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Recep Tayyip ERDOĞAN

Değerli arkadaşlar, hepinizi en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum.

Türkiye ne zaman kendi ayakları üzerinde 
doğrulsa, ne zaman gücünü toparlasa, ne 
zaman ağırlıklarından kurtulup ilerleme-
ye, büyümeye başlasa bu ülkenin, bu mil-
letin önüne setler çekilmiştir. Türk siyase-

tinin temeli değişimden, gelişimden yana 
olanlarla, değişime direnenler arasındaki 
mücadeleye dayanır. Değişim isteyenler, 
Türkiye’nin çağdaş dünyayla bütünleşme-
sinden, dünyaya açılmasından, kendi gü-
cünü fark ederek küresel bir aktör haline 
gelmesinden yanadır. Değişime direnen, 
kendi imtiyazlı konumları için statükoyu 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 1 Temmuz 2008 
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sürdürmek isteyenler ise, Türkiye’nin içe 
kapanmasından, enerjisini ve gücünü iç 
çekişmelerle, sanal gündemlerle geçirme-
sinden yanadır.

Atatürk’ün belirlediği çağdaş uygarlık 
seviyesine ulaşma hedefinin bugünkü 
karşılığı çağdaş dünyayla bütünleşmektir, 
gelişmiş ülkelerin standartlarını yaka-
lamaktır. Bugün için bunun en somut 
karşılığı ise Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 
katılımıdır, Türkiye’nin Avrupa standart-
larına uyum göstermesi, evrensel değerle-
ri özümsemesidir.

AK Parti, Türk siyasetinde değişimin, ge-
lişimin, çağdaş dünyayla bütünleşmenin, 
Avrupa Birliği’ne katılımın yegane adresi 
durumundadır. AK Parti’ye tahammül 
etmekte zorlanan siyaset erbabının asıl 
tahammül edemediği, Türkiye’nin ayak-
ları üzerinde durmasıdır, Türkiye’nin 
değişmesidir, Türkiye’nin demokratikleş-
mesidir. Çok açık söylüyorum: Tahammül 
edilemeyen AK Parti değildir, tahammül 
edilemeyen demokrasidir, millet iradesi-
dir, halkın duygu ve düşüncesidir. Çünkü 
biliyorlar ki, değişen, dönüşen, demok-
ratikleşen, zenginleşen bir Türkiye’de bu 
zihniyete yer yoktur. Çünkü biliyorlar ki, 
Avrupa Birliği’ne üye olan, evrensel stan-
dartlara ulaşan bir Türkiye’de bunların 
siyaset tarzının bir hükmü yoktur.

Kim ne derse desin, kim ne engel çıka-
rırsa çıkarsın, Türkiye’nin değişmekten, 
gelişmekten, demokratikleşmekten başka 
çıkar yolu yoktur, olamaz. Kendi kaderini 
milletinin kaderine bağlayan bizlere düşen 

ise, Türkiye’nin kalp atışlarını durdurmak 
isteyenlerin senaryolarını boşa çıkarmak-
tır. Bu yüzden Demokrasi için, hukuk 
için, adalet için, üretim için şiarımız alın 
teri dökmektir, çalışmaktır, sağduyuyla 
hareket etmektir. Hiç şüphesiz ülkemizin 
hukukunu korumanın yolu dünyanın ger-
çeklerini göz önünde tutmaktır. Türkiye’yi 
karanlık bir girdaptan çıkaran AK Parti 
kadrolarının en önemli özelliği ülkemizin 
hukukuna halel getirmeden gücüne güç 
katmaktır. 

AK Parti, siyasi meşruiyeti ve hukuki 
meşruiyeti bir bütünün birbirinden ayrı-
lamaz iki parçası olarak görür. Partimizi 
kurduğumuz günden bu yana en büyük 
vurgumuz, hukuki ve siyasi meşruiyete 
olmuştur. Çünkü biliyoruz ki, milli iradeye 
dayanmayan, demokratik, laik, sosyal bir 
hukuk devleti olan cumhuriyetimizin te-
mel niteliklerini özümsemeyen, anayasal 
düzenimizin temel prensiplerine uyumlu 
olmayan hiçbir hareket başarılı olamaz, 
kalıcı olamaz. Biz, bu anlayışla yola çık-
tık, aynı hassasiyetle de yolumuza devam 
ediyoruz. Bu güç sayesinde Türkiye bü-
yümeye, kalkınmaya, refahını, huzurunu 
artırmaya devam ediyor. 

Değerli arkadaşlar, 

İstiklalimizden sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin 
en büyük kazanımı hiç tartışmasız demok-
rasidir, millet iradesinin egemenliğidir. 
Hükümetimiz demokrasiyi güçlendi-
rerek, özgürlük alanlarını genişleterek 
Türkiye’nin itibarına itibar kattı. Güven 
ve istikrardan taviz verilebileceğini düşü-
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nenler, Türkiye’ye demokrasiyi çok gören-
lerdir. Türkiye’de ak olana kara demeye, 
berrak suları bulandırmaya azmetmiş olan 
CHP’nin dünyadan gördüğü tepkiler çok 
manidardır. Bu millete yıllarını, on yıllarını 
kaybettiren hep aynı zihniyet olmadı mı? 
Daha kendi hesabını düzgün tutamayanlar, 
bu milletin hakkını, hukukunu koruyamaz. 
Kendi hesabını veremeyenler, bu millet adı-
na kimseden hesap soramaz.

Meselenin esası budur. Onun için biz 
daha işin başında bir ilkeyi açıkça ortaya 
koyduk. Dedik ki, kamusal sorumluluk 
taşıyan her kişi ve kurum, hesap verebilir 
olmak, açık ve şeffaf olmak zorundadır. 
Bizim yönetim ilkemiz budur. Çağdaş de-
mokratik yönetim anlayışı da zaten bunu 
gerektirir. Herşey milletin gözü önün-
de cereyan edecek. Kural budur. Yalnız 
unutmayalım ki ancak milletin gözünden 
kaçıracak işleri olmayanlar, açık ve şeffaf 
olabilirler. Bütün hesaplarını gerekirse 
internetten yayınlar, kendilerini kişisel 
olarak da, kurumsal olarak da milletin de-
netimine açarlar.

Biz bunu yaptık, yapıyoruz. Herkese de 
tavsiye ederiz. Kayıt dışı yönetim, kayıt dışı 
siyaset olmaz. Hele kayıtlarla oynamak hiç 
olmaz. Türkiye’nin önünde, dünyaya açık 
bir demokrasi, dünyaya açık bir toplum ol-
maktan başka yol yoktur. Kendini milletine 
açamayanlar, ülkelerini de dünyaya aça-
mazlar. Bakın onlara, seslerinin ne doğuda, 
ne de batıda yankısı yoktur. Kapıları doğu-
ya da, batıya da kapalıdır. Ama kendi kendi-
lerini bir demir perde anlayışının arkasına 
hapsettiklerinin farkında bile değiller. 

Deniz Baykal, Başkan Yardımcısı olduğu 
Sosyalist Enternasyonale katılamıyor. Peki 
ne oldu da CHP 30 yıldır katıldığı Sosya-
list Enternasyonal’e bugün katılamayacak 
duruma geldi? Bakınız dünya üzerinde 
bu örgütün üyesi tam 185 parti var. Bu 
partilerin hiçbiri CHP ile aynı durumda 
değil. Hiçbiri tek parti mantığına sahip 
değil, hiçbiri demokrasiye direnmiyor, 
hiçbiri özgürlüklerin karşısına dikilmiyor. 
Diyor ki Baykal; Sosyalist Enternasyonale 
gidersek ayıplarımızı yüzümüze vururlar. 
Demokrat olmadığımızı söylerler, sosyal 
demokrasiyle hiç alakamız kalmadığını 
söylerler. Solculuk iddiasının boş oldu-
ğunu, bugünkü CHP’nin esasen otoriter 
bir yönetimden yana olduğunu söylerler. 
Belki de Baykal’ın ikide bir kürsüye çıkıp 
göğsünü döve döve halka niye yumruk sal-
ladığının hesabını sorarlar. 

Evet Baykal bu yüzden gidemedi Atina’ya. 
Bu yüzden Ayaş’ta dut yemeye gitti. Şimdi 
soruyorum: Başkan yardımcısı olduğu 
kurumda, değil Türkiye’yi, kendi partisini 
bile savunamayan Baykal nasıl olur da en 
çetin müzakerelerin yapıldığı uluslar arası 
platformlarda Türkiye’yi savunabilir? Or-
tada hazin bir siyasi parti öyküsü var. Ev-
rensel anlamda sol değerleri sahiplenmeyi 
başaramayan, demokratik kültürü özüm-
seyemeyen, otoriter eğilimlere güç veren, 
hizipçi bir parti yönetimi… Kendi hesap-
larını bile tutamayan, usulünce bir partiyi 
idare edemeyenlere bu ülkenin idaresi 
nasıl verilebilir? Bu ülkenin kaynakları na-
sıl emanet edilebilir? İşte bu yüzden, aziz 
milletimiz, CHP’yi iktidara getirmiyor… 
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Telekulak diye bir iddia ortaya attılar, 
sorumsuz iddialarının altında ezildiler. Çı-
kıp milletten özür dileyeceklerine, becerik-
sizliklerini itiraf edeceklerine soruşturma 
önergesi verip, hükümeti, emniyet güçle-
rini suçlama yoluna gittiler. Bugün görü-
şülecek soruşturma önergesi bile, CHP’nin 
tutarsızlığının, sorumsuzluğunun en güzel 
örneğidir.

Değerli arkadaşlarım,

Bugün dünyada gündem oluşturan ko-
nuların başında enerji meselesi geliyor. 
Önümüzdeki dönemin en çok tartışılan, 
konuşulan konularının başında da enerji 
gelecek. Özellikle bizim gibi büyüme süre-
cinde olan, enerji tüketimi her geçen gün 
artan ülkeler için enerji stratejik bir önem 
taşıyor. Bu yüzden enerji meselesini kısaca 
değerlendirmek istiyorum.

Petrol fiyatları hızlı bir şekilde yükseliyor, 
140 Doları aşmış durumda. Çevre kirliliği, 
iklim değişikliği gibi konular dünya açısın-
dan önemli bir tehdit olarak algılanmaya 
başladı. Öte yandan ülkeler, enerji gü-
venliği konusunda büyük kaygı içindeler. 
Dünyanın toplam enerji talebinin 2030 
yılına kadar yüzde 50 oranında artacağı 
varsayılıyor. Özellikle gelişmekte olan ül-
kelerin enerji ihtiyaçları, enerji talepleri 
bu süreçte çok daha yüksek olacak. Fosil 
yakıt dediğimiz, petrol gibi, doğal gaz gibi 
enerji kaynakları hızla tükeniyor ve fiyat-
ları ciddi oranlarda yükseliyor. Bilinen 
rezervlere baktığımızda, petrolün 41, do-
ğal gazın ise 63 yıllık bir ömrünün kaldığı 
hesaplanıyor.

Şimdi bütün bu tablo içinde, bu senaryo-
ların içinde Türkiye nerede yer alıyor? De-
ğerli arkadaşlarım, Türkiye, son 5 buçuk yıl 
içinde, bizim dönemimizde gerçekleştirdiği 
tarihi atılımlarla, dev projelerle, enerji nok-
tasında dünyanın en stratejik ülkelerinden 
biri haline gelmiştir. Bir yandan kendi öz 
kaynaklarımızı harekete geçirdik, öte yan-
dan da Türkiye’yi bir enerji koridoru haline 
getirmek için çok yoğun bir mücadele, çok 
yoğun bir çaba sergiledik. 

Bakınız; Türkiye, son 5 yılda ortalama yüz-
de 6,7 oranında bir büyüme kaydetti. Bu 
büyümeye paralel olarak, enerji talebimiz 
de yüzde 5,5 seviyesinde büyüme gösterdi. 
Biliyorsunuz petrol ve doğal gaz nokta-
sında zengin rezervlerimiz yok, büyük 
oranda dışa bağımlı durumdayız. Toplam 
enerji talebimizin yaklaşık yüzde 73’ünü 
ithal ediyoruz ve sadece 2007 yılında 
enerji için ödediğimiz fatura 30,6 milyar 
dolar. Cari açığın en önemli sebebini enerji 
ithalatı oluşturuyor. 2002-2008 dönemin-
de, elektrik talebimiz yüzde 58, doğal gaz 
talebimiz tam yüzde 150 oranında artış 
gösterdi. Bu artış oranlarıyla Türkiye, al-
tını çizerek ifade ediyorum, Çin’den sonra 
dünyanın enerji talebi en çok artan ülkesi 
oldu. Çünkü Türkiye büyüyor. Türkiye 
ekonomisi büyüyor. Fabrikaların çarkları 
dönüyor. Ulusal yatırımlar artıyor, küresel 
yatırımlar artıyor, sanayi büyüyor, üretim 
büyüyor ve işte bütün bunlar, enerji ihtiya-
cımızı da artırıyor.

CHP lideri çıkıyor, “bu iktidarın ortaya 
koyduğu bir enerji projesi, uyguladığı 
bir enerji projesi yoktur” diyor. Kusura 
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bakmayınız, bu yaklaşım, ne insafa sığar, 
ne vicdana sığar, ne akla, ne de mantığa 
sığar. Tabii ana muhalefet partisi lideri-
nin Türkiye’ye, Türkiye’deki gelişmelerle, 
Türkiye’nin ilerlemesine, büyümesine pek 
bir ilgisi olmadığı için, bu konular ilgisini 
çekmediği için olanı biteni görmüyor. Biz 
sizin Enerji Bakanlığı yaptığınız dönemi 
de çok iyi biliriz, çok iyi hatırlarız. O gün-
lerin haberlerini bir hatırlayın… 5 Ocak 
1978; 42. Cumhuriyet hükümeti kuruldu. 
19 Ocak 1978; Bulgaristan Türkiye’ye ver-
diği elektriği kesti. 25 Şubat 1978; Elektrik 
kesintisi yarım saat artırıldı. 12 Nisan 
1979; petrol yokluğu nedeniyle İzmir rafi-
nerisindeki ham petrol üretim ünitesinin 
faaliyeti durdu. 25 Haziran 1979; Ataş ra-
finerisinde ham petrol yokluğu nedeniyle 
üretimi durdu. 13 Ağustos 1979; enerji 
tasarruf tedbirlerine ihtiyaç arttı. 4 Kasım 
1979; Ataş’ta üretim tamamen durdu.

Baykal’ın enerji bakanı olduğu dönemdeki 
üretim-tüketim rakamları, içler acısı bir 
tablo ortaya koyuyor. Tüpgaz kuyruklarını, 
karneleri, benzin kuyruklarını, et kuyruk-
larını, margarin kuyruklarını, su katılmış 
süt kuyruklarını bu millet henüz unutma-
dı. Bugün Türkiye’nin enerji noktasında 
ulaştığı seviye, geldiği yer, başladığı ve 
bitirdiği projeler, kusura bakmayınız, sizin 
muhayyilenizin bile çok çok ötesindedir. 
Bugün Türkiye, yaşadığı hızlı büyümeye 
karşı enerjide ciddi bir darboğaz yaşamı-
yorsa bu, hükümetimizin attığı adımların 
bir neticesidir. 

Önceki hükümetler, bugünleri planlaya-
bilseydi, bugün ihtiyaç duyduğumuz ener-

jiyi üretecek projeleri geliştirebilselerdi, 
bugün elimiz daha güçlü olurdu, enerji 
arzında daha rahat bir noktada olurduk. 
Biz, hem bugünkü ihtiyaçlarımızı karşıla-
yacak, hem de yarın ihtiyaç duyacağımız 
enerjiyi sağlayacak ciddi çalışmalar, ya-
tırımlar yaptık, yapıyoruz. Hem dünkü 
ihmallerin açıklarını kapatıyoruz, hem de 
Türkiye’nin yarınlarını planlıyoruz. 

Burada tüm yaptıklarımızı anlatmanın 
imkanı yok. Sadece bazı başlıkları dikkati-
nize sunmak istiyorum: 2002’de sadece 9 
ilimize gaz gitmişken biz bunu beş buçuk 
yılda 59 vilayete çıkardık. 2002 yılına 
kadar 4 bin km doğal gaz boru hattı yapıl-
mışken şu anda boru hattı uzunluğumuz 
10.000 km’yi geçti. Türkiye’nin ilk yer 
altı doğal gaz deposunu Silivri’de yaptık, 
Tuzgölü yer altı gaz depolama projesini 
başlattık. Bakü-Tiflis -Ceyhan projesinin 
inşaatı biz iktidara geldiğimizde durmuş 
durumdaydı. Bu projeyi tamamladık, hiz-
mete açtık. Şu ana kadar Ceyhan’da 507 
tanker yüklendi ve ülkemizin kazancı 
2,2 milyar doları buldu. Şahdeniz doğal-
gazını Azerbaycan’dan ülkemize getiren 
doğalgaz boru hattı projesini başladık ve 
bitirdik. Samsun-Ceyhan petrol boru hattı 
projesinin temelini attık. Arap doğal gaz 
boru hattı projesi tamamlanma noktası-
na geldi. Doğal gazın ülkemiz üzerinden 
Avrupa’ya nakli ilk kez Yunanistan üzerin-
den dönemimizde gerçekleştirildi. 2012 
yılında inşallah bu hat İtalya’ya kadar 
uzanacak. Ülkemiz üzerinden Avrupa’ya 
gaz nakledecek olan Nabucco projesinde 
önemli mesafeler katedildi. Bir kaç ay için-
de hükümetlerarası anlaşma ve ev sahibi 
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ülke anlaşmalarını imzalayacağız. Ceyhan 
bölgemizin en önemli enerji merkezi olma 
yolunda hızla ilerliyor. Aynı zamanda 
Türkiye’nin bölgesel bir doğal gaz merkezi 
olması için çalışmalarımız sürüyor. Yürüt-
tüğümüz etkin diplomasi neticesinde, Tür-
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Irak’taki 
doğalgaz ve petrol arayacak şirketler liste-
sine dahil edildi.

Bunlar, Türkiye’yi küresel ölçekte bir oyun-
cu haline getiren gelişmeler. Türkiye’nin 
enerji kaynaklarını, enerji potansiyelini 
harekete geçirmek için de çok sayıda giri-
şimimiz oldu. 2002 sonunda, biz gelinceye 
kadar, 80 yılda yapılanlarla halkımızın 
evinde 5 ampül yanarken, son altı yılda 
buna 3 tane daha eklenmiştir. Gelişmişlik 
göstergesi olarak kabul edilen kişi başına 
enerji tüketiminde, gelişmiş ülkelerle yıl-
lardır oluşmuş olan fark hızla kapanmaya 
başlamıştır. Bu aynı zamanda şu anlama 
geliyor: 80 yılda Türkiye’nin elektrik tüke-
tim ve üretiminde gelmiş olduğu seviye-
nin yarısından fazlasını biz, sadece şu son 
5 buçuk yılda gerçekleştirdik. Kayıp-kaçak 
oranını yüzde 25’ten yüzde 14’e düşürdük. 
Enerjide altyapıyı oluşturduk, tamamlan-
maya başlayan santralların açılışını peş 
peşe yapmaya başladık. 2002-2008 yılları 
arasında toplam 9 bin 464 megavat kurulu 
güçte yatırımı tamamladık ve devreye al-
dık. EPDK tarafından bu dönemde verilen 
lisanslar 28 bin megavatlık bir güce ulaştı. 
Dikkat ediniz, bu projelerin yatırım tutarı 
30 milyar dolardan fazladır. Bu projeler-
den en az 15 milyar dolarlık 12 bin 600 
megavatlık yatırıma başlanmıştır ve 2013 
yılına kadar bu projeler tamamlanacaktır. 

Afşin Elbistan B santralının yüzde 75’i, 1,5 
milyar dolar yatırım yapılarak dönemi-
mizde bitirildi. Afşin Elbistan C ve D sant-
raları için önümüzdeki günlerde devletin 
bütçesinden tek kuruş çıkmadan yatırıma 
başlanacak. 5 bin megavat gücünde nük-
leer santral yapmak için süreci başlattık, 
Eylül 2008’de teklif leri alıyoruz. 1200 
megavat gücündeki Ilısu projesinin temeli 
dönemimizde atılmıştır. 510 megavat gü-
cündeki boyabat hidroelektrik santralının 
yapımına, Konya’da Mavi Tünel projesine 
bu dönemde başlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar yaptıkları-
mızın yalnızca bir kısmı. Bu liste böyle 
uzayıp gidiyor. Madencilik noktasında, 
petrol arama, petrol çıkarma noktasında, 
rüzgar, güneş enerjisi ve nükleer enerji 
noktasında tarihi adımlar attık ve bu pro-
jelerimizi gerçekleştiriyoruz. Daha önce 
de ifade ettiğim gibi, bu yüzyılın en önemli 
hususlarından biri enerji ve Türkiye bu 
alanda çok önemli avantajlara sahip bir 
ülke konumuna yükselmiştir. Hem kendi 
enerji kaynaklarını sağlamak, hem de kü-
resel bir oyuncu olmak için Türkiye çok 
önemli yatırımları, çok önemli projeleri 
başlatmış, bitirmiştir. Enerji noktasında 
da durmak yok, duraklamak yok. Projele-
rimizi tamamlayacak, enerji ihtiyacımızı 
karşılayacak, Türkiye’nin önümüzdeki 
dönemde doğacak enerji talebini karşıla-
yacak yatırımları sürdüreceğiz.

Değerli arkadaşlarım,

Türkiye İstatistik Kurumu dün, 2008 yılı 
ilk çeyrek, yani Ocak, Şubat, Mart döne-
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mine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. 
Yılın ilk çeyreğinden, milletçe hepimizi 
sevindiren bir büyüme oranını yakaladık. 
Gayri safi yurt içi hasılamız, yılın ilk çey-
reğinde yüzde 6,6 oranında büyüme kay-
detti. Büyümede özellikle iki sektör dikkati 
çekiyor: Tarım sektörümüz yüzde 5,6, ima-
lat sanayii de yüzde 7 oranında büyüme 
kaydetmiş durumda. Her iki sektörde de, 
geçtiğimiz seneye nazaran ilk çeyrekte çok 
olumlu, çok sevindirici bir ilerleme kay-
detmiş durumdayız.

Bu rakamlar neyi ifade ediyor? Bu ra-
kamlar, Türkiye’nin AK Parti döneminde 
girdiği büyüme sürecinin hız kesmeden 
devam ettiğini ifade ediyor. Bu rakamlar, 
bunu özellikle belirtmek istiyorum, tüm 
belirsizliklere rağmen, küresel ve ulusal 
tüm dalgalanmalara rağmen, oluşturul-
mak istenen o kötümser havaya rağmen 
Türkiye’nin ısrarla, inatla, kararlılıkla ge-
leceğe doğru emin adımlarla yürüdüğünü 
ifade ediyor. Umuyorum ve inanıyorum ki, 
bu büyüme eğilimi yıl boyunca da devam 
edecek ve Türkiye inşallah yıl sonunda 
belirlenen hedefleri yakalayacaktır. Bu son 
rakamlar, kararlılığımızın, iyi niyetimizin, 
samimiyetimizin en bariz göstergesidir. 
Biz hep işimize baktık, işimize bakmaya da 
devam ediyoruz.

Değerli kardeşlerim,

Dün, sağlık sistemimizi ve eczacıları ilgi-
lendiren önemli kararlar aldık. Bir kısım 
çevrelerin olumsuz beklentilerine rağmen, 
Çalışma, Maliye ve Sağlık Bakanlarımıza 
talimat verdim Türk Eczacılar Birliği ile 

görüşmeler yapıp, belli bir mutabakata 
vardılar. Özellikle alt gelir grubundaki ec-
zaneler için çok önemli bir adım attık. Yıl-
lık en düşük gelir matrahı 240 bin YTL’den 
350 bin YTL’ye çıkarılıp, iskonto oranı 
yüzde 3’ten yüzde 1’e düşürüldü. İkinci 
alt gelir grubundaki eczaneler için matrah 
480 bin YTL’den 600 bin YTL’ye çıkarılıp 
iskonto oranı yüzde 3.5’dan yüzde 2’ye 
düşürüldü. Böylece eczacı kardeşlerimiz 
için ortalama yüzde 3 gibi bir yük getiren 
kurum iskontolarını yeniden düzenlemiş, 
eczanelerimizi rahatlatmış olduk. 

Bu düzenlemelerle, bugünden tarihinden 
itibaren tüm vatandaşlarımız eskiden ol-
duğu gibi yaklaşık 24 bin eczaneden ilaçla-
rını karşılamaya devam edecekler. AK Parti 
iktidarı, her zaman çözümden yanadır, uz-
laşmadan yanadır, vatandaşlarımızın daha 
kaliteli hizmet almasından yanadır. Bunu 
bir kez daha göstermiş olduk. Bu duygu ve 
düşüncelerle sözlerimi tamamlıyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlar, sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum.

Bu haftaya, milletimizin teveccühünü ka-
zanmış üç değerli şahsiyeti kaybetmenin 
acısını, kederini yaşayarak başlıyoruz. 
Hem Türkiye Futbol Federasyonumuzun 
Başkanı, değerli kardeşim Hasan Doğan’ı, 

hem değerli büyüğümüz, eski milletvekili, 
fikir ve gönül insanı Erdem Bayazıt’ı, hem 
de enerji eski bakanımız Ersin Faralyalı’yı 
kaybettik. Dün istanbul’da üçünü de ayrı 
ayrı ebediyete uğurladık. Her üçüne de 
Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize 
sabır diliyorum.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 8 Temmuz 2008 
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Merhum Erdem Bayazıt, Türk şiirinin 
büyük ustalarından biriydi. Bu toprakla-
rın sesiydi. Onun için de eserleriyle fikir 
ve duygu dünyamızda derin izler bıraktı. 
Az önce birlikte dinledik. Sana, Bana ve 
Memleketimin İnsanlarına Dair diyerek 
kaleme aldığı o şiirde hepimizden bir 
parça var. Çünkü o mısralar, bu toprak-
lar üzerinde yaşayan insana ve burada 
yaşanan hayata dairdir. Bizi, yani insanı, 
insani acıları, sevinçleri anlatır. İçinde 
bir annenin yüreği, bir genç kızın özlemi, 
bir delikanlının hayali, hayat karşısındaki 
duruşu vardır. Bizi biz yapan her ne duy-
gu varsa, o mısralarda karşımıza çıkar, 
adeta içimize işler, bizi aynı kapta eritir. 
Gündelik olanı, gelip geçici olanı, telaşa, 
kavgaya, kaygıya, ayrılığa değmeyeni bir 
kenara bırakır, hep birlikte saf insani duy-
guların limanında uzlete çekilir, bizi bir 
ve beraber, eşit ve kardeş yapan bir huzur 
iklimine kavuşuruz.

Konuştuğumuz dilin bütün kelimelerinin, 
bütün duygularının, renklerinin, incelik-
lerinin hakkını vermiş bir büyük şairin 
ardından ne söylenebilir: “Ölüm bize ne 
uzak, bize ne yakın ölüm / Ölümsüzlüğü 
tattık, bize ne yapsın ölüm”. Aynı insani 
gerçekliği, aynı duruşu, aynı duyguyu 
merhum Hasan Doğan’ı izlerken de yaşa-
dık. Rahmetli Hasan Doğan kardeşimin, 
daha iki hafta önce milli takımımızın göğ-
sümüzü kabartan başarıları karşısındaki 
coşkusu hafızalardan silinmeyecektir. O 
heyecanı, o sevinci, o coşkuyu hepimiz 
birlikte yaşadık, paylaştık. O tarihi anlarda 
ortaya çıkan görüntülerde bu milletin her 
evladından bir parça bulursunuz. Yürekle-

rimizi buluşturan, duygularımızı birleşti-
ren görüntülerdir onlar. 

Hasan Doğan, kısa bir zaman önce göreve 
gelmiş olmasına rağmen spor camiasına 
hemen kendini sevdirmiş, saydırmış, 
ortaya koyduğu anlayışla, idealizmiyle, 
dinamizmiyle Türk futboluna yeniden 
umut kazandırmıştı. Avrupa Futbol Şam-
piyonasında milletimize büyük gurur ve 
mutluluk yaşatan, yüzümüzü ağartan 
başarıların kazanılmasında onun katkısı 
çok büyüktü. Hem milli takımımızın tur-
nuva öncesinden başlayarak ortaya koy-
duğu birlik ve beraberlik görüntüsünün 
sağlanmasında, hem kazanma ruhunun, 
başarma azminin bu kadar canlı biçimde 
yaşanmasında büyük emeği vardı. Birkaç 
aylık bir zaman içinde milletimizin yedi-
den yetmişe sevgisini, saygısını kazandı. 
Bu sebepledir ki vefatı, sadece ailesini, 
dostlarını ve spor camiasını değil, inanı-
yorum ki milletimizi de derinden etkiledi.

Hem iş hayatında, hem spor camiasında 
onun zengin kişiliğinin, insani duruşu-
nun, idealizminin bıraktığı boşluğu dol-
durmak kolay olmayacaktır. Millet olarak 
ailemizin üç değerli mensubunu, bize 
kendi alanlarında, kendi dilleriyle çok şey 
katan üç önemli şahsiyeti kaybettik. Ha-
yatlarında olduğu gibi vefatlarında da bizi 
bir ve beraber tutan, güçlü kılan, yıkılmaz 
kılan, daima umutlu ve azimli kılan ortak 
duygu dünyamızın bir kere daha farkına 
vardık. Türkiye’nin şu günlerde o millet 
olma ruhunu bir kere daha düşünmeye, 
bir kere daha değerlendirmeye ihtiyacı 
var. Onların vefatıyla yüreklerimizi saran 
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ortak keder, bu ülkenin insanları arasında-
ki farklılık ve ayrılıkların hiç de sanıldığı 
kadar büyük olmadığını ortaya koyuyor. 

Bu topraklarda asırlardır yaşamakta olan 
o medeni cevher, bugün insanlarımız ara-
sındaki bütün mesafeleri bir kere daha 
ortadan kaldırmaya muktedirdir. Onların 
cenazesine katılan veya yüreğiyle orada 
olan bütün o mahzun insanlar, bütün 
farklılıklarına rağmen nasıl aynı duyguda 
buluşabildiklerini bir kere daha göstermiş 
oldular. Bunu iyi düşünmemiz, iyi anlama-
mız, buradan Türkiye’nin ortak bir duygu-
da buluşmasını sağlayacak ibret dersleri 
çıkarmamız lazım...

Değerli arkadaşlar,

Geçen hafta da ifade ettim; Türkiye önemli 
bir süreçten geçiyor, bu süreçte herkese, 
hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. 
Türkiye’nin son beş buçuk yılda nasıl bir 
değişim ve gelişim geçirdiğinin çok iyi 
anlaşılması gerekiyor. Ülkemizdeki, toplu-
mumuzdaki değişim dinamiklerini kavra-
mak, yaşadığımız süreçleri ve problemleri 
anlamlandırmak bakımından hayatî bir 
önem arz etmektedir. Yaşadığımız süreç-
leri, sıkıntısını çektiğimiz problemleri 
anlayabilmek için, ülkemizdeki ve toplu-
mumuzdaki değişim dinamiklerini iyi kav-
ramamız gerekiyor. Bu son derece önemli 
bir husustur.

İçinden geçtiğimiz tarih kesitinde yaşadı-
ğımız sancılar, esasen yaşadığımız toplum-
sal, siyasi ve ekonomik değişimin doğal 
sonuçlarıdır. 150 yılı aşan modernleşme 

maceramız, bugün geldiğimiz noktada, 
toplumdan gelen “süreklilik içinde deği-
şim” talebinin etkisiyle yeni bir safhaya 
doğru ilerlemektedir. Türkiye’nin tarihî-
toplumsal şartları, modernleşmenin bü-
rokrasi öncülüğünde yürüyen bir süreç 
olarak ortaya çıkmasına yol açmıştı. Çün-
kü modernleşme talebini seslendirecek ve 
modernleşmeye öncülük edecek bir orta 
sınıf gelişmemişti.

Türkiye, esas olarak bir tarım ekonomisine 
sahipti ve nüfusunun büyük çoğunluğu 
köylerde yaşıyordu. Yani modernleşmenin 
ekonomik altyapısı yeterince gelişmemiş-
ti. Toplumun modernleşme sürecine bir 
aktör olarak katılamadığı bu vasatta, siya-
set de toplumdan kopuk bir elitler arası 
mücadele şeklinde yürüyordu. Bunun da 
ötesinde toplum, modernleşme sürecini 
kesintiye uğratabilecek ya da tersine çevi-
rebilecek tehlikelerin kaynağı olarak gö-
rülüyordu. Dolayısıyla siyaset, toplumun 
dışında, esasen devlet mekanizmasının 
kendi içinde ürettiği bir meşruiyet zemi-
ninde yürütülüyordu.

Bugün, bu siyaset anlayışını devam et-
tirmek isteyen, siyasetin toplum üstü bir 
etkinlik alanı olarak tanzimini amaçlayan 
siyaset içi ve dışı aktörler, bir ölçüde var-
lıklarını muhafaza etmektedirler. Bura-
daki mesele, zihniyet, bakış ve algılama 
meselesidir. Ülkemizin, toplumumuzun 
ulaştığı noktayı kavrayamama meselesidir. 
1950’lere kadar nüfusunun kahir ekseriye-
ti köylerde yaşayan bir Türkiye’den, bugün 
nüfusunun yaklaşık yüzde 70’i şehirlerde 
yaşayan bir Türkiye’ye geldik. 50 yıllık bir 
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zaman diliminde Türkiye, çok hızlı bir şe-
hirleşme süreci ve buna bağlı olarak hızlı 
bir sosyo-ekonomik değişim yaşadı. Ana-
dolu, tarım ekonomisini aşarak, sanayiyle, 
girişimcilikle, üretimle tanıştı. Piyasa eko-
nomisi olgunlaştı.

