
dan fazla araziyi sulamaya açtık. Yapımı 
devam eden sulama tesisleriyle 240 bin 
dekar arazi sulanacak.

Gaziantepli çiftçilerimize toplam 1,4 mil-
yar (katrilyon) liralık tarımsal destek ver-
dik. Gaziantep’te 9 tarımsal ovamızı sit ala-
nı olarak koruma altına aldık.

Bugüne kadar toplam 149 bin vatandaşı-
mızı İŞKUR aracılığıyla iş sahibi yaptık. 
Verdiğimiz 1,9 milyar (katrilyon) lira tuta-
rındaki teşviklerle Gaziantepli işverenimi-
ze ve sigortalılarımıza destek sağladık.

Gaziantep’teki Organize Sanayi Bölgelerin-
de 140 bin kişi istihdam ediliyor. Bu bölge-
lerin ihracatı, 16 yılda 7 kat arttı.  Dülük-
Organize Sanayi Bölgesi tüneliyle, sanayi 
bölgelerimizi birleştireceğiz. Uluslararası 
bir fuar merkeziyle, Gaziantep’in bölgesel 
ve küresel üretim gücünü destekleyeceğiz. 
Sanayi ve ticaret sektörümüze hizmet ve-
recek gümrüklü bir lojistik üssü kuracağız. 
Şehrimize 2 Teknokent, 7 Ar-Ge ve 3 Tasa-
rım Merkezi kazandırdık. Şimdi de yapay 
zeka, uzay ve enerji üzerine kurulu bir Bi-
lim Merkezi yapacağız. 

Gaziantep turizmde de marka şehir olma 
yolunda ilerliyor. Şehre gelen turist sayısı 
1 milyonu buldu. Tarihimizi en doğru şe-
kilde yansıtacağına inandığım Panorama 
Müzesi gibi eserlerle, şehrimizin turizm 
potansiyelini güçlendiriyoruz. Gaziantep, 
kendisine yapılan her hizmeti katbekat 
fazlasıyla geri ödeyen bir şehirdir. Bundan 
dolayı sizler için ne yapsak azdır. 

Gaziantep!..

24 Haziran’da tercihimizi bir kez daha hiz-
met siyasetinden yana kullanıyor muyuz?



Recep Tayyip ERDOĞAN

666

Vakit Birlik Vakti diyor muyuz?

Vakit Gaziantep Vakti diyor muyuz?

Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?

Bütün bunlar için 24 Haziran’da Cumhur-
başkanlığında şahsıma, milletvekilliğinde 
AK Parti’ye mührü basıyor muyuz?

Hanımlar!..

24 Haziran’a kadar gece gündüz çalışıyor 
muyuz?

Gençler!..

24 Haziran’a kadar tüm gençlerimize AK 
Parti’yi anlatıyor muyuz?

Pazar günü sandıkları patlatıyor muyuz?

Hay maşallah…

Kardeşlerim,

Türkiye, 24 Haziran’da sadece bir Cum-
hurbaşkanı ve 600 milletvekili seçmekle 
kalmayacak. Aynı zamanda Pazar günü, 
ülkemizin gelecek asırdaki istikametini de 
belirleyeceğiz. Sizlerden şu muhasebeyi 
yapmanızı istiyorum. Ülkemiz, sadece son 
5 yılda maruz kaldığı saldırılara, kurulan 
tezgâhlara, oynanan oyunlara eski demok-
rasisiyle, eski ekonomisiyle, eski siyasetçi-
leriyle yakalanmış olsaydı, ne olurdu? Bu-
gün döviz şöyle oldu, faiz böyle oldu diye 
üzülüyoruz. Peki, aynı sıkıntıları, eski Tür-
kiye şartlarında yaşamış olsaydık başımıza 

ne gelirdi? 1994 yıkımını hatırlıyorsunuz 
değil mi? Bir gecede insanların ocaklarına 
nasıl ateş düştüğünü hatırlıyorsunuz değil 
mi? 2001 krizinde, küçük bir siyasi krizin 
ülkemize nasıl bir maliyeti olduğunu ha-
tırlıyorsunuz değil mi?

Gayretleriniz ziyade olsun, neticesi hayr 
olsun. 
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KARTAL

Değerli Kartallılar,

Geçmiş dönemde vatandaşlarımız hasta-
nelerde çok sıkıntı çektiler. Şimdi Pendik 
ve Kartal’daki devlet hastanelerimiz muh-
teşem. Daha idealleriyle geliyoruz. Bir de 
Anadolu yakamıza şehir hastanemizi yapı-
yoruz. Bu hastaneyi Samandıra’da askerî 
havalimanının olduğu yere inşa edeceğiz. 

Böylece Anadolu yakasının sağlık nokta-
sında bir sorunu kalmayacak. Muhalefet 
adaylarından biri çıkmış, “Ben niye şehir 
hastanesi yaptırayım?” diyor. O zaman sen 
ne için geliyorsun? Şehir hastanesi yaptır-
ma, devlet hastanesi yaptırma, ne yaptıra-
caksın ne, onu söyle. Proje söyle, proje...

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne gerek ol-
madığını söyleyenler var.  Ne diyorlar, 
“Onun şöyle ücreti var, bunun böyle ücre-

İstanbul’a, İstanbulluya 
İnanıyorum, Güveniyorum 

 AK Parti İstanbul İlçe Mitingleri | İstanbul | 22/23 Haziran 2018



Recep Tayyip ERDOĞAN

668

ti var.” Kardeşim öyle veya böyle, sen işi-
ne gelen köprüden geç. O pahalı olandan 
geçme, onu özel sektöre yaptırdık. Bu, kay-
nakların çeşitlendirilmesidir. Parası olan 
özel sektörün yaptığı Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nden geçer, diğerleri de öbür köp-
rülerden geçer.  Bay Muharrem, sen onlar-
dan geç. 