Özellikle son 5-6 yılda Türkiye’nin dünya 
ile irtibatı da arttı. Toplumsal muhayyile-
de demokrasinin, hukukun, özgürlüklerin 
evrensel normlarına dair ciddi bir birikim 
oluştu. Toplumun muhayyilesi, talep ve 
beklentileri genişledi, zenginleşti. Hep 
ifade ediyorum; bugün Türkiye’de demok-
rasi, hukuk ve özgürlük talebi toplumdan 
gelmektedir. Siyaseti, “toplum üstü bir 
etkinlik alanı” olarak görenlerin anlaya-
madıkları şey de budur. Onlar, alıştıkları 
eski ve köhne siyaset tarzının, Türkiye’nin 
değişen şartları içinde hâlâ geçerli olduğu 
zehabına kapılmaktadırlar. Oysa bugün 
toplum, artık modernleşme sürecinin aslî 
aktörüdür. 

Türkiye, yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan 
yukarıya doğru bir değişim yaşamaktadır 
ve bu istikamette çok önemli bir mesafe 
almıştır. Toplumsal dinamikler, toplumsal 
talep ve ihtiyaçlar değişimin rotasını belir-
lemektedir. Bu rota, Atatürk’ün belirlediği 
çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkma 
rotasıdır. Türkiye, dünyanın gereklerine 
uygun bir şekilde bu rotada ilerlemekte-
dir. İşte bizim AK Parti’yi kurduğumuz 
günden itibaren dillendirdiğimiz “yeni si-
yaset” kavramı, Türkiye’nin bu değişimine, 
değişen toplumsal yapısına karşılık gelen 
“sahici”, “gerçekçi” bir siyaset tarzına işaret 
etmektedir.

AK Parti’nin yeni siyaseti, Türkiye’nin 
sosyolojisini kavrayan bir siyasettir. Bize 
göre siyaset, millete tepeden bakan, top-
lum üstü bir faaliyet alanı değildir. Aksine 
toplum, siyasetin aslî unsurudur, sahibi-
dir. Siyaset, toplumsal meşruiyet alanının 
dışında bir zeminde yürüyemez. Demok-
rasilerde meşruiyetin kaynağı, millettir. 
Yalnızca siyasi iktidarlar için değil, muha-
lefet için de, bürokratlar için de böyledir. 
Herkes demokratik meşruiyet içinde iş 
görmek, hesap verebilmek, açık ve şeffaf 
olmak durumundadır. Millet onayından 
geçmemiş bir “milli menfaat” tarifi yapıla-
maz. Toplumsal talepleri dışlayan, hesaba 
katmayan bir siyaset, siyaset nitelemesini 
hak etmez. Siyasetin görevi, toplumdan ya-
lıtılmış bir iktidar alanının tesisi ve muha-
fazası değil, tam aksine toplumla birlikte 
toplumsal problemleri çözmektir.

Bizim siyasetten anladığımız budur; AK 
Parti’nin yegane siyasi rotası budur. Bugün 
siyaseti toplumsal bağlarından kopara-
rak, toplum dışı bir iktidar mekanizması 
haline getirmek isteyenler, nafile bir gay-
retin içindedir. Çünkü Türkiye, onların 
muhayyilesini aşmış, çok ileri noktalara 
ulaşmış bir ülkedir. Bu toplum, bu millet, 
demokrasinin, hukukun ve özgürlüklerin 
evrensel standartlarını talep etmektedir. 
Yine bu millet, demokrasinin, hukukun 
ve özgürlüklerin gölgelenmiş tariflerini de 
asla kabullenmemektedir. AK Parti olarak 
bizim işimiz, krizden beslenmek değil, 
problem çözmektir.

Sorunların çözümünün sahici siyasetten 
geçtiğini, demokratik siyaset dışında 
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meşru bir çözümün olmayacağını bilerek 
demokratik siyaseti, hukuki meşruiyeti 
sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız. 
Biz bunu yapıyoruz. Muhalefetten de bunu 
bekliyoruz. Siyasetin konusu olmayan me-
seleleri ısrarla siyasi çekişme konusu ha-
line getirmenin bu millete, bu memlekete 
hiç bir faydası yoktur. Esasen bu anlayışın, 
bunu yapmak isteyen, kavga, gerilim çıkar-
mak isteyenlere de hiç bir faydası yoktur, 
olmayacaktır. Yakın tarihimiz bunun açık 
örnekleriyle doludur. 

Soğuk savaş yıllarından kalma yanlış alış-
kanlıklardan, gayri meşru arayışlardan, 
hukuk dışı yapılanmalardan Türkiye er ya 
da geç kurtulmak durumundadır. Ortada 
böyle iddialar, olgular, olaylar varsa, bu 
konuda esas görev yargıya düşmektedir. 
Yürütmenin görevi, bu konuda anayasa ve 
yasalar çerçevesinde yargıya adli kolluk 
hizmeti vermektir. Bu hususta, eskiden 
beri eksikliğinden şikayet edilen ‘siyasi ira-
de’ bizim hükümetimizde mevcuttur. Bu 
süreçte elbette muhalefete de, medyaya da, 
bütün topluma da sorumluluklar düştüğü-
nü hatırlatmak zorundayım.

Herşeyden önce kurumlarımızı korumak, 
haksız ve mesnedsiz tartışmaların konusu 
haline getirerek yıpratmamak çok önemli. 
Çünkü neticede kurumlarımız bizler için 
var, milletimiz için var. Bütün kurumlarıy-
la sağlıklı bir şekilde çalışan bir devlet, iş-
leyen bir demokrasi hepimiz için olmazsa 
olmaz, olmalıdır. Bununla birlikte; şu araş-
tırılmasın, bu soruşturulmasın demek, bir 
şeylerin örtbas edilmesini istemek yerine, 
hepimizin iyiliği için, demokratik, laik ve 

sosyal bir hukuk devleti olan cumhuriye-
timizin geleceği için, eksik araştırmayı, 
yetersiz soruşturmayı, yanlış uygula-
mayı eleştiren bir muhalefet anlayışına 
Türkiye’nin ihtiyacı var. Hepimizin sorum-
lu, sağduyulu olması gereken bir süreçten 
geçiyoruz. Bunu da özellikle milletimin 
dikkatine sunmakta yarar görüyorum.

Değerli arkadaşlarım,

Bu anlayış içinde AK Parti, kurulduğu gün-
den bugüne kadar demokrasiye bağlı, hu-
kuka saygılı, önceliği insan olan, önceliği 
Türkiye olan bir siyasi çizginin temsilcisi 
olmuştur. Şartlar ne olursa olsun, bu çizgi-
mizi bundan sonra da kararlılıkla sürdüre-
ceğiz. Demokratik siyasetimize asla gölge 
düşürmeyeceğiz, milletimizin bize olan 
güvenini asla boşa çıkarmayacağız. Yetmiş 
milyon insanımızın hukukunu aynı dik-
katle korumakta, 81 vilayetimizin ikbalini 
aynı ciddiyetle düşünmekte ısrar edeceğiz. 
Bu milletin asırlardır yaşattığı medeniyet 
birikiminden güç alarak, birlik ve bera-
berlik içinde hedeflerimizi kovalamaya, 
Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmaya 
devam edeceğiz. Türkiye’yi çocuklarımı-
zın gurur duyduğu, geleceğine umut ve 
heyecanla baktığı bir ülke haline getirmek 
için, insanımızın yüzünü güldürmek için 
çalışmaya devam edeceğiz.

Bu ülkeyi seven, bu millete hizmet aşkını 
yüreğinde taşıyan herkesin ortak görevi ve 
sorumluluğu budur. Millet iradesinin yol 
göstericiliğini herkes içine sindirmeli, ge-
leceğin zorluklarla dünyasında Türkiye’yi 
güçlü kılacak ve ayakta tutacak olan gücün 
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millet olma bilinci olduğunu herkes iyi an-
lamalıdır. Türkiye’nin mutlu ve müreffeh 
yarınlara emin adımlarla ilerlediği böyle 
bir dönemde hiç kimsenin bu ülkenin ge-
leceğiyle kumar oynama hakkı ve yetkisi 
yoktur. Aklı selimin gereği Türkiye için 
doğru olanı yapmaktır. 

Değerli arkadaşlarım,

Türkiye ekonomisine ilişkin, millet olarak 
hepimizi sevindiren, umutlandıran haber-
ler almaya devam ediyoruz. Türkiye büyü-
yor. Türkiye gelişiyor. Türkiye, 81 iliyle, 
her bir ilçesiyle, her bir köyüyle geleceğe 
doğru emin adımlarla, kararlı adımlarla 
yürüyor. Şuraya dikkatinizi çekmek isti-
yorum: Biz, hiçbir zaman bütün sorunları 
çözdük, Türkiye’nin bütün kronik mese-
lelerini hallettik iddiasında olmadık. Tür-
kiye siyasetine geçmişte hakim olan, toz 
pembe tablolar çizme gayretinde hiç olma-
dık. Son derece şeffaf, son derece samimi 
bir şekilde hedeflerimizi ortaya koyduk, 
yapabileceğimiz şeyleri söyledik ve çok 
şükür bütün bu sözlerimizin arkasında da 
durduk, duruyoruz.

Türkiye’nin, Türkiye ekonomisinin şu son 
5 buçuk yılda ortaya koyduğu performans 
son derece dikkat çekicidir. Bakınız, geçen 
hafta başında, 2008 yılına ait büyüme 
oranları açıklandı. 2008 yılının ilk üç aylık 
döneminde Türkiye ekonomisi yüzde 6,6 
oranında büyüme kaydetti. Bu büyüme 
oranıyla, yine bize ait olan, bu hükümete 
ait olan bir rekoru yenilemiş olduk ve tam 
25 çeyrek üstü üste büyüme başarısını 
gösterdik. Bizden önceki 10 yıllık dönem-

de ortalama büyüme hızı yüzde 3. Şu son 
5 yıldaki ortalama büyüme hızı ise bunun 
iki katından fazla, yüzde 6,7. Türkiye’nin 
gayri safi yurtiçi hasılasını 230 milyar 
dolardan devraldık, 5 yılda üzerine 429 
milyar dolar daha koyduk ve 2007 sonu 
itibariyle 659 milyar dolara yükselttik. 
Şimdi, 2008 sonunda inşallah bu rakamın 
da üzerine çıkacak, kişi başına gayri safi 
yurtiçi hasıla miktarında da 10 bin doları 
aşmış olacağız.

Bunlar, AK Parti iktidarının ortaya koydu-
ğu kararlılığın bir sonucudur, samimiyetin 
bir sonucudur. Bu sevindirici gelişmeler, 
halkımızla, milletimizle iç içe olmanın, 
aynı yöne bakmanın, aynı hedeflere kilit-
lenmenin bir sonucudur. Bütün bu geliş-
meler, Türkiye’nin çok uzun yıllar boyunca 
ihtiyaç duyduğu istikrarın bir sonucudur, 
güven ortamının bir sonucudur. Şunu da 
bu noktada ifade etmek istiyorum, bütün 
bu olumlu gelişmeler, sadece birer baş-
langıçtır ve Türkiye bu seviyelerden çok 
daha iyisini, çok daha ilerisini görecektir. 
Bunun için çalışıyoruz, bunun için müca-
dele ediyoruz, bunun için gayret ediyoruz. 
Türkiye o eski günleri görmesin, Türkiye o 
eski istikrarsızlık, güvensizlik atmosferine 
dönmesin, Türkiye yeniden yoksullaşma-
sın, yeniden krizlere mahkum edilmesin 
diye çaba harcıyoruz.

Evet, ekonomide tarihimizin en iyi sevi-
yelerini yakaladık. Ancak çok daha iyi 
seviyelere ulaşmamız gerekiyor, bugün-
künden çok daha ileri noktalara varmamız 
gerekiyor. İşsizlikte, faizlerde, enflasyon-
da, üretimde, yatırımda, ihracatta bugün 
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olduğumuz seviyelerden daha ileri sevi-
yelerde olmamız gerekiyor. Biz gereksiz 
tartışmaların içine girmiyoruz. Biz sanal 
gerilimlerle vaktimizi heba etmiyoruz. Biz, 
olumsuzluk üreten, moralsizlik üreten, 
karamsarlık üreten siyaset tarzına asla 
ve asla prim vermiyoruz. Türkiye’yi adım 
adım dolaşıyoruz, dünyayı adım adım do-
laşıyoruz ve Türkiye’yi büyütmek için gece 
demeden, gündüz demeden çalışıyoruz, 
çabalıyoruz.

Değerli arkadaşlarım,

2002 yılında biz geldiğimizde Türkiye’nin 
toplam ihracatı 36 milyar dolar seviye-
sindeydi. Geçen hafta Haziran ayına ait 
rakamlar açıklandı. Geriye dönük 12 aylık 
ihracatımız, Haziran ayı sonu itibariyle 
123 milyar 762 milyon dolara, diğer bir de-
yişle yaklaşık 124 milyar dolara ulaşmıştır. 
5 buçuk yılda ihracatımız 3 kattan fazla 
artış kaydetmiştir. İşte Türkiye budur! 
İşte Türkiye’nin performansı budur! İşte 
Türkiye’nin potansiyeli budur! 

Biz istiyoruz ki Ankara bunu konuşsun. 
Biz istiyoruz ki, ana muhalefet bunu ko-
nuşsun, muhalefet bunu konuşsun. Biz 
istiyoruz ki, 124 milyar dolar az desinler, 
200 milyar dolar olmalı desinler, 250 mil-
yar dolar olmalı desinler. İstiyoruz ki, enf-
lasyonda, faizlerde, işsizlik oranlarında, 
yatırımda, üretimde daha ileri seviyeleri, 
daha ileri noktaları hedeflesinler, bunları 
konuşsunlar, bu noktalarda eleştiri getir-
sinler. Ama yok. Malesef böyle bir gün-
demleri yok. Milletin meseleleriyle ilgili, 
güncel sorunlarıyla ilgili bir programları, 

bir projeleri yok. Engellemek üzerine, ya-
vaşlatmak üzerine, durdurmak üzerine bir 
siyaset tarzı tutturmuş gidiyorlar. Takdir 
beklemiyoruz, teşekkür beklemiyoruz, 
katkıdan da vazgeçtik. Milletimiz zaten 
günü, vakti, saati geldiğinde takdirini de, 
teşekkürünü de sandıkta ifade ediyor, yine 
edecektir. Ancak bari engel çıkarmayın… 
Bari milletin sevincini gölgelemeyin, mil-
letin moralini bozmayın. 

Bakınız, ekonomi söz konusu olduğunda, 
birtakım mesnetsiz iddialarla ortaya çıkı-
yorlar. Şu borç konusunu defalarca izah 
ettim, devletin resmi rakamlarıyla konuyu 
defalarca ortaya koydum. Bu rakamlar ula-
şılamaz rakamlar değil. Açın TÜİK’in web 
sayfasını, açın Hazine’nin web sayfasını, 
Maliye’nin, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 
web sayfasını, resmi rakamlar orada var. 
Türkiye’nin kamu net borç stoku, 2005 
yılından itibaren, tarihinde ilk kez gerile-
meye başladı. 2004 yılında 274 milyar YTL 
olan kamu net borç stoku, 2005 yılında 
270 milyar YTL’ye geriledi. 2006 yılında 
stok 258 milyar YTL, 2007 yılında da 248 
milyar YTL oldu. Yine geçen hafta içinde, 
ilk üç aylık rakamlar açıklandı. 2008 yılı-
nın ilk çeyreğinde de gerileme devam etti 
ve net borç stokumuz 246,8 milyar YTL’ye 
geriledi. Daha da önemli bir gerileme 
borç stokunun gayri safi yurt içi hasılaya 
oranında kaydedildi. Biliyorsunuz, 2002 
yılında bu oran yüzde 42,9’du, bugün ise 
yüzde 29’a kadar gerilemiştir. 

Bunlar Türkiye’nin gerçek rakamları, 
bunlar Türkiye’nin resmi rakamları. Bakın 
yine birkaç rakamı burada sizlere aktar-
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mak istiyorum: 2007 yılının Ocak-Mayıs 
döneminde açılan şirket sayısı 25 bin 381. 
2008 yılının aynı döneminde aşağı yukarı 
aynı miktarda şirket açılmış: 24 bin 723. 
Kapanan şirket sayısı 4 bin 698 adetmiş, 
bu yılın ilk 5 ayında 4 bin 450’ye gerilemiş. 
2007’nin ilk 5 ayında satılan otomobil sa-
yısı 109 bin adetmiş, bu yılın ilk 5 ayında 
136 bin adede yükselmiş. Estirilmeye ça-
lışılan olumsuzluk havasına, karamsarlık 
havasına, gerilim havasına rağmen, Türki-
ye inanancını kaybetmemiş, güvenini kay-
betmemiş, umudunu kaybetmemiş. Çünkü 
işimize bakıyoruz, çünkü geleceğe bakıyo-
ruz, çünkü durmuyoruz, duraklamıyoruz, 
yolumuza devam ediyoruz. Aynı heye-
canla, aynı kararlılıkla yolumuza devam 
edeceğiz. Türkiye’nin emeğini büyütmeye, 
ekmeğini büyütmeye devam edeceğiz.

Ben Türkiye’nin en kısa zamanda yaşa-
makta olduğu sıkıntıları aşacağına, daha 
mutlu, daha müreffeh yarınlara yolculuğu-
muzun her gün hız kazanarak devam ede-
ceğine gönülden inanıyorum. Türkiye için 
yarınlar bugünlerden çok daha aydınlık 
olacaktır, buna her insanımız inanmalıdır, 
ülkesine güvenmelidir. Bu duygularla söz-
lerime son veriyor, sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Değerli arkadaşlar, hepinizi en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum.

Bugünkü grup toplantımızda geçen hafta 
gerçekleştirdiğimiz önemli yurtdışı temas-
lardan, ülkemizin ve milletimizin çıkarla-
rını geliştirmek için yaptığımız dış geziler-
den bahsetmek istiyorum. AK Parti Grup 
toplantılarının en temel özelliği burada 

sadece, ama sadece Türkiye’nin öncelikle-
rinin, ihtiyaçlarının konuşulmasıdır. AK 
Parti grubunun gündemi her zaman mille-
timizin gerçek gündemidir, ulusal ve ulus-
lararası çıkarlarımızı geliştirmek için yap-
tığımız çalışmalardır. Bu grup, Türkiye’nin 
sevinçlerini büyütmek, Türkiye’nin say-
gınlığını artırmak, Türkiye’nin imkan ve 
kaynaklarını zenginleştirmek için gece 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 15 Temmuz 2008 
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gündüz, yaz kış demeden çalışan, ülkesine 
hizmete adanmış bir kadrodur.

Bu kadronun milletimizle kader birliğini 
bozmak isteyenlerin esas sorunu, millet 
nezdinde düştükleri büyük meşruiyet kri-
zidir. Meşruiyet krizinden kurtulmak için 
yanlış üstüne yanlış yapanlar bu ülkenin 
bahtını açan, ufkunu ağartan AK Parti’ye 
kara çalmaya çalışarak, milletle araların-
daki mesafeyi her gün daha çok açtıkları-
nın farkına varmıyorlar. Defalarca tecrübe 
edilmiştir ki, ak olana kara deme siyaseti 
tutmamış, millet nezdinde, milletin vicda-
nında makes bulmamıştır, bulmayacaktır. 
Biliyoruz ki, bizim bütün eylemlerimiz, 
bütün fiillerimiz, bütün icraatımız her 
gün, her an milletimizin şaşmaz terazisin-
den ölçülüyor, biçiliyor, tartılıyor. Şartlar 
ne olursa olsun her zeminde, her fırsatta 
ülkemizin hukukunu savunmaya çalıştık-
ça, gözümüzü ülkemizin bütünlüğünden, 
gelecek ideallerinden ayırmadıkça gerili-
mi artırma çabaları, gerçek gündemi sap-
tırma gayretleri boşa çıkıyor. Ülkemizin 
güven ve istikrarını değil, sadece belli bir 
zümrenin siyasi menfaatlerini düşünerek 
hareket edenler maskeleriyle birlikte de-
şifre oluyorlar. 

Evet, defalarca söyledik, bir kez daha söy-
lüyoruz. Türkiye ağırlıklarından kurtul-
dukça, Türkiye maskelerden arındıkça, de-
mokratik istikrar ve güven muhkem hale 
geldikçe Türkiye’nin şahlanışını kimse 
durdurmaya muktedir olamaz. Geçtiğimiz 
hafta daha evvel defalarca sahnelenen kirli 
oyun, bir kez daha sahnelenmek istendi, 
İstanbul’da huzur ve istikrarımıza yönelik 

alçak bir saldırıyla, hain bir terör eylemiy-
le bir kez daha sarsıldık. Üç polisimizin 
şahadetiyle yüreklerimiz yandı, ama bu 
menfur saldırıyı gerçekleştiren karanlık el-
ler karanlık senaryoları içinde boğuldular. 
Bu menfur saldırıda kahramanca müca-
dele ederek şehit olan polis kardeşlerime 
bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. 
Ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı 
diliyorum.

Biz birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz 
sürece bu tür terörist eylemler akamete uğ-
ramaya mahkum kalacaktır. İnanıyorum 
ki, demokrasiyle güçlenen bu ülke bütün 
direncini yeniden toplayarak, başta siyaset 
kurumu olmak üzere bütün kurumlarımı-
zın duyarlı çalışmalarıyla oynanan oyunla-
rı bertaraf edecek güce sahiptir, bunu bir 
kez daha göstermiştir. Türkiye Cumhuri-
yeti modern dünya ile birlikte medeniyet 
yürüyüşünü sürdürme kararında olan, 
demokrasi tecrübesi hiç de küçümsenme-
yecek büyük bir ülkedir. Çalkantılı bir böl-
gede barış ve istikrar unsuru olan Türkiye, 
gelişme ve kalkınma sürecini aynı kararlı-
lıkla, hız kesmeden sürdürecektir.

Bu ülkenin demokrasiye pamuk ipliğiyle 
bağlı olduğunu sananlar yanlış hesapla-
rıyla baş başa kalacaklardır. Birlik ve bera-
berliğini korudukça asıl gücünü daha iyi 
farkeden aziz milletimiz bu ülkede emni-
yet içinde, güven ve istikrar içinde sonsuza 
kadar yaşayacaktır. Kimse endişe içinde 
olmasın, Türkiye demokrasiden, hukuk 
devletinden, evrensel insan haklarından 
geriye doğru tek bir adım atmayacaktır. 
Dünya nezdinde Türkiye’yi küçük düşür-
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mek için kasıtlı bir hesap içinde olanlar 
Türkiye’den dünyaya bir kaos fotoğrafı 
vererek bu yolla kendilerine alan açılaca-
ğını düşünüyorlarsa bilsinler ki, büyük bir 
hüsran içindedirler.

Türkiye büyük uğraşlarla, büyük fedakar-
lıklarla, büyük bedellerle demokratik istik-
rarı yakalamıştır. Bu noktadan geriye gidiş 
olmayacaktır. Vicdan sahibi hiç kimse bu 
ülkenin karanlık koridorlara dönmesine 
göz yummayacak, izin vermeyecektir. 

Değerli arkadaşlar, 

İçinden geçtiğimiz süreçte siyasî aktör-
lerin temel görevi, demokratik siyaseti 
savunmak ve siyasetin imkânlarını geniş-
letmek, büyütmektir. Siyaseti ve siyasetçi-
yi değersizleştirme gayretleri karşısında 
suskun kalınamaz. Siyaseti, erdemli bir 
faaliyet, saygın bir hizmet vesilesi olarak 
muhafaza etmeliyiz. Zira, mutlaka konu-
şarak, her türlü şiddeti dışlayarak, medenî 
bir üslûpla meselelerimizi çözmemizin 
siyaset dışında bir yolu, yöntemi yoktur. 
Daha iyi, daha adil, daha özgürlükçü bir 
toplum idealinin gerçekleştirilmesinin 
meşru zemini siyasettir, demokrasidir.

Siyaset kurumunun itibarının korunması, 
bir ülke için hayatî önemdedir. Türkiye’de, 
her fırsatta kurumların yıpratılmaması ge-
rektiğini ifade edenler, siyaset kurumuna 
yönelik yıpratmalara sessiz kalmamalıdır. 
Eğer demokrasi gibi bir derdimiz varsa, de-
mokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla 
yaşatılmasını istiyorsak, siyaset kurumu-
na da en az diğer kurumsal yapılar kadar 

hassasiyet göstermemiz gerektiğinin şuu-
runa varmalıyız.

Soruyorum sizlere, 50-60 yıl kesintisiz 
yaşayan partilerin bulunmadığı bir ülkede 
siyaset nasıl kurumsallaşabilir? Siyaset ku-
rumsallaşmadan demokrasi nasıl kurum-
sallaşabilir? Bunun üzerine ciddi şekilde 
düşünmek zorundayız. Demokrasinin üst 
seviyede kurumsallaştığı ülkelere baktığı-
mızda, asırlık siyasî partilerle karşılaşırız. 
Gelenekler üzerine oturan, kalıcı ve kuşa-
tıcı teamüller inşa etmiş partilerdir bunlar. 
Siyasete dışarıdan müdahalelerin normal-
leştiği bir siyasî iklimde ise bu türden gele-
nekler, teamüller oluşturmak zordur. 

Demokratik siyasetin asli unsurları siyasi 
partilerdir. Demokrasiyi kökleştirmenin 
bir yolu da siyasi parti geleneklerini kök-
leştirmektir. Birileri, siyaseti bütünüyle 
çatışma üzerinden yürütmek arzusunda 
olabilir. Oysa siyasetin özü çatışma de-
ğildir; demokratik siyasetin özü, medenî 
anlamda yarışmadır, uzlaşmadır, yapıcı 
ve pozitif bir rekabet içinde olmaktır. Biz 
siyaseti, daha iyi, daha demokratik, daha 
özgür, daha müreffeh bir toplum arayışı-
nın tek mümkün yolu olarak görüyoruz. 
Bu yolun tahrip edilmesine var gücümüzle 
karşı çıkıyoruz.

Geçmişte siyasetin tahrip edilmesine, yıp-
ratılmasına seyirci kalan siyasî aktörlerin, 
nasıl kendi sonlarını hazırladıklarını, mil-
let tarafından nasıl tasfiye edildiklerini 
gördük. Bugün siyasetin yıpratılmasına 
sessiz kalan, hatta bu yıpratma ameli-
yesine destek veren siyasetçileri de hiç 
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şüphesiz aynı akıbet beklemektedir. Ana 
muhalefet partisinin lider ve sözcülerinin 
son günlerdeki gayretkeşliğini tarih kay-
detmiştir. Hukukî süreç henüz işlerken, 
demokratik siyasî sürece darbe vurma id-
diasıyla soruşturulan illegal yapılanmala-
rın avukatlığına soyunmak, ancak demok-
ratik hukuk devleti anlayışına inancı zayıf 
olan bir siyasi anlayışın kalkışabileceği 
iştir. Bu tür siyasetçilerin ve böyle bir siya-
set tarzının siyasete verdiği zararı, demok-
rasiye verdiği zararı, hukuka verdiği zararı 
herhalde başka kimse veremez. İktidarı 
yıpratmak uğruna, bindiği dalı kesen, için-
de bulunduğu gemiyi batırmaya çalışan 
siyasetçi tipi, bu millete ne verebilir? De-
mokrasi, hukuk, anayasal düzen hepimiz 
için olmazsa olmaz varlık zeminidir.

Değerli arkadaşlarım,

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz hafta Perşembe 
günü komşu ülke Irak’ı ziyaret ettim, başta 
Cumhurbaşkanı ve başbakan olmak üzere 
üst düzey Irak’lı yetkililerle temaslarda bu-
lundum. Irak’a, 18 yıl aradan sonra ilk kez 
Başbakan düzeyinde bir ziyaret gerçekleş-
ti. Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum: 
Irak, bizim dilimizde “uzak” anlamına 
gelse de, aslında hem coğrafi olarak, hem 
de tarihi ve kültürel olarak bu ülkeyle, bu 
ülke halkıyla çok yakın, çok derin bağları-
mız var. Irak ve Iraklılar bizim için komşu 
bir ülke ve komşu bir ülkenin vatandaşları 
olmanın çok çok ötesinde anlamlar ihtiva 
ediyorlar. Atasözlerimizde, türkülerimiz-
de, ağıtlarımızda, şiirlerimizde, masalları-
mızda, ninnilerimizde Irak vardır, Irak’ın 
şehirleri vardır, Bağdat vardır. Düşünü-

nüz, Türk şiirinin ve Türk dilinin en büyük 
ismi Fuzuli Bağdatlıdır. Medeniyetimizin, 
kültürümüzün, inancımızın manevi mi-
marları, Anadolu’nun gönül mimarları 
bugün Bağdat’ta, Samarra’da, Kerbela’da, 
Basra’da, Musul’da, Kerkük’te medfundur. 

Bizler, ortak bir medeniyeti, ortak bir 
kültürü, ortak bir tarihi, ortak bir coğ-
rafyayı paylaşıyoruz. Geçmiş dönemde 
de, müdahale sonrasındaki zor dönemde 
de kulağımız, gözümüz, gönlümüz hep 
Irak’ta oldu, Iraklı kardeşlerimizle oldu. 
Devletler arasında zaman zaman gergin-
likler yaşanmış olsa da, halklarımız bir-
likte üzüldü, birlikte sevindi. Basra harap 
olurken, Medeniyetlerin Başkenti, Binbir 
Gece Masallarının şehri Bağdat sıkıntılar 
yaşarken, Kerbela’da, Kufe’de acılar yaşa-
nırken bizim yüreğimiz sızladı, ciğerimiz 
yandı. Şunu bütün kalbimle, bütün sami-
miyetimle ifade etmek istiyorum: 18 yıl 
aradan sonra gittiğimiz Bağdat’ta çok sıcak 
bir ilgiyle, çok içten bir misafirperverlikle 
karşılandık. Ve gördük ki, Türkiye, bu kar-
deş topraklarda özlenen, hasreti çekilen 
bir dosttur, bir komşudur. İnanıyorum ve 
arzu ediyorum ki, bundan sonra iki ülke 
arasında böylesine uzun kesintiler yaşan-
mayacaktır.

10 Temmuz 2008 tarihi, Türkiye-Irak iliş-
kilerinde bir dönüm noktası olmuştur, iki 
ülke arasında yeni bir zihniyetin, yeni bir 
işbirliğinin, yeni bir ittifakın temelleri atıl-
mıştır. Dikkat ediniz, Mart ayında, terörle 
mücadele kapsamında yürüttüğümüz 
operasyon nedeniyle iki ülke arasında bir 
kriz beklentisi içinde olanlar vardı. Oysa 
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bugün, iki ülke tarihi bir işbirliğine imza 
atmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti ile Irak 
Cumhuriyeti Hükümetleri arasında imza-
lanan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin 
Kurulmasına İlişkin Ortak Siyasi Bildirge, 
altını çizerek ifade etmek istiyorum, dün-
yada eşi çok az görülen, örnek bir işbirliği 
metni olmuştur. Bu bildirge, öyle, iyi niyet 
temennilerinden, afaki sözlerden, soyut 
ifadelerden ibaret bir belge değil, somut, 
ayakları yere basan, sağlam mekanizma-
ları olan, kapsamlı, arkasında siyasi irade 
olan bir metindir.

Burada sadece birkaç örneği sizlerle pay-
laşmak istiyorum: Öncelikle Irak Hüküme-
tinin, bağımsızlık, tam egemenlik, toprak 
bütünlüğünün ve ulusal birliğinin korun-
ması, tehditlere ve terörizme karşı müca-
delesini desteklediğimizi bir kez daha ifade 
ettik. İkili anlaşmaların acilen imzalanması 
konusunu yine kayda bağladık. Öğrenciler 
ve kamu görevlileri arasında değişim prog-
ramlarının başlatılmasını, yükseköğretim, 
teknoloji ve teknik bilgi paylaşımını karar-
laştırdık. İki ülke arasında stratejik ekono-
mik işbirliği ve entegrasyon anlaşmalarının 
2008 sonuna kadar sonuçlandırılmasını 
ifade ettik. Turizm ve ticaret alanında iş-
birliğini geliştiriyoruz, serbest ticaret an-
laşmasını imzalıyoruz. Tarım noktasında, 
ulaştırma noktasında, finans, Kobiler, ban-
kacılık noktasında yeni işbirliği alanları açı-
yoruz. Irak’ın Türkiye üzerinden Avrupa ile 
entegrasyonu için ulaştırma altyapısında 
işbirliği yapıyoruz. İnanıyorum ki, en yakın 
zamanda sivil havacılık alanında Irak ile 
Türkiye çok daha gelişmiş bir ulaşım ağı ile 
birbirine bağlanacaktır. 

Keza, iki ülke arasında yeni sınır kapıları-
nın açılması çalışmalarını hızlandırıyoruz. 
Yine, güvenlik ve işbirliği alanında somut 
girişimlerde bulunuyoruz; özellikle terörle 
mücadele noktasında somut adımlar atı-
yor, “Terörizmle Mücadele Anlaşması”nı 
tamamlıyoruz. Bu ve buna benzer bir çok 
tarihi adımı, hem iki ülkenin hükümetleri, 
hem kamu kurumları, hem de sivil toplum 
örgütleri yakından takip edecek ve bir an 
önce sonuçların alınması için etkin işbir-
liği yürütülecek. Dost ve kardeş Irak’la 
başlattığımız bu yeni dönemin, bu yeni 
sürecin ülkelerimize, bölgemize, özellikle 
de kardeş halklarımıza hayırlı olmasını 
temenni ediyorum.

Değerli arkadaşlarım,

Pazar günü, Paris’te ‘Barcelona Süreci: 
Akdeniz İçin Birlik’ toplantısına katıldım. 
Biliyorsunuz, bazıları tarafından Akdeniz 
Birliği, Türkiye için Avrupa Birliği’ne bir 
alternatifmiş gibi gündeme getirilmişti. 
Bu yaklaşıma şiddetle karşı çıktık, her 
fırsatta, görüştüğümüz her devlet adamı-
na bu itirazımızı altını çizerek ifade ettik. 
Türkiye’nin hedefinin Avrupa Birliği’ne 
tam üyelik olduğunu, başka hiçbir alter-
natif le ilgilenmediğimizi dile getirdik. 
Bunun neticesinde bu düşünce akamete 
uğrayarak yerini Akdeniz ülkelerinin daha 
yoğun bir işbirliği içinde olması yönünde-
ki çalışmalara bıraktı.

Son toplantıda da Türkiye’nin tezlerini, ka-
rarlılığını güçlü bir şekilde ortaya koyduk. 
Avrupa Birliği’nden sözlerine sadık olma-
sını, müzakereleri sulandıracak girişim-



26

Recep Tayyip ERDOĞAN

lerden kaçınmasını yine her fırsatta hatır-
lattık. Çekincelerimizin ve uyarılarımızın 
dikkate alındığını, Paris zirvesi öncesi ve 
sonrasında memnuniyetle müşahede ettik. 
Zirve sonrasında yayımlanan bildiride, 
“Akdeniz Birliği AB genişleme politikasın-
dan, katılım müzakerelerinden ve katılım 
öncesi süreçten bağımsız olacaktır” ifadesi 
yer almıştır. Bu da Türkiye’nin itirazları-
nın ve uyarılarının dikkate alınması anla-
mına gelmektedir.

Zirve sırasında çok sayıda devlet başkanı 
ve başbakanla da görüşmelerimiz oldu. 
Başta Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Sarko-
zi olmak üzere, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri Sayın Banki Moon, Hollanda 
Başbakanı Sayın Balkanende, İngiltere 
Başbakanı Sayın Brown, İspanya Başbakanı 
Sayın Zapatero, İtalya Başbakanı Sayın Ber-
lusconi, Portekiz Başbakanı Sayın Sokrat, 
Yunanistan Başbakanı Sayın Karamanlis, 
Danimarka Başbakanı Sayın Rasmussen, 
İsveç Başbakanı Sayın Raynfeldt, Almanya 
Başbakanı Sayın Merkel, Filistin Yönetimi 
Başkanı Sayın Abbas, Suriye Cumhurbaş-
kanı Sayın Esat ve İsrail Başbakanı Sayın 
Olmert’le ikili görüşmeler yaptık.

Her ülkenin temsilcileriyle, ikili ilişki-
lerimizi, bölgesel ve küresel sorunları 
değerlendirme fırsatımız oldu. Özellikle 
Avrupa Birliği katılım sürecimiz, Kıbrıs 
ve 1915 olayları konusunda tezlerimizi 
bir kez daha anlattık. Bütün bu ülkelerle 
ekonomik işbirliğimizi artırma yönünde-
ki irademizi beyan ettik. Sadece bunlarla 
sınırlı kalmadık, başta Filistin-İsrail ve 
Suriye-İsrail sorunu olmak üzere, bölgesel 

sorunlar konusundaki ağırlığımızı bir kez 
daha teyit ettik. Sonuç bildirgesinde de 
yer aldığı gibi, Suriye ile İsrail arasındaki 
dolaylı barış görüşmelerinin Türkiye’nin 
himayesi altında yapılması noktasında hü-
kümet başkanları memnuniyetlerini ifade 
ettiler.

Değerli arkadaşlar,

Tüm bu girişimler, bu temaslar, bu görüş-
meler, Türkiye’nin değişen çehresinin, 
artan rolünün açık, somut göstergeleridir. 
Bugün Türkiye, sadece bölgesinde değil, 
dünya genelinde itibarı olan, ağırlığı olan, 
sözü geçen ve ihtilaf alanlarında arabu-
luculuğuna güvenilen bir ülke konumu-
na yükselmiştir. Türkiye, hem bölgesel 
ölçekte, hem de küresel ölçekte, politika 
oluşturan, strateji belirleyen, sorunların 
çözümüne etkin katkı sağlayan, tayin edici 
bir ülke konumuna yükselmiştir. 

Bunlar çalışarak oluyor. Bunlar gayretle 
oluyor, çabayla oluyor, samimiyetle, karar-
lılıkla oluyor. Bir yandan Avrupa Birliği’ne 
katılım müzakerelerini yürütüyoruz. Bir 
yandan Filistin-İsrail arasında, Suriye-İs-
rail arasında barış görüşmelerine katkıda 
bulunmaya çalışıyoruz. Bir yandan Irak’ın 
toprak bütünlüğünün korunması, çatışma-
ların durması, güvenliğin sağlanması için 
gayret sarfediyoruz. Diğer yandan komşu 
ülkelerle, yakın ya da uzak ülkelerle ticare-
timizi artırmanın mücadelesini veriyoruz. 
Yatırımları Türkiye’ye çekmenin, Türk 
yatırımcıların dünyanın diğer ülkelerinde 
yatırım yapmalarının önünü açıyoruz.
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Bakınız, Türkiye ile Irak arasındaki ticaret 
hacmi 3,5 milyar dolara ulaşmış durumda. 
Irak’taki Türk yatırımlarıyla birlikte bu 
miktar 10 milyar doları buluyor. Bu tarihi 
bir rakam. Ancak bunu da yeterli bulmu-
yoruz, önümüze daha büyük bir hedef 
koyuyoruz ve 2010 yılına kadar bu rakamı 
25 milyar dolara çıkaracağız diyoruz. Hem 
Türkiye kazanıyor, hem Irak halkı kazanı-
yor, hem de bölge barışı kazanıyor.

Değerli arkadaşlar,

Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren bir 
önemli hususu da burada sizlerle paylaş-
mak istiyorum. Biliyorsunuz, parti olarak 
da, hükümet olarak da, emek noktasında, 
çalışanlarımız noktasında, çalışanlarımızın 
haklarını almaları noktasında başından 
itibaren azami bir hassasiyet içinde olduk. 
Emeği en kutsal değer olarak gördük ve bu-
nun gereğini yerine getirmek için de yoğun 
çaba sarfettik. Türkiye’de on yıllar boyunca 
uygulana gelmiş emek ve emekçi karşıtı 
politikaları kırmak, emeğe hak ettiği değeri 
vermek, her türlü maddi ve sosyal hakkı 
teslim etmek noktasında tarihi uygulama-
lara imza attık. Asgari ücretin artış miktar-
larına bakın, asgari ücretin alım gücündeki 
artışa bakın… Önceki dönemlerle kıyaslan-
mayacak iyileşmeler kaydedildi. 

Çalışma hayatımızı ilgilendiren yasal dü-
zenlemeler, işçi sağlığı ve güvenliği nokta-
sındaki çalışmalar, yeni Sosyal Güvenlik ve 
Sağlık Sigortası Yasası, İstihdam Paketi… 
Bunların hepsi, Türkiye için, çalışanlarımız 
için, çalışma hayatımız için tarihi nitelikte 
düzenlemeler oldu. İşçilerimize, memur-

larımıza içi boş vaadler vermedik. Çalışan-
larımıza içi boş nutuklar atmadık. Yıllarca 
ertelenmiş, yıllarca ötelenmiş sorunları tek 
tek ele aldık, cesaretle üzerlerine gittik ve 
çok şükür bir çoğunu çözüme kavuşturduk, 
kavuşturmaya devam ediyoruz. 

Biliyorsunuz, iktidara geldik, hemen 
ardından, çalışanlarımızın en önemli 
sorunlarından birinin, zorunlu tasarruf 
hesabında biriken, sonra da kaybolan hak-
larının peşine düştük. Yıllar boyunca işçi-
miz adına, memurumuz adına, işveren ve 
devletten kesinti yapılmış, ancak bu kesin-
tiler amacı dışında kullanılmış, buharlaş-
mış. Her iktidar, her hükümet bu sorunu 
çözeceğiz vaadiyle gelmiş, ancak sorunun 
büyüklüğü karşısında üzerini örtmekle 
yetinmiş. Devlet çalışanına borçlu olamaz 
dedik. İlgili taraflarla istişare ettik, gerekli 
düzenlemeleri yaptık, hesabımızı kitabı-
mızı çıkardık ve hak sahiplerine haklarını 
ödemeye başladık. Tam 13 buçuk katril-
yon Türk Lirası’nı, hak sahiplerine hiçbir 
kesinti olmadan, hiçbir aksaklık olmadan 
ödedik ve bu sorunu çalışanlarımızın gün-
deminden çıkardık.

Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum: Hiç 
gündemde yoktu, hiç kimsenin dile getir-
diği yoktu, tedavülden bile kalkmıştı. Ke-
limenin tam anlamıyla umutlar tükenmiş, 
hatta unutulmuştu. Böyle bir dönemde, 
Konut Edindirme Yardımı kesintilerini, 
bizzat biz hatırlattık ve bunları da hak 
sahiplerine biz ödeyeceğiz dedik. 1 Ocak 
1987’de, çalışanları konut sahibi yapmak 
amacıyla kesinti yapılmaya başlanmış. 
1996 yılına kadar bu kesintiler yapılmış, 
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ancak amaca ulaşılamadığı için durdurul-
muş. O tarihten itibaren de bu kesintiler 
adeta unutulmuş. 

Düzgün kayıt tutulmamış, kayıtlar korun-
mamış, bankacılık teamüllerine uyulma-
mış… Hiçbir mazereti kabul etmiyoruz 
dedik, 2007 yılında ilgili yasayı da, yönet-
meliği de çıkardık, hak sahiplerini tespit 
ettik ve artık bu paraları da hak sahipleri-
ne ödemeye başlıyoruz. Tam 8 buçuk mil-
yon hak sahibini tespit ettik. Yani 8 buçuk 
milyon çalışanımız, kendileri için yatan 
miktarlar ölçüsünde ana para ve nemala-
rını alabilecekler. Yine tespitlerimize göre, 
hak sahiplerine toplam 2 milyar 855 mil-
yon YTL ödeme yapacağız. İki hafta içinde, 
Ziraat Bankamız aracılığıyla bu paraların 
ödenmesine başlanacak ve böylece devlet 
önemli bir yükten, önemli bir vebalden 
daha kurtulmuş olacak. Bunun da çalışan-
larımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli arkadaşlarım,

Biliyorsunuz, geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi 
Türkiye’de de kuraklık yaşandı. Özellikle 
bazı illerimizde, kuraklık çok ciddi boyut-
lara ulaşmış durumda. İlkbahar dönemin-
de yağışların ortalamanın çok altında kal-
ması sebebiyle bir çok çiftçimizin ürünü 
tarlada kaldı. 

Dün Bakanlar Kurulumuzda çiftçi kardeş-
lerimizi yakından ilgilendiren bu kuraklık 
meselesini ele aldık ve buna ilişkin bir 
kararname hazırladık. Kuraklık olduğu 
tespit edilen 35 ilimizde ve 210 ilçemizde, 

çiftçi kayıt sistemine dahil çiftçilerimize, 
hibe şeklinde nakdi destek veriyor, ayrıca 
bu çiftçilerimizin tarımsal kredi borçlarını 
erteliyoruz. Bu destekten, ürünleri, kurak-
lık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri oranda 
zarar gören, çiftçi kayıt sistemine dahil 
çiftçilerimiz faydalanabilecekler.

Çiftçilerimize, her bir dekar başına, buğ-
day için 22 YTL, arpa için 13 YTL, merci-
mek için 22 YTL, nohut için 30 YTL, fiğ, 
burçak ve mürdümük için 24 YTL kuraklık 
desteği ödüyoruz. Yine bu çiftçi kardeş-
lerimizin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan kredi borçlarını da 1 
yıl süreyle erteliyoruz. İnşallah Türkiye bu 
kurak günleri geride bırakır, inşallah önü-
müzdeki aylarda toprağımız yeterli yağışı 
alır. Ancak her halükarda biz, çiftçimizin 
yanında olmaya, onun kara gün dostu ol-
maya devam ettik, edeceğiz.

Değerli arkadaşlar,

Biz, içerideki sonu gelmez tartışmalarla, kı-
sır çekişmelerle zaman kaybetsek, hem Tür-
kiye dünyadaki saygınlığını, etkinliğini kay-
beder, hem de ertelenen bu sorunlar daha 
da ertelenir. Sözün başında söylediğimiz 
gibi şartlar ne olursa olsun biz Türkiye’nin 
tezlerini, kaynaklarını, imkanlarını an-
latmaya, ülkemizin sevincini büyütmeye, 
zenginliklerini artırmaya çalışıyoruz. Bize, 
milletine, ülkesine adanmış bu kadroya 
yakışan da böyle asil bir tutumu sergile-
mektir. Bu düşüncelerle daha müreffeh, 
daha huzurlu bir Türkiye arzumuzu tekrar-
layarak hepinize hayırlı çalışmalar diliyor, 
sizleri saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, hepinizi en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum.

Bugünkü grup toplantımız anlamlı bir yıl-
dönümüne rastlıyor. Biliyorsunuz, bugün, 
22 temmuz seçimlerinin birinci yıldönü-
mü. Bundan tam bir yıl önce bugün, mille-
timiz seçim sandıklarında “AK parti’ye ye-

niden güçlü bir yetki verdi, ‘durmak yok, 
yola devam’ dedi. 5 yıldır iktidarda olan bir 
siyasi parti olarak, hem geçmiş icraat ve 
politikalarımızı onayladığını gösterdi; ikti-
darımızdan memnuniyetini ortaya koydu; 
hem de oylarımızı artırarak demokrasi ta-
rihimizde sadece Demokrat Parti’ye nasip 
olan güçlü bir destekle bizi taltif etti. 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 22 Temmuz 2008 
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Seçim meydanlarında, ‘marifet iltifata 
tabidir’ demiştik. Milletimiz, partimize yö-
nelik büyük teveccühüyle icraat ve politi-
kalarımıza iltifatını göstermiş oldu. Biz de, 
bunun hakkını daha çok çalışarak, ülkemi-
ze ve milletimize daha çok hizmet ederek 
vermek üzere hiç durmadan yolumuza 
devam ettik. Hatırlarsanız, 22 Temmuz 
akşamı, genel merkezimizin balkonundan 
yaptığım konuşmada, milletimizden aldı-
ğımız güçlü desteğin, omuzlarımıza daha 
ağır bir sorumluluk yüklediğini söyledim. 
Kazanan sadece AK Parti değil, kazanan 
demokrasi olmuştur, kazanan güven ve is-
tikrar olmuştur, kazanan birlik ve beraber-
liğimiz olmuştur, kazanan topyekün mille-
timiz olmuştur, memleketimiz olmuştur, 
dedim. Yine dedim ki, sadece bize oy 
verenlerin değil, bize oy vermeyen, farklı 
siyasi tercihlerde bulunan vatandaşlarımı-
zın da mesajını anlıyorum, iradelerini, ter-
cihlerini saygıyla karşılıyorum. Tercihleri 
ne yönde olursa olsun, bütün vatandaşları-
mız bizim için birdir, beraberdir; herkesin 
tercihi bizim için aynı derecede önemlidir, 
değerlidir. Hepsinin meselesi bizim mese-
lemiz, derdi bizim derdimizdir. 

Partimizi kurduğumuz gün böyle düşünü-
yorduk, 22 temmuz seçimlerinden sonra 
da aynı noktadaydık; bugün de aynı yerde 
duruyoruz, aynı yerde durmaya, milleti-
mize hiç bir ayrımcılığa gitmeden bir ve 
bütün olarak kucaklamaya devam edece-
ğiz. Bizim hareket noktamız milletimizdir; 
birlik ve beraberliğimizdir; hep birlikte 
kazanmaktır. Zira bütün bir tarihi tecrübe 
göstermektedir ki, hep birlikte kazan-
mayı başaramayan milletler, hep birlikte 

kaybetmeye mahkumdur. Biz, herkes için 
özgürlük, herkes için adalet, herkes için 
demokrasi, herkes için refah diyerek yola 
çıktık. İnanıyorum ki, demokratik, laik ve 
sosyal bir hukuk devleti olan cumhuriyeti-
mizi daha da yükseklere taşıyacak olan da 
bu birlik ve beraberlik ruhumuzdur.

Değerli arkadaşlar,

AK Parti hükümetini kurduğumuz ilk gün-
den itibaren belli başlı ülke meselelerinin 
birbiriyle doğrudan irtibatlı olduğunu, 
çözümün de ülke meselelerini birbirin-
den koparmadan ele almakta olduğunu 
söyledik. Bir tarafı düzeltirken diğer tarafı 
bozmamak gerektiğini, bir alanda ilerler-
ken diğer alanlarda geriye gitmemek ge-
rektiğini vurguladık. Demokrasiye yatırım 
yaparsanız ekonomik güven ve istikrar 
kök salar, içeride ülkenin siyasi istikrarını 
sağlarsanız dışarıda ülkenin itibarını sağ-
larsınız, dedik. 

Bu hedefi yakalamak için bütün politi-
kalarımızda daima ülkemizin bütün me-
selelerine eş zamanlı çözüm üretmenin 
gereği üzerinde durduk. Bazı meseleleri 
erteleyen, ‘şimdi zamanı değil’ diye bazı 
meseleleri halının altına süpüren o eski 
siyaset tarzını asla benimsemedik. Türki-
ye geçmişte ne çektiyse esas meselelerini 
halının altına süpürme siyasetinden çekti. 
Bazı meseleleri çözümsüz kabul ederek, 
bazılarıyla birlikte yaşamaya vatandaşı 
alıştırarak, bazı sorunları öteki sorunlarla 
yedekleyerek, toplumsal karşıtlıklar üze-
rinden siyaset yaparak, çözümü güçleştir-
mek, çözümü adeta imkansız göstermek 



31

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-5

Türkiye’ye büyük bir zaman ve enerji kay-
bettirmiştir.

Biz iktidara geldiğimizde Türkiye’nin 
çözülemeyecek meselesi olmadığını, so-
runlarımız halının altına süpürülmezse, 
meselelerimizle yüzleşmekten kaçınmaz-
sak Türkiye’nin bütün ağırlıklarından kur-
tulacağını söyledik. Türkiye ağırlıkların-
dan kurtulmazsa gelişemez, büyüyemez, 
güçlenemez dedik… Bugün de aynı şeyi 
söylüyoruz. Türkiye’nin çözümsüz mesele-
si yoktur. Yeter ki, birbirimize güvenelim. 
Yeter ki, aynı cumhuriyet idealleri, aynı 
gelecek hedefleri etrafında kenetlenelim. 
Yeter ki, güven ve istikrarın sürekliliğini 
sağlayalım. Yeter ki, açık ve şeffaf bir de-
mokrasiye inanalım. 

Biz, toplumsal ihtilaf lardan beslenen, 
birleştirici olmak yerine ayrıştırıcı bir 
dil kullanan o eski kolaycı siyaset yolunu 
benimsemedik. 70 milyon vatandaşımıza 
konuşurken hepsine aynı dili kullandık. 
Öyle yapmasaydık, bölgesel adaletsizlikle 
mücadele edemezdik. Öyle yapmasaydık, 
Türkiye’nin doğusuna ayrı batısına ayrı bir 
dil kullansaydık, Türkiye’yi bir ve bütün 
olarak kucaklamasaydık, 22 Temmuz’da 
Türkiye de AK partiyi bir bütün olarak 
kucaklamazdı. Öyle yapmasaydık dev-
let-millet bütünleşmesine bu derecede 
katkı sağlayamazdık. Eğer içe kapanmacı, 
Türkiye’yi dünyanın gerçeklerinden tecrit 
eden bir yaklaşımı savunsaydık, Türkiye 
bugün ne Avrupa Birliği’ne katılım süre-
cinde olurdu, ne de bölgesel sorunların çö-
zümünde bu kadar tayin edici bir misyon 
yüklenebilirdik.

İşte bütün bu gelişmeler Türkiye’nin mese-
lelerinin çözümsüz olmadığına olan inan-
cımızla, bütün meseleleri eş zamanlı ola-
rak ele alışımızla doğrudan ilgilidir. Açıkça 
şunu ifade etmek istiyorum: AK Parti’nin 
bugüne kadar ekonomiden uluslar arası 
ilişkilere, demokratik reformlardan sos-
yal politikalara kadar bütün alanlarda 
yürüttüğü siyaset, ülke bütünlüğümüzün 
muhtaç olduğu siyasettir. Bundan sonra da 
siyasetimiz, birlik ve bütünlüğümüzü esas 
almaya devam edecektir.

Değerli arkadaşlar,

Bugün çok sayıda meseleyi bir arada ko-
nuşmamız, zaman içinde müzminleşen 
birçok meseleyle yeniden yüzleşmemiz, 
esasen toplumdaki değişim iradesinin ol-
gunlaştığını gösteriyor. Türkiye, bazıları 
farkında olmasa da geniş boyutlu bir deği-
şim yaşamaktadır. Tesis ettiğimiz demok-
ratik istikrar ortamı, Türkiye’nin ufkunu 
büyütmüş; demokrasi ve özgürlükler ala-
nında kaydedilen gelişmelerle toplumdaki 
değişim iradesi, kendini ortaya koyabile-
cek uygun bir zemine kavuşmuştur.

Demokraside, hukukta, temel hak ve öz-
gürlüklerde, ekonomide, uluslararası iliş-
kilerde kaydedilen gelişmeler, Türkiye’de-
ki yerleşik alışkanlıkları değiştirmiş, güçlü 
ve müreffeh bir Türkiye ideali, daha güçlü 
bir şekilde ifade edilmeye başlanmıştır. AK 
PARTİ’nin siyaseten öncülük ettiği “istik-
rar içinde değişim” arayışı, artık toplumsal 
bir talep olarak daha güçlü bir şekilde ken-
dini duyurmaktadır.
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Asıl memnuniyet verici husus, milletin, 
toplumun siyaseti tayin etme iradesidir. 
Esasen bu durum, vatandaşlık, yurttaşlık 
şuurunun ifadesidir. Hepimiz bu değişime, 
bu dönüşüme ayak uydurmak, uzlaşma 
içinde, güven içinde, birlik ve beraberlik 
içinde bu süreci sürdürmek durumun-
dayız. İnşallah aynı azim ve kararlılıkla 
ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye, kal-
kındırmaya devam edeceğiz…

Değerli arkadaşlarım,

Hafta sonunda, 8 Bakanımız ve bazı mil-
letvekillerimizle birlikte Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne bir ziyaret gerçek-
leştirdik. Biliyorsunuz, 20 Temmuz tarihi, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Barış 
ve Özgürlük Bayramı olarak kutlanıyor. 
34 yıl önce, 20 Temmuz’da Türk Silah-
lı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği Barış 
Harekatı’nın yıldönümünü. Bu anlamlı 
bayram gününü Kıbrıslı kardeşlerimizle, 
Kıbrıs Türk’üyle aynı heyecan içinde, or-
tak bir coşkuyla, ortak bir sevinçle, aynı 
zamanda büyük bir gururla hep birlikte 
kutladık. 

Bugün grup toplantımız vesilesiyle, bir 
kez daha, sizlerin huzurunda, Kıbrıs’ta-
ki kardeşlerimizin Barış ve Özgürlük 
Bayramı’nın tebrik ediyorum. Kuzey 
Kıbrıs’ın özgürlüğü ve bağımsızlığı için 
büyük bir mücadele ortaya koyarak şehit 
veya gazi olan Mehmetçiklerimizi bir kez 
daha rahmetle, şükranla yadediyorum. İki 
gün süren Kuzey Kıbrıs programımızda 
Cumhurbaşkanı Sayın Talat’la, Meclis Baş-
kanı Sayın Ekenoğlu’yla, Başbakan Sayın 

Soyer’le, Anamuhalefet Partisi Lideri Sa-
yın Ertuğruloğlu ile, diğer muhalefet Parti-
si liderleri ile görüşmeler yaptık. Kıbrıs’ta, 
Hükümetimizin de desteğiyle yapılmış 
bazı tesislerin açılışını gerçekleştirdik. 
Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 
yeni binasının, Girne Amerikan Üniversi-
tesi Teknopark binasının açılışını yaptık. 
Kumköy -Serhatköy İsale hattını, Lefkoşa 
-Güzelyurt yolu ikinci etabını hizmete aç-
tık. Turizm açısından önemli bir yatırımı, 
Girne amfitiyatrosunu hizmete açtık. 

Değerli arkadaşlarım,

Kıbrıs’taki törenler sırasında vurguladım. 
Burada bir kez daha altını çizerek ifade 
etmek istiyorum: 20 Temmuz 1974’te 
gerçekleştirilen Barış Harekatı, Kıbrıs 
Türkü’nün soykırıma uğramasını engel-
lemiş, büyük bir trajediye son vermiştir. 
Barış Harekatı, toplu mezarlarda ağıtlar 
yakan kardeşlerimizin gözyaşını dindir-
miştir. Barış harekatı, çocuklara kadar 
yönelen şiddeti, kini, öfkeyi ve insanlık 
dışı vahşeti durdurmuştur. Barış harekatı 
aynı zamanda, Anavatan’ın, yani Türkiye 
Cumhuriyeti’nin, her ne pahasına olursa 
olsun, Kıbrıs halkını koruduğunun ve ko-
rumaya devam edeceğinin de, dosta düş-
mana ilanı olmuştur.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin 
uluslararası hukuk ve anlaşmalardan 
kaynaklanan haklarımızı kullanarak ger-
çekleştirdiği Barış Harekâtı, Kıbrıs Türk 
Halkını özgürlük ve barışa kavuşturmuş-
tur. Bunu tüm dünya doğru anlamalıdır… 
Bunu anlamayanların, anlamamakta 
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direnenlerin de er geç anlayacaklarına 
inanıyorum. Bakınız, biz, Kıbrıs’ta başın-
dan beri barışın taraftarı olduk. Harekatın 
öncesinde de, sonrasında da barıştan yana, 
diyalogdan yana tavır koyduk. Bugün de 
bu tutumumuzu muhafaza ediyoruz. 

Biz hep şuna inandık: Kapsamlı çözüm, an-
cak adadaki gerçekler temelinde mümkün 
olabilecektir. Kapsamlı çözüm, Kıbrıs Türk 
halkının, Kıbrıs Türk Devletinin kurucu 
ve eşit olarak yer alacağı yeni bir ortak-
lıkla mümkün olacaktır. Bu yeni ortaklık, 
altını çizerek ifade etmek istiyorum; iki 
kesimlilik, siyasi eşitlik ve Türkiye’nin 
etkin garantörlüğü gibi vazgeçilemeyecek 
ilkeler üzerine inşa edilecektir. Bundan ta-
viz vermemiz, bundan geri adım atmamız 
asla ve asla sözkonusu değildir. Hiç kimse, 
ama hiç kimse, Kıbrıs Türk halkının kendi 
yönetiminden, eşit statü ve eşit ortaklık-
tan vazgeçmesini beklemesin. Hiç kimse 
Kıbrıs Türk halkından azınlık olarak ya-
şamayı kabul etmesini beklemesin. Hiç 
kimse boş hayaller kurup bu parametreleri 
değiştirme hevesinde olmasın. 

Bugün bütün dünya artık kimin barış iste-
diğini, kimin işi yokuşa sürdüğünü çok iyi 
biliyor. Bugün, dost da, düşman da kimin 
yapıcı, kimin bozucu olduğunu, kimin 
masaya geldiğini, kimin masadan kaçtığı-
nı çok iyi biliyor. 24 Nisan referandumu, 
bu gerçeği bütün dünyaya ispat etmiştir. 
Türk tarafı, iyi niyetini, çözüme yönelik 
iradesini her vesileyle açık şekilde ortaya 
koymuş, üzerine düşeni yapmıştır, yap-
maya da devam edecektir. Rum tarafı ise, 
yıllardır uzlaşmaz bir siyaset tarzı gütmüş, 

bu siyasetinin bedelini de Kıbrıs Türkü’ne 
ödetmeye kalkmıştır.

Kusura bakmasınlar, biz ne haksızlık yapa-
rız, ne haksızlığa göz yumarız. Biz, “kazan-
kazan” derken, “her zaman bir adım ileride 
olacağız” derken, hakkaniyet üzere, adil 
bir çözüm için çaba gösterdik. Her zaman 
iyi niyetli olduk, her zaman barış ve çözü-
me destek verdik. Bunu da herkesin çok 
iyi bilmesi, çok iyi anlaması, çok iyi kavra-
ması gerekiyor. Bakınız, barış yönündeki 
tüm çabalarına, uzlaşma yönündeki tüm 
yapıcı girişimlerine rağmen, Kıbrıs Türk 
halkı, uygulanan haksız tecritle cezalandı-
rılmaya çalışılıyor. 21. yüzyılda böyle bir 
tecride, böyle bir izolasyona göz yummak 
büyük bir insanlık ayıbıdır. Her fırsatta 
çözümden, uzlaşmadan, barıştan, hak ve 
özgürlüklerden dem vuran bazı kesimlerin 
bu duruma bigane kalması, bu ayıbı daha 
da derinleştirmektedir. 

Başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslara-
rası toplumun, Kıbrıs Türklerine verdiği 
sözleri yerine getirmelerini her fırsatta 
ifade ediyoruz. Kıbrıs Türk halkının ma-
ruz kaldığı bu haksız uygulamaların siyasi, 
hukuki, ahlaki, insani hiçbir açıdan izahı 
mümkün değildir. Bunu, kiminle görü-
şürsek, hangi toplantıya katılırsak, hangi 
ülkeye gidersek gidelim, muhataplarımıza 
ifade ediyoruz. Biz, bu tecridi sona erdir-
mek için yoğun bir gayret sarfediyoruz, 
son dönemde bu yolda önemli mesafeler 
de aldık. Tüm bu tecride, tüm haksız am-
bargolara rağmen, Kıbrıs Türk halkının 
kendi ayakları üzerinde durabilmesi için 
de gereken desteği verdik, veriyoruz.
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Bizim, hükümet olarak son 5 buçuk yıldır 
Kıbrıs ekseninde yürüttüğümüz girişimci 
ve çözüm odaklı politika, burada, anavatan 
Türkiye’de veya KKTC’de zaman zaman 
iç politika malzemesi yapılıyor. Bunlara 
da zaman zaman şahit olduk, oluyoruz. 
Akla ziyan, mantığa aykırı, vicdana ters 
iddialarla ortaya çıkıp bizi mesnetsiz iddi-
alarla itham edenler oluyor. Kıbrıs’ı satıyor 
dediler. Taviz veriyor dediler. Geri adım 
atıyor dediler. Daha neler neler… Bunları 
diyenler bugüne kadar Kıbrıs için ne yap-
mışlar? Kıbrıs’ta çözüm için ne yapmışlar? 
Kıbrıs’ın ekonomisi için ne yapmışlar? 
Kıbrıs davası için, bu davanın tüm dünya-
ya anlatılması için ne yapmışlar? Kıbrıs’ta 
barış için hangi adımı atmışlar, hangi me-
safeyi katetmişler? 

Bu soruların cevabı yok. Neden? Çünkü 
varlık sebepleri çözümsüzlük de ondan. 
Ne siyasi çözüm için bir adım atmışlar, 
ne de ekonomik kalkınma için bir gayret 
göstermişler. Kuru hamasetin, demode 
sloganların Kuzey Kıbrıs Türk halkına bir 
fayda sağlamadığını, mevcut durumunu 
daha da kötüye götürdüğünü yıllarca göre-
mediler, anlayamadılar. AK Parti iktidarı, 
Kıbrıs sorununu milli bir dava olarak gör-
dü, gerçekçi bir zeminde, ulusal çıkarları-
mızı gözeterek, zamanın gereklerine göre 
uygun olarak aktif ve yapıcı bir politika 
geliştirdi. Bu politika, bugüne kadar hem 
Türkiye’nin, hem de Kuzey Kıbrıs’ın milli 
menfaatlerine en ufak bir halel getirme-
den, büyük bir açılım sağladı. 

Bakın biz Kıbrıs için ne yaptık? 2002 yılın-
da Kıbrıs ekonomisinin büyüme hızı yüzde 

6,9 idi. 2003 yılında 11,4. 2004 yılında 
15,4. 2005 yılında 13,5 ve 2006 yılında 
13,2. 2007 yılında düşük bir büyüme oranı 
gerçekleşti ancak 2008’de tahminimiz yine 
pozitif ve yüksek büyüme olacağı yönünde. 
AK Parti döneminde Kuzey Kıbrıs hep ileri-
ye gitti, hiç gerilemedi, hiç küçülmedi. Kişi 
başına milli gelire bakın. 2002’de, KKTC’de 
kişi başına milli gelir sadece 4 bin 409 do-
lar. Bugün geldiğimiz noktada kişi başına 
milli gelir tam 14 bin 47 dolara ulaşmış 
durumda. İhracat: 2002 yılında 45 milyon 
dolardı, bugün 80 milyon doları aştı. 

Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum: 
1974 yılında Kıbrıs’ta turizme yönelik 
yatak sayısı 4 bin 493 adet idi. 2002 yılına 
kadar, yani 28 yılda yatak sayısı yaklaşık 
iki kat artmış ve 10 bin 611’e ulaşmış. Peki 
son 5 yılda, bizim dönemimizde ne oldu? 
2007 yılında ulaştığımız rakam 15 bin 
832. 2013 hedefimiz ise 30 bin. Turizm 
noktasında çok sayıda alt yapı projesine 
hükümet olarak destek sağladık, sağlama-
ya devam ediyoruz. Turizmle birlikte bir 
başka sektörü, eğitim sektörünü destekle-
dik ve burada da önemli başarılar elde et-
tik. 2002 yılında KKTC’de öğrenim gören, 
her milletten öğrenci sayısı 24 bin adetti. 
Bugün, 43 bin adeti geçmiş durumdayız. 
Hedefimiz 60 bine ulaşmak… 2003 yılında 
mevcut yurt sayısı 8 bin iken bugün 28 
bini geçmiş durumda. ODTÜ’nün biliyor-
sunuz bir kampusü vardı, şimdi İTÜ’de 
bir kampusü KKTC’de kuruyor ve iki yıl 
içinde eğitime başlıyor.

Tarım, orman, enerji, çevre gibi hemen her 
alanda KKTC’yi tarihinde hiç görülmemiş 
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ölçüde destekledik, desteklemeye devam 
ediyoruz. Temaslarımız sırasında, yaptığı-
mız açılışlar sırasında da gördüm. Kıbrıs 
hızla değişiyor, hızla kalkınıyor, refaha doğ-
ru emin adımlarla ilerliyor. 2002 yılındaki 
Kıbrıs ile bugünkü Kıbrıs arasında gözle 
görülür bir fark olduğunu Kıbrıslı kardeş-
lerim de, oraya gidenler de görüyorlar, his-
sediyorlar. Biz, Kıbrıs Türkünün yaşam ka-
litesini yükseltmeye yönelik projeleri aynı 
heyecanla desteklemeye devam edeceğiz. 