20 yıl önce İstanbul Boğazı’nın altından 
Marmaray ve Avrasya Tüneli yapılaca-
ğı söylense, kimse inanır mıydı? Şu anda 
Marmaray’da yolcu sayısı 100 milyonla-
rı aştı. Avrasya Tüneli de şehir ulaşımını 
rahatlattı. Bu sabah eski futbolcu bir ar-
kadaşım beni arayarak, «Şu an Avrasya 
Tüneli’nden geçiyorum, Allah sizden razı 
olsun « dedi. Hakkı teslim edenler var, tes-
lim etmeyenler var. Şu an ben karşımda 
hakkı teslim edenleri görüyorum. 

Hanımlar, gençler, şurada bir günümüz 
kaldı. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gay-
retli olacağız. 

MALTEPE

Değerli Maltepeliler,

Kadıköy’den Kartal’a kadar metro yaptık. 
Ayrıca Avrasya Tüneli ile Marmaray’ı da 
yaparak siz değerli kardeşlerimin hizme-
tine sunduk. Benim Maltepeli kardeşim 
Marmaray’dan istifade ediyor mu? Ediyor. 
Ama bunlar ‘istemezük’ diyor. Hele deni-
zin altından olunca zaten görmüyorlar. 
Yani bunlar bakan kör. Avrasya Tüneli’ni 
de görmüyorlar, çünkü o da denizin altın-
da. Bizim fiilimizin ulaştığı yere, bunların 
hayalleri bile ulaşamaz. 

Biliyorsunuz, biz öğrencilerimize kitapları 
ücretsiz veriyoruz. Muhalefetin adayı da 
çıkmış, “Üniversiteleri ücretsiz yapacağız” 
vaadinde bulunuyor.  Ya senin dünyadan 
haberin yok. Üniversite ücretli mi? Üniver-
site zaten ücretsiz. Harçları kim kaldırdı? 
Biz kaldırdık. 

Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı 
MLKP terör örgütü üyeliğinden dolayı şu 
anda hapis yatıyor.  Düşünün terör örgü-
tü mensupları Maltepe’yi yönetiyor, hale 
bak. Benim Maltepeli kardeşlerim hala bu 
partiye oy mu verecek Allah aşkına! Terör 
örgütü ile bunlar el ele, kol kola yürümedi-
ler mi? Ankara’dan İstanbul’a yürümediler 
mi? Şimdi pazar günü bunlara bir Osmanlı 
tokadı yakışmaz mı?

HDP, Güneydoğu’da partimizin il ve ilçe 
başkanlarını telefonla tehdit ediyormuş. 
Terbiyesiz, eğer sıkıysa gel şehir merkezi-
ne. Telefonla niye bu tehditleri yapıyorsu-
nuz. Öyle Kandil’in tepesinde durmakla bu 
iş olmaz. Oradan telefonla ilçe başkanımı, 
il başkanımı tehdit etmekle bu iş olmaz. 
Artık bunlar geçmişte kaldı. Suruç’ta bir 
adım attınız. Bu adımın bedelini çok daha 
ağır ödeyeceksiniz. Bizim PKK ile müca-
delemiz bundan sonra çok daha kararlı 
gidecek. FETÖ ile mücadelemiz çok daha 
kararlı gidecek.

ATAŞEHİR

Değerli Ataşehirliler, 

Biliyorsunuz, Ataşehir’i biz ilçe yaptık. 
Ataşehir’e merkezi hükûmet olarak 16 
yılda 3 katrilyon lira yatırım yaptık.  Biz 
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Ataşehir’e dokuz farklı raylı sistem kazan-
dırıyoruz. İlçemize günde 300 bin yolcu-
muza hizmet veren Kadıköy-Kartal Met-
ro Hattı’nı kazandırdık mı? Kazandırdık. 
Toplamda 27,3 kilometre uzunluğa sahip 
Dudullu-Bostancı Metro Hattı’nın ve Üm-
raniye-Ataşehir-Göztepe Hattı’nın yapımı 
şu anda devam ediyor. Toplamda 87 kilo-
metre uzunluğa sahip Altunizade-Veysel 
Karani Metro Hattı’nın, Zeytinburnu-Kadı-
köy Hattı’nın, Sancaktepe-Hastane-Ataşe-
hir-Türkiş Blokları Hattı’nın, Libadiye Cad-
desi Havaray Hattı’nın, Ataşehir Ümraniye 
Havaray Hattı’nın ve Kayışdağı Teleferik 
Hattı’nın proje çalışmaları sürüyor. İnşal-
lah bunlarla beraber Ataşehir çok daha 
farklı bir güzelliğe sahip olacak.

Marmaray’dan bugüne kadar acaba 
ne kadar yolcu geçti bilir misiniz? 29 
Ekim 2013’te açtık, o günden bugüne 
Marmaray’dan geçen yolcu sayısı 268 mil-
yon. Ne kadar hayırlı bir hizmet olduğunu 
görüyor musunuz? Ama bazı beyler bu hiz-
metleri gereksiz görüyorlar. Niye? Ya onlar 
böyle bir şeyi yapamaz ki. 

26 Ağustos 2016’da açılan Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü’nden 69 milyon, 20 Aralık 
2016’da açılan Avrasya Tüneli’nden 23 
milyon, 30 Haziran 2016’da açılan Osman-
gazi Köprüsü’nden ise 13 milyon 384 bin 
araç geçti.  

Muhalefet adaylarından biri de, TİKA, 
AFAD gibi kurumlarımızı kapatacağını söy-
lüyor. Hatta MİT’i de satacakmış. Dünyada 
tüm devletler için istihbarat kurumları çok 

önemlidir.  “İstihbaratı satacağım” diyen-
den cumhurbaşkanı olur mu? Bu ne zavallı-
lıktır, bundan devlet yöneticisi olur mu? 