Bakınız, dönemimizde KKTC’nin ulaştığı 
uluslararası konum, öncesiyle kıyaslanma-
yacak düzeyde ileri bir noktadır. Önceleri 
bir “toplum”, bir “cemaat” olarak anılan 
KKTC, İslam Konferansı Teşkilatında An-
nan Planındaki ifadesiyle “Kıbrıs Türk Dev-
leti” olarak ve gözlemci statüsüyle kabul 
edilmiştir. KKTC, dönemimizde 6 adet dış 
temsilciliğe kavuşmuştur. KKTC’nin ulus-
lararası ilişkilerinin, görünürlülüğünün, 
etkinliğinin artmaya başlaması, yürüttüğü-
müz aktif diplomasinin bir sonucudur.

Bu gelişmeler kendi kendine olmuyor, sa-
dece konuşarak, nutuk atarak da olmuyor. 
Milli menfaatleri korumak, milli menfa-
atleri geliştirerek, güçlenerek, büyüyerek 
olur. Bu yüzden meseleyi siyasi, ekonomik, 
ticari, kültürel, sosyal, diplomatik tüm 
boyutlarıyla ele almak, her alanda ileriye 
gitmek durumundayız. Çünkü biliyoruz ki, 
adada barışın da, huzurun da, istikrarın da 
temeli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
kendi ayakları üzerinde durabilmesi, im-
kan ve potansiyelini geliştirebilmesidir. 
Şartlar ne olursa olsun, AK Parti iktidarı, 
her zaman KKTC’nin, Kıbrıslı kardeşleri-

mizin yanında olmaya devam edecektir. 
Kıbrıs bizim milli davamızdır ve bu davayı, 
her ne pahasına olursa olsun omuzlarımız-
da taşımaya devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım,

Geçen hafta içinde Ankara’da bölgemizde 
barış ve istikrarın muhafazası bakımından 
önemli görüşmelerimiz oldu. Amerika 
Birleşik Devletleri Başkanı’nın Ulusal Gü-
venlik Danışmanı Stefın Hedli ve heyetini 
Ankara’da ağırladık. Başta Türkiye-ABD iliş-
kileri olmak üzere, bir çok ikili ve bölgesel 
konuyu ele alma fırsatımız oldu. Yine, İran 
Dışişleri Bakanı Muttaki’yi de Ankara’da 
ağırladık ve onunla da temaslarımız oldu. 
İran’ın nükleer alandaki faaliyetleriyle ilgili 
uluslar arası boyutta bir tedirginlik, bir ra-
hatsızlık olduğunu biliyorsunuz. Türkiye, 
bu noktada da etkin bir rol üstlenmiştir 
ve sorunun barışçıl yollardan çözümüne 
yönelik yoğun bir diplomasi trafiği yöneti-
yoruz. Hiç şüphesiz, her ülkenin, enerji ya 
da daha geniş anlamda barışçıl amaçlarla 
nükleer faaliyette bulunması gayet tabiidir. 
Ancak, bu noktada uluslar arası toplumun 
rahatlatılması hususunu Sayın Bakan’a ilet-
tik. Türkiye’nin bu noktada üzerine düşeni 
yapacağını, İran ile uluslararası toplum ara-
sında bir kısım misyonlar üstlenebileceğini 
ifade ettik. Yine İran’a, ön müzakerelere 
başlamaları noktasında telkin ve tavsiyele-
rimizi de illettik.

Değerli arkadaşlarım,

Son olarak üç Alman turist Ağrı Dağı’nda 
teröristler tarafından kaçırıldı. 13 gün 
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aradan sonra serbest bırakılan dağcıları 
Alman güvenlik elemanlarına teslim ettik. 
Terör örgütünün sivillere yönelik bu tür 
eylemleri, gerçek yüzlerinin Batılılarca 
daha iyi görülmesini sağlıyor. Temmuz ayı 
içerisinde, terörle mücadele kapsamında 
31’i ölü, 13’ü sağ veya yaralı olmak üzere 
toplam 44 terörist etkisiz hale getirildi. Bu 
süreçte 1 subayımız, 1 astsubayımız, 5 er 
ve erbaşımız şehit edildi. Bir kez daha ken-
dilerine Allah’tan rahmet diliyorum.

Türk Silahlı Kuvvetleri, kışın çetin şartla-
rında, kar yağışı ve soğuk altında terörle 
mücadele edebileceğini gösterdiği gibi, 
şimdi de aşırı sıcağa rağmen mücadelesini, 
kararlılığını ve kabiliyetini her an göste-
riyor. Bu süreç, aynı kararlılıkla ve aynı 
hassasiyetle devam edecektir. Bu duygu ve 
düşüncelerle sizleri selamlıyor, bu haftaki 
çalışmalarda başarılar diliyorum…
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Değerli arkadaşlar, sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum.

Bugün sadece AK Parti grubumuza değil, 
bu kürsüden bütün milletime seslenmek 
istiyorum. Zira bugün yüreğimdeki acıyı 
ancak 70 milyon insanımızla, yediden yet-
mişe bütün milletimizle paylaşarak teselli 

bulabileceğimi düşünüyorum. Pazar ak-
şamı İstanbul Güngören’de alçak bir terör 
örgütü eliyle 10 dakika arayla patlatılan 
iki bomba insanlık düşmanı terörün kalleş 
yüzünü bir kez daha gösterdi. Teröristler 
yalnızca çöp kutusuna iki bomba bırak-
makla kalmamış, aynı çöp kutularına kirli 
eşkallerini de bırakmışlardır. Şüphesiz 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 29 Temmuz 2008 
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büyük devletimiz bu maskenin ardındaki 
yüzü ortaya çıkaracaktır. 

Şeytanca tezgahladıkları cinayet planı ile 
17 masum insanımızı aramızdan aldılar, 
154 insanımızı yaraladılar. Dün, arkadaş-
larımla birlikte Güngören’deydim. Mille-
timle birlikte omuz vermeye çalıştığım o 
masum insanların tabutlarının gittiği o 
şehirleri ve o sönen ocakları yaşadığımız 
müddetçe unutmayacağız. Yüreklerimiz-
den kopan canları sonsuzluğa uğurlarken 
biliyorum ki milyonların vicdanı, milyon-
ların yüreği oradaydı. O temiz yürekleri, 
o aydınlık yetmiş milyon vicdanı sevgiyle 
selamlıyorum. Hayatlarını kaybeden kar-
deşlerimize buradan bir kez daha Allah’tan 
rahmet, ailelerine sabır ve metanet, has-
tanelerde tedavileri devam eden yaralı 
kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Ve 
tekrar bütün milletimizin, bütün ülkemi-
zin başı sağ olsun diyorum. 

Bize bu büyük acıyı yaşatanlar, masumi-
yete bu kadar kasteden caniler elbet bu-
nun hesabını vereceklerdir. Milletimin de 
müsterih olmasını diliyorum. Caniler hak 
ettikleri cezaya çarpılacaktır. Büyük acı-
mızı milletimizle paylaşırken yüreğimizin 
yanmış olması terörle mücadelede bize bir 
tek geri adım attırmayacaktır. Sıcak bir yaz 
akşamı, bir Pazar akşamı, İstanbul’un mu-
tena bir semtinde, milyonların huzur için-
de yaşadığı bir şehirde masum insanların 
canına kalleşçe kasteden terörün maskesi 
er geç parçalanacaktır. 4’ü çocuk olmak 
üzere, genç-yaşlı, kadın-erkek 17 insanımı-
zı öldüren terörün ve teröristlerin huzura, 
istikrara, kardeşliğe düşman oldukları 

kadar insanlığa, hayata, hatta çocuk masu-
miyetine bile ne kadar düşman oldukları 
görülmüştür. 

Tesellimiz şudur ki, bu ülkenin bütün ev-
latları, 70 milyon insanımız derin acısını 
yüreğine gömerken aynı yürekten çıkan 
sesle teröre lanet yağdırmıştır. İktidarıy-
la, muhalefetiyle, medyasıyla, askeriyle, 
polisiyle, yargısıyla bütün kurum ve ku-
ruluşlarıyla terör karşısında bu ülke tek 
sestir, tek yürektir. Her kim, terörle, cina-
yetle, şiddetle, bombayla, silahla, kalleş-
likle, ihanetle Türkiye’nin istikrarsızlığa 
sürükleneceğini, Türkiye’nin yörünge-
sinden sapacağını düşünüyorsa bilsinler 
ki, hiçbir zaman bunu başaramayacaklar. 
Geçmişte olduğu gibi, bugün de yarın da 
bu büyük milletin yüreğine ateş düşüre-
rek bu ülkeyi durdurmak isteyenler kendi 
karanlık ruhlarındaki planları gerçekleş-
tiremeyecektir. Kirli oyunlar, kirli tezgah-
lar, aşağılık planlar milletimizin birlik 
ruhunu yaralamayacaktır. 

Bir Temmuz günü, bir Pazar gecesi İstan-
bul Güngören’de kan döken caniler ebedi-
yen gün yüzü göremeyecektir. Aramızdan 
ayrılan 17 evladımızı ebediyete uğurladık, 
yaraları saracağız ama, biz milletçe hayata 
döneceğiz ve bu cennet vatanda birliğimizi 
ebedi kılmanın, kardeşliği daimi kılmanın 
mücadelesine kararlılıkla devam edeceğiz. 

Evet  dün ,  öğle  vakti ,  o lay yerinde, 
Güngören’de de söyledim, bir kez daha 
altını çiziyorum. Gün, birlik günüdür, gün 
beraberlik günüdür. Teröre karşı milletçe 
ne kadar birlik ve beraberlik içinde olur-
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sak, terörle mücadelede o kadar başarılı 
oluruz. Terörü yalnızlaştırmak, onu top-
lumdan tecrit etmek teröre karşı en etkili 
mücadeledir. Gecenin karanlığında ülke-
nin huzuruna kasteden terör karşısında 
yapmamız gereken tek şey milletçe birlik 
ve bütünlük ruhumuzu vakarla, metanetle 
ortaya koymaktır. Öyleyse bu mücadelede 
hepimize düşen sorumluluklar var. 

Demokratik istikrarı güçlendirerek, birbi-
rimizi her zamankinden daha çok sahiple-
nerek, birbirimize daha her zamankinden 
daha çok sarılarak bu ülkenin huzuruna 
kastedenlere hak ettiği cevabı vereceğiz. 
Kuşkusuz sadece bunu yapacak değiliz. 
Güvenlik güçlerimiz titizlikle çalışmaları-
nı yaparak daha önceki bir çok cinayeti ay-
dınlattıkları gibi bunu da aydınlatacaktır. 

Evet, bir kez daha söyleyelim. Terörün hiç-
bir meşruiyet zemini yoktur, hiçbir zaman 
olmayacaktır. Terörün, cinayet tasarlaya-
nın, hayata, masumiyete kastedenin, dini 
yoktur, milliyeti yoktur. Dünyanın her 
ülkesindeki ve bizim ülkemizdeki terörist 
eylemler göstermiştir ki, terör öncelikle 
toplumsal vicdanda bir yara açmak ister. 
Milletin vicdanında bir yara açıp o açık 
yaradaki kanla beslenen terör ile mücadele 
etmenin en etkin yolu ona karşı tek yürek 
olmaktır. 

Yine dünyadaki ve ülkemizdeki terörist 
eylemlerin başka bir boyutu vardır. O da, 
zamanlamadır. Kuşkusuz bu cinayetin 
zamanlaması da cinayeti işleyenleri, cina-
yetin arkasındaki elleri bulmak, deşifre 
etmek ve adalete teslim etmek için bütün 

delilleri kılı kırk yararak değerlendiren 
güvenlik güçlerimize önemli ipuçları ve-
recektir. Artık ezbere biliyoruz ki, terör, 
kırılganlığı derinleştirmek, gerilimlerden 
beslenmek ister. İstismar edebileceği, 
propagandasını yapacağı zaaf alanlarını 
özellikle kullanmak ister. Bize düşen terö-
rün yeşereceği iklimi ona elverişli halden 
tümüyle çıkarmaktır. 

Tam da bu yüzden, ısrarla diyoruz ki, terö-
rün panzehiri birlik iklimidir. İşte bunun 
için hükümet olarak, bütün adımlarımız-
la 70 milyon insanımızın birlik ruhunu, 
dayanışma ruhunu güçlendirmeye çalı-
şıyoruz. Biliyoruz ki, hiçbir siyasi mesele 
teröre meşruiyet kazandıramayacağı gibi, 
toplumsal hayatımızdaki, siyasal hayatı-
mızdaki hiçbir ihtilaf da terörün zemin 
bulmasına fırsat vermemelidir.

Devlet olarak, millet olarak, yürütme ola-
rak, yasama olarak, bütün birimlerimizle, 
bütün kurumlarımızla hem ülke içinde, 
hem ülke dışında, çevremizde, bölgemizde 
istikrarsızlık isteyen her adımı yakından 
takip ediyoruz. Yalnızca kendimiz için 
değil, yalnızca 70 milyon insanımız için 
değil, bütün insanlık için barış, adalet, de-
mokrasi ve hukuk mücadelesi veriyoruz. 
Gündemi rehin almak isteyen provokas-
yonlara fırsat vermemek için bütün dikka-
timizi ülkemizin refahına, kalkınmasına 
veriyoruz. Herkesten, ama herkesten de bu 
sorumluluğu taşımasını istiyoruz.

“Başka Türkiye yok” diyen her vatan evla-
dı, bu ülkenin, bu milletin birliğini, bera-
berliğini, huzurunu, refahını düşünmek 
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durumundadır. Zihinlerimizi kilitlemek, 
reflekslerimizi kontrol altına almak, kör 
ideolojilerle, terör ve şiddetle şuursuz 
kinleri besleyerek dikkatimizi dağıtmak 
isteyenler hiçbir zaman bu karanlık arzu-
larını gerçekleştiremezler. 70 milyonluk 
milletimizin metanetini, vakarını yanlış 
okuyanlar toplumu manipülasyonlarla, 
provokasyonlarla, kirletilmiş yanlış bil-
gilerle yönlendirmeye, terörle, şiddetle 
durdurmaya muvaffak olamazlar. Yeter ki, 
bu ülkenin büyük gücünü zaafa uğratacak 
yanlış adımlardan sakınalım. Yeter ki, ha-
muru şehit kanlarıyla yoğrulan bu ülkenin 
birlik ruhunu güçlendirelim. Yeter ki, te-
reddüde düşmeyelim, zaafa düşmeyelim.

Değerli arkadaşlar, aziz milletim,

Türkiye’nin gelecek ideallerini gerçekleştir-
mek için çıktığımız yoldan dönmeyeceğiz, 
izlediğimiz istikametten asla sapmayacağız. 
Türkiye, masum insanların canı üzerinden, 
kanı üzerinden anlaşılmaz bir soğukkanlı-
lıkla oyunlar oynayabilen bu hain odaklarla 
mutlaka yüzleşecektir. Millet olarak meta-
netimizi muhafaza ederek daima bu karan-
lık tünellerden çıktık, yine çıkacağız. Yine 
bir olarak, beraber olarak, kardeş olarak, 
yoldaş olarak yürüyeceğiz, yine ışığın izini 
sürerek aydınlığa ulaşacağız.

Bu ülkeyi durdurmak isteyenler bilsinler 
ki bu ülke üstüne kirli hesapları olanların 
açık ve örtülü hiçbir hesabı artık tutmaya-
caktır. Bu ülkenin yetmiş milyon insanının 
kalbindeki umudu söndürmeye güçleri 
yetmeyecektir. Türkiye’yi çıktığı medeni-
yet yolculuğundan asla döndüremeyecek-

ler. Kendi ruhlarının karanlığını bu asil 
millete sirayet ettiremeyecekler. Bugün, 
Türkiye’nin değişimi, gelişimi, atılımı yö-
nünde atılan adımları yavaşlatmanın değil 
hızlandırmanın günüdür. Bugün, gelecek 
için kurduğumuz aydınlık hayalleri tered-
dütlerle gölgelemenin değil daha da can-
landırmanın günüdür. Bugün, bu milletin 
mutlu ve müreffeh geleceği için çok daha 
azimle ve kararlılıkla çalışmanın günüdür. 
Bugün bu ülkeye düşmanlık edenleri hayal 
kırıklığıyla baş başa bırakmanın günüdür. 
Milletimizin hissiyatı budur, bizim hissiya-
tımız budur. 

Bu ülkenin gelişme, kalkınma hızını kes-
mek, insanımızın kafasında tereddütler 
uyandırmak, canlanan umutları kırmak 
istiyorlar. Bu ülkenin kalkınması için ge-
cesini gündüzüne katan insanlarımızın 
dikkatini dağıtmak, moralini bozmak, 
çalışma, üretme, gelişme azmini kırmak 
istiyorlar. Türkiye’nin geçmişten bugüne 
taşıdığı hukuk dışı kirli oluşumlarla he-
saplaşmasını ve geleceğe emin adımlarla 
yürüyüşünü yarıda kesmek istiyorlar. Bu 
ülkeyi yeniden bir korkular ve vehimler 
ülkesine dönüştürmek istiyorlar. Çünkü 
böyle kabuslardan, böyle karanlıklardan, 
böyle kargaşalardan, böyle cinayetlerden 
besleniyorlar.

Bu ülkeye düşmanlık edenlerin oyunlarını 
milletçe hep beraber bozacağız. Türkiye 
Cumhuriyeti, varlığına kasteden bu azılı 
çetelere ve terör odaklarına karşı gereken 
cevabı, devleti ve milletiyle bir ve beraber 
olarak, boyun eğmeyerek, dimdik ayakta 
durarak verecektir. Bu terör illetini bütün 
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kökleriyle birlikte bu milletin yakasından 
söküp atıncaya kadar mücadele etmek bu 
ülkeyi seven herkesin ortak görevidir. Bu 
ülkenin iyiliğini isteyen herkes fikir ayrı-
lıklarını, yöntem farklılıklarını bir yana 
bırakarak terör karşısında el ele, omuz 
omuza, gönül gönüle bir duruş içinde 
olma sağduyusunu göstermelidir.

Yaptıkları kanlı eylemlerle bu ülkede 
aklıselimi zaafa uğratacaklarını zanne-
denler, bu milletin asırlardır yaşadığı her 
zorluktan, her acı tecrübeden o aklıselimle 
galip çıktığını unutmasınlar. Attıkları her 
karanlık adımla bu milletin vicdanındaki 
mahkumiyetleri daha da ağırlaşıyor, bunu 
da unutmasınlar. Türkiye artık kararlılık-
la aydınlık bir geleceğe doğru yol alıyor, 
bu süreci geriye çevirmek de tarihi geri 
çevirmek kadar imkansızdır. Milletimiz 
birbirine inanarak, birbirine güvenerek bu 
zor günleri de aşacak, layık olduğu güzel 
yarınlara mutlaka ulaşacaktır. Bu ülkenin 
felaketinden kendilerine yarar umanların-
sa artık bir geleceği yoktur. 

Değerli kardeşlerim,

Özetle, ülkemizin geleceği için şunu ifade 
ediyorum. Terörün esas hedefi, tedhiş 
hareketleriyle korku salmak ve toplumda 
istikrarsızlık oluşturmaktır. Çünkü terörü 
araç olarak kullananlar hesaplarını her 
zaman böyle bir zemin üzerine yapıyorlar. 
Ama biz biliyoruz ki, demokrasinin, hu-
kukun hâkim olduğu bir ortamda, terör 
zemin bulamaz. Evet, yaklaşık 30-35 yıldır 
bu ülke, terörden çok acı çekti. Toplumsal 
kutuplaşmanın üst seviyeye çıktığı, de-

mokrasiye ve hukuka inancın zayıfladığı 
dönemlerden geçtik. Ne zaman demokrasi 
ve istikrar yolunda ciddi bir mesafe alaca-
ğımız, önemli bir eşik atlayacağımız nok-
taya gelsek, terörün çirkin yüzü kendini 
gösterdi.

Millet olarak artık bunun farkındayız. 
Farkındayız ki, terörün hedefi, demok-
rasi, hukuk ve insan hakları alanındaki 
kazanımlarımızı yok etmektir. Kin, nefret 
ve düşmanlık yayarak şiddeti mümkün 
ve meşru kılmaktır. Şiddetten ve kandan 
beslenen, insanî ve ahlâkî değerlerden 
nasibini almamış terör odakları karşısın-
da milletimize düşen görev, toplumsal 
dayanışmayı daha da kuvvetlendirmektir. 
Teröre vereceğimiz en sağduyulu cevap, 
nereden gelirse gelsin, ne adına yapılmış 
olursa olsun, hangi ideolojik mülâhazaya 
dayandırılırsa dayandırılsın, terör karşı-
sında birlik ve dayanışmamızı güçlendir-
mek, şiddete asla pirim vermeyeceğimizi, 
şiddeti asla meşru görmeyeceğimizi hay-
kırmaktır. 

Şiddetin hiçbir şekilde meşruiyet kazana-
mayacağı bir toplumsal zemin, terörün 
önüne geçmenin de ilk şartıdır. Terörün 
hastalıklı, gayrı insanî mantığını bütü-
nüyle reddetmeli; o zehirlenmiş mantığın 
zihnimizde en ufak bir izdüşümüne izin 
vermemeliyiz. Terörün mantığının, akıl 
yürütme şeklinin, medenî ve insanî hayatı 
ortadan kaldırmaya dönük, barbarlara 
özgü bir mantık olduğunu biliyoruz. Uzun 
yıllardır terörle mücadele eden bu devle-
tin, bu milletin asıl düşünmesi ve bundan 
sonra üzerinde biraz daha fazla kafa yor-
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ması gereken husus, terörün bir araç ola-
rak bu ülkede zemin bulmasının büsbütün 
önüne geçmektir.

Bu ülkenin sosyal zemininin, şiddeti, te-
rörü araç olarak kullananların ya da amaç 
edinenlerin varlık bulmasına tümüyle en-
gel olacak tarzda restore edilmesi gereğini 
hep söyledik. Sosyal restorasyon alanında 
çok büyük mesafeler de aldık. Türkiye’nin 
kazanımlarından tek bir adım geri atma-
dan yoluna devam etmesi için medeni 
dünya ile birlikteliğimiz hayati önem taşı-
yor. Küresel çağda içeriden ya da dışarıdan 
gelen terör tehdidi her ülke için geçerlidir. 
Önemli olan, bu tehdidin pratikte ortaya 
çıkışına elverişli olmayan bir toplumsal, 
siyasi düzeni inşa edebilmektir. Ancak bu 
şekilde terör ve şiddet en aza indirilebilir.

Bunun yolu, demokratik siyaseti bütün 
imkânlarıyla ve azamî şekilde tesisi etmek-
ten geçer. Bunun yolu, bütün vatandaşla-
rın ikna olduğu, meşru kabul ettiği çağdaş 
bir hukuk düzeninin tesisinden geçer. 
Bunun yolu, toplumsal kutuplaşma yerine, 
bu milletin ruhunda, özünde zaten mün-
demiç olan birlikte yaşama kültürünün, 
dayanışma ahlâkının öne çıkarılmasın-
dan geçer. Aksi halde infial, sağduyunun; 
duygusallık aklı selimin önüne geçebilir. 
Dolayısıyla bütün siyasî-toplumsal aktör-
ler, sorumluluk duygusuyla hareket et-
meli, terörün arzuladığı gerilim ortamına 
müsaade edilmemelidir. Esas yapmamız 
gereken şey, terörün mantığını reddetmek 
ve toplumsal bünyemizi terör karşısında 
güçlü tutmaktır. 

Değerli arkadaşlar,

Öğleden sonra Sakarya’da bir dizi etkinli-
ğe katılacağız. Önce savunma sanayimiz 
için büyük önem taşıyan Altay Projesi tö-
renine, ardından birçok yatırımı hizmete 
açacağımız toplu açılış törenine katılaca-
ğız. Durmadan, duraksamadan çalışma-
ya, ülkemizi, milletimizi kalkındıracak 
hizmetlere devam edeceğiz. Bu duygularla 
sözlerime son veriyor, mübarek miraç 
kandilinizi tebrik ediyor, sizleri saygıyla, 
sevgiyle selamlıyorum.
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Değerli hemşehrilerim, sevgili kardeşle-
rim… Sizleri her zamanki gibi en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Son derece 
güzel bir atmosferde gerçekleştirdiğimiz 
kongremizin partimize, Güneysu’ya ve 
Rize’ye hayırlı olmasını diliyorum. Bir 
kere daha sizlerin aranızda olmaktan, siz-
lerle hasret gidermekten, memleketimde, 

baba ocağımda bulunmaktan büyük mut-
luluk duyuyorum.

Burada memleketimde olmak, sizlerle 
birlikte olmak her zaman gönlümü ge-
nişletiyor, her zaman yüreğime ferahlık 
veriyor. Dolayısıyla ben buraya, sizlerin 
yanına yüreğimi açmaya, kalbimi geniş-

AK Parti Güneysu Ilçe Kongresi

Rize | 23 Ağustos 2008 
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letmeye, sılayı rahim yapmaya geliyorum. 
Bu toprağın bir evladı olarak, sizlerin bir 
kardeşi olarak sizlere layık olabilmek için 
bütün gücümü kullanmaya çalışıyorum. 
Ülkemin her köşesini, her vilayetini, her 
ilçesini, her insanını kucaklamaya, tüm 
vatandaşlarımıza hizmet etmeye karşıla-
maya çalışıyorum.

Ak Parti’yi kurduğumuz günden beri 
ülkemizin her köşesini, ihmal edilmiş 
her beldesini, her şehrini imar etmekten, 
kalkındırmaktan büyük mutluluk duyu-
yoruz. Çok şükür ki, ortaya koyduğumuz 
siyaset sayesinde Türkiye o karanlık tünel-
den çıktı. Ak Parti ile birlikte devlet ile top-
lum daha çok birbirine yaklaştı. Millet ile 
devlet arasındaki mesafe ortadan kalktı. 
Türkiye’nin tıkanan yolları bir bir açılma-
ya başladı. Eğitimde, sağlıkta, emniyette, 
adalette, ulaşımda, enerjide, köy ve kent-
lerimizin kalkınmasında Türkiye, Ak Parti 
ile birlikte şahlanmaya başladı.

Türkiye, uzun yıllardan sonra yeniden 
güçlü bir siyasi irade çıkardı. Halkın ira-
desini temsil eden, milli iradeye yaslanan 
Ak Parti kadroları partizanlık yapmadı, Ak 
Parti popülizm tuzağına düşmedi, Ak Parti 
aldatan ve aldanan bir yönetim anlayışı 
sergilemedi. Bu anlayış sayesinde Türkiye 
kendi imkan ve kaynaklarına ulaştı. Bu 
anlayış sayesinde siyaset o bölünmüş, par-
çalanmış, husumetle, öfkeyle birbirine ça-
mur atan eski geleneğini bertaraf etti. Zira, 
yıllarca halkın siyasetçilerden beklediği, 
Ankara’da kavga etmek değil, Ankara’yı, 
başkenti bir çözüm adresi haline getir-
mekti. Bizim iktidarımızda Ankara, yani 

başkent çözümsüzlüğün adresi değil çözü-
mün adresi oldu.

Biz, Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir 
meselesi yoktur diye yola çıktık. Ülke me-
selelerini çözmek için yola çıktıysanız, sa-
mimiyseniz mutlaka çözüm üretiyorsunuz 
ama; eski siyaset anlayışıyla ‘küçük olsun 
benim olsun’ diyorsanız, popülizme tenez-
zül ediyorsanız meseleler de çözümsüz ka-
lıyor. Bir ülkenin gelişmesi masa başında 
takip edilecek bir şey değildir. ‘Şehirlere 
kaynak ayırdık, kurumlar bu kaynağı nasıl 
kullanırsa kullansın’ gibi bir yönetim dü-
şüncemiz asla olmadı. 

Belediyelerimiz ne kadar hizmet üretiyor, 
eğitim ve sağlık sorunları ne ölçüde çö-
zülüyor, nerede ne kadar yolumuz açıldı, 
şehirlerimiz ne kadar mamur hale geliyor, 
özel sektörle birlikte bu ülkeyi nasıl kalkın-
dırırız diye düşünüyor, çözüm üretiyoruz. 
Türkiye’yi masa başından yönetmiyoruz. 
Türkiye’yi kapalı kapılar ardından yönet-
miyoruz. Türkiye’yi halkımızla beraber, ic-
raatların başından yönetiyoruz. Ülkemizin 
kalkınması için hem kaynakları artırdık, 
hem de bu kaynakların en iyi şekilde kulla-
nılmasının önünü açtık. 

Türkiye’yi bir bütün olarak gören, siyaseti 
ülkenin bir kısmına değil, vatandaşların im-
tiyazlı olanlarına değil, ülkenin tamamına 
hizmet aracı olarak gördüğümüz için girdi-
ğimiz ikinci genel seçimde oylarımızı yüzde 
47’ye çıkardık. 81 vilayete adaletle hizmet 
götürdüğümüz için, şehirlerimiz arasında 
ayrımcılık yapmadığımız için Türkiye’nin 
80 vilayetinden güçlü bir siyasi irade ortaya 
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çıkardık. Milletin iradesini küçümseyenler 
siyaseti siyaset dışı yollarla tazyik altına 
alma hesapları yapadursunlar, bizim yo-
lumuz milletimizin yoludur. Milletimizin 
taleplerini, arzularını gerçekleştirmeye 
devam edeceğiz. Millet yolunda geri adım 
atmayacağız. Türkiye’yi seven, Türkiye’nin 
saygın bir dünya devleti olmasını isteyen, 
Cumhuriyetimizin payidar olmasını, de-
mokrasimizin dünya ölçeğinde gelişmesini 
isteyen herkes, her vicdan sahibi Ak Parti 
kadrolarının sadece ama sadece bu ülkeye 
hizmet için var olduğunu bilmelidir.

Ülkemizin her köşesinde ülkemizin bü-
tünlüğünü konuşuyoruz. 81 vilayetin yol-
larını açarken, 81 vilayeti üniversiteye ka-
vuştururken, bütün illerimizi doğalgaza, 
bütün şehirlerimizi modern hastanelere 
kavuştururken derdimiz, davamız birdir.  
O derdin adı Türkiye’dir, o davanın adı 
Türkiye’dir. İşte Rize burada. Sizler olanı 
biteni çok iyi görüyorsunuz. 2006 yılında 
Tıp Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü’nden oluşan Rize Üniversitesi’ni 
kurduk. Adalet Sarayı’nın biz geldiğimizde 
yüzde 30’u gerçekleşmişti, biz yüzde 70’ini 
tamamladık, açtık. 400 Yataklı Devlet 
Hastanesi’nin yüzde 20’si tamamlanmıştı, 
yüzde 80’ini tamamladık, açtık.  Kültür 
Merkezi’nin yüzde 40’ı tamamlanmıştı, 
yüzde 60’ını tamamladık açtık. Karadeniz 
Sahil Yolu’nun yüzde 35’i tamamlanmıştı, 
yüzde 65’ini tamamladık, hizmete açtık. 
Rize’yi sadece çay ile geçinen bir il olmak-
tan çıkarıp sanayiyi çeşitlendirmek, kültür 
ve turizme geliştirmek için çok önemli 
projelere imza attık.

Milletin derdiyle dertlenmenin gereği bu-
dur. AK Parti siyasetinin mihenk noktası 
da milletin derdiyle dertlenmektir. Açık 
söylüyorum, haksız makam isteyen, haksız 
servet isteyen, haksız ün ve şöhret isteyen 
lütfen bizden uzak olsun. Millete hizmet 
etmek isteyen her vatandaşımızın yeri ise 
her zaman başımızın üstüdür.

İşte bu nedenle ülkemizin her köşesini do-
laşıyor, bütün illerimizde açılışlar yapıyor, 
yaptığımız hizmetleri yerinde inceliyoruz. 
Çünkü, biz sözlerimizi tuttuk, yüzümüz 
milletimize karşı mahcup değil.

Millette sırtını dönmeye alışanlar, seçim-
lerde milletten gereken cevabı aldılar. 
Rize’ye veya başka bir ilimize gittiğimizde 
hep bunları düşünüyorum, her ilimize 
giderken kendi kedime soruyorum: Bu git-
tiğimiz ilin vatandaşlarını mutlu edecek, 
bu şehrin sosyal ve ekonomik çevresini 
geliştirecek neler yaptık? Bunun için sü-
rekli bir muhasebe yapıyoruz. Bunun için 
sürekli nereden nereye geldiğimizi sor-
guluyoruz. Nereden nereye geldik demek 
bir meydan okuma değildir, Aksine millet 
hesap vermek anlayışımızın gereği olarak 
nereden nereye geldiğimizin başkaları 
bize sormadan biz kendimiz sorguluyoruz. 
Çok şükür, bu gibi sorulara hep olumlu 
cevaplar verebiliyoruz, Türkiye’nin deği-
şen çehresini her ilimizde, ilçemizde fark 
edebiliyoruz.

Değerli kardeşlerim…

Güneysu, bir ilçe olarak kıyıda köşede 
unutulmadı. Devlet, belediye, özel sektör, 
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hayırseverlerimiz el ele vererek Güneysu 
için çok önemli işlere imza atık. Burada 
özellikle Güneysu’ya sahip çıkan hayırse-
verlerimizi, iş adamlarımızı şükranla anı-
yorum. Arsasının bir kısmı bağış sureti ile 
temin edilmiş olan Güneysu Tenzile Erdo-
ğan İlçe Hastanesi ve lojmanlarını yaptık, 
hizmete açtık. İMKB tarafından yaptırılan 
İlk Öğretim Okulu’nu hizmete açtık. 

İnşaatı TOKİ tarafından gerçekleştirilen 
99 adet afet konutlarını tamamladık ve 
teslim aşamasına geldik. Gençlerimiz ve 
kendini genç hissedenlerimiz için 750 Se-
yirci kapasiteli İlçe Kapalı Spor Salonu’nu 
tamamladık. Güneysu Öğretmen Evi ve 
Kültür Merkezi iş adamlarımız tarafın-
dan yaptırılarak hizmete açılmıştır. Şehit 
Kemal Mutlu Öğretmen Lisesi ve Nuri 
Cıngıllıoğlu Yurt Binası’nın yapımını ta-
mamladık ve hizmete açtık. Arsası Şükrü 
Topçuoğlu tarafından bağışlanan, yapımı 
Fiba Holding ve Kızılay işbirliği ile gerçek-
leştirilen Rehabilitasyon Merkezi inşaat 
aşamasındadır. Rize–Güneysu Karayolu in-
şaat çalışması devam etmektedir. İki adet 
inşaat aşamasında, 2 adet yapımı tamam-
lanmış ve hizmete açılmış köprü mevcut-
tur. Handüzü Yayla yolu 3 firmanın ortak 
çalışması ile (Cengiz İnş, Mapa İnş. Makyol 
İnş. Konsersuyumu) gerçekleştirildi. 

Görüyorsunuz, vatansever insanlar enerji-
lerini birleştirince, devlet ve millet el ele ve-
rince böyle anlamlı ve değerli hizmetler or-
taya çıkıyor. Köydes Projesi ile Türkiye’nin 
bütün köylerine olduğu gibi Güneysu ilçe-
mizin 24 köyüne yol ve su hizmetleri için 
3.5 milyon YTL’lik yatırım gerçekleştirdik. 

Değerli kardeşlerim…

Biz, millete verdiğimiz sözlerin arkasında 
duruyor, ülkemizin her köşesini, her şeh-
rini, her bölgesini hiçbir ayrım yapmadan 
adım adım izliyoruz, geziyoruz, kalkındır-
manın mücadelesini veriyoruz. Hayatta 
çok önemli bir kural var: Ne ekersen onu 
biçiyorsun. Biz bu ülkeye sevgi, ilgi, emek 
tohumları ekiyoruz, çabalarımızın karşılı-
ğını da çok şükür alıyoruz. Neredeyse her 
1,5 yılda bir hükümet değişen bir ülkede 
6 yıla yakın bir süredir iktidar olmamızı, 
iktidar partisiyken girdiğimiz seçimde 
oylarımızı artırmamızı açıklayacak başka 
bir söz yok.

Ülkemizin her yerinde büyük bir kalkın-
ma seferberliği yürütüyoruz. Şehirlerimiz, 
artık şehre benziyor, mamur hale geliyor. 
Eskiden bu ülkenin kasaba gibi görünen 
şehirleri vardı, şimdi ise şehir gibi görünen 
kasabaları, ilçeleri var. KÖYDES projesiyle 
yüzyıllarca ihmal edilen köylerimiz ilk defa 
medeniyetin nimetlerine kavuşturduk. 

Devlet ile toplum uzun yıllardan sonra ilk 
defa gücünü birleştiriyor. Bu birliktelikten 
rahatsız olanlar, medeniyet yürüyüşümü-
zü sekteye uğratmak isteyenler ne yazık 
ki zaman zaman çıkabiliyor. Enerjimizi 
kısır çekişmelerle harcamamızı isteyenler 
olabiliyor. Ama artık milletimiz bu tür 
oyunlara prim vermiyor, önümüze çıkan 
engelleri de kazasız belasız aşıyoruz. Mil-
lete bedel ödetmemeye kararlı olan siyasi 
irademiz, eskisinden çok daha güçlenerek, 
geniş toplumsal kesimler tarafından pay-
laşılıyor. Kollarımızı her gün biraz daha 
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açıyor, yollarımızı her gün biraz daha ge-
nişletiyoruz.

Zira bu yolda, yoldaşımız sizlersiniz. Zira 
bu yolun nihai menzili milletimizin, yani 
sizlerin rızasıdır. Bizim sorunlarımızın 
kaynağında kamu yönetimi ile toplum 
arasındaki mesafe vardı. Yeni bir yönetim 
anlayışıyla Türkiye’yi bir girdaptan çıkar-
dık ve ayağa kaldırdık. Bundan sonra çok 
daha hızlı, çok daha güvenli bir şekilde 
yolculuğumuza devam edeceğiz. ‘Durmak 
yok, yola devam’ diyeceğiz. Güvene, istik-
rara, hizmete ve sevgiye devam edeceğiz.

İnsanların mensubu bulunmaktan gurur 
duyduğu bir ülke hedefimiz var. Sade-
ce geçmişinden değil, bugününden ve 
yarınından da gurur duyulacak, iftihar 
edilecek bir ülke hedefimiz var. Bu ülke 
bu büyük başarıyı gerçekleştirdiyse, bu sa-
dece AK Parti’nin değil, bütün Türkiye’nin 
başarısıdır. Bu başarı, yaşlısı genci, kadını 
erkeği bütün insanımızın gurur tablo-
sudur. Çünkü milletimiz, umudunu diri 
tuttu, mücadeleyi, direnmeyi, yeniden de-
nemeyi terk etmedi. Burada bu hizmetler 
yapılabildiyse, bu sadece AK Parti’nin de-
ğil, bütün Rizeli kardeşlerimin başarısıdır.

Biz yerel siyaseti çok önemsiyoruz. Bize 
göre demokrasi yukarıda, çatıda kurulan 
ve oynanan bir oyun değil, aksine tabanda 
güçlü olan, toplumun gücünü yukarıya 
taşıyan bir yönetim anlayışıdır. Bunun 
için diyoruz ki, yönetime katılma, yani 
siyaset yerelden başlar, kalkınma yerelden 
başlar. Bunun için yaptıklarımızı, yapacak-
larımızı milletimizle paylaşıyoruz, dürüst 

hareket ediyor, şeffaf bir yapı gösteriyoruz. 
Teşkilatımıza bu yüzden büyük önem 
veriyoruz. Teşkilatlarımızın çalışmalarını 
yakından takip ediyoruz.

Güneysu ilçe başkanlığımız, diğer bütün 
teşkilatlarımız gibi büyük bir başarıyla 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Halkımızın 
AK Parti’yi daha iyi tanımasına yaptığınız 
katkılardan dolayı sizlere çok teşekkür 
ediyorum. Yine halkımızın sıkıntılarına, 
dertlerine, bizden taleplerine tercüman 
olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyo-
rum. Bu vesileyle sözlerime son verirken, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlarım, sevgili Ankaralılar, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Bu güzel akşamda sizlerin aranızda olmak-
tan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade 
etmek istiyorum.

Çağdaş uygarlık yolunda emin adımlar-
la ilerleyen Cumhuriyetimizin başkenti 
Ankara, her geçen gün daha çağdaş, daha 
kalkınmış, daha huzurlu bir şehir haline 
geliyor. Hükümetimizin ve yerel yönetim-
lerimizin çalışmaları, başkentimizi yerel 
kalkınmanın öncü şehirlerinden biri hali-
ne getirmiş durumda… Hepimiz çok iyi bi-
liyoruz ki, Ankara’nın mutluluğu, huzuru 
Türkiye’nin mutluluğu ve huzuru ile doğ-
rudan ilişkilidir. Medeniyet yolundaki yü-
rüyüşümüzün akamete uğramadan devam 
etmesi Ankara’daki iradenin sağlamlığına 
da bağlıdır. Türkiye’nin maddi kalkınması 
için Ankara ne kadar önemli bir şehirse, 
ülkemizin sosyal, kültürel, toplumsal ya-
pısının güçlenmesi için de Ankara o kadar 
önemlidir.

Sosyal dokumuzun kültürel temellerin-
de Ankara’nın özel bir yeri vardır. Zira 
Ankara’nın tarihi mirasında Hacı Bayram 
Veli gibi şahsiyetlerin önemli bir yeri var. 
Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş, Hacı 
Bayram ve daha niceleri Anadolu’nun 
gönül mirasının önemli parçalarıdır. 
Böylesine evrensel bir kültürel mirasa ve 
zenginliğe sahip olduğumuz için ne kadar 
sevinsek azdır.

Mübarek Ramazan ayının bu ilk günlerin-
de milletçe kültürel değerlerimizi tazele-
menin, sosyal dayanışma ve yardımlaşma 
duygusunu geliştirmenin çabası içinde 
olmalıyız. İçinde bulunduğumuz ay,  kül-
türel ve manevi mirasımıza daha iyi sahip 
çıkmak için, bu mirasın geçmişte kalmış 
bir hatıra olmadığını, canlı bir kültür ol-
duğunu göstermek için değerli bir vesile 
sunuyor. İnanıyorum ki, milletimiz sahip 
olduğu sevgi ve hoşgörüyü bu merhamet 
ayının da bereketiyle daha da artıracaktır. 
Zira bu ay bizim için aynı zamanda yar-

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Tarafından Verilen 

Iftar Yemeği

Ankara | 2 Eylül 2008 
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dımlaşma ve dayanışma ruhunun doruk 
noktaya çıktığı bir aydır.  

Toplumsal kimliğimiz böyle zamanlarda 
daha çok billurlaşıyor ve ait olduğumuz 
medeniyetimizin evrensel hüviyeti daha 
çok görünüyor.  Belediyelerimiz, sivil top-
lum örgütlerimiz her zamankinden daha 
yoğun olarak sosyal dayanışma ve yardım-
laşma çalışmalarına ağırlık veriyor. Şüp-
hesiz bireysel mutluluğun en kolay yolu 
toplumsal mutluluğa katkıda bulunmak-
tır. Mahzun, mağdur, muhtaç gönülleri ka-
zanmak için kapı kapı dolaşmaktan, fakir 
sofralarını, hasta ve yaşlılarımızı ziyaret 
etmekten daha anlamlı bir şey yoktur. Bu 
merhamet ve dayanışma ayı, insanımızla 
bir kez daha kucaklaşmak, yeni sevgi ve 
diyalog köprüleri kurmak için çok iyi bir 
fırsattır. Unutmayalım ki, aramızdaki sev-
gi ve dostluğu, dayanışma ve yardımlaş-
mayı muhafaza ettiğimiz sürece toplumsal 
dokumuz bozulmadan dimdik ayakta 
kalacaktır.

Değerli Arkadaşlarım…

Türkiye zorlukları yenerek medeniyet çıta-
sını her geçen gün yükseğe taşıyor. Bugün 
geçmişte yaşadığımız ağır kriz şartlarını 
geride bırakıp, dünyanın yükselen de-
ğerlerinden biri olmamız, elbette tesadüf 
değildir. Mücadelemiz sırasında en önemli 
itici gücümüz milletimiz olmuştur, bize en 
büyük desteği bizzat milletimiz vermiştir. 

Her fırsatta vurguladığım bir husus var. 
Türkiye’nin kat ettiği mesafe, hiçbirimi-
zin sadece kendimize mal edeceğimiz bir 

mesafe değildir. Bu başarı Türkiye’nin ba-
şarısıdır. Umutsuzluğa yenik düşmeyen, 
birbirinden yardımı esirgemeyen, birlik ve 
beraberlik ruhunu en iyi şekilde taşıyan 
insanların başarısıdır. Hani yedi sekiz yıl 
önce, ülkemizi küçük düşüren meşhur bir 
tartışma vardı: Bazıları diyordu ki, “Türki-
ye Arjantin olur mu?” Türkiye ne Arjantin 
oldu, ne de başka bir ülke oldu. Türkiye 
kendi karakterini, kendi kimliğini, kendi 
tarihsel ve kültürel dokusunu muhafa-
za ederek muasır medeniyet çıtasını en 
yüksek noktaya taşıdı. Çünkü milletimiz 
elinden geldiğince muhtaç olanı, komşu-
sunu, yakınlarını gözetti. Birçok yardım 
kuruluşumuz, sivil toplum kuruluşumuz, 
belediyelerimiz sorumluluğa ortak olup, 
çok faydalı işler gerçekleştirdiler.

Bugün o tartışmaları geride bıraktık, çok 
şükür o tartışmalar artık sadece hatıradan 
ibaret tartışmalardır. Güçlü bir siyasi ira-
de, kararlı bir yönetim iş başında olunca, 
milletçe elbirliği, gönül birliği yapınca Tür-
kiye dünyanın 17’inci, Avrupa’nın 6’ıncı 
en büyük ekonomisi haline geldi. Çünkü 
tarihi başarılara imza attık, önemli mesafe 
aldık, daha da alacağız. Bir iftar saatinin kı-
sıtlı zamanı içinde uzun uzun Türkiye için, 
Ankara için neler yaptığımızı anlatamaya-
cağım. Gayretlerimizin, emeklerimizin her 
alanda meyvesini verdiğini sizler zaten 
görüyorsunuz.  Türkiye huzur ve istikrar 
içinde büyüdükçe, ilerleyip güçlendikçe, 
insanlarımızın hayat standartları da buna 
paralel olarak yükselecektir. 

Bizler, insan mutluluğuna zemin hazır-
lamayan hiçbir ilerleme fikrini gelişme 
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olarak göremeyiz. Yönetim anlayışımızın 
mihenk noktası insandır, insana hizmet-
tir, milletimizin beklentilerine cevap 
vermektir. Her adımımızı vicdanımızda 
tartıp değerlendirerek atmak bizim için 
bir mecburiyettir. Bu sebeple siyasetten 
muradımızın milletimizin yüzünü güldür-
mek, ülkemizin ocaklarını şenlendirmek 
olduğunu her zaman söyledik, söylüyoruz.

Bu ülkede yıllar yılı siyasetin görevinin in-
sana, devletin görevinin vatandaşına hiz-
met etmek olduğu unutuldu, unutturuldu. 
Bu millet yıllar yılı siyasetinin menzili ken-
di menfaatlerinden öteye geçmeyen zihni-
yetlerinin elinde mahkum kaldı. Bugün 
büyük bir gayretle değiştirmeye çalıştı-
ğımız şey işte bu zihniyettir. Türkiye’nin 
yönetimine talip olanlar milletin çizgisine 
gelmek zorundadır, milletin beklentilerini 
temel önceliği saymak zorundadır.

Biliyorsunuz biz hükümet olarak, yerel 
yönetimlerimle birlikte daima ihtiyaç sa-
hibi vatandaşlarımızın yardımına koşmayı 
ilke edindik. Nerede bir muhtaç insanımız 
varsa, elimizdeki imkanları seferber ede-
rek o insanımızın o ihtiyacını gidermenin 
arayışı içinde olduk. Bir gün bu ülkenin 
insanlarının halini hatırını sormamış, bir 
gün onların derdiyle dertlenmemiş salon 
siyasetçilerinin devletin üstlendiği, üst-
lenmesi gereken bu sosyal rolü anlaması 
elbette zor. Bizim sosyal devlet anlayışımız 
devletin toplumun, tek tek vatandaşların 
yanında olmasıdır. Biz insanlarımızın aç 
ve açıkta kalmasına duyarsız kalamayız, 
Anayasa’nın tanımladığı sosyal devlet ilke-
sini gözardı edemeyiz.

Bizim medeni geçmişimizde devletin, 
milletle el ele vererek oluşturduğu çok 
zengin, çok önemli hayır kurumları vardır, 
vakıflar, vakfiyeler vardır. Biz hayırseverli-
ğimizle tarihte izler bırakmış bir milletin 
ahfadıyız. Hükümet olarak sosyal yardım-
lara büyük ağırlık verdik. 6 yıl içinde sos-
yal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 
yaklaşık 2.2 milyar YTL kaynak aktardık. 
2003 yılından 2007 yıl sonuna kadar 5 
milyon 829 bin ton kömür dağıttık. Sadece 
2008 yılı için dağıtmayı öngördüğümüz 
kömür miktarı 1 milyon 637 bin 100 ton. 
2003 yılından 2007 sonuna kadar üniver-
site öğrencilerimize tam 403 milyon YTL 
tutarında burs verdik. Türkiye genelinde 
52 bin 324 aileye Kırsal Alanda Sosyal 
Destek Projesi kapsamında 426 milyon 
YTL tutarında destek sağladık. Şartlı nakit 
transferi kapsamında 1 milyon 876 bin ço-
cuğumuza eğitim yardımı yaptık. Bu yar-
dımın toplam tutarı 914 milyon YTL oldu. 
Hükümet olarak sosyal yardımlara ağırlık 
verirken hayırseverlerimizi de yardıma 
teşvik ettik. 

Böyle mübarek günlerde görüyoruz ki mil-
letimizin hayırseverlik duyguları en az geç-
mişte olduğu kadar canlıdır, yaşamaktadır. 
Son yıllarda sivil kuruluşlarımızın kendi 
organizasyonlarını geliştirerek muhtaç in-
sanlarımıza her türlü yardımı ulaştırmala-
rı, bu organizasyonların Türkiye sınırlarını 
aşarak dünyadaki ihtiyaç sahiplerine kadar 
ulaşması bizim için bir gurur ve mutluluk 
vesilesi oluyor. Dış ziyaretlerimizde gittiği-
miz yabancı ülkelerde bize bu yardım faa-
liyetlerinden sitayişle söz ediliyor, bundan 
da ayrıca mutlu oluyoruz. 
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Bizim özümüzde, kültürümüzde, medeni-
yet anlayışımızda bu paylaşma ruhu, bu 
yardımlaşma gayreti var. Ramazan müna-
sebetiyle bu güzel manzara, daha müşah-
has olarak şehirlerimizde, ilçelerimizde, 
hatta köylerimizde yaşanıyor. Bunda yerel 
yönetimlerimizin de önemli payı var. Eğer 
maksadınız insana hizmetse, merkezi de 
olsa, yerel de olsa yönetimin bütün kade-
melerine büyük görevler düşüyor. Son bir-
kaç yılda yerel yönetimlerimiz bu konuda 
çok güzel işler yaptı, toplumsal dayanışma 
ve yardımlaşma ruhunun canlanmasında 
öncülük eden projeler hayata geçirildi. İn-
şallah imkanlar geliştikçe daha da fazlası 
yapılacaktır.

Bu anlayışın, siyasi çizgisi ne olursa olsun, 
bütün belediyelerimize yayılıyor olmasını 
da ülkemiz adına bir kazanç olarak gö-
rüyoruz. Milletimiz devletimizle birlikte 
güçleniyor. Şehirlerimiz muazzam bir 
gelişme içinde toplumun bütün katman-
larının hayat standartlarını yükseltiyor. 
Büyük projelerle kentlerin varoşlarında 
dertleriyle başbaşa kalan insanlarımız, alt-
yapı sorunları çözülmüş, sosyal donatıları 
bulunan modern konutlarına taşınıyor. 81 
vilayetimizi geliştiriyor, modernleştiriyor, 
vatandaşlarımızın tamamanı etap etap 
haksız rekabetten koruyoruz. 

Ülkemizin meselelerini bir bütünlük için-
de ele alıyoruz. Sadece metropol şehirleri 
değil Türkiye’nin bütün merkezlerini 
kenstel dönüşümle tanıştırıyor, bütün 
şehirlerini doğalgaza kavuşturuyoruz. 
Türkiye’nin bütün şehirlerini duble yollar-
la birbirine bağlıyoruz. Başbakanlık Toplu 

Konut İdaresi hiçbir parti ayrımı yapma-
dan Trabzon’dan İzmir’e, İstanbul’dan 
Ankara’ya, Erzurum’dan Malatya’ya yerel 
yönetimlerle işbirliği yaparak şehirlerimi-
zin çehresini değiştiriyor. Kentsel dönü-
şüm projelerinde tam 53 büyük proje ile 
Ankara ilk kez Başkent sıfatına layık bir 
modern hüviyete kavuşuyor.

Sosyal devlet ilkesini eksiksiz hayata geçir-
me arzusunda olan hükümetimizin politi-
kalarına paralel olarak başkent Ankara’da 
164 tane kültürel ve sosyal proje ile yaşlı-
lara, hanımlara, gençlerimize, çocukları-
mıza ve engelli vatandaşlarımıza hizmet 
üretiliyor. 

82 tanesi hizmete açılan 15’inin yapımı 
devam eden alt ve üst geçitlerin başkentin 
trafiğini ne kadar kolaylaştırdığını, 128 
kilometre mesafeden üç ayrı hat döşene-
rek kısa zamanda Kızılırmak’tan getirilen 
suyun Ankara için ne kadar hayati öneme 
sahip olduğunu sizler zaten biliyorsunuz. 
Harikalar Diyarı’yla, Göksu ile, Altınpark 
ile, Mavi Göl ile, Mogan ve Dikmen Vadisi 
ile restorasyonu devam eden Gençlik Parkı 
ile Ankara tepeden tırnağa yenileniyor. 
Bundan altı sene önce Kuzey Ankara Pro-
jesini, dünya standartlarındaki Protokol 
yolunu, Esenboğa Havalimanının bugün 
ulaştığı seviyeyi hayal etmek mümkün 
değildi. 

Bütün bu hizmetler sadece Ankara’ya 
yapılmış hizmetler değildir. Büyüklük-
leri ölçüsünde İstanbul, Ankara ve İzmir 
başta olmak üzere hiçbir şehrimizin 
haksız rekabete maruz kalmasına rıza 
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göstermedik, göstermeyiz. Bunun için 
bütün dikkatimizle merkezi yönetim ola-
rak gözümüz Türkiye haritasının üzerin-
dedir. İstanbul’da İstanbul’u, Antalya’da 
Antalya’yı, Trabzon’da Trabzon’u, başkent 
Ankara’da Ankara’yı konuşmak kuşkusuz 
bir zorunluluktur ama, bizim gözümüz, 
gönlümüz bütün Türkiye’dedir. 

Biliyoruz ki, Diyarbakır ne kadar mesut 
olursa, Konya ne kadar mutlu olursa, 
Kütahya, Manisa, Malatya, Rize, Yozgat, 
Çankırı, Çorum, Sivas ne kadar mutlu 
olursa biz o kadar mutlu olur, görevimizi 
haykkıyla yapmış oluruz. Ankara’nın se-
lameti Türkiye’nin refahı ve selametiyle 
mümkündür. Yalnızca Ankara için değil, 
81 vilayetimiz, 70 milyon insanımız için 
aynı duygular içinde olduğumuzu biliyor-
sunuz. Dolayısıyla bu ülke için taş üstüne 
taş koyan herkesi yürekten selamlıyorum. 
Ankara’ya hizmet eden sizleri de yürekten 
selamlıyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan ayını-
zı kutluyor, bu bereket ayının sizin, aileni-
zin, tüm milletimizin sağlık, mutluluk ve 
esenliğine vesile olmasını diliyorum. Bu 
güzel buluşmayı gerçekleştiren Büyükşe-
hir Belediyemize teşekkür ediyor, sizlere 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
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Aziz İstanbullular… Sevgili Güngörenli-
ler... Değerli kardeşlerim... Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Kongremiz 
Ak Partimiz için, Güngören için, İstanbul 
için, Türkiye için hayırlı olsun.

Size yakışan, sizden beklenen bu coşkudan 
dolayı hepinizi tek tek yürekten kutluyo-

rum. O coşkun yüreklerinizi sevgiyle, mu-
habbetle selamlıyorum. Bu ülkeye gönül 
veren insanlar olarak, delikanlılar olarak, 
gençler olarak, kadınlar olarak, çocuklar 
olarak, büyükler olarak sizin gayretinizle, 
fedakarlığınızla, azminizle gurur duyuyo-
rum. Siz bu ülkenin kara bahtını bir gül 
bahçesine çevirdiniz. Siz sönen umutları 

AK Parti Güngören Ilçe Kongresi

İstanbul | 6 Eylül 2008 
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yeniden yeşerttiniz ve milyonların umut-
larını tazelediniz. 

Bu ülke sizin siyasete el koymanız sayesinde 
karanlık tünelleri geride bıraktı. Bu ülke bu 
kadro sayesinde, sizin sayenizde kirlenen 
siyaseti temizledi ve ayağa kalktı. Bu ülke 
sizin iradeniz sayesinde gücüne güç kattı ve 
bugünlere geldi. Size layık olmaktan daha 
büyük arzumuz yoktur. Sizin tutuşturdu-
ğunuz meşale ile bu ülkenin her köşesini 
aydınlatacağız. Allah gücünüze güç katsın, 
yolunuzu, bahtınızı daima açık eylesin. 

Sevgili kardeşlerim,   

Çok yakın bir zaman önce yaşadığımız çok 
acı bir olayın, sadece Güngören’e değil, bu 
ülkenin huzur ve istikrarına yapılan hain-
ce saldırının ardından sizlerin Türkiye için 
umut ve heyecanınızın hiç eksilmediğini 
görmekten büyük mutluluk duyuyorum. 
Güngören’e yakışan budur, Türkiye’ye, 
milletimize yakışan tavır budur. Güngören 
elbette nice güzel günler görecektir ama, 
Güngören’e o büyük acıyı yaşatanlar bu-
nun utancıyla yaşayacaklardır. Bu vesiley-
le hayatlarını kaybeden kardeşlerimizi bir 
kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. 
Bize o büyük acıyı yaşatan teröristleri de 
bir kez daha lanetliyoruz. 

Masumiyete kast edenlerden, masumiyete 
tuzak kuranlardan daha zararlı kim olabi-
lir? Bugün burada bir kere daha görüyoruz 
ki, Türkiye üstüne oynanan oyunlar ne 
kadar kirli, bu oyunu oynayanlar ne kadar 
gözü dönmüş, ne kadar cani olursa olsun, 
bizim insanımızın medeniyet aşkı ve kal-

kınma heyecanı asla sarsılmıyor. Masum 
insanların, yaşlıların, çocukların canlarına 
kasteden o menfur girişimler, bu ülkenin 
değişim iradesinde en ufak bir zafiyet 
noktası oluşturamıyor. Çünkü milletimiz 
bombaların asıl hedefinin bu ülkenin hu-
zur ve istikrarı, insanlarımızın birlik ve 
beraberliği, ülkemizin kalkınma kararlılığı 
olduğunu biliyor.

Biz millet olarak bu oyunları çok gördük, 
çok büyük badireler atlattık, bunları da 
birbirimize inanarak, bağlarımızı daha da 
sıkılaştırarak, hedeflerimize doğru adım-
larımızı daha da sıklaştırarak atlatıyoruz. 
Güngören halkının bu insanlık dışı saldırı-
nın ardından gösterdiği metanet ve birlik-
telik takdire şayandır. Ben bu bu metanetli 
duruşla, bu aklıselimle, bu sağduyu ile 
gurur duyuyorum. Hiç kimse bu milletin 
aydınlık yarınlarına yürüyüşünü durdu-
ramaz, engelleyemez. Bu dün de böyleydi, 
bugün de böyle, yarınlarda da böyle ola-
cak. Türkiye, karanlıklara bir daha asla 
geri dönmeyecek. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin AK Parti iktidarıyla değişim 
adına, gelişim adına, kalkınma adına 
çok önemli mesafeler aldığı bir dönemin 
ardından, şimdi daha büyük hedef lere 
yürüyeceğimiz yeni bir sürece başlıyoruz. 
Bu umut, bu heyecan, bu azim ve sebat, 
AK Parti çatısı altında bulunan her kar-
deşimin ortak hissiyatıdır. İnanıyorum ki, 
Türkiye’nin aydınlık geleceğine, milletimi-
zin yüksek ideallerine gönülden inanan 
milletimizin hissiyatı da bizimle aynıdır. 
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Türkiye yaşadıkları zorluklar ne kadar 
büyük olursa olsun bugün artık huzur 
ve istikrarından asla taviz vermiyor, asla 
umutsuzluk girdabına sürüklenmiyor.

Bu çapta bir değişim geçiren her ülkenin 
bazı sıkıntılar yaşamaması, bazı uyum 
güçlükleri ile karşılaşması doğaldır. 
Önemli olan toplumun geneline hakim 
olan değişim iradesinin sekteye uğrama-
ması, yönünü kaybetmemesidir. Bugün 
değişime direnen zihniyetler bile, Türkiye 
dünyanın zirvelerine doğru adım adım 
ilerledikçe bu inatlarından vazgeçmek, 
gerçeği görmek zorunda kalacaklar.

Çünkü bu değişim iradesi bir siyasi parti-
nin, bir siyasi anlayışın ortaya koyduğu bir 
irade değil, doğrudan milletin iradesidir. 
Türkiye’nin her alanda gelişen, geleceğini 
planlayabilen, dünyaya her yönüyle açık 
bir ülke haline gelmesi milletimizin bek-
lentisidir. AK Parti olarak bizim yaptığı-
mız, milletimizin değişim iradesini siyase-
timizin temeli haline getirmiş olmamızdır. 
Esasen içinde bulunduğu toplumun hissi-
yatına yabancı kalan, sağır kalan anlayışla-
rın siyaset zemininde varlığını sürdürebil-
mesi de mümkün değildir. AK Parti, millet 
siyasetinin temsilcisi olarak Türkiye’yi 
ileri hedeflerine taşımak için yola çıkmış, 
iktidardaki altı yıla yakın zaman içinde 
bu anlayışında ne kadar samimi olduğu-
nu icraatlarıyla açık olarak göstermiştir. 
3 Kasım 2002 tarihinin Türkiye fotoğrafı 
ile bugünün Türkiye fotoğrafı arasındaki 
devasa farklar, AK Parti iktidarının kendi-
sinden önceki yönetimlerle farkını da net 
olarak ortaya koymaktadır.

Değerli kardeşlerim,

Geçen altı yıla yakın zaman içinde hem 
içeride, hem dışarıda önemli imtihanlar-
dan geçtik, önemli problemler yaşadık. 
Böyle zamanlarda milletimiz gördü ki, AK 
Parti ne Türkiye’nin istikrarından, ne mil-
letimizin beklentilerini, milletimizin men-
faatlerini önceleyen siyaset çizgisinden 
zerre kadar taviz vermiyor. Bugün beni en 
çok mutlu eden şey, milletimizin yaşadığı-
mız zorluklar ne olursa olsun Türkiye’ye 
olan, ülkemizin geleceğine olan inançları-
nı, umutlarını kaybetmiyor oluşudur.

Türkiye kalkınma yolunda uzun yıllar bu 
sağlam zemini bir türlü yakalayamadı. Bu 
sağlam zemin olmayınca da bu ülkenin 
kazanımları kalıcı olamadı. Biz yola çıktı-
ğımız ilk gün bu ülkenin en acil ihtiyacının 
istikrar olduğunu ifade ettik. Sorumsuz 
yönetimler elinde krizlerden krizlere sü-
rüklenen bir ülke, nasıl olur da dağ gibi 
biriken sorunlarını çözer, vatandaşlarının 
derdine çare olur. Bu cefakâr millet yıllar 
yılı bu ağır krizlerin faturasını ödemek 
için çalışıp çabaladı. Bu milletin alın teri, 
sermayeden yemeyi alışkanlık haline ge-
tiren hükümetlerin borçlarına, bırakın 
borçlarını, borçlarının faizlerine harcana-
rak heba edildi. Zenginle fakir arasında, 
kalkınmış ile kalkınmamış arasında denge 
bir türlü kurulamadı. Bu ülkenin köyle-
ri yol beklerken, içme suyu beklerken, 
okul beklerken, ilçeleri, şehirleri hastane 
beklerken devletin parası hırsıza, arsıza 
peşkeş çekildi. Geniş çalışan kesimlerinin 
kronik problemlerine el atan bile olmadı.



56

Recep Tayyip ERDOĞAN

Sonunda ne oldu? Ülke if lasın eşiğine 
kadar geldi. Bu millet, hiç hak etmediği 
felaketlere sürüklendi, hiç hak etmediği 
tablolarla karşı karşıya bırakıldı. İşte bu 
noktada, millet iradesi duruma el koydu, 
sorumsuz, çapsız, kifayetsiz yönetimlere 
dur dedi. İşte AK Parti milletimizin bu is-
yanından, bu değişim iradesinden doğdu. 
Hamdolsun ki çok kısa bir zaman içinde 
Türkiye’yi içine düştüğü girdaptan çıkar-
dık, ülkenin istikametini uzun zaman 
sonra nihayet geleceğe çevirdik. Bu yolda 
attığımız her adımda yetmiş milyon insa-
nımız bizimle birlikteydi. Tarihe geçen ve 
gelecekte önemi ve değeri çok daha iyi an-
laşılacak bu atılım yıllarının sırrı bu ortak 
kalkınma heyecanı, bu birlik ve beraberlik, 
bu başarma azmiydi.

Değerli vatandaşlarım,

Bugün milletçe şunu çok iyi biliyoruz; eğer 
birbirimize ve ülkemize inanırsak, eğer 
gücümüzü, enerjimizi ortak hedeflerde 
birleştirirsek, eğer istikrarımızı koruyabi-
lirsek, Türkiye’nin büyük şahlanışını kim-
se durduramaz. Bir ülke o ağır krizlerin 
içinden, o büyük felaketlerin eşiğinden altı 
yıldan bile kısa bir zaman içinde dünyayı 
şaşırtan bir iyileşme göstererek bugünlere 
geliyorsa, huzur ve istikrar içinde bundan 
sonra neler yapar onu da siz düşünün.

Bu dinamik kalkınma süreci, bu sinerji 
bizi kısa bir zaman içinde dünyanın en 
büyük 17’inci, Avrupa’nın en büyük 6’ıncı 
ekonomisi durumuna getirdi. Türkiye 
bugün sadece sorunlarını çözmüyor, gele-
ceğin yatırımlarını da yapıyor. Bütün sek-

törlerimiz yeniden harekete geçti, bugün 
sadece üretmiyor, üretimimizi dünyanın 
her köşesine satmanın, küresel rekabete 
ayak uydurmanın yollarını da buluyoruz. 

Sadece istikrar değil, o istikrarın bir sonu-
cu olarak ortaya çıkan bu özgüven de çok 
önemli... O özgüven Türkiye’yi ileri hedef-
lerine taşıyor. Zaman zaman milletimizle 
paylaşıyorum, Türkiye’nin bu kadar kısa 
bir zaman içinde nereden nereye geldiği-
ni daha iyi anlamamız için şu tabloyu iyi 
bilmemiz, iyi kavramamız lazım... Bakınız 
1923 yılında Türkiye’nin toplam ihracatı 
51 milyon dolar... 1930’a gelindiğinde bu 
rakam 71 milyon dolara yükseliyor. Ara-
dan 10 yıl geçiyor, 1940 yılında ihracatı-
mız ancak 81 milyon dolara ulaşıyor.  Ara-
dan 40 yıl geçiyor, 1980 yılı ihracatımız 
2 milyar 910 milyon dolar seviyesinde... 
1990 yılında 13 milyar dolar seviyesinde... 
Ve nihayet 2002 yılında toplam ihracatı-
mız 36 milyar dolar seviyesine yükseliyor. 
Hepsini toplarsanız Cumhuriyetin kurulu-
şundan 2002 yılına kadar geçen 79 yıllık 
ihracatımız 36 milyar dolar seviyesine 
kadar ancak ulaşabilmiş durumda.