ÜSKÜDAR

Değerli Üsküdarlılar,

Türkiye genelinde 16 yılda 20 bin kilomet-
re yol yaptık. Dağları deldik, Ferhat olduk. 
Şirin’e ulaşmak için dağları deldik. Dün 
Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep’teydim. “Ama-
nosları da deleceğiz” dedim. Amanosları de-
lerek teröristlerin inlerine gireceğiz. Girdik 
mi? Girdik. Giriyor muyuz? Giriyoruz. 

Eğitimde yaptıklarımızı bu ülkede şimdi-
ye kadar hiçbir iktidar gerçekleştireme-
di. Bizim jenerasyon, kitap alamayacak 
durumda eğitim gördü.  Şimdi eğitim yılı 
başladığında sıraların üzerine çocukların 
kitapları konuluyor. Üniversite öğrencile-
rine 470 lira burs veriliyor. Master öğren-
cisi 940 lira alıyor. Doktora öğrencisi de as-
gari ücret alıyor. Bunu yapan biziz. Niye? 
Çünkü bizim iktidarımız yolsuzlukların 
iktidarı değil, Bay Kemal siz yolsuzluklara 
gömüldünüz. 

Türkiye’ye ve İstanbul’a çok büyük eser-
ler kazandırdık. Bay Muharrem acaba 
Marmaray’dan, Avrasya’dan geçti mi? Bay 
Kemal geçti mi? Geçseler bile gizli geçer-
ler. Öyle veya böyle, biz eğitimde, sağlıkta, 
ulaşımda tarihi adımlar attık. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
CHP’nin yönetimindeyken kentte hava kir-
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liği, çöpler ve susuzluk vardı.  Ümraniye’de 
patlayan çöplükte 39 vatandaşımız can 
verdi.  Bunların hesabı sorulmalıdır. Bir 
Üsküdarlı olan Cumhurbaşkanını yalnız 
bırakmayacaksın herhalde.  

Üsküdar!..

Gece gündüz çalışmaya var mıyız? 

İdeolojik yaklaşım içerisinde olanlara san-
dıkta gerekli dersi veriyor muyuz?

SARIYER

Değerli Sarıyerliler,

Şu anda 16 yıllık İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı, Başbakanlık, Cum-
hurbaşkanlığı tecrübesiyle milletimin 
karşısındayım. Diyorum ki, pazar günü 
bu kardeşinize, bu evladınıza 5 yıl daha 
‹devam’ talimatını, icazetini verin. Biz de 
ülkemizi uçurmaya devam edelim. 

Muhalefet adaylarının hiçbirinde dev-
let tecrübesi, devlet deneyimi yok. Sizin 
dükkânınız olsa, burayı bir çırağa teslim 
eder misiniz? Bunlar çırak bile değiller. 
Böyle bir riske girilebilir mi? Ne diyor ge-
nel başkan? “Gel bakalım Muharrem.” Bu 
yaklaşımda olan bir insana, bu ülke teslim 
edilir mi? Aynı genel başkan ne diyecek 
pazardan sonra? “Git bakalım Muharrem.” 
Niye? Çünkü o da neticeyi görüyor. Ama 
ben sizlere güveniyorum, inanıyorum. Bu 
inançla, bu güvenle Allah’ın izniyle pazar-
dan sonra durmak yok diyeceğiz.

Türkiye genelindeki mevcut 6 bin 100 ki-
lometre bölünmüş yola, 16 senede 20 bin 
kilometre ilave ettik. Taksiciler bu işi iyi 
bilir. Onlar bu yolların kahrını çekti. Ama 
UBER’den kurtuldunuz değil mi? Bitti mi 
UBER işi? Bitti. Bir açıklama ile bitti mi? 
Bitti. UBER’in patronu beni ziyaret etmek 
istedi, sizleri kıramazdım, o nedenle kabul 
etmedim. Ama sizden de bir ricam var. Ne 
olur arabalarınız tertemiz, pırıl pırıl olsun. 
Bu noktada bize şikâyet gelmemeli. Beni 
mahcup etmeyin.

Biz özgürlükler hareketiyiz, özgürlükler 
noktasında çok hassasız.  Yok Alevi’ymiş, 
Sünni’ymiş, Türk’müş, Kürt’müş, Laz’mış, 
Çerkez’miş, Gürcü’ymüş Abaza’ymış... Böyle 
bir ayrım bizde yok. Biz yaratılanı Yaradan-
dan ötürü severiz. Bu yola da böyle çıktık. 

GAZİOSMANPAŞA

Değerli Gaziosmanpaşalılar,

AK Parti döneminde sağlık alanında birçok 
projeyi hayata geçirdik. Gaziosmanpaşa 
sağlıkta nasıl? Memnun musunuz? Hasta-
neler var mı? Peki, Bay Kemal’in dönemin-
de nasıldı? Rahmetle Savaş Ay’ın progra-
mını izleyerek, Bay Kemal’in dönemini 
ezberlemişsinizdir. Sağlam girseniz hasta 
çıkardınız, 6 kişilik malum koğuşlar var-
dı. Şimdi 6 kişilik koğuş mu kaldı? Artık 
bir-iki, bilemedin üç kişilik odalar var. O 
dönem, doktor beş ilaç yazsa ikisi var, üçü 
yoktu. Şimdi ilacınızı istediğiniz eczane-
den alabiliyor musun, istediğiniz hastane-
ye gidebiliyor musun? Bunu biz getirdik. 
Fakat Bay Muharrem’in şehir hastaneleri-
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ne aklı ermemiş. Diğerlerinin aklı da zaten 
hiç ermez. “Bu kadar yatırım niye yapılı-
yor?” diyor. Biz insanımıza değer veriyo-
ruz. Biz Kanuni’nin torunlarıyız. Ne diyor 
Kanuni? 