Şimdi buraya dikkatinizi çekmek istiyo-
rum... 2002 yılı Kasım ayında halkımızın 
büyük teveccühüyle göreve geliyoruz, kol-
ları sıvıyoruz ve 2007 yılı sonu itibariyle 
ihracatımız tam 107 milyar dolara yükse-
liyor. Yani sadece beş yılda ihracatımız üç 
kat artıyor.  Geriye dönük 12 aylık ihraca-
tımız bugün tam 129 milyar dolar... Artış 
aynı hızla devam ediyor, sadece ihracatta 
değil, üretimde, rekabette, yatırımda artış 
devam ediyor.
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İşte Türkiye’nin dünyayı şaşırtan dina-
mizmi bu!.. İşte Türkiye’nin geleceğinden 
bu kadar umutlu olmasının dayanağı bu... 
Bu kadar zorluklarla, bu kadar negatif 
noktalardan alıp bu ekonomiyi buralara 
taşımışsak, millet olarak neden çok daha 
iyi noktalara ulaşacağımıza inanmayalım? 
Başardık, yine başaracağız. Yeter ki inana-
lım, yeter ki gözümüzü gelecek hedeflerin-
den ayırmayalım, birbirimize düşmeyelim, 
istikrarımızı ve istikametimizi koruyalım.

Türkiye’nin hızına uyum sağlayamayanlar 
yok mu, elbette var! Ama biz onlara takılıp 
kalmayacağız, Türkiye’nin hızını kesmele-
rine de izin vermeyeceğiz. Onlar Türkiye’yi 
krizlerin olmadığı, her şeyin güllük gülis-
tanlık olduğu bir halde görmeye alışık de-
ğiller, onların Türkiye’si daima bir kabuslar 
ülkesiydi, doğaldır ki bu aydınlık tabloyu 
anlamakta güçlük çekiyorlar. Merak etme-
yin, bizim milletimizle birlikte yürüyüşü-
müze yetişemeseler bile arkadan gelecekler, 
çünkü bu istikamet artık Türkiye’nin doğal 
istikametidir. Bu yenilenme rüzgârının gü-
cünden onlar bile kurtulamazlar.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin bu büyük başarılarını, büyük 
kazanımlarını iyi bilmemiz lazım... Ama 
rehavete kapılarak şu gerçeği de unutma-
mamız şart; bu ülke hamdolsun o krizler-
den, felaketlerden bugün uzaktır, ama bu-
günün kazanımlarının kalıcı hale gelmesi, 
daha da geliştirilmesi için daha çok işimiz 
var. Bir kere bu ülkenin insanlarının refah 
seviyesini merhale merhale de olsa daha 
fazla yükseltmeliyiz, bugün gelinen seviye 

dünle kıyaslanmayacak kadar iyi olsa da 
asla yeterli değildir. 

Şehirlerimiz ve bölgelerimiz arasındaki 
kalkınma farklılıklarını, gelir farklılıkla-
rını asgari seviyeye indirmemiz, o makası 
daha az gelişen şehirlerimiz, bölgelerimiz 
lehine daraltmamız lazım... Başta Doğu 
illerimiz olmak üzere daha çok yatırım, 
daha çok istihdam üretmemiz lazım. 
Büyük şehirlerimizin yılların ihmalleri 
neticesinde katlanarak büyüyen prob-
lemlerini çözmemiz, bunun da ötesinde 
geleceğin ihtiyaçlarını da şimdiden dü-
şünmemiz lazım...

Bakınız Güngören önemli bir örnek... Gö-
reve geldiğimizde İstanbul’un en sıkıntılı, 
en problemli bölgelerinden biriydi Gün-
gören... Belki bugün problemler tamamen 
bitmedi ama, sizler çok iyi biliyorsunuz ki 
çok şey değişti. İstanbul’a ne zaman yağ-
mur yağsa Güngören çile çekiyordu, be-
lediyemiz Büyükşehir Belediyemizle yar-
dımlaşarak Çinçin Deresi’ni ve bağlı cadde 
ve sokakların altyapısını tamamladı. Şimdi 
bu şikayetler büyük ölçüde ortadan kalktı, 
yağmur Güngören’e çile değil bereket ge-
tiriyor. Güngören Belediyemizin yaptığı 
6, Büyükşehir Belediyemizin 6 köprülü, 2 
hemzemin kavşak sayesinde trafik sıkıntı-
sı da en aza indirildi. Bugün çevre ilçelerin 
E-5-TEM bağlantıları da Güngören üze-
rinden kuruluyor. Biliyorsunuz şu anda 
biri aktif durumda olan iki metro hattı da 
Güngören’den geçiyor. Güngören’de otu-
ran vatandaşlarımızın yarıya yakını, yani 
100 bin Güngörenli metro ve tramvay hat-
larına yürüme mesafesinde yaşıyor.
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Yapılan cadde düzenlemeleri ve park 
alanlarıyla Güngören’in çehresi her gün 
biraz daha değişiyor, güzelleşiyor. 2004 
yılından bu yana ilçedeki yeşil alan mik-
tarı yüzde 50 arttı. 12 yeni park yapıldı; 
inşaatı devam eden 2 yeni parkla birlikte 
yeşil alanlarımız 170 dönüme ulaştı. Sos-
yal tesisler, hizmet binaları, bilgi evleri, 
kültürel faaliyetlere, gençliğe ve kadınlara 
yönelik merkezler açıldı. Güngören’de 
sadece 3 sağlık ocağı vardı, bugün bu sayı 
11, yapımı devam eden 3 sağlık ocağı ile bu 
sayı 14’e ulaşacak.

Eğitim alanında tam bir seferberlik yaşa-
nıyor. Güngören’de 2004 yılında 27 olan 
okul sayısı bugün 32’ye, 2004’te 589 olan 
derslik sayısı ise 760’a yükselmiş durum-
da. 2004 yılında Güngören sınırları içinde 
1112 öğretmenimiz görev yaparken, şu 
anda 1456 öğretmenimiz eğitim hizmeti 
veriyor. Okullarımızın her türlü eksikleri 
büyük bir hızla gideriliyor, giderilmeye de 
devam edilecek. Biz istiyoruz ki bütün ille-
rimize, ilçelerimize, köylerimize en adil şe-
kilde mümkün olan en yüksek standartlar-
da hizmetler verelim, yatırımlar yapalım.

Bugün gelinen nokta gerçekten önemlidir, 
ama daha da önemlisi bu kalkınma he-
yecanının geleceğe dair umudumuzu ve 
güvenimizi arttırıyor olmasıdır. Sizlere la-
yık bir Güngören için çalışmaya aynı heye-
canla devam edeceğiz. Güzelliğine yakışan 
şehircilik standartlarını İstanbul’un her 
köşesine yaymak için geceli gündüzlü ça-
lışmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi mutlu 
ve müreffeh yarınlarına taşımak için aynı 
azimle, aynı kararlılıkla gayretlerimizi sür-

düreceğiz. Bu ülkenin insanlarının yüzle-
rini güldürmek, ocaklarını şenlendirmek 
bizim boynumuza borçtur. Sizlere daha 
mamur bir Güngören, daha mamur bir İs-
tanbul, daha aydınlık, daha huzurlu, daha 
güvenli bir Türkiye’nin sözünü veriyorum.

Allah Türkiye’nin yolunu açık etsin...
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Aziz İstanbullular, sevgili Bayrampaşalı 
kardeşlerim, hepinizi en kalbi duygularım-
la selamlıyorum. Bayrampaşa ilçe kongre-
miz vesilesiyle burada, sizlerle bir arada 
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 
Hem içinde bulunduğumuz Ramazan ayı-
nın hem de kongremizin sizlere, partimize, 

Bayrampaşa’ya, İstanbul’a ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum. Coşkun yürek-
lerinizi, muhabbetinizi ben de sevgiyle, 
muhabbetle selamlıyorum. 

Özellikle gençlerimizi, özellikle kadınları-
mızı burada tekdirle, şükranla anıyorum. 

AK Parti Bayrampaşa Ilçe 
Kongresi

İstanbul | 7 Eylül 2008 
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Gençlerimizin ve kadınlarımızın Ak Parti 
siyasetine yaptığı katkı paha biçilmezdir. 
Türkiye’de siyaset sizin sayenizde kirle-
rinden arındı,  Türkiye’de milli irade sizin 
sayenizde daha güçlü tecelli etti. Sağ olun 
var olun.

Bugün toplumun bütün renklerini, bü-
tün desenlerini toplayan Ak Parti çatısı 
altındaki bu coşku ve heyecan Türkiye’de 
siyasetin nabzının nerede attığını açıkça 
gösteriyor. AK Parti kurulduğu ilk günkü 
heyecanı, samimiyeti, kararlılığı bugün 
de koruyor, bugün de yaşatıyor. Gittiğimiz 
tüm bölgelerde, tüm illerde, tüm ilçelerde 
bu heyecanı, bu azmi, bu sevdayı görüyor, 
ülkem adına mutluluk duyuyorum. Çün-
kü AK Parti sevdası, Türkiye sevdasıdır. 
AK Parti’deki heyecan Türkiye’ye hizmet 
etmenin heyecanıdır.  AK Parti’deki azim 
ve kararlılık, Türkiye’yi çağdaş uygarlık 
seviyesinin üzerine çıkarma azmi ve ka-
rarlılığıdır. Siyaseti hizmetle, fedakarlıkla, 
dürüstlükle anılır hale getiren, sizlerin gö-
nüllerinizdeki işte bu Türkiye sevdasıdır, 
Türk milletine hizmet etme aşkıdır.

Sevgili kardeşlerim, 

İstanbul nasıl bir büyük devletin kalp 
merkezi ise İstanbul içindeki Bayram-
paşa da bütün Balkan coğrafyasındaki 
kardeşlerimizin hatıralarını toplayan, 
hatıralarını yaşatan bir merkezdir. Dola-
yısıyla burada Saraybosna’dan İskeçe’ye, 
Gümülcine’den Üsküp’e kalp coğraf -
yamızın hepsini selamlıyoruz. Tıpkı 
Hakkari’den Edirne’ye bu ülkenin bütün 
evlatlarını selamladığımız gibi. 

İstanbul, Ramazan ayının güzelliklerine 
güzellikler kattığı gibi Ramazan ayı da 
İstanbul’un eşsiz güzelliklerine sonsuz gü-
zellikler katıyor. Bütün İslam dünyası için, 
medeniyet tarihimizde, edebiyat ve estetik 
tarihimizde İstanbul merkezi bir yer tutar. 
İstanbul’un güzelliklerinin asırlar boyu 
en çok yoğunlaştığı, en çok görünür hale 
geldiği ay ise bu aydır. Bu ay, sosyal daya-
nışmanın zirveye çıktığı, yüreklerin birbi-
rine daha çok açıldığı bir aydır. Bu bereket 
ayının getirdiği manevi iklim sayesinde 
birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik şuuru-
muzu, dayanışmamızı daha ileri seviyelere 
taşıyoruz.

Gelecek zamanlar inşallah bugünlerimiz-
den çok daha aydınlık, çok daha parlak 
olacaktır. Yeter ki biz, zamanın ve mekanın 
bize emanet edildiğini, bütün insanlığı 
sevmenin, insana değer vermenin, kardeş-
lerimize, komşularımıza sahip çıkmanın 
önemini unutmayalım. Yeter ki, emaneti 
hakkıyla taşıyalım. Yeter ki, gönüller ka-
zanmaya, milletimizle el ele, gönül gönüle 
olmaya devam edelim. Türkiye’ye gönül 
veren bu kadro inşallah bu çizgiden sap-
madan ülkemizin yollarını aydınlatmaya 
devam edecektir. 

Sizlerden ricam şudur ki, gözünüzü gönlü-
nüzü ihtiyaç sahiplerine karşı sürekli açık 
tutun. Milletimize karşı borcumuz ona 
hakkıyla hizmet etmektir. Başkaları siyasi 
rekabeti siyasi çatışma olarak görebilir 
ama, bizim tek derdimiz, tek meselemiz 
var. İnsana hizmet etmek, ülkemize hizmet 
etmek. 
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Değerli arkadaşlarım,

AK Parti bünyesinde siyasetle meşgul olan 
kişilerin cevaplaması gereken en önemli 
soru, bu ülkeyi dünya üzerinde nereye la-
yık gördüğümüzdür. Başkalarının yaptığı 
gibi, kendimizi bu ülkede hangi konuma 
layık gördüğümüz değildir. Özgüven 
sorunları olanlar, kendilerine güvenme-
yenler Türkiye’yi de kendi dar zihinlerine 
mahkum etmek istiyorlar. Türkiye ise 
kabuklarını yeni ve güçlü bir Türkiye için 
kırıyor. Bugünün Türkiye’si dünya ilişki-
lerinde korku refleksiyle hareket eden bir 
Türkiye değildir. Bugünün Türkiye’si aca-
ba başkaları ne der diye sözünü yutkunan 
bir Türkiye değildir. Bugünün Türkiye’si 
Kafkaslardan Ortadoğu’ya, Balkanlardan 
Orta Asya’ya dost halkasını alabildiğine 
genişleten, dostluğu her ülke tarafından 
talep edilen bir Türkiye’dir.

Eski korkularla hareket edenler, Türkiye’nin 
ufkunu daraltmak isteyenler ne yeni dün-
yanın gerçeklerinden haberdardır ne de 
Türkiye’nin kazandığı özgüvenden ve 
güçten haberdardır. Türkiye son dönem-
de dış politikada, uluslararası ilişkilerde 
artık gündemi geriden izleyen, gündeme 
ayak uydurmaya çalışan bir ülke değildir. 
Türkiye artık gündem belirleyen bir ülke-
dir. Görüyorsunuz son birkaç ayda komşu 
bölgelerde gelişen olaylara karşı Türkiye 
nasıl bir tavır takındı, gündemin oluşması-
na nasıl katkılar yaptı. Gürcistan ile Rusya 
arasındaki krizde iki tarafında güvenini 
sağlayacak şekilde sürece müdahil olduk. 
Suriye ve İsrail arasındaki dolaylı görüş-
melerde yine iki tarafın tam güvenini 

kazanmış şekilde müzakereleri sürdürüyo-
ruz. Perşembe günü Şam’da “İstikrar için 
Diyalog” başlıklı çok önemli bir zirveye ka-
tıldık, bölgesel meseleleri değerlendirdik.

Her konuda, her sorunda Türkiye artık 
yapıcı katkısı aranan, süreçlere katılması 
istenen bölgesel ve küresel bir aktör haline 
gelmiştir. Desteği, katkısı aranan bir ülke 
haline gelmek durup dururken olmuyor… 
Ziyaretler yapmakla, diyalog kurmakla, 
işbirliklerini geliştirmekle oluyor. Taraf-
ların güvenini kazanmak, arabulucu ve 
aracı olmak durup dururken olmuyor… 
Sağduyulu hareket etmekle, dengeli ve 
ölçülü olmakla, dürüst ve samimi dav-
ranmakla oluyor… Çok şükür Türkiye 
bugün Balkanlarda’da, Ortadoğu’da da, 
Kaf kaslar’da da, her zeminde işbirliği 
aranılan güvenilir bir ülke konumuna gel-
miştir.

Ülkeyi ve milleti geri götürerek, uluslar 
arası itibarı zayıflatarak, bölgesel ve küre-
sel gücü zafiyete uğratarak demagoji siya-
seti yapmanın zamanı çoktan geçti. Uluslar 
arası zeminde sözünüz ne kadar dinleni-
yorsa, ne kadar ciddiye alınıyorsa, uluslar 
arası gündemin belirlenmesinde ne kadar 
etkiniz olabiliyorsa uluslar arası gücünüz 
de o kadardır. Biz diyoruz ki, hem ülkemiz 
güçlü olacak, hem milletimiz güçlü olacak 
hem de devletimiz güçlü olacak. Milleti aç 
ve açıkta bırakarak milliyetçilik yapmak, 
milleti aç ve açıkta bırakarak devletçilik 
yapmanın devri çoktan geçti. Türkiye’nin 
yeri alt kümeler değildir, Türkiye’nin yeri 
süper ligdir. Türkiye tarihiyle, doğal kay-
naklarıyla, coğrafyasıyla, insan gücüyle, 
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hem bölgesinin hem de dünyanın önden 
gelen  ülkelerinden biridir. 

Bu ufka sahip olmayanlar, atılan her adı-
mı, yıllarca hamasetle körelmiş dar kalıplı 
zihinleriyle değerlendiriyor. Bu zihniyet, 
Türkiye’nin potansiyelini AK Parti iktidarı-
na kadar harekete geçirememesinin baş so-
rumlusu olmuştur. Onlar, olanı biteni hala 
mahkum oldukları o kısır döngü içerisinde 
değerlendirmeye çalışıyorlar. Biz bu duru-
ma çok üzülüyoruz. Keşke onlar da kendi-
lerini milletimizin duygularına, ritmine, 
heyecanına ayarlasalar, uydursalar. Keşke 
onlar da büyük düşünseler, büyük bir ülke-
nin, büyük bir milletin mensubuna yakışır 
bir vizyonla olayları değerlendirseler...

Tabi bu durum, AK Parti’nin yürüyüşüne, 
Türkiye’nin yürüyüşüne sekte uğrata-
cak değildir. Türkiye önemli bir ülkedir. 
Komşularıyla ilişkilerini, dünya ile olan 
ilişkisini büyük ve itibarlı bir ülke gibi yü-
rütecektir. Büyük ve itibar sahibi ülkelerin 
kompleksi olmaz. “Üç tarafı denizlerle, 
dört tarafı düşmanlarla çevrili bir ülke” 
kompleksi artık geride kaldı. Korkularla, 
kompleklerle bir yere varılamıyor. Bugün 
Türkiye, bölgesindeki her sorunun çözül-
mesinde aktif görev alan, sözü dinlenen 
bir ülke konumuna geldiyse, bu korku-
larla değil, özgüvenle hareket ederek ol-
muştur. Ben hiçbir şeye karışmam, kendi 
kabuğumda yaşar giderim deseydik bu 
mümkün olabilir miydi? Biz hiçbir konuda 
masadan kaçmayız.  Herhangi bir konuda 
masadan kaçmamızı gerektirecek bir du-
rum yok. Neden böyle düşünüyoruz? Çün-
kü biz Türkiye’ye güveniyoruz, milletimize 

güveniyoruz, kendimize güveniyoruz.  
Türkiye’nin her yerine gidiyoruz, vatan-
daşlarımızla görüşüyoruz, konuşuyoruz. 
Taşradaki vatandaşımız dahi gözünü 
dünya ülkesi olmaya dikmişken, birileri 
Ankara’da hala taşra siyaseti yürütmeye 
çalışırsa, bu anlayışla bir yere varılamaz.

Değerli arkadaşlarım,

Türkiye’nin nereden geldiğini ve nereye 
yöneldiğini hepimiz iyi anlamak duru-
mundayız. Zira biz, yerel siyasete, tabana, 
demokratik katılıma çok önem veriyoruz. 
Sizlerin desteği, emeği, katkısıyla ina-
nıyorum ki AK Parti siyaseti, ülkemizin 
geleceğine damga vurmaya devam ede-
cektir. Eğitime, sağlığa, adalete, emniyete, 
sosyal yardımlara, ulaşıma, toplu konuta 
bakın… Ekonomimizin nerelerden nerele-
re geldiğine bir bakın. Yaşadığınız şehre, 
İstanbul’a, Bayrampaşa’ya bir bakın. Tanık 
olduğunuz gelişme Ak Parti siyaseti’nin 
ülkeye kazandırdığı gelişmedir.

Bu siyaset, milletimizin sesini, hissiyatını, 
ideallerini iktidara taşımış, sokakların 
sesini, halkın vicdanını devlete ulaştır-
mıştır. Devlet ve millet birbirine yabancı 
iki unsur olmaktan çıkmış, el ele vererek 
Türkiye’yi karanlıktan çıkarmıştır. Merke-
zi yönetim, hayırseverler, belediyelerimiz, 
girişimcilerimi el ele vererek, Türkiye’yi 
bir yatırım cennetine dönüştürdük. Sosyal 
devlet olma ilkesinin bir gereği olarak, si-
yasetin odağına milletimizi koyduk. Bütün 
insanlarımıza ulaşmaya gayret ettik.  Bu 
çabalarımızda teşkilatımızın, belediyeleri-
mizin büyük yardımını gördük.
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Bundan sonra da, kaybedecek bir dakika-
mız olmadığını bilerek, enerjimizi zayi et-
meden çalışıp çabalamaya devam edeceğiz. 
AK Parti’de siyaset yapmak, teşkilatlarımı-
za mensup olmak, parti aidiyeti taşımak, 
bazı özelliklere sahip olmayı gerektiriyor. 
AK Parti’de siyaset yapmanın en önemli 
ilkeleri, Türkiye’nin büyük bir devlet oldu-
ğunu bilmek, ülkemizin birlik ve bütünlü-
ğüne inanmaktır. Ak Parti hiçbir zaman dar 
bir zümre partisi olmadı, olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım,

Hepimiz yaşadığımız yerde neler olup 
bittiğini iyi takip etmek zorundayız. İlçe 
kongremiz vesilesiyle Bayrampaşa’da 
önemli işler yapıldığını özellikle vurgula-
malıyım.  Gençlerimize yönelik çok önemi 
çalışmalar yapıyoruz. Okul Öncesi Eğitim, 
Bilgi Evi,  Bilgi Merkezi, Yaz Spor Okulla-
rı, Dijital Mobil Kütüphane, Bayrampaşa 
Gençlik Merkezi gibi hizmetlerden, çocuk-
larımız, gençlerimiz, ailelerimiz yararlanı-
yorlar. Belediyemizin 2 yıldır gerçekleştir-
diği etkinliklerde bu yıl 100 den fazla ülke 
gençlerinin katılımı ile Genç Birleşmiş 
Milletler oluşturuldu. 

Belediyemiz; bir ilçe belediyesi olarak ilk 
kez bilişim sektörünün önde gelen firma-
larını Bilişim Bayramı’nda gençlerle bu-
luşturdu. Bayrampaşa Spor Kompleksi’ni, 
Spor Kulüpleri Binaları, Semt Sahaları ve 
Basketbol Sahaları yaptık. 2006 yılı Kadın-
lar Gününde açılan Hayır Çarşımıza, bu-
güne kadar yaklaşık 4 bin ailenin evlerine 
ziyaretler gerçekleştirerek; kıyafet, ev teks-
tili, mobilya vb. yardımlarında bulunuldu.  

Bayrampaşa Belediyemizin ilçenin çehre-
sini nasıl değiştirdiğini sizler zaten yakın-
dan görüyor, biliyorsunuz. İnşallah 2009 
Mart ayındaki yerel seçimlere planlı, prog-
ramlı, disiplinli bir şekilde hazırlanacak, 
2004’deki rekorumuzu yine biz kıracağız. 
Çünkü belediyecilik bizim işimiz. Bu duy-
gularla sözlerime son verirken, Bayrampa-
şa ilçe kongremizin hayırlı olmasını dili-
yor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar,

Son olarak bir hususu vurgulamak isti-
yorum. Aydın Doğan’ın gazeteleri bugün 
bana cevap verme yarışına girmiş, hepsi 
saldırıyor. Aydın Doğan’ın yayın yönetme-
ni diyor ki, insani duyguları sömürenleri 
yazmayalım mı? Yazma diyen mi var, yaz 
da, doğruları yaz. Yalan ve iftira yazma. 
Daha düne kadar, Baykal’la paslaşma ha-
linde, toplanan yardım paralarının Baş-
bakan Tayyip Erdoğan’a elden verildiğini 
gösteren makbuz belgesi diyordunuz. Ne 
oldu o belgeye? Nerede o sözünü ettiğin 
tutanak? 

Ben ‘hadi çıkın ispatlayın’ deyince, şimdi 
yarım ağız Başbakan’a elden değil, Baş-
bakanlığa verildiğini söylüyorsunuz. Bu 
ikisi aynı şey mi peki? Madem öyle, baştan 
doğrusunu yazsaydınız ya, doğrusunu 
beni konuşturduktan sonra mı öğrendiniz 
de, şimdi yazıyorsunuz. Aydın Doğan, dün 
hala ‘iddia sahibi ben değilim. Sanıklardan 
biri toplanan paraların Başbakan’a veril-
mek üzere birisi tarafından alındığını söy-
lüyor. Benim medyam, sadece mahkeme 
safahatı hakkında bilgi veriyor’ diyor. Peki 
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soruyorum o zaman: Sanığın sözünü ettiği, 
dosyasına konan tutanak nerede? Onu ne-
den yayınlamıyorsunuz? 

Bak ben sana tutanağı anlatayım, ne yazı-
yor iyi dinle. Tutanak dediğiniz ama yayın-
layamadığınız şey, üzerinde imza ve rakam 
olmayan bir makbuz taslağı. ‘Başbakanlık 
üzerinden Tsunami bölgesine göndermek 
üzere teslim aldım’ diyor. Benim adım da, 
ünvanım da zaten yok. Ama rakam ve imza 
bile yok. Yani Başbakanlığın açtığı yardım 
hesabına her hangi bir paranın yatırıldığı-
nı da kanıtlamıyor.

Mahkeme safahatı hakkında böyle mi bilgi 
veriyorsunuz? Bak bugün yayın yönetme-
nin, başbakanlık diye yazıp duruyor. Sense 
hala başbakana verilmiş diyorsun, eski 
yalan üzerinden devam ediyorsun. 

Biz hanginize inanalım şimdi? Hanginiz 
yalan, hanginiz doğru söylüyor. Şimdi ben 
bunun neresini düzelteyim? Önce iftiralar-
la insanların şeref ve haysiyetine saldıra-
cacaksınız; sonra da, ne var canım bunda 
kızacak, diyeceksiniz? Bu kadar ucuz mu? 
Kusura bakmayın bu kadar ucuz değil.

Basın özgürlüğü, size yalan yazma, insan-
ların şeref ve haysiyetleriyle oynama hakkı 
vermiyor. Yazacaksınız doğrusunu yazın. 
Yalan yazmaya, insanları asılsız iftiralarla 
karalamaya hakkınız yok. Bunun adı, basın 
özgürlüğü değildir, olamaz. Aydın Doğan, 
‘ben, Deniz Baykal’ın yalancısıyım, diyor. 
Bana değil, o na söyle’, diyor. İyi de Baykal’a 
sorunca o da, ‘ben Aydın Doğan’ın gazetele-
rinin yalancısıyım’, diyor. Böyle şey mi olur, 

şiracının şahidi bozacı. Oyun mu oynuyo-
ruz burada? Böyle tezgah olur mu?

Tayyip Erdoğan hiç bir zaman yanlışın, 
yanlış yapanın yanında olmamıştır. Yanlış 
yapan, elbette cezasını çekmeli. Kimsenin 
yanına yaptığı yanlış kar kalmamalı. Ama 
hala bilmiyorsanız, benden duymuş olun. 
Suçluyla masumun birbirinden ayırd edi-
leceği yer, gazete sayfaları değil, mahkeme 
salonlarıdır. Siz ne hakimsiniz, ne de savcı. 
Kimin suçlu, kimin masum olduğuna, 
hangi iddianın doğru, hangisinin iftira 
olduğuna siz mi karar vereceksiniz? İnsan-
ları  önce suçlu ilan edip, sonra kendilerini 
aklamalarını isteyemezsiniz. O işi mahke-
melere bırakın. Zaten devam eden, karar 
aşamasına gelen bir dava var. Gerçekler 
ortaya çıkacak, adalet tecelli edecektir. 

Sizin bu telaşınız niye, bu saldırganlığı-
nızın altında ne var, siz asıl onu söyleyin. 
Derdinizin ne olduğunu ben biliyorum. 
Ama bu yolla hiç bir şey elde edemezsiniz. 
RTÜK’le hangi işiniz var? Bir menfaat da-
vanız var mı, yok mu? Bir kaç gün daha, 
görülmekte olan davanın sonuçlanmasını 
bekleyemeyecek kadar niye aceleniz var? 
RTÜK Başkanı’nı peşinen suçlu ilan etme-
nizin, çıkar hesaplarınızla alakası var mı, 
yok mu? Gerçekleri yazacaksınız, siz önce 
bunları yazın. 

Biz sadece iddiaları yazdık, diyorsunuz. 
İnsaf! Yazdıklarınızın daha mürekkebi 
kurumadı. Tek taraflı iddiaları böyle kesin 
doğru olarak ilan ediyorsanız, yarın mah-
keme kararıyla kesinleşenleri acaba nasıl 
vereceksiniz. Siz değil misiniz önce Alman 
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mahkemesine Tayyip Erdoğan baskı yaptı 
diye yazıp, sonra da, pardon doğru değilmiş 
diye yazan. Bak, bu iftiranın dayandırıldığı 
belgeyi de arkadaşlarım buldu. Delil olarak 
sanığın dosyasına konan belgede Alman 
yetkili diyor ki, ‘biz Türk hükümetinden 
tutuklu bir Alman vatandaşı için talepte 
bulunmaya gittik. Onlar da bize, yargının 
bağımsız olduğunu anlatıp, Almanya’da tu-
tuklu Türklerin durumunu hatırlattı. Siyasi 
baskı sözkonusu olmadı’ diyor. 

Madem yazacaksın, al sana delil diye dos-
yaya eklenen belge. Bunun küpürünü ne-
den gazetelerine koymuyorsun da, milleti 
aldatma yoluna gidiyorsun. Böyle mi gaze-
tecilik yapıyorsun sen? Böyle mi gerçekleri 
haber yapıyorsunuz? Bu mudur, ikide bir 
arkasına saklandığınız basın özgürlüğü? 

Aydın Doğan da tutmuş, bana yazılı cevap 
vermiş. Her seferinde aynı şeyi söylüyor. 
Özgür basını susturmak istiyormuşuz. 
Böyle cevap mı olur, Allah aşkına. Cevap 
vereceksen, çıkar gazetelerinin yazdığı 
iftiraların doğru olduğunu ispatlarsın.  
Kusura bakma, kimseye yutturamazsın 
bu cevabı. Ben çık, ispatla diyorum, sen 
özgür basın susturuluyor, diyorsun. Elini 
kolunu tutan mı var? Bana cevap vermek 
istiyorsan çık, sağa sola kıvırmadan attığın 
iftiraların doğru olduğunu ispatla. 

Bak işte memleketin Başbakanı’na istedi-
ğin gibi iftira atabiliyorsun, oturup cevap 
diye hakaret edebiliyorsun. Bu nasıl sus-
turulmak, daha nasıl özgür olacaksın. Baş-
bakan benim ahlakımın sicil amiri değil, 
diyorsun. Peki sen misin Başbakanın ah-

lakının sicil amiri? Sen kimsin? Elindeki 
medya gücüyle istediğin gibi terör estirip, 
iktidarlara her istediğini yaptırabileceğini 
mi zannediyorsun? Ahlakına o kadar çok 
düşkünsen, önce başkalarının ahlakına 
öyle kolay iftira atamayacağını öğrenmek 
zorundasın. 

Şereften bahsediyorsun; peki gazetelerin-
de iftiralarla, yargısız infazlarla saldırdı-
ğın, mahkeme kararı olmadan suçlu ilan 
ettiğin insanların şeref ve haysiyetleri ne 
olacak? Koca memlekette senden başka 
şeref sahibi yok mu zannediyorsun? Açık 
söylüyorum, hiç yanlış hesap yapma. Elin-
deki gazeteleri, televizyonları silah olarak 
kullanıp bizi korkutacağını, sindireceğini, 
her istediğini yaptıracağını zannediyor-
san, aldanıyorsun. Gazeteciysen, gaze-
teciliğini yap. İşadamıysan işadamlığını 
yap. Şapkalarını karıştırma. Bizden asla 
imtiyaz göremeyeceksin. Herkes gibi eşit 
muamele görürsün, o kadar.

Diyorsun ki, Hilton otelinin imar sorunu 
Başbakanı ne ilgilendirir. Bu işe, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı bakmıyor 
muydu? Ne güzel söylüyorsun. Madem 
biliyordun, o zaman sormazlar mı, ne-
den Hilton otelinin imar değişikliği için 
Başbakan’dan bizzat ricacı oldun, diye. 
Yoksa bunu da mı yeni öğrendin. Benden 
sana nasihat, bir daha birşey söyleyecek-
sen alacağın cevabı da iyi düşün, öyle 
konuş. Sadece bu kadarı bile kimin kime 
şantaj yapmak istediğini gösteriyor.

Bir de, Başbakan eleştirilmekten hoşlan-
mıyor, diyorsun. Hayır, sen de biliyorsun 
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ki, Başbakan eleştirilmekten değil, yalan 
ve iftiradan, hakaretten hoşlanmıyor. De-
mokrasi diyorsan, o zaman sana son bir 
katkım olsun. Sana yanlış söylemişler, 
bunu da iyi öğren. Demokrasilerde, konuş-
ma hakkı, eleştirme hakkı, sana da, senin 
gazetelerine de mahsus değildir. Gazete 
sahibi olmak, seni layüsel yapmaz. Siya-
setçilerin de, Başbakanların da konuşma 
hakkı vardır. Öyle tek taraf lı özgürlük 
olmaz. Eleştirmek istiyorsan, eleştirilmeyi 
de göze alacaksın. Ne kadar tahammüllü 
olduğunu, cevap hakkına ne kadar saygılı 
olduğunu zaten yaptığın açıklamalarla, 
yaptırdığın yayınlarla ortaya koyuyorsun. 
Milletim de bunu görüyor. Sen en iyisi, bu 
eleştirilere tahammül konusuna pek gir-
me, önce git, kendi dersini çalış. O da, bir 
yayıncının ilk öğrenmesi gereken ‘cevap 
hakkında saygı’ meselesidir. Bunu öğren-
diğin zaman, seninle bu meseleyi bir daha 
konuşuruz.
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Sevgili AK Partililer… Değerli kardeşle-
rim… Aziz İstanbullular…  Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum.

Beyoğlu, İstanbul’un hem geçmişiyle, 
hem bugünüyle sembolleşen ilçelerinden 
biri… Bu sebeple AK Parti Beyoğlu İlçe 
Kongresi’nde sizlerin aranızda olmaktan 

ayrı bir mutluluk, ayrı bir heyecan duyu-
yorum. İnşallah bu muhabbet, bu heyecan, 
bu sevgi, bu coşku eksilmeden, daima arta-
rak devam edecektir. Size layık olmaktan, 
millete layık olmaktan, milletin gönlünde 
yer bulmaktan, milletin rızasını almak-
tan, duasını almaktan daha büyük bir 

AK Parti Beyoğlu Ilçe Kongresi

İstanbul | 13 Eylül 2008 
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saadet, daha büyük bir mutluluk yoktur. 
Dolayısıyla ben de yüreklerinizi dolduran 
muhabbete, sevgiye gücüm kadar, takatim 
kadar karşılık vermeye çalışıyorum. Gözü-
nüz aydın olsun, Ramazanınız mübarek ol-
sun, yolunuz, bahtınız daima açık olsun…  

Kültürel hayatımızın çok önemli kavşak 
noktalarından olan Beyoğlu, çağın gerek-
tirdiği değişimi bütün boyutlarıyla gerçek-
leştirme yolunda emin adımlarla ilerliyor. 
Hep söylenir, bir kere daha ifade edelim; 
İstanbul küçük bir Türkiye’dir, Türkiye’nin 
aynasıdır. Türkiye’nin mutlu ve müref-
feh yarınlarına doğru çıktığı yolculukta 
İstanbul’un nabzına bakarak Türkiye’nin 
hissiyatının ne olduğunu anlayabilirsiniz. 
Çünkü İstanbul biraz Trabzon, biraz Sivas, 
biraz Malatya, biraz Çankırı, biraz Mardin, 
biraz Denizli, biraz Kastamonu’dur… İs-
tanbul, aynı zamanda Ankara’dır, İzmir’dir, 
Adana’dır, Gaziantep’tir, Kahramanmaraş’tır, 
Şanlıurfa’dır… 

İstanbul’un dinamizmi birebir Türkiye’nin 
kalkınma heyecanını yansıtıyor. Dolayısıy-
la İstanbul’un yakaladığı gelişme ivmesini, 
Anadolu’nun her şehrinde esmekte olan 
değişim rüzgarının bir habercisi sayabi-
liriz. Bunu söylemekle İstanbul’un ya da 
Anadolu’nun bütün sorunlarının çözüldü-
ğünü, bütün dertlerinin bittiğini elbette 
söylemiş olmuyorum. Bunu söylemekle, 
bugün İstanbul’da gözlemekte olduğumuz 
sorunları çözme iradesinin, atılım ruhu-
nun, gelecek inancının Türkiye’nin tama-
mında ayniyle bulunduğuna, yaşandığına 
işaret ediyoruz.

Türkiye, 3 Kasım 2002’den bu yana bir 
yandan dağ gibi birikmiş dertlerine der-
man aramanın, diğer yandan kayıp yıl-
larını telafi etmenin, geleceğini de adım 
adım inşa etmenin mücadelesini veriyor. 
Bu mücadeleyi hükümetle birlikte yetmiş 
milyonu aşkın insanımız da büyük bir 
özveriyle veriyor. Şükürler olsun ki bu 
topyekün mücadelenin, bu sinerjinin bir 
neticesi olarak bugün Türkiye yeniden bir 
umut ülkesi haline gelmiştir. İnsanlarımız 
yeniden geleceğe bakmaya, hayal kurma-
ya, umut etmeye, ülkelerinin yarınları için 
heyecan duymaya başlamıştır.

Sıkıntılarımız tümüyle ortadan kalkmasa 
da, yapılacak daha çok işler olsa da, bu 
ülkenin uzun yıllar sonra milletimizin 
beklentileri doğrultusunda bir rotaya gir-
diğini biliyor, bu istikametin bizi aydınlık 
yarınlara taşıyacağına kalpten inanıyoruz. 
O güzel geleceğin ilk işaretlerine her alan-
da, her gün şahit oluyor, Türkiye’nin altı 
yıldan bile daha kısa bir zaman içinde aldı-
ğı mesafelere bakıp gururlanıyoruz.

Değerli arkadaşlarım,

Bu ülkenin AK Parti iktidarı döneminde 
nereden nereye geldiği apaçık ortadayken, 
bu atılımın tezahürleri her alanda açık ve 
net olarak görünürken, maalesef bu ger-
çeği ısrarla örtmek isteyenler var. Milletle 
aynı yöne bakmayanların, milletin hissiya-
tına ortak olmasını, milletin umutlarını ve 
heyecanlarını paylaşmasını beklememek 
gerekir. Türkiye’nin yıllar yılı içine düş-
tüğü çözümsüzlük dönemlerinde, istik-
rarsızlık dönemlerinde doğrudan rolü ve 
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payı bulunan bu zihniyet, bugün medya 
gücünü de belli ölçüde yanına alarak siyasi 
bozgunculuk peşinde koşuyor.

Geçen haftasonu İstanbul’da Bayrampaşa 
ilçe kongremizde Aydın Dogan medyası-
nın yayınlarıyla ilgili bazı gerçekleri açık-
ladım, bazı sorular sordum. Dedim ki, size 
bir hafta süre. Haftaya yine buradayız. Bu 
soruların cevaplarını çıkın açıklayın. Siz 
açıklamazsanız önümüzdeki haftasonu  
ben açıklarım. O gün geldi. Şimdi son 5 
gündür yazılıp çizilenleri birlikte değer-
lendirelim. Bazı taşları yerli yerine oturt-
mak için bu değerlendirmenin önemli 
olduğuna inanıyorum. 

Meselenin esası neydi, önce ona bakalım. 
Bir defa sapla samanı kimse karıştırma-
sın. Bizim açımızdan mesele, Almanya’da 
görülmekte olan bir davanın konusu 
değildir. Bu dava neticesinde mahkeme, 
iddianamede yer alan hangi iddiaların 
doğru, hangi iddiaların yanlış olduğuna 
karar verecektir. Geçen hafta da söyle-
dim. Biz hiç bir zaman yanlışın ve yanlış 
yapanın yanında yer almadık. Bundan 
sonra da halkımız bizi hiç bir yanlışın 
içinde, yanında, önünde ya da arkasında 
görmeyecektir. Varsa yanlış yapan elbette 
cezasını çeker, bedelini de öder. Dava ne-
ticesinde Türkiye’yi ilgilendiren bir boyut 
ortaya çıkarsa idari yönden biz ne gereki-
yorsa yaparız. 

Hele hele insani yardım amacıyla toplanan 
paraların suiistimal edildiği,  hesaplarda 
usulsüzlük yapıldığı iddiası, bizin için 
çok ciddi bir iddiadır. Eğer mahkemede 

kanıtlanırsa bunun sorumluları hak et-
tikleri cezayı mutlaka almalıdır. Bizim bu 
konudaki tavrımız açıktır, nettir. Ancak bu 
kararın verileceği yer mahkemeler olma-
lıdır; yoksa gazete sayfaları değil. İçişleri 
Bakanlığı’mız, Türkiye’deki Deniz Feneri 
Derneği’nin hesap ve faaliyetlerini dü-
zenli olarak izlemektedir. Yakın zamanda 
yapılan son denetimlerde yine hesapları 
incelenmiştir. Denetim mekanizmasını 
bundan sonra da hassasiyetle çalıştırmaya 
devam edeceğiz.

Geçen bir hafta gösterdi ki, gazeteler, 
medya patronları, hem hakim, hem savcı 
yerine geçtiklerinde, mahkemelerden rol 
çaldıklarında, kişilik hakları çok ağır yara 
alıyor, yargısız infazlar ortaya çıkıyor.  
Bunu ben, partim ve hükümetim, bütün 
milletimizin gözü önünde yaşadık. Böyle 
bir saldırı kampanyasına hedef olduk. 
Şahsen daha sonra yalan olduğu ortaya 
çıkan iki iftiraya muhatap oldum. Doğru-
luğu kanıtlanmamış tek taraflı iddialarla 
kişilik haklarıma saldırdılar. Hürriyet, 
Milliyet, Vatan, Radikal ve Posta gibi Ay-
dın Doğan’ın 5 gazetesi ile Star, kanal D ve 
CNN-Türk gibi 3 televizyonu topyekün bir 
iftira kampanyası yürüttüler. Sonra parti-
mizi ve hükümetimizi de bu kampanyanın 
hedefi haline getirdiler.

Geçen hafta sonu Aydın Doğan’a çağrı 
yaptım. Ya çık bu iftiraları kanıtla, ya da 
neden bu iftira kampanyasını başlattığını 
açıkla, dedim. Ben derdini biliyorum ama 
sen çık açıkla; açıklamazsan ben açıkla-
rım, dedim. Peki ne oldu? Bu iftiraları is-
patlayabildi mi? Hayır. Tam aksine her iki 
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iddiasının da yalan ve iftira olduğu ortaya 
çıktı. Alman mahkemesine baskı yaptığı-
mı bizzat iddianameyi hazırlayan Alman 
savcısı yalanladı. Yardım için toplanan 
paraların bana elden verildiği iddiasının 
da iftira olduğu kanıtlandı. Tek taraflı iddi-
alarla, ülkenin başbakanına, başbakanlık 
makamına böyle ağır bir iftira atılır mı? 
Kimsenin buna haddi de, hakkı da yoktur. 
Bana elden her hangi bir paranın verilmesi 
asla sözkonusu olmadığı gibi, Başbakanlı-
ğın resmi yardım hesabına yatırılan parayı 
da, paranın sahibini de ben ne görürüm, 
ne tanırım. Yardım hesabına giren her ku-
ruş Kızılay aracılığıyla, mağdurlara ulaş-
tırılmıştır; bütün işlemler de kayıtlıdır ve 
denetime tabidir. 

Şimdi soruyorum sizlere, Aydın Doğan’ın 
medyasında bu gerçeklerin yer aldığını 
gördünüz mü? Ben söyleyeyim, hayır. 5 
gün bekledim düzeltirler diye, ama dü-
zelttiler mi, hayır. Yalan ve iftiraya devam 
ettiler. Aydın Doğan’ı, eğer ispatlayamazsa, 
bu iftira kampanyasını niye açtığını çıkıp, 
açıklamaya davet etmiştim. Bunu yaptı 
mı? Hayır, bunu da yapmadı. Yalan ve 
iftiraya devam etti. Cevap hakkına saygı 
istiyoruz, dedim. Bizim iftiralara cevapla-
rımızı yayınladılar mı; yok hayır, onu da 
yapmadılar. Tek yanlı karalamaya devam 
ettiler. Ne dediler; biz bağımsız ve tarafsız 
medyayız, dediler. Basın özgürdür, yalan 
ya da doğru fark etmez, istediğimizi yaza-
rız, istemediğimizi yazmayız, dediler. Bir 
de derler ki, milletvekillerinin dokunul-
mazlığı var. Böyle dokunulmazlık, böyle 
özgürlük nerede görülmüş, kime nasip 
olmuş? Her istediğini yazacaksın, kimse 

sana cevap veremeyecek. Böyle tek taraflı 
özgürlük mü olur? Böyle bağmsız ve taraf-
sız gazetecilik mi olur?

Gel, bunu kapatalım, biz susalım, sen de bu 
meseleyi kapat, diye yazdılar. Böyle kirli pa-
zarlık olmaz. Yok öyle yağma. Açık söylüyo-
rum, Kusura bakmayın, bizim mezhebimiz 
öyle geniş değil. Karnımız da sizinki kadar 
geniş değil. Böyle iftiraları sineye çeke-
meyiz. Yolsuzluğun, usulsüzlüğün, insani 
duyguların istismarının yalanı bile bize 
ağır gelir. Bulursanız yanlış bir iş, deliliyle, 
belgesiyle ispatlayarak ortaya koyacaksınız, 
o zaman biz de gereğini yaparız. 

5 gün bekledim; gerçekten samimi olsay-
dınız, cevap hakkına saygı gösterirdiniz. 
Samimi olsaydınız, gerçekler ortaya çıktı-
ğında iftiralarınızı düzeltirdiniz. Kaldı ki 
gerçekleri araştırıp ortaya çıkarmak, doğ-
ruları yazmak da sizin asli göreviniz. Bunu 
yapmak yerine, tek taraflı iftiralarla medya 
terörü estirmeye devam ettiniz. Kusura 
bakmayın, bizi başkalarıyla da karıştırma-
yın. Öyle kuru gürültüye pabuç bırakacak 
değiliz. Geçti o günler. Madem yayıncısınız, 
cevap hakkının kutsal olduğunu, mahke-
melerde bile savunmasız yargılamanın 
yapılamayacağını biliyor olmanız gerekmez 
miydi? Bir iddia, muhatabına sorulmadan 
gazete sayfasına taşınır mı? Böyle basın 
özgürlüğü olur mu? Bizim haklarımız ne 
olacak? Tek yanlı yayınlarla mağdur ettiği-
niz insanların hiç hakkı yok mu?

İşte Gaziantep Belediye Başkanımız. Gün-
lerde yolsuzlukla, usulsüzlükle suçladınız. 
Cevap verdi, tek satır yazmadınız. Şimdi 
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yazdıklarınızın yalan ve iftira olduğu 
ortaya çıktı. Asım Güzelbey’e yaptığınız 
haksızlığı kim, nasıl telafi edecek? Dersi-
nizi çalışın, öyle çıkın karşıma, demiştim. 
Görüyorum ki hala cevap hakkının, basın 
özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası oldu-
ğunu anlayamamışsınız.

Aydın Doğan’dan maaş alan kalemşörlere 
de bir çift sözüm var. Tarafsız ve bağımsız 
olmak demek, patronunuzun çıkarların-
dan da bağımsız olmak demektir. Siz ba-
ğımsız olsaydınız, patronunuz hakkında 
yayınlanan kağıt kaçakçılığı iddialarını 
da yazılarınızda sorgulamanız gerekmez 
miydi? Yoksa bu iddialar, haber değeri taşı-
mıyor mu? Hilton oteline imar rantı talebi 
de mi haber değeri taşımıyor?

Allah’tan Türkiye’de gurubunuzun kontrol 
edemediği, sindiremediği bağımsız gazete 
ve televizyonlar var da, milletimiz gerçek-
leri onlardan öğreniyor. Allah’tan özgür 
bir medya var da, kurduğunuz şiracı-boza-
cı tezgahı bozuluyor. Arkadaşlarım, Aydın 
Doğan’ın gazetelerinde yayınlanmayan 
haberlerden örnekler verdiler. İçi boş bir 
basın özgürlüğü nakaratına takılıp kalan 
ezberinize bir katkıda daha bulunayım. Çı-
kar çatışması diye bir kavram var, her hal-
de duymuşsunuzdur. Mahkemelerde çıkar 
hesabı ortaya çıkanların şahitliğine bile 
şüpheyle bakılır. Siz çıkarlarınızın çeliştiği 
kişi ve kurumlar aleyhinde doğruluğu ka-
nıtlanmayan haberler yapacaksınız, buna 
da basın özgürlüğü diyeceksiniz. RTÜK’le 
çıkar çelişkiniz olacak, RTÜK başkanını 
hedef alacaksınız; SPK’da dosyanız olacak, 
SPK’yı vuracaksınız, belediyede işiniz ola-

cak, belediye başkanına saldıracaksınız, 
hükümetle çıkar çatışmanız olacak, hükü-
met aleyhine kampanya başlatacaksınız. 
Buna da dürüst habercilik diyeceksiniz. 
Biz de yürüttüğünüz iftira kampanyaları-
nın masum olduğuna inanacağız, öyle mi?

Bırakın tek taraflı, kanıtlanmamış iddia-
larınızı, çıkarlarınızın sözkonusu olduğu 
kişi ve kurumlar hakkında sizin şahitliği-
niz bile kabul olmaz. Basın özgürdür, evet 
ama, yasaların ötesinde, basının da tabi 
olduğu ahlak kuralları vardır. Yok diyebilir 
misiniz? Bu kuralları ihlal ettiğinizi, kural 
tanımaz bir tavırla, siyasetçiden bürokra-
ta, hatta rakip medya kuruluşlarına kadar 
çıkarlarınıza engel olan herkesi elinizdeki 
medya gücüyle sindirmeye çalıştığınızı in-
kar etseniz bile buna kim inanır. Yaptıkla-
rınız ortada. 5 gazetenizde, 3 televizyonu-
nuzda yaptığınız yayınlar, yargısız infazlar 
ortada. Bunları nasıl saklayacaksınız?

Önce bu çıkar çelişkisinden kurtulun, 
sonra dürüst habercilik yaptığınıza ina-
nalım. Önce cevap hakkına saygı gösterin, 
sonra tarafsız olduğunuzu kabul edelim. 
Önce sayfalarınızda göremediğimiz Deniz 
Baykal’ın Antalya’da imar rantı sağlanan 
tarlasını, gizlediği mal varlığını, CHP’nin 
hesaplarında Anayasa Mahkemesi kara-
rıyla kesinleşen sahtecilikleri haber yapın, 
o zaman şiracı-bozacı tezgahı kurmadığı-
nıza inanalım. Hakkınızdaki kağıt kaçak-
çılığı iddiasını, Aydın Doğan’ın kamuda 
takip ettiği işleri yazın, o zaman gerçekten 
bağımsız olduğunuza inanalım. Deniz 
Baykal, sizin tabela şirketleri kurduğunuz 
iddiasının peşine düşsün, o zaman onun 
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da basın özgürlüğünü savunduğunu ka-
bul edelim. Hala ne sizden tek satır, ne 
ondan tek söz bu konularda görmedik, 
duymadık. Söyleyin, nasıl inanalım size? 
Birbirinizin avukatlığını yapmayı, şiracıy-
la bozacı gibi birbirinize şahitlik yapmayı 
bırakın da,  aranızda nasıl bir gizli ittifak 
var, onu açıklayın. Bu sadece ideolojik 
yandaşlık mı, yoksa birbirinizi koruyup 
kollamaya dayanan bir çıkar ilişkisi mi, 
onu anlatın bize. 

Arkadaşlarım sordular, hala cevap verme-
diniz. Aylar önce SPK Başkanı’nı Aydın 
Doğan’ın bir yazarı, Vatan gazetesi için teh-
dit etti mi? Şantaj yaptınız mı, yapmadınız 
mı? Aydın Doğan, diyor ki, madem elinde 
birşey var, niye gereğini yapmadın, bu suç 
değil mi? Soruyorum; gereğini yapmamış 
olsaydım, bugün hakkımda bu iftira kam-
panyalarını yapıyor olur muydun? Zaten 
gereğini yaptığım için değil mi, bütün bu 
iftiralar, bütün bu saldırılar. Eğer haksız 
taleplerini karşılasaydım, şimdi bunları 
konuşuyor olur muyduk? Bizden hiç bir 
haksız talebine bundan sonra da olumlu 
cevap alamayacaksın. Biz, milletimizin 
emanetine ihanet etmedik, bundan sonra 
da asla ihanet etmeyeceğiz. Hesabını ona 
göre yap. Bedeli neyse biz ödemeye hazı-
rız. Kimden gelirse gelsin her türlü medya 
terörüyle, çıkar tetikçileriyle hukuk içinde 
sonuna kadar mücadele etmeye devam 
edeceğiz. 

Şimdi, Aydın Doğan medyası her istedi-
ğini yazar, istemediğini de hiç yazmaz 
deyip, geçecek miyiz? Bunu, basın özgür-
lüğü mü, kabul edeceğiz. Böyle bir medya 

diktatörlüğüne teslim mi olacağız. Kendi 
kağıdının kaçak olup olmadığını sorgula-
yamayan bir medya, özgür olabilir mi? Ta-
rafsız ve bağımsız olabilir mi? O medya, 
patronunun çıkarları için tetikçilik yap-
maktan kaçınabilir mi? Aydın Doğan’ın 
geçmişte memleketin idaresinde bulu-
nanlarla mahrem görüşme ve yazışmala-
rını, daha sonra sahibi olduğu gazeteler-
de kendi zaviyenizden tek taraflı olarak 
tefrika halinde yayınladığını biliyoruz. 
Her ne kadar şahsıma gönderilen mek-
tupları açıklamak adetim olmasa da, 5 
gündür Aydın Doğan’dan bekledim, ken-
disi çıkıp açıklamadığı için ben söylemek 
durumundayım. Mektuplarında, işadamı 
ve yayıncı olmak üzere iki ayrı şapkası 
olduğunu yazıyor. İşadamı şapkasıyla, 
başbakan olarak benden talep ve beklen-
tilerini iletiyor. Ama öyle anlaşılıyor ki, 
aksini söylese de, bu şapkaları birbirine 
karıştırıyor. Eğer kabul ederse, bu da be-
nim, gönderdiği mektuplara milletimizin 
huzurunda verdiğim cevap olsun. 

Sayın Aydın Doğan;

Medyada çok sesliliği demokrasimizin 
derinleşmesi bakımından hayati derecede 
önemli bulduğumu sizler de bilirsiniz. Gu-
rubunuzun örneklerini verdiği yayıncılık 
da, işadamı ve yayıncı şapkalarınızı za-
man zaman olduğu gibi karıştırmamanız 
kaydıyla, bu çok seslilik içerisinde yerini 
almaktadır. Ancak medya gurubunuzun 
muhalefete yakınlığının ifade edilmesin-
den neden rahatsızlık duyduğunuzu anla-
makta güçlük çekiyorum.
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Aynı şekilde, siyasetçilerin eleştiri ve mu-
halefete açık olması gerektiğini her fırsatta 
söyleyenlerin, kendilerine yönelik eleştiri 
ya da cevap hakkı sözkonusu olduğunda 
ne kadar tahammülsüzleştiklerini de hay-
retle karşılıyorum. Demokrasilerde çok 
sesliliği, medya lehine tek yönlü buyur-
ganlık ya da dokunulmazlık hakkı olarak 
değerlendirdiğinizi görüyorum. Bunun 
vahim bir yanılgı olduğu açıktır. Demokra-
silerde, konuşma, eleştirme ve cevap ver-
me hakkının siyasetçilere de tanındığını 
bilmenizi isterim.

Size tavsiyem, demokratik bir tavırla med-
yanın eleştirmek kadar eleştirilmesini de 
doğal karşılamanızdır. Bundan sonraki 
süreçte, yayıncı kimliğinizi kullanarak 
işadamı şapkanızla yürüttüğünüz diğer 
işlerinizde imtiyaz talep etmeyeceğinizi 
umuyor, bugüne kadar olduğu gibi bun-
dan sonra da bütün vatandaşlarımız gibi 
eşit muamele göreceğinizden şüphe duy-
mamanızı özellikle vurgulamak istiyorum.

Mektuplarınızda belirttiğiniz yayıncı ve 
işadamı şapkalarınızı karıştırmama, ba-
ğımsız ve yansız yayıncılık yapma, medya 
grubunuzda çok sesliliği koruma şeklin-
deki sözlerinizi bundan sonrası için tarihe 
karşı taahhütleriniz olarak değerlendiri-
yorum. Mektuplarınızda yer alan diğer 
hususların keyfiyeti, gerek tarihin kayıt-
larında gerekse milletimizin hafızasında 
tahkik edilebileceğinden, ayrıca değinme-
ye ihtiyaç hissetmiyorum. 

Cevap olarak şimdilik bununla yetiniyor, 
bu bahsi burada kapatıyorum.

Değerli arkadaşlar,

Altı yıla yakın bir zamandır milletimizin 
teveccühüyle Türkiye’yi yönetme sorum-
luluğunu ve onurunu taşıyoruz. Bu süre 
zarfında Türkiye sürekli büyüme başarısı 
gösterdi, enflasyon gibi, yüksek faiz gibi 
kronik problemlerine çare buldu, her 
alanda inkar edilemeyecek iyileşmeler, 
atılımlar gösterdi. Bu çok önemli kazanım-
lara rağmen, siyasi varlıklarını Türkiye’nin 
istikrarsızlığına, krizlerine, kavgalarına, 
çatışmalarına endeksleyenler kırk yıllık 
kötü alışkanlıklarını değiştiremediler, bu 
güzel gelişmelerle mutlu olmayı bilemedi-
ler. Türkiye onların hayallerinin almaya-
cağı büyüklükte kazanımlar elde ederken, 
onlar aynı kavgacı söylemlerinde, aynı 
negatif tutumlarında, aynı kara çalma si-
yasetlerinde ısrar ettiler, inat ettiler.

Bugün gelinen noktada, sadece bize oy 
veren insanlarımız değil, oylarını büyük 
umutlarla bu siyasi adreslere yönlendiren 
vatandaşlarımız da bu bozguncu siyasi 
anlayışlardan umudunu tümüyle kesmiş-
tir. Türkiye siyasetinde bir ilk yaşanıyor, 
iktidar partisi günden güne büyüyüp 
oyunu arttırırken, muhalefet küçülüyor. 
Nasıl küçülmesin, vatandaşlarımızın bu 
altı senede bu ülkenin derdine derman 
olacak tek bir çözüm yolunu, tek bir çare 
arayışını, Türkiye’nin gelişimine katkı sağ-
layacak tek bir fikir ya da projeyi duymadı 
bu adreslerden… Yapılanı karalamaktan, 
başarılanı inkar etmekten, tabiri caizse 
mızrağı çuvala sokmaya çabalamaktan öte 
bir gayret içinde olmadılar.
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Türkiye’nin daha müreffeh bir ülke haline 
gelmesi için ne yapacaklar bilmiyoruz. 
Türkiye’nin dış sorunlarına hangi çözüm-
leri getirecekler bilmiyoruz. Sanayide, 
tarımda, üretimde, yatırımda, işsizlikle 
mücadelede yol haritaları nedir bilmi-
yoruz. Bu ülkenin şehirlerini, ilçelerini, 
köylerini daha yüksek standartlara nasıl 
taşıyacaklar, bölgesel gelir adaletini nasıl 
sağlayacaklar bilmiyoruz. Programlarına 
bakarsanız cekli, caklı pek çok vaatleri var, 
yok değil… Ama geçmişlerine bakarsanız, 
ülkenin en ağır sıkıntıları yaşadığı, en bü-
yük krizleri yaşadığı, günbegün felaketlere 
sürüklendiği, bu milletin inim inim inledi-
ği o dönemlerde de programlarında yine 
bolca vaat bulunduğunu görürsünüz.

Bu milletin her ferdi, bugünkü CHP anlayı-
şının, bugünkü siyasi kadrolarının bugüne 
kadar Türkiye’ye ne hayrı dokunduğunu 
mutlaka kendine soruyor, bu muhasebeyi 
mutlaka yapıyor. Buna karşılık AK Parti 
kısa siyasi ömrü içinde millete verdiği her 
sözü yerine getirmiş, milletimizin umutla-
rını boşa çıkartmamış olmanın gururuyla 
siyaset sahnesinde yıldızını parlatmaya 
devam ediyor. Dünyanın her ülkesinde ikti-
dar seçimden korkar, bizde muhalefet kor-
kuyor. Çünkü bu milletin yüzüne bakacak 
yüzleri, bu millete söyleyecek sözleri yok.

AK Parti olarak bizim tek dayanağımız mil-
letimizdir, başka bir dayanak arayışı içinde 
de değiliz. AK Parti’yi karalama gayreti 
içinde olanların sırtlarını nereye dayadıkla-
rını da işte görüyorsunuz. Bu ibretlik oyun 
milletimizin gözü önünde oynanıyor. Mille-
tin terazisi bu ülke için çalışıp çabalayanla, 

durmadan laf ve iftira üretenleri en adil 
biçimde tartacak, hükmünü karara bağla-
yacaktır. Milletin yargısı ve kararı da yine 
sandıkta açık seçik ortaya çıkacaktır. Gerçe-
ği milletten gizleme gayretleri beyhudedir, 
gerçeği millet gayet iyi bilmektedir.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye çok önemli bir atılım içindedir, 
bu gerçek… Ama Türkiye’nin çok büyük 
ihtiyaçları olduğu, bugün yakalamış 
olduğu istikrarı, dinamizmi, büyüme 
performansını geliştirerek sürdürmek 
durumundadır, bu da gerçek… Bu işlerin 
siyasi hayatları boyunca bu ülke için birer 
ümitsiz vak’a olmuş köhne siyaset erba-
bınca yapılamayacağı açıktır. Türkiye’nin 
bir kere daha kifayetsiz, uyumsuz, çapsız, 
idealsiz yönetimlere, derme çatma koalis-
yonlara terk edilemeyeceği açıktır. Önüne 
çıkan ilk zorlukta demokrasiye sadakatini 
kaybedenlere demokrasimizin emanet edi-
lemeyeceği açıktır.

Bugün Türkiye’de demokrasi sınavından 
geçen, yaşadığı büyük zorluklara rağmen 
millet iradesine bağlılığını kaybetmeyen, 
siyasi çizgisini kaybetmeyen siyasi adres 
bellidir, o adres AK Parti’dir. Biz yola çık-
tığımız ilk gün siyasetimiz millet siyaseti, 
yolumuz milletin yolu, hedeflerimiz mille-
timizin hedefleridir dedik. Bugün de baş-
ka bir şey söylemiyoruz, hiç kimse de AK 
Parti siyasetinin millet hissiyatından zerre 
kadar bile olsa uzaklaştığını iddia edemez. 
Biz bu özgüvenle, bu gönül rahatlığıyla, 
Türkiye için gecesini gündüzüne katarak 
çalışan bir iktidar olmanın yüz akıyla mil-
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letimizin karşısına çıkıyoruz. Onların nasıl 
çıkacaklarını da hep birlikte göreceğiz.

Değerli arkadaşlarım,

Şunu bilin ki AK Parti’nin milletimizle 
kurduğu gönül bağı birilerini rahatsız et-
meye devam edecek.

Bilin ki, Türk ekonomisinde dişlilerin 
yeniden çalışmaya başlaması bu ülkenin 
çaresizliğinden nemalananları öfkelendi-
recek. Bilin ki, Türk siyasetinin ülke me-
selelerine çözümler getiren bir seviyeye 
yükselmesi, istikrarsızlığa endeksli siyasi 
anlayışları çok kızdıracak. Bilin ki milletin 
menfaatlerini korumakta kararlı yönetim 
anlayışımız, suyun başını tutmaya, bu ül-
kenin kaynaklarını sömürmeye, kazancını 
haksız yollardan elde etmeye alışmış olan-
ları çıldırtacak. Bilin ki sadece bu ülkenin 
geleceğini aydınlatmayı kendimize görev 
bildiğimiz için bile insafsız saldırılara 
uğramaya devam edeceğiz. Biz milletin 
beklentilerine cevap verdikçe belki bu sal-
dırıların dozu daha da artacak.

Ama onlar da şunu bilsinler ki, sonunda 
daima millet iradesi ayakta kalacak, millet 
iradesine sahip çıkanlar ayakta kalacak.

Bu milletin çıktığı medeniyet yürüyüşün-
den döndürülmesine asla izin vermeye-
ceğiz. Türkiye’nin aydınlık yarınlarına, 
yüksek hedeflerine ulaşmasına hiç kimse 
engel olamayacak. Bu ülkenin darlığa düş-
mesinden, bu milletin yeniden krizlere sü-
rüklenmesinden hala beklentileri olanlar 
varsa, bir an önce kafalarını değiştirsinler. 

Bize inanmayanlar sırça köşklerinden 
çıkıp sokağa çıksınlar, İstanbul’a, Kars’a, 
Trabzon’a, Mersin’e baksınlar, gerçekle 
yüzleşsinler. İnsanlarımızın gözlerindeki 
aydınlığa baksınlar, kendilerini ona göre 
ayarlasınlar. Bunu yapmazlarsa millet on-
ları yürürlükten kaldıracak, bunu da iyi 
düşünsünler. Vakit hala geç değil, bu mil-
letin onları hayırla yad edeceği bir hizmet, 
bir eser, bir iz bırakarak siyasi itibarlarını 
kurtarsınlar.

Değerli arkadaşlarım,

AK Parti kararlılıkla milletimizin beklenti-
lerinin takipçisi olmaya devam edecektir. 
Bunu sadece kendi adıma değil, AK Parti 
çatısı altında faaliyet gösteren, AK Parti 
ilke ve ideallerini benimsemiş her arka-
daşım için söylüyorum. Şartlar ne olursa 
olsun bizim hedefimiz daima milletimize 
ve ülkemize hizmet, demokrasiye ve huku-
ka sadakat olacaktır. Türkiye’yi dünyanın 
zirvesinde görme arzumuzu asla küllen-
dirmeyeceğiz, bu uğurda yapılabilecek 
olanın en azamisini yapmaktan asla ka-
çınmayacağız. Üstümüze atılan iftiraları 
adalete olan inancımızla boşa çıkaracağız. 
Yoksulluğu, yoksunluğu, umutsuzluğu, 
hedefsizliği, kavga ve çatışmaları bu ülke-
nin defterinden geri gelmemek üzere sile-
ceğiz. Milletimizin birlik ve beraberliğini, 
ülkemizin bütünlüğünü, insanlarımızın 
kardeşliğini korumaya aynı dikkatle de-
vam edeceğiz. Türkiye’nin kötülüğünü 
isteyenlere aman vermeyeceğiz.

Bütün meselelerimizin üstüne gitmekte, 
ülkemizin geleceğini boş vehimlerle gölge-
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lemeye çalışanlara karşı çıkmakta ısrarlı 
olacağız. Bütün gönül kırıklıkları tamir 
oluncaya, bütün ocaklar aydınlanıncaya, 
bütün umutlar gerçek oluncaya kadar 
yorulmamaya azmedeceğiz. Ülkemizden 
asla umudumuzu kesmeyeceğiz, aksine 
Türkiye’yi insanlık için de bir umut ülkesi 
haline getirmeye çalışacağız.