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, 

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.” 

Biz bir sağlıklı nefese, Devlet-i Aliyye-i 
Osmaniyye’yi feda eden ecdadın torunlarıyız. 

Kişi başı milli geliri 3 bin 500 dolardan 11 
bin dolara çıkardık. Şimdi geçmişe bir ba-
kalım… Çocukluğumuzda evimizde buzdo-
labı yoktu, suyu buz kütükleri ile soğutu-
yorduk. Daha sonra da o suları içiyorduk.  
Evlerde çamaşır makinesi yoktu. Şimdi 
çamaşır makinesi olmayan ev kaldı mı? Fı-
rın yoktu. Şimdi fırın olmayan ev kaldı mı? 
Nereden nereye... Arabası olmayan ev kal-
dı mı? Sokaklarda arabaları park edecek 
yer kalmadı.  Mart 2019 tekrar belediyeyi 
biz alacağız inşallah. Artık araç park sis-
temlerini yaygınlaştıracağız. Mahallelerin 
ortak park alanları olacak ve araçlar oraya 
park edilecek.  

Bu Pazar, aynı zamanda Mart 2019’un işa-
ret fişeğidir. Pazar günü, 2019 Mart’ındaki 
yerel seçimin de ön adımlarını atıyoruz. 

BEYOĞLU

Değerli Beyoğlulular,

Şimdi yeni bir süreç başladı. Beyoğlu, kül-
tür, sanat ve turizmde sıçrama yapacağı bir 

döneme girdi.  Beyoğlu’na özellikle Millet 
Kıraathanesiyle, Millet Bahçesiyle yeni gü-
zellikler getireceğiz. 

Artık modern bir döneme girdik. Bu mo-
dern dönemde ne gerekiyorsa onu yapma 
noktasına geldik. Türkiye olarak gelişme-
lerin gerisinde kalmayacağız. Şu anda biz 
“Yerli, millî otomobil” diyoruz. Bay Mu-
harrem diyor ki; “Onlar benim için 20 yıl 
geride kaldı.” Bay Muharrem, BMW fabri-
kasını gezeceğine, gel bizim İHA fabrika-
sını gez, gel bizim SİHA fabrikasını gez ve 
Türkiye’nin buraya nasıl ulaştığını gör. 

Bay Muharrem aday olduğunda ilk gittiği 
yer neresi oldu? Edirne cezaevi oldu. Kimi 
ziyaret etti? Teröristlerin arkasında oldu-
ğu Demirtaş’ı ziyaret etti. Hale bak ya. Se-
nin orada ne işin var? Bugüne kadar terör-
le ilgili Bay Muharrem’in de, Bay Kemal’in 
de bir lafı oldu mu? FETÖ ile ilgili bir laf-
ları oldu mu? Çünkü bunlar el ele dolaşı-
yorlar, bunlar dirsek temasındalar. Bunlar 
Ankara’dan İstanbul’a el ele, kol kola yürü-
mediler mi? Bunların terörle ilgili bir derdi 
yok, ama bizim terörle ilgili derdimiz var.

Kasımpaşalı olmaktan gurur duyuyorum. 
Göğsümüzü gere gere her yerde şunu söy-
ledik, “Ben Kasımpaşalıyım.” Zira biz aslı-
nı inkâr edenlerden olmadık, biz neslini 
inkâr edenlerden olmadık, geldiğimiz yeri 
inkâr edenlerden olmadık. Burada doğ-
dum, buradan çıktım, burada büyüdüm ve 
burada Piyalepaşa İlkokulu’nda okudum, 
sonra da İstanbul İmam Hatip Okulu’na 
geçtim, oradan da üniversiteye gittim.



Recep Tayyip ERDOĞAN

672



673

Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-2

Şu an cumhurbaşkanı adaylarının hangisi 
dünyayı tanır? Adaylardan hangisi, her-
hangi bir liderle görüşmüş? Bu kardeşi-
niz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 
en uzun süre görev yapan liderlerden bir 
tanesidir. 

ESENYURT

Değerli Esenyurtlular,

Kalan şu 3-4 saatte çok yoğun çalışmalıyız. 
Bay Muharrem diyor ki, “Okulların bah-
çesinde yatın. Sandalyede oturun. Ben de 
YSK’nin önünde yatacağım.” Hayırdır? De-
mek ki Bay Muharrem şimdiden kaybet-
tiğini anladı, öyle anlaşılıyor. Bay Muhar-
rem, biz hukuk devletinde yaşıyoruz. Bu 
devlet guguk devleti değil. Bay Muharrem, 
şunu da bil; siz, seçimlerde ‘Açık Oy Kapalı 
Tasnif Sistemini’ uygulayan CHP zihniye-
tinin mensubusunuz.  AK Parti iktidarında 
bugüne kadar böyle bir şey oldu mu? Ol-
maz, ama siz yaptınız, yaparsınız.

Seçim güvenliğiyle ilgili olarak her türlü 
tedbiri aldık. Her sandıkta tüm partilerin 
temsilcisi var mı? Var.  Daha ne konuşu-
yorsun? Tüm Türkiye’de ekranları başında 
bizi izleyen milletime, sandıklarda görevli 
olan tüm kardeşlerime sesleniyorum: Her-
hangi bir olayda, usulsüzlükte hemen po-
lise haber verin. AK Parti’ye gönül veren 
kardeşlerime de sesleniyorum: Sakın ha 
rehavete kapılmak yok. Bütün arkadaşları-
nızı, akrabalarınızı sandığa götürün. Olası 
bir rehavet Allah muhafaza bizi zora sokar.

Yeni Yönetim Sistemiyle inşallah Türkiye 
uçuşa geçecek. Muasır medeniyetler sevi-
yesinin üstüne çıkacağız. Ama muhalefet 
partileri ise Parlamenter Sistemi yeniden 
getireceklermiş. 16 Nisan’da biz anayasa 
değişikliğini yaptık mı? Yaptık. Bu iş bitti. 
Şimdi yeni bir anayasa değişikliği yapma 
imkânın var mı? Yok. Parlamento’da böyle 
bir sayıyı yakalama imkânları var mı? O da 
yok. Öyleyse neyin değişikliğini yapıyor-
sun? Milleti aldatıyorlar, ama benim mille-
tim buna aldanmamalıdır. Artık Başkanlık 
Sistemiyle bu yola devam edeceğiz.

Üçüncü havalimanı inşallah 29 Ekim’de 
açılacak. Havalimanı kamu-özel ortaklığıy-
la 10,2 milyar Euro’ya mal oldu.  İnşaatın-
da 30 bin kişi çalışıyor, işletme başladığın-
da ise 100 bin kişi istihdam edilecek.  Bu 
havalimanı hamdolsun Türkiye’nin mar-
kası olacak. Yeni havalimanıyla dünyaya 
havamızı atacağız. 

BEYLİKDÜZÜ

Güneydoğu’da terör bölgesi hariç, bugüne 
kadar hiçbir zaman sakat seçim yaptırma-
dık. Bu seçimde terör bölgesinde de bütün 
önlemleri aldık. Eğer teröristler sandıkları 
tehdit ederlerse, tepelerine tepelerine bi-
neceğiz. Vatandaşların demokratik hakkı-
nı engellemeye çalışanlara asla müsaade 
etmeyeceğiz. Sandık namustur. Demok-
rasi namustur. Bunu asla unutmayacağız. 
Onun için de, yarın sabahtan itibaren san-
dıklara sahip çıkacağız. Sandıklarda sa-
yımlar bitene kadar, sandık tutanaklarını 
alana kadar görevli arkadaşlarımız oradan 
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ayrılmayacak. Gerek kadın kollarımız, ge-
rek gençler, gerekse de ana kademe buna 
çok dikkat edeceğiz. 

Şimdi geliyorum yaptığımız icraatlara… 
Sağlık konusunda Beylikdüzü’nde bir so-
run var mı? Yok. Amerika’nın Cleveland’ı 
varsa, bizim de İkitelli’de şehir hastanemiz 
var. Adaylardan biri diyor ki “Nereden çık-
tı bu şehir hastanesi? Şehir hastanesine ne 
gerek var. Buna verilecek parayla şu kadar 
köprü yapılır.” Üstelik bunu diyen bir de 
hanımefendi. Bu hanımefendi sağlığın ne 
demek olduğunu bilmiyor.  Cehalet çok 
kötü bir şey… Biz çile çekenleri iyi biliriz 
ve onun için de en ideal olan neyse bun-
ları yapacağız. Şehir hastaneleri benim ta 
belediye başkanlığı dönemimin hayalidir. 
O zaman kararını verdik ve elhamdülil-
lah şimdi de adımını attık. Şu anda Türki-
ye genelinde 5 şehir hastanesini bitirdik. 
İstanbul’a da 2 dev şehir hastanesi yapıyo-
ruz. Bunlarla beraber Türkiye’nin sağlıkta-
ki çıtası çok yükselecek.

Üniversiteyi öğrencilerin ayağına götür-
dük. Bay Muharrem çıkmış diyor ki, “Ben 
fizik öğretmeniyim.” Fizik öğretmeniysen 
ne olur? Sen bir dershaneyi bile işleteme-
din. 10 öğretmeniyin SSK primini ödeme-
din. Bir de devletin memuruna telefonda 
ağız dolusu küfürler ettin.  Yaptığın bu 
küfürler sosyal medyaya da düştü.  Bu 
adamdan nasıl cumhurbaşkanı adayı nasıl 
olmuş ya. Az zamanımız kaldı. Yarın san-
dıkta bunlara bir Osmanlı tokadı atmaya 
var mıyız? Durmak yok, yola devam. 

AVCILAR

Yeni Yönetim Sistemiyle Türkiye bürokra-
tik oligarşiden kurtulacak. Dünyada en ge-
lişmiş ülkeler olan Amerika, Rusya neyse, 
Türkiye de artık oralara doğru tırmanacak. 
En gelişmiş 10 ülkenin arasında yerimizi 
alacağız. Bunun için de sistem değişikli-
ği yapmak lazım. Sistem değişikliği için 
de adımları atıyoruz. Bay Muharrem’de 
korku bacayı sardı. Ne diyor? “Okulların 
bahçesinde sandalyelere oturun, icabında 
yatakları oraya serin. Ben de YSK’nin önü-
ne gideceğim” diyor. Bütün bunlara ne ge-
rek var, oyunu kullan, ondan sonra da bey 
bey televizyonun karşısında sonuçları izle. 
Ama maalesef şu anda o durumda değil.

Daha önceki seçimlerde doğuda, güney-
doğuda muhtarlar tehdit edildi. Terörist-
ler, “Bu köyden HDP’nin dışında bir yere 
oy çıkarsa yakarız, yıkarız» dediler. Şimdi 
tehditlere yine başladılar. Telefonla bi-
zim partili ilçe başkanlarımızı arıyorlar 
ve onları tehdit edip “kaybolacaksınız” di-
yorlar. Milletvekili adayımızı ve ailesini,  
Suruç’ta öldürülen ağbeyi İbrahim Yıldız 
sebebiyle tehdit ediyorlar. Tehdit eden 
kim? Kandil’deki o Karayılan mıdır ne 
yılansa… Senin yüreğin varsa, şehre gel. 
Çünkü bunlar korkak ... Korkaklar zafer 
anıtı dikemez. Eğer Parlamento diyorsan, 
sen de gel Parlamento’ya. Ama nasıl gel-
sin? Selo neyse, onlar da o. 

HDP noktasında kardeşlerimin hassasiye-
tini bekliyorum. Bunlara oy verme eğili-
mindeki tüm kardeşlerime lütfen tatlı dille 
uyarınızı yapın, böyle bir yanlışa girmesin-
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ler. HDP Parlamento’yu karıştırdı, Kürtçü-
lük yaparak Türkiye’yi bölmek istedi. 

Şimdi Batı Trakya meselesinde birkaç 
kelam etmek istiyorum. Yunanistan, bi-
zim oradaki kardeşlerimizle olan mu-
habbetimizden rahatsız. Niye rahatsız? 
Türkiye’nin kalkınmasını, büyümesini is-
temiyorlar. Biz oradaki vatandaşlarımızın 
hukukundan da sorumluyuz. Onun üze-
rinde de duruyorum. Batı Trakya’ya gidip 
bu kardeşlerimizi ziyaret ettim, sorunları-
nı birinci ağızdan dinledim. 

Bu seçimde sizlerden sağlam bir destek 
bekliyorum. Kalın sağlıcakla. 

KÜÇÜKÇEKMECE

Değerli kardeşlerim, 

Küçükçekmece bugün gerçekten muhte-
şem…  Bugüne kadar Küçükçekmecelileri 
hiç böyle görmedim. Yarın Küçükçekmece-
liler sandıkları çok farklı patlatacaklar. 

Bu millete efendilik yapılmaz, hizmetkâr 
olunur. Biz Büyükşehir Belediye Başkan-
lığımızda, Başbakanlığımızda ve Cumhur-
başkanlığımızda bu hizmetkârlığı yaptık 
mı? Yaptık. Eğer görevi bize verirseniz, 
yine size hizmetkâr olmaya devam edece-
ğiz.  Bu kardeşiniz sizden yeniden bir ‘de-
vam’ talimatı istiyor, icazet bekliyor. Var 
mısınız, görevi veriyor musunuz? Maşal-
lah… Öyleyse durmak yok..

Sakın ha, rehavete kapılmayın. Bütün dost, 
ahbap hepsini yarın sandığa götüreceğiz. 

İster CHP’li olsun, ister Saadetli olsun, 
ister İYİ Partili olsun, ister HDP’li olsun 
hepsini yol arkadaşlığımıza davet edelim. 
Size güveniyorum, Küçükçekmeceli kar-
deşlerime inanıyorum. Size Esenyurt’tan 
selamlar getirdim, size Beylikdüzü’nden, 
Avcılar’dan selam getirdim. Oralarda da 
böyle muhteşem katılımlar vardı. Şimdi 
sizin selamınızı da Eyüp Sultan’a götürece-
ğim. Son noktayı orada koyacağız. 

2002’de iktidara geldiğimizde IMF’ye 23,5 
milyar dolar borcumuz vardı.  2013’te 
bunu sıfırladık. Bay Kemal sen hesap uz-
manısın ya, bunu da öğren. Bay Muharrem 
sen de fizik öğretmenisin belki bunu an-
lamayabilirsin! Göreve geldiğimizde Mer-
kez Bankasının döviz rezervi neydi? 27,5 
milyar dolar. Bu rezervi 124 milyar dolara 
çıkardık. Bu iş öyle lafla olmuyor, lafla pey-
nir gemisi yürümez. Biz icra kadrosuyuz 
ve bunları yaptık. 

EYÜP

Kampanyaya Eyüp Sultan’da başladık, fi-
nali de burada yapıyoruz. Rabbim yarın 
akşam inşallah bizlere zaferi nasip etsin.

Bu seçimde Güneydoğu’daki vatandaş-
larımız daha hür biçimde oy kullana-
caklar. Sandık güvenliğini elimizden 
geldiğince büyük oranda sağladık. Bura-
dan Güneydoğu’ya da sesleniyorum: Sakın 
ha korkmayın. Korkuyu korkutun. Bütün 
tedbirleri aldık, PKK’ya da HDP’ye de san-
dıklarda demokrasi dersi verelim. Osmanlı 
tokadına hazır mıyız? Bunu başardığımız 
anda Türkiye’de devran değişecektir. San-
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dığa gitmeyenleri muhakkak sandığa gö-

türün.

Biliyorsunuz, CHP’nin cumhurbaşkanı 

adayı Bay Muharrem fizik öğretmeni… Fi-

zik hocası, ama eğitimle falan alakası yok. 

10 tane öğretmenin SSK primini ödeme-

yen bu kişi Türkiye’nin yönetimine talip. 

Hale bak, bunlardan yönetici olur mu?

İktidarımız döneminde öğrencilerin ki-

taplarını ücretsiz dağıttık. 280 bin derslik 

yaptık, 580 bin öğretmen atadık, üniversi-

te sayısını 205’e çıkardık. Yunus Emre’nin,

“İlim ilim bilmektir  

İlim kendin bilmektir  

Sen kendini bilmezsin  

Ya nice okumaktır” 

anlayışını kendimize şiar edindik.  Ama 

Bay Kemal bilmiyor kendini. Bay Muhar-

rem o da hiç bilmiyor. 

Bizim anlayışımızda ırkçılık yok. Üstün-

lük kavimle değil, itikatla olur. Yola böyle 

devam edeceğiz. 

Yarınki seçimlerin milletimiz ve vatanımız 

için hayırlara vesile olamasını Rabbimden 

niyaz ediyorum.
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Sevgili milletim, sevgili Ankaralılar, değer-
li kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularım-
la, muhabbetle selamlıyorum. 

Aslında biraz daha erken saatlerde sizler-
le birlikte olacaktım. Ancak, İstanbul’da, 
Huber’de yaşanan elim bir kazada, küçük 
bir evladımız yaralandı. Bu yavrumuza, has-
tanede ameliyata girinceye kadar refakat 

ettim,  daha sonra da ailesinden izin alarak 
Ankara’ya ulaştık. Kendisi şu anda hastane-
de, gereken müdahaleler yapılıyor. Rabbi-
min bu evladımıza şafi ismi şerifiyle muame-
le etmesi için sizlerden dua istiyorum. 

Coşkunuz, sevginiz, muhabbetiniz, aşkınız, 
sevdanız, desteğiniz, kardeşliğiniz için her 
birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 

Bu Seçimin Galibi  
Demokrasidir,  
Milli İradedir

AK Parti Genel Merkezi Balkon Konuşması | Ankara | 25 Haziran 2018
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Sizler, 3 Kasım 2002 Kasım seçimlerinde 
yanımızdaydınız, bizi iktidara taşıdınız. 
Sizler, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde ya-
nımızdaydınız, vesayete karşı hep birlikte 
mücadele ettik. Sizler, 12 Haziran 2011 
seçimlerinde yanımızdaydınız, ülkemize 
hep birlikte çağ atlattık. Sizler, Gezi olay-
larında, 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe 
girişiminde, Cumhurbaşkanlığı seçimin-
de yanımızdaydınız, vandallara ve ihanet 
çetelerine hep birlikte karşı koyduk. Sizler, 
2015 seçimlerinde, özellikle 1 Kasım’da 
yanımızdaydınız, ellerini ovuşturarak 
Türkiye’nin diz çökmesini bekleyenlere 
derslerini yine hep birlikte verdik. Sizler, 
15 Temmuz darbe girişiminde buradaydı-
nız, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin çev-
resindeydiniz, Meclis kavşağındaydınız, 
Ankara Emniyetinin önündeydiniz, Kah-
ramankazan’daydınız, Gölbaşı’ndaydınız, 
velhasıl nerede bir darbeci varsa, hepsi-
nin karşısındaydınız. FETÖ ihanet çete-
sine ve onlarla birlikte hareket edenlere 
sokakları hep birlikte dar ettik; ülkemizi, 
bayrağımızı, ezanımızı, özgürlüğümüzü, 
namusumuzu darbecilerin pençesinden 
hep birlikte kurtardık. Bu hainler nereye 
kaçtılar? Amerika’ya. Şimdi Amerika’daki 
oylara bakıyorum, oradan muhalefete ba-
yağı oy çıkmış. İşte Halep oradaysa arşın 
sandıkta… Sizler, 16 Nisan Halkoylama-
sında, sandıktaki iradenizle yine bizim 
yanımızdaydınız. Bugün, ülkemizin gele-
cek yarım asrının, bir asrının belirleyicisi 
olan 24 Haziran seçimlerinde yine bizim 
yanımızda oldunuz. 24 Haziran seçim so-
nuçlarının ülkemiz ve milletimiz için ha-
yırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan 
niyaz ediyorum. 

Bu seçimin galibi demokrasidir, milli ira-
dedir, milletimizin bizatihi kendisidir. Bu 
seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın 
her bir ferdidir. Türk siyasi tarihinin en 
yüksek katılımlı serbest seçiminde sandı-
ğa giderek, bu demokrasi şölenine katılan 
tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. 
Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, dün-
yanın pek çok yerinde seçimler, bizdeki-
nin yarısını bile bulmayan katılımlarla 
yapılıyor. Türk milleti, sandığa, sandıkta 
tezahür ettirdiği iradesine sahip çıkarak, 
demokrasiye ve onun ayrılmaz bir parçası 
olan haklarına ve özgürlüklerine ne kadar 
önem verdiğini göstermiştir. Dün, darbe-
cilerin tanklarını, toplarını, uçaklarını, 
helikopterlerini, silahlarını çıplak elleriyle 
durduran milletimiz, bugün aynı ellerle is-
tiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. 

Verdikleri Destek İçin Devlet 
Bahçeli’ye ve MHP’nin Tüm 
Mensuplarına Teşekkür 
Ediyorum

Türkiye, 24 Haziran gecesini, geleceğine 
bu sabah olduğundan çok daha fazla gü-
venle bakarak tamamlayacaktır. Yüksek 
Seçim Kurulu Başkanı, bu seçimin galibi-
nin salt çoğunlukla şahsımın olduğunu 
açıklamıştır. Bildiğiniz gibi, en yakın raki-
bimizle aramızda 20-22 puan fark var. Şah-
sıma, ittifakıma ve partime güvenen tüm 
kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 
Cumhur İttifakı’nın bir diğer kanadı olan 
Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başka-
nı Sayın Devlet Bahçeli’ye ve MHP’nin tüm 
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mensuplarına teşekkür ediyorum. Aynı 
şekilde merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun 
yadigârı Alperenlere teşekkür ediyorum. 
Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, san-
dığa giderek demokratik hakkını kullanan 
her vatandaşıma teşekkür ediyorum. 

Türkiye bu seçimde, pek çok yeniliğin yanı 
sıra, partilerin ittifak tecrübesini de yaşa-
mıştır. Görüldüğü gibi bu, hem partiler, 
hem de ülkemiz açısından hayırlı bir tecrü-
be olmuştur. Seçimlerde, hem şahsımızın 
Cumhurbaşkanlığı adaylığı, hem milletve-
kili adaylarımız için çalışan AK Parti’mizin 
Genel Merkezinden sandık müşahitlerine 
kadar tüm mensuplarına hassaten teşek-
kür ediyorum.

Şunu da açıkça ifade etmek isterim ki, mil-
letimizin sandıkta partimize verdiği mesa-
jı aldık. Önümüzdeki dönem milletimizin 
karşısına, tüm bu eksiklerimizi tamam-
layarak çıkacağımızdan emin olunuz. AK 
Parti’yi milletimizle kurduk, bugüne kadar 
milletimizle getirdik. Bugünden sonra da 
gözümüz ve kulağımız yine milletimizde 
olacaktır. Hemen yarından itibaren mille-
timize verdiğimiz sözleri yerine getirmek 
için koşturmaya başlıyoruz. Yeni yönetim 
sistemimizle ilgili hazırlıklarımızı büyük 
ölçüde tamamlamıştık. Meclis toplanıp 
Cumhurbaşkanlığı yeminimizi yapana ka-
dar, bu çalışmaları tekrar gözden geçirecek 
ve kemale erdireceğiz. Yemin töreninin 
hemen ardından da bakanlarımızı, bürok-
ratlarımızı belirleyip programımızı uygu-
lamaya başlayacağız. Türkiye’nin kaybede-
cek tek bir anının dahi olmadığı bilinciyle, 
gece gündüz çalışacağız. 

Kardeşlerim,

Türkiye, bir demokrasi imtihanını daha, 
tüm dünyaya örnek olacak şekilde geride 
bırakmıştır. Milletimiz, sandıkta tercihini, 
16 yıldır olduğu gibi bu defa da kavgadan 
değil hizmetten yana kullanmıştır. Kaza-
nan demokrasimiz olmuştur. Kazanan hiz-
met siyaseti olmuştur. Kazanan milli irade-
nin üstünlüğü olmuştur. Kazanan Türkiye 
olmuştur. Kazanan Türk milleti olmuştur. 
Kazanan bölgemizdeki tüm mağdurlar ol-
muştur. Kazanan dünyadaki tüm mazlum-
lar olmuştur. Bizlere bugünleri gösteren 
Rabbimize hamd ediyorum. Bizleri mille-
timize mahcup etmeyen Rabbimize hamd 
ediyorum. Bizleri, kalbiyle ve gözüyle ül-
kemizi takip eden kardeşlerimize mahcup 
etmeyen Rabbimize hamd ediyorum. 

Sizlerin sevgisine layık olabilmek için 
daha çok gayret göstereceğiz. Sizlerin gü-
venine karşılık verebilmek için daha çok 
ter dökeceğiz. Sizlerin desteğinin hakkını 
verebilmek için daha çok mücadele edece-
ğiz. Sandıkta bize verdiğiniz güçle, ülkemi-
zi 2023 hedeflerine, inşallah hep birlikte 
ulaştıracağız.

Terör örgütlerinin üzerine çok daha ka-
rarlı bir şekilde gideceğiz. Ülkemizin ulus-
lararası alandaki itibarını çok daha yük-
seklere çıkartacağız. Bayrağımız çok daha 
nazlı dalgalanacak. Ezanlarımız çok daha 
huşuyla okunacak. Her bir vatandaşımızın 
huzurunu ve refahını daha ileriye taşıyaca-
ğız. Rabiamızı çok daha gür bir sesle ifade 
edeceğiz. Tek Millet… Tek Bayrak… Tek 
Vatan… Tek Devlet… Bunun için bir olaca-
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ğız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olaca-
ğız, hep birlikte Türkiye olacağız. 

Türkiye Tercihini, 2023 
Hedeflerinden Yana Kullanmıştır

Kardeşlerim,

Türkiye tercihini, demokrasisine, hak ve 
özgürlerine sahip çıkmaktan, reformlarını 
devam ettirmekten yana kullanmıştır. Tür-
kiye tercihini, büyümeden, gelişmeden, 
kalkınmadan, yatırımdan, zenginleşme-
den, her alanda dünyanın itibarlı, onurlu, 
sözü geçen bir ülkesi olmaktan yana kul-
lanmıştır. Türkiye tercihini, 2023 hedefle-
rinden, 2053 ve 2071 vizyonlarından yana 
kullanmıştır. Türkiye tercihini, PKK’dan 
FETÖ’ye kadar tüm terör örgütleriyle ka-
rarlı bir şekilde mücadele etmekten yana 
kullanmıştır. 

Bu sonuçlar aynı zamanda, Suriye top-
raklarını özgürleştirmeye ve ülkemizdeki 
misafir kardeşlerimizin güvenle evlerine 
dönüş yollarını açmaya devam edeceğimi-
zin ifadesidir. Bu sonuçlar aynı zamanda, 
Türkiye’nin, dünyanın neresinde olursa 
olsun tüm mazlumların ve mağdurların 
elinden tutmaya devam edeceğinin ifade-
sidir. Bu sonuçlar aynı zamanda, ülkemize 
kem gözle bakan terör örgütlerinden küre-
sel çıkar çevrelerine kadar herkesin karşı-
sında dimdik durulacağının ifadesidir. Bu 
sonuçlar aynı zamanda, demokrasideki ve 
ekonomideki hedeflerimize bir adım daha 
yaklaştığımızın ifadesidir. 

Milletimiz, bu seçim sonuçlarıyla, o kadar 
çok çevreye, o kadar farklı mesajlar ver-
miştir ki, dünyanın tüm siyaset bilimcileri 
bir araya gelip yıllarca çalışsa, yine de zor 
çözer. Hep söylüyorum, böyle bir milletin 
mensubu olmakla, evladı olmakla ne ka-
dar iftihar etsem, Rabbime ne kadar şük-
retsem azdır. Şu güzel manzara için sizlere 
bir kez daha teşekkür ediyorum. Seçim so-
nuçlarının demokrasimize, ülkemize, mil-
letimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Durmak yok, yola devam. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ka-
lın sağlıcakla.