Allah Türkiye’nin yolunu, bahtını, ufkunu 
açık etsin. Bu azim ve kararlılıkla Her şey 
Türkiye için diyor, Beyoğlu İlçe kongre-
mizin hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunu-
yorum.
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Aziz İstanbullular…  Değerli kardeşlerim... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 

3. Olağan Kongremiz  Ak Partimiz için, 
Şişli için, İstanbul için, Türkiye için hayırlı 
olsun. İçinde bulunduğumuz Ramazan 
ayının da hepimiz için hayırlı olmasını di-
liyorum. Sizlere yakışan bu muhteşem coş-

kunuzdan dolayı hepinizi tek tek yürekten 
kutluyorum. 

Sizlerin bu coşkusu, bu ülkenin makus 
talihini yenmesinin, kötü günleri geride 
bırakmasının anahtarı oldu. Sizler ka-
ramsarlığı yendiniz. Sizler kördüğümü 
çözdünüz. Sizler, herkesin bu ülkeye dair 

AK Parti Şişli Ilçe Kongresi

İstanbul | 14 Eylül 2008 
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umutlarının tükendiği bir zamanda, aşıl-
maz gibi görülen sorunları aşmanın yolu 
olarak siyaseti tercih ettiniz. Demokrasi-
nin, hukukun, güvenin, istikrarın, refahın, 
kalkınmanın yolunu açtınız. 

Zira Türkiye’nin AK Parti hükümetlerin-
den önceki o kötü duruma düşmesinin 
önemli bir nedeni de siyasetti. Siyaseti 
baskı altına alanlar, siyaseti kötürüm hale 
getirenler er meydanını boşaltmışlardı ve 
diledikleri gibi cirit atıyorlardı. Bu ülkenin 
varlıkları bir bir peşkeş çekiliyordu. Bu ül-
kenin bankaları bir bir boşaltılıyordu. Bu 
ülkenin hazinesi hortumculara akıyordu. 
AK Parti çatısı altında siyasete soyunanla-
rın Türkiye aşkı, yani sizin iradeniz, sizin 
temiz vicdanlarınız bu ülkeye yeni bir siya-
set anlayışı getirdi. 

Bu siyaset anlayışı, ülkemize siz değerli 
kardeşlerimin omuzlarında taşınmıştır. 
Partimizin ve ülkemizin başarısında sizle-
rin iradesinin, ideallerinin, çalışmalarının 
ne kadar büyük payı olduğunu çok iyi bili-
yoruz. Yaşadığınız şehre ve bu ülkeye yap-
tığınız hizmetlerin önümüzdeki dönem-
lerde katlanarak devam edeceğine tüm 
kalbimle inanıyorum. AK Parti’nin yolu, 
Türkiye’nin yoludur. Ak Parti Türkiye’nin 
aklından ve vicdanından çıktı. Allah sizin 
ve ülkemizin yolunu açık etsin.

Değerli kardeşlerim,

İstanbul, ülkemizin özetidir. İstanbul 
Türkiye’nin kalbidir. İstanbul’un başı ağ-
rırsa bütün Türkiye acı duyar. İstanbul 
refah ve huzur içinde olursa bunu bütün 

Türkiye yüreğinde hisseder. Allaha şükür 
ki, bugün hem İstanbul büyük ölçüde öz-
lemlerine kavuşmuştur, hem de Türkiye. 
Ülkemiz baştan başa bir şantiye halinde 
kalkınmanın, adaletin, refahın hazzını 
yaşıyor. Başkent Ankara yıllar yılı olduğu 
gibi artık Anadolu’nun hiçbir şehrine, 
hiçbir ilçesine, hiçbir köyüne ilgisiz değil, 
uzak değil. Hiçbir şehrin haksız rekabe-
te uğramaması için Ankara’da yüreğini 
Anadolu’ya veren bir iktidar var. 

Dikkatle bakınız. Biz İstanbul’u vaktiyle 
CHP’nin İSKİ çukurundan çıkardık. Biz 
Türkiye’de yönetimi büyük bir bataklığa 
yuvarlanırken devraldık. Bugün sadece 
İstanbul’da olan bitene bakarak bu ülkede 
ne olup bittiğini, nereden nereye geldiği-
mizi anlayabiliriz. İstanbul’un çehresinin 
nasıl değiştiğini görerek, Türkiye’nin çeh-
resinin nasıl değiştiğini de görebiliriz. AK 
Parti iktidarından sonra bu ülkede nelerin 
değiştiğini daha iyi görebiliriz.

Gerçi sizlerin de çok iyi bildiği gibi 
İstanbul’un değişimle tanışması, hizmetle 
buluşması 27 Mart 1994 tarihine rastlar. 
Şimdi merkezi yönetim tarafından önü 
kapanmayan, aksine desteklenen teşvik 
edilen belediyelerimizle, İstanbul’u daha 
da ileriye taşıyoruz. İstanbul’a yapılan 
hizmetleri saymakla bitiremeyiz. Hiçbir 
konuşma süresi Ak Parti iktidarının, Ak 
Partili Büyük şehir belediyesinin, Ak 
Partili belediyelerin hizmetleri alt alta 
sıralamaya yetmez. İstanbul’un en gözde 
yerlerini haramzadelere yedirmediğimiz 
için, bizden peşkeş bekleyenlerden takdir 
beklemiyoruz. Sadece kendi menfaatlerini 
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düşünenler, kendi dümen suyuna giren-
leri belki satın alabilirler ama, milletin 
ruhunu, milletin vicdanını, milletin aklını 
temsil eden Ak Parti siyasetini teslim ala-
mazlar, rehin alamazlar. 

Bakınız, Büyükşehir Belediyemiz tarafın-
dan İstanbul’a 4,5 yılda toplam 22,5 milyar 
YTL yatırım yapıldı. İstanbul’un en önemli 
sorunlarından biri olarak ulaşım için yatı-
rım bütçesinin yüzde 55’i ayrıldı. 4,5 yılda 
11,4 milyar YTL ulaşıma yatırım yapıldı. 
2004’den bugüne kadar tamamlanan raylı 
sistem 22 kilometre.  62 km. raylı sistemin 
inşaatı ise sürüyor. Büyükşehir belediye-
miz 2010’da 196 km. Raylı sistem ile 4 
milyon yolcu taşımayı hedefliyor. 2012’de 
ise raylı sistemin ulaşımdaki payını yüzde 
45’e çıkarmayı ve 7 milyon yolcu taşımayı 
hedefliyoruz.

Zira artık Türkiye, günü kurtarmanın 
derdinde değildir, geleceği planlamanın 
derdindedir. Kaos günlerini özleyenler, 
siyaseti kırılgan hale getirip, milleti umut-
suz hale getirip bu ülkenin kaynaklarını 
hortumlayanlar varsın bize yar olmasınlar. 
Aldatan ve aldananlar bizim saflarımızda 
yer de bulamazlar, destek de göremezler. 
Biz yola çıkarken, “tüyü bitmemiş yetimin 
hakkını yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz” de-
dik… Yolsuzluklara, yoksulluğa, yasaklara 
karşı büyük bir mücadele başlattık. Kişisel 
menfaatlerini milletin menfaatlerinin üze-
rine çıkaranlar kusura bakmasınlar; hiçbir 
haksızlığa, hiçbir kanunsuzluğa rıza göste-
remeyiz. Kamu vicdanını yaralayan hiçbir 
işe göz yumamayız.

Basın özgürlüğünü, medyayı, kişisel çıkar-
larına alet etmek isteyenler şunu çok iyi 
bilsinler: Manipülasyonla, dezenformas-
yonla, yalanla, iftirayla AK Parti’nin yolunu 
kesmeye, Türkiye’nin kalbini durdurmaya 
kimse muktedir olamaz. Türkiye artık bir 
belirsizlikler ülkesi değildir. Türkiye artık 
belli bir zümrenin, belli bir grubun, belli bir 
imtiyazlı sınıfın çıkarlarına, menfaatlerine, 
kar hesaplarına kurban edilecek bir ülke 
değildir. Türkiye’de 70 milyon insanımızın, 
toplumumuzun çıkarlarını bir bütün ola-
rak düşünen, milleti muhatap kabul eden 
bir iktidar işbaşındadır.

AK Parti iktidarı kimseye imtiyaz, menfa-
at, rant sağlayan bir iktidar değildir. AK 
Parti iktidarı yalnızca millete refah sağlar, 
menfaat sağlar, adalet sağlar… Türkiye 
artık önümüzdeki 5 yılın, 10 yılın hedefle-
rini ortaya koyan, projelerini geliştiren bir 
Türkiye’dir. Türkiye Cumhuriyetin 100.
yılına kilitlenmiş bir ülkedir. Bütün şehir-
lerimiz mamur hale gelinceye kadar, bü-
tün mahzun insanların yüzüne tebessüm 
gelinceye kadar mücadelemiz devam ede-
cek. Biz uzun yol koşucusuyuz. Durmadan, 
dinlenmeden yolumuza devam edeceğiz.

Zira bu yol milletin yoludur. Bakınız, Bur-
sa ile İstanbul arası mesafeyi 75 dakikaya 
indirdiğimiz gibi tarihimizin en önemli 
projelerinden biri olan Metrobüs hattı’nın 
77 günde tamamlanan 2. Etabını hizmete 
aldık. Metrobüs İstanbul’un trafik sorunu-
na önemli açılımlar getirecektir. Avcılar - 
Zincirlikuyu arasında günde yaklaşık 430 
bin yolcu taşıyoruz. Son 4,5 yılda İSKİ ya-
tırımları 4,1 milyar YTL olarak gerçekleşti. 
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Sadece İstanbul’da değil, Türkiye’nin her 
ilinde, ilçesinde hatta KÖYDES projesiyle 
köylerinde böyle değerli yatırımlar yapılıyor.

Çünkü artık milletimizin kaynağı milleti-
miz için kullanılıyor. Milletin emeği, mille-
tin alınteri İSKİ çukurlarına gömülmüyor 
eskiden olduğu gibi. Bu ülkede yolsuzlukla 
nasıl mücadele edildiğinin en güzel kanıtı 
bu ülkeye yaptığımız hizmetlerdir. Bu ül-
kenin kaynakları çarçur edilmeyince ne 
kadar iyi, doğru işlerin yapıldığı gün gibi 
aşikardır. Bu ülke için hiçbir kaynak oluş-
turmamış, mevcut kaynakları da har vurup 
harman savurmuş olanların yolsuzlukla 
ilgili bir şey söylemeye hakkı olabilir mi? 
Hamd olsun, alnımız ak, yüzümüz açıktır. 
İktidar olmanın, sorumluluk demek oldu-
ğunu biz çok iyi biliyoruz. Bu yüzdendir 
ki, Bayburt’un bir köyüne yapılan yolu da, 
Urfa’nın bir kasabasında yapılacak sağlık 
ocağını da takip ediyoruz.

Burada yapılan bir iş var, bu iş için ayrılan 
para var, bu iş hızlı ve kaliteli bir şekilde 
tamamlanıyor mu diye kontrol ediyoruz. 
Perşembe akşamı Elmadağ’da Karayolu 
işçileriyle birlikte iftar yaptık, çalışma-
ları yerinde, şantiyede inceledik, Anka-
ra-Samsun yolunun tamamlanması için 
verdiğimiz önemi yerinde gösterdik. Biz, 
Türkiye’nin masa başından yönetilemeye-
ceğini, her işi yerinde, arazide, şantiyede 
takip etmek gerektiğini çok iyi biliyoruz.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin nerelerden nerelere geldiğini 
çok iyi anlamak durumundayız. Zira bu 

mukayese, gerçekleştirdiklerimizin ne ka-
dar önemli olduğunu ortaya koyduğu gibi, 
bundan sonra neler yapmamız gerektiğini 
de ortaya koyacaktır. Yapacaklarımız için 
gerekli enerjiyi yaptıklarımızda bulacağız. 
Zira, bizler imkansız denilen, hayal deni-
len birçok icraata hep birlikte imza atmış 
bir kadroyuz.

Son 6 yılda gerçekleştirdiğimiz tarihi 
reformlar sayesinde, Türkiye bugün dün-
yanın 17’inci, Avrupa’nın 6’ıncı büyük 
ekonomisi konumuna yükselmiştir. Gayri 
safi yurt içi hasılamızı 230 milyar dolar-
dan 659 milyar dolara yükselttik. Yani 5 yıl 
gibi kısa bir süre içinde, ülkemiz yaklaşık 
3 kat büyüdü. İhracatımızı neredeyse üç 
buçuk kat büyüttük, 36 milyar dolardan 
aldığımız ihracat, bugün 130 milyar dolara 
ulaşmış duruma. Zira Türkiye artık ticari, 
sosyal, kültürel anlamda bütün komşula-
rıyla iyi ilişkiler kuran, bölgesinde ağırlığı, 
itibarı olan bir ülkedir. Bugün, uluslar 
arası toplum nezdinde, birçok uluslar 
arası sorunun, bölgesel krizin çözümünde 
Türkiye’nin kilit bir rolü var. 

Bizden önceki iktidarlar, siyasetçiler 
Türkiye’nin önüne sadece iki yol koydular. 
Ya kendi kabuğumuza çekilelim, hiçbir 
şeye karışmayalım dediler  veya dünya ne-
reye akıyorsa biz de oraya gidelim dediler. 
Biz ne dedik? Kendi kabuğumuza çekilme-
yeceğiz dedik. Dünyanın nereye gittiğinde 
de belirleyici bir konuma sahip olacağız 
dedik. Çünkü bu ülkeye, bu millete güven-
dik. Dinamik bir milletin, yerinde sayan 
iktidarı olmayı reddettik. Bu dinamizmi 
daha da artırmak için 53 yeni üniversite 
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açtık, her ilimize bir üniversite kazan-
dırdık. 2002’de 30 bin şirket açılırken 
2007’de 55 bin şirket açılmış. İşte vatan 
sevgisi böyle olur. Öyle oturduğun yerden 
ahkam kesmekle olmaz.

Değerli kardeşlerim,

Bütün vatandaşlarımızın mensubu olmak-
tan mutluluk duyacakları bir Türkiye he-
defliyoruz. Geçmişinden olduğu gibi bugü-
nünden ve yarınından da gurur duyulacak 
bir Türkiye hedefliyoruz. Bu hedefi ger-
çekleştirmek için çok önemli mesafeleri 
hep birlikte kat ettik. Türkiye’nin başarısı, 
milletimizin başarısıdır. Teşkilatımıza bu 
yüzden büyük önem veriyoruz.

Ben sizlere, siyasete yapmış olduğunuz 
katkılardan dolayı bir kez daha teşekkür 
etmek istiyorum. 2009’daki yerel seçim-
lere çok iyi hazırlanmamız gerektiğini bir 
kez daha vurgulamak istiyorum. Kong-
remizin Şişli için, İstanbul için, Türkiye 
için hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili AK Partililer… Değerli arkadaşlar… 
Adalarımızın güzel insanları… Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Kongremiz vesilesiyle İstanbul’un bu gü-
zel köşesinde sizlerin aranızda olmaktan 
duyduğum mutluluğu ifade ederek sözle-
rime başlıyorum. Buradan Büyükada’yı, 

Heybeliada’yı, Burgazada’sını, Kınalıada’yı 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Muhteşem İstanbul’un bu en güzel köşeleri-
ni her zaman çok sevdim… İstanbul Belediye 
Başkanlığımız döneminde bir gözümüz her 
zaman Adalarda oldu, Adalar’a özel önem 
verdik… Adalar sadece sanatçılar için, sade-

AK Parti Istanbul-Adalar Ilçe 
Kongresi

İstanbul | 20 Eylül 2008 
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ce ressamlar için değil aynı zamanda  benim 
için de eşsiz bir ilham kaynağıdır. Adalar, 
bir arada yaşama iradesinin en güzel adre-
sidir… Adalardan her biri İstanbul’un içinde 
birer İstanbul’dur… İstanbul’un ruhunu, 
İstanbul’un eşsiz güzelliklerini derli toplu 
olarak burada görebilir, burada İstanbul’un 
özetini bulabilirsiniz. Adalar, huzur demek-
tir, dostluk demektir, sükunet demektir. Ada-
lardaki birlik ve beraberlik, toplumsal barışa 
güzel bir örnektir. 

Sevgili Kardeşlerim, 

Türkiye son altı yıl içinde, yarınları açısın-
dan son derece önemli bir kavşağı, muhte-
mel ki gelecekte değeri çok daha iyi anla-
şılacak büyük kazanımlarla geçmiştir. Bu 
zaman zarfında Türkiye sadece üzerindeki 
kara bulutları dağıtmamış, adeta bir ayağa 
kalkma ve kalkınma mücadelesinden al-
nının akıyla çıkmıştır. Bütün göstergeleri 
dibe vurmuş, insanlarına gelecek adına 
umut vermeyen bir ülke, bugün bütün 
küresel çalkantılara rağmen büyümesini, 
gelişmesini sürdüren bir istikrar ülkesi 
haline gelmiştir.

3 Kasım 2002 tarihinde milletimiz tarihi 
bir karar vererek değişimin önünü açma-
saydı, bugün nasıl bir Türkiye tablosuyla 
karşılaşırdık, bunu hiçbirimiz düşünmek 
bile istemiyoruz. O Türkiye, memuruna 
verecek maaşı bile tedarik edemeyen, bu-
nun için deprem mağdurları için toplanan 
yardım paralarına bile göz dikebilen bir 
yönetim anlayışının elinde kalmıştı. O 
Türkiye, bırakın memleketin ihtiyaçları-
nı karşılayabilmeyi, Bakanlar Kurulu’nu 

bile toplayamayan uyumsuz, ahenksiz 
koalisyonlarla adım adım felakete sürük-
leniyordu. O Türkiye’de yaşayan gencecik 
insanlar ülkelerinin geleceğinden umudu-
nu kesmiş, hayal kuramaz hale gelmişti. 
O Türkiye’de analar babalar çocuklarına 
nasıl bir gelecek bırakacaklarını bilemiyor, 
tarifsiz kaygılar ve endişeler yaşıyorlardı. 
O Türkiye, her gün fiyatların değiştiği, 
çalışanların eline geçen üç kuruşun ilk 
günden enf lasyona kurban gittiği bir 
Türkiye’ydi. O Türkiye, dünyadaki itibarı 
bu millete yakışmayacak seviyelere düş-
müş, çaldığı her kapıdan geri çevrilen bir 
Türkiye’ydi.

Milletimiz bu kötü gidişe “dur” demeseydi, 
bugün belki iflas etmiş bir ülkenin vatan-
daşları olmanın acılarını yaşıyor olacaktık. 
Tarihimiz boyunca milletimiz bir kere 
daha bıçağın kemiğe dayandığı, varlığı-
mızın tehlikeye girdiği noktada devreye 
girdi, Türkiye’ye yakışmayan bu felaket 
tablosunun sorumlularını büyük ölçüde 
siyasetten sildi. Geriye kalanlarsa, bugün 
hala ortaya koydukları tavır ve anlayışlarla, 
Türkiye’nin o kayıp yıllarını milletimizin 
hafızasında canlı tutmaya devam ediyorlar.

Değerli arkadaşlarım,

AK Parti, milletimizin teveccühüyle, 
yine milletimizin değişim taleplerinden 
doğmuş bir parti olarak Türk siyasetine 
girmiştir. Uzun sayılamayacak siyasi öm-
rünün çok büyük bir kısmını Türkiye’yi 
yönetme sorumluluğunu taşıyarak geçir-
miştir. Geride bıraktığımız altı yıla yakın 
zaman, Türkiye’nin rotasının felaketler-
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den, krizlerden, ağır krizlerden kurtularak 
yeniden kalkınmaya, gelişmeye, ilerle-
meye döndüğü bir atılımla geçmiştir. Bu 
atılım bugün bütün dünyanın dilindedir, 
bütün ekonomik otoritelerin takdirini ka-
zanmıştır, benzer zorluklar içindeki bütün 
dünya ülkelerine de bir model olarak ör-
nek gösterilmektedir.

Türkiye bu büyük atılımı, milletin bek-
lentilerini esas alan, insanı esas alan, kay-
naklarını doğru kullanan, sistemi çürüten 
suistimallere set çeken, dinamik, disip-
linli, toplumun her kesiminin desteğini 
arkasına alan bir yönetim anlayışıyla ger-
çekleştirmiştir. Geçmişte yapılan yanlışları 
tekrar etmeyerek, siyaseti kör çatışmala-
rın, boş vehimlerin, menfaat kavgalarının 
elinde oyuncak etmediği için bu başarıları 
kazanabilmiştir. 

Son bir yıl içinde, bu ülkeye yıllarını kaybet-
tiren köhne siyaset zihniyetinin son çırpı-
nışlarına milletimizle birlikte bir kere daha 
şahit olduk. Bütün derdi tasası işlemekte 
olan sistemi tıkamak, siyaseti demokrasi 
çerçevesinin dışına taşımak, kendi kifayet-
sizliğini kavga çıkararak, iftira atarak, ve-
himler üreterek örtmek olanların bu ülkeye 
neler kaybettirebileceklerini bir kere daha 
gördük. Şükürler olsun ki bu gemi artık dal-
galı denizlerde de alabora olmadan yoluna 
devam edebiliyor. Ama bu demek değil ki, 
bu ülke bu felaket senaryolarından, bu pa-
tinaj siyasetlerinden, bu çatışma kültürün-
den, bu kışkırtmalardan zarar görmüyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden bugüne 
kadar başta Sayın Baykal ve arkadaşla-

rı olmak üzere, bu ülkenin demokratik 
gidişatından rahatsızlık duyan siyasiler 
bu ülkeye de azımsanamayacak zararlar 
vermiştir. Eğer bugün enf lasyon arzu 
ettiğimiz seviyenin üzerine çıktıysa bun-
da yaşanan olayların etkisi görmezden 
gelinemez. Eğer büyüme rakamları hedef-
lediğimiz oranın altında kaldıysa bunda 
üretilen suni gündemlerin etkisi hafife 
alınamaz. Zamanın en kıymetli şey olduğu 
bir gelişme sürecinde, Türkiye yine zaman 
kaybetmiştir.

Şunu üzülerek ifade edeyim ki, Türkiye 
küresel sermaye açısından geçmişiyle 
iyi referanslar vermeyen bir ülkeydi. 
Türkiye’nin son yıllarda küresel sermaye 
için cazip hale gelmesi, yine son yıllarda 
yakalanan istikrar ve güven ortamıyla ilgi-
lidir. Maalesef son bir yıl içinde sorumsuz 
zihniyetler Türkiye’ye yatırım yapmak 
isteyen sermaye çevrelerinde yeniden bir 
tedirginlik oluşturdular. Bunun adı yürü-
yen tekere çomak sokmaktır.

Hükümetimizin büyük gayreti, milletimi-
zin değişimden ödün vermez dik duruşuy-
la inşallah bu dönemi en az hasarla atlatı-
yoruz, atlatacağız. Bu süreçte Türkiye’nin 
normalleşmesine, değişimin ve istikrarın 
devamına, demokrasinin işlerliğine yapıcı 
katkılar veren herkese, yediden yetmişe bu 
ülkenin geleceğine sahip çıkan her insanı-
mıza şükran borçluyuz. Herkes gördü ve 
anladı ki sadece hükümetimizin güven ve 
istikrarı tesis etmiş olması yetmiyor, tüm 
toplumun, tüm kesimlerin bu ortamı koru-
ması, güven ve istikrara katkıda bulunma-
sı gerekiyor. Kendi menfaatleri için, ülkeyi 
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yeniden gerilime sürükleyerek istikrarsız-
lıktan menfaat devşirmeye kalkışanlar ise 
milletimizden bu yaptıklarının cevabını 
önümüzdeki ilk seçimde alacaklardır. Her-
kes bilsin ki Türkiye istikametini değişi-
me, istikrara, sonuna kadar demokrasiye 
doğru çizmiştir. Türkiye artık geleceğe 
bakmakta, geleceğini aydınlatacak bir yol-
da yürümektedir.

Değerli arkadaşlarım,

Güneş balçıkla sıvanmaz, sular yokuşa 
akmaz. Ne bu köhne zihinler bizim mil-
letimizle kurduğumuz gönül bağına bir 
gölge düşürebilirler, ne de Türkiye çıktığı 
bu medeniyet yolculuğundan döner. Mil-
letimizin her bir ferdi, artık Türkiye’nin 
geleceğinin değişimde olduğunu görmüş, 
bütün vicdanlarda geçmişin karanlık 
tablolarının sorumlusu olan zihniyetler 
mahkûm olmuştur. Ak Parti iktidarında 
Türkiye’nin demokrasi çıtası yükselmiştir, 
gerçekleştirdiğimiz reformlarla Türkiye, 
Avrupa standartlarına yaklaşmıştır, bir 
çok alanda bu standartları yakalamıştır. 

Kimse bu büyük dönüşümde, bu büyük 
demokratikleşme hamlesinde hükümetin 
gösterdiği performansı küçümseyemez, Ak 
Parti iktidarının attığı adımları unuttura-
maz. Eğer Türkiye bugün düne göre daha öz-
gür, daha demokratik, daha kalkınmış, daha 
müreffeh bir ülkeyse, bunun baş mimarı aziz 
milletimizden aldığı güçle Ak Parti’dir. Dün 
demokrasi gölgelenirken, hukuk zedelenir-
ken, milli irade küçümsenirken sessiz kalan-
lar, hatta bu süreçlere destek verenler bugün 
demokrasi havarisi kesiliyorlar. 

Kimse toplumun hafızasını küçümseme-
sin... Bu millet kendi iradesine sahip çıkan-
larla, bu iradeyi hor görenleri çok iyi ayırt 
eder, vakti-saati gelince de en güzel cevabı 
verir. Ak Parti her zaman milli iradenin, 
demokrasinin, hak ve özgürlüklerin yanın-
dadır, bundan sonra da öyle olacaktır. Biz 
her zaman diyoruz ki, “Gelin millet irade-
siyle aranızdaki uçurumu giderin, gelin 
bu büyük atılımın bir parçası olun.” Tarih, 
toplumuna yabancılaşan, toplumun deği-
şim dinamiklerini yakalayamayan, çağına 
sağır kalan anlayışların ne kadar büyük bir 
hızla kaybolup gittiklerinin örnekleriyle 
doludur.

Millete rağmen, milletin uzağında kalarak, 
millet iradesinin aksine giderek siyaset 
olmaz. Önümüz seçim, akla kara orada bir 
kere daha bütün açıklığıyla ortaya çıkacak. 
AK Partililer olarak bizim yüzümüzü yere 
düşürecek, milletimiz nezdinde boynumu-
zu bükecek, yüzümüzü kızartacak bir icra-
atımız yoktur. Altı yıla yakın bir zamandır 
emaneti kılı kırk yararak, vicdanımıza en 
küçük bir sızı bırakmayacak bir hassasiyet 
ve şuurla taşıyoruz. Milletimiz de bizim 
bu hassasiyetimizin farkındadır, bu ülke-
nin insanları bizim hukukumuzu en iyi 
şekilde koruyacaktır, bundan asla şüphe 
etmiyoruz.

Çok açık söylüyorum, bu ülkeye en ufak 
bir hizmeti bulunanı, kim olursa olsun 
başımızın üstünde taşırız. Ama kim de 
bu ülkeye en ufak zarar veriyorsa, bu 
ülkenin insanların rızkından çalmaya 
kalkışıyorsa onun da karşısına dimdik 
dikiliriz. Bu millete zarar veren kim olur-
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sa olsun biz onun karşısındayız, biz onun 
hasmıyız.

Değerli arkadaşlarım,

Bakınız bu ülkenin önünde aşılması ge-
reken önemli engeller, yapılması gereken 
daha çok işler var. Bizim bütün vaktimi-
zi, dikkatimizi, enerjimizi Türkiye’nin 
meselelerine, Türkiye’nin yatırımlarına, 
Türkiye’nin geleceğine harcamamız lazım. 
Bu sorumluluk sadece hükümete ait de de-
ğildir. Muhalefet de sorumlu davranmak, 
ülkenin kazancını, kaybını hesap etmek 
durumundadır. Sorumlu siyaset, iktidar 
için de, muhalefet için de gereklidir. Bu 
ülkenin insanlarının, bu ülkenin şehirle-
rinin vakit geçirilmeden çözülmesi gere-
ken sıkıntıları var, yapılması gereken çok 
önemli yatırımlar sırada bekliyor. Gelin 
bu meselelerin çözümleri için kafa yorun, 
projelerinizi getirin, katkılarınızı getirin 
yararlanalım, beraberce gayret edelim di-
yoruz, çıt çıkmıyor.

Siz bu beylerin Adalar’ın meselelerine 
ilgi gösterdiklerini hiç gördünüz mü? 
Ardahan’ın, Mersin’in, Artvin’in, Şırnak’ın, 
Kırklareli’nin bırakın bir derdine derman 
olmayı, bir ihtiyacından haberdar oldukla-
rını gördünüz mü? Allah bu milleti siyaseti 
Ankara’dan esip gürlemek zanneden bu 
zevata muhtaç etmesin. Bunlar olsaydı 
Adalar’da bugün doğalgaz olur muydu, siz-
lere açık yüreklilikle soruyorum. Ama biz 
ne yaptık, kara demedik, deniz demedik, 
Adalar’da yaşayanların ihtiyacı var dedik, 
doğalgazı getirdik.

Sadece Adalar’a mı? Türkiye’de neredeyse 
doğalgazı olmayan il kalmadı, ilçelerimi-
zin çok büyük kısmına doğalgaz gitti, geri 
kalanlar için çalışmalar da büyük bir hızla 
sürüyor. Biz o şehir, bu şehir, o bölge, bu 
bölge, bize oy vermiş, vermemiş ayrımı 
yapmıyoruz, nerede bir ihtiyaç varsa im-
kanlarımız nispetinde en kısa zamanda o 
yaranın merhemi olmaya gayret ediyoruz. 
İstanbul AK Parti döneminde nereden 
nereye geldi görüyorsunuz değil mi? 
Olmaz denen projeler oldu, oluyor. Aynı 
gelişme, aynı kalkınma heyecanı bugün 
Türkiye’nin bütün şehirlerinde yaşanıyor.

Çok daha iyi noktalara geleceğiz, elbette 
daha yapılacak çok işimiz var. Ama bunlar 
kenara çekilip ona buna iftira atmakla, ça-
mur atmakla, yapıları bozmaya çalışmakla 
olmaz. Gelecekseniz, sorumluluğunuzu bi-
leceksiniz, taşın altına elinizi sokacaksınız. 
Bunu yapabilirseniz, sizin kimsenin avu-
katlığına soyunmanıza gerek kalmaz, bu 
millet her zaman sizin avukatınız olur, sizi 
atılan her türlü iftiraya karşı korur, gözetir. 
Biz milletimize her zaman inandık, gü-
vendik. Ülkemizin geleceğine her zaman 
inandık, güvendik. Bu milletin birlik ve 
beraberlik içinde, istikrar içinde, gözünü 
geleceğe dikerek attığı her adımda geçmi-
şine yakışan parlaklıkta bir geleceğe daha 
da fazla yaklaştığının daima bilinci içinde 
olduk. Yarınlar Türkiye için çok güzel, çok 
aydınlık olacak, bundan her insanımız 
emin olsun, ülkesi için de müsterih olsun. 
Bizi bu inanç, bu güven, bu özgüven çok 
daha noktalara taşıyacak. Bu umutla, bu 
temenniyle sözlerime son veriyor, hepini-
ze sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.



87

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-5

Değerli arkadaşlar, hepinizi en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum. 

Sözlerime başlarken ikinci gününde oldu-
ğumuz Ramazan Bayramınız’ı tebrik edi-
yor, bütün milletimize hayırlar getirmesini, 
birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine ve-
sile olmasını diliyorum. 3’üncü yasama yılı 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı 

ülkemiz için, milletimiz için, partimiz için 
hayırlı olsun.

TBMM’nin açılışının bayram gününe denk 
gelmesi siz milletvekillerimiz ve aileleriniz 
için biraz meşakkatli bir durum ortaya çı-
kardı ama, yeni dönemin bayram’ın manevi 
iklimi ile birlikte başlaması da bizim için 
zengin bir imkan ve ilham kaynağı oldu. 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 1 Ekim 2008 
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İnşallah bu güzel bayram iklimi bu yasama 
yılının sonuna kadar devam edecek hayırlı 
bir sürece vesile olur. Zira bayramlar’ın bi-
zim ruh dünyamızdaki ve muhteşem kültü-
rümüzdeki karşılığı hayatın daha derin bir 
muhasebesine vesile olmasıdır. Yanlışları-
mızdan birey ve toplum olarak arınmamız 
için bayramlar daima yeni başlangıçların 
kapısını açar. Sevginin çoğalması, muhab-
betin artması, dayanışmanın bütün toplum 
katmanlarını kuşatması muhakkak ki top-
lumsal dokumuzu daha da güçlendirir.

İnanıyorum ki, geride bıraktığımız yaz se-
zonu hayırlı ve bereketli bir çalışma döne-
mi olmuştur. Bu dönemde milletimize daha 
çok yakınlaştınız, halkımızla buluşmaya 
daha çok zaman ayırdınız, önümüzdeki 
dönemde nelerin yapılması gerektiğine 
dair yeni tespitlerle döndünüz. Yaz boyunca 
köy köy, mahalle mahalle halkımızla kucak-
laşan tüm milletvekillerimize ve teşkilat 
mensuplarımıza bu vesileyle şükranlarımı 
iletmek istiyorum. Bizler, seçimden seçime 
değil her daim milletimizin içinde olmaya, 
onlarla sıcak bir ilişki içinde olmaya devam 
edeceğiz. Zira bizim siyasetten tek muradı-
mız milletimizin başının selamette olması, 
gönlünün huzurla dolması, ihtiyaçlarının 
karşılanmasıdır. Bundan başka bir mesele-
miz, bundan başka bir arzumuz yoktur. 

Değerli arkadaşlar... 

Siyaset zaman zaman yüksek gerilim 
hattı altında yapılan bir iştir. Hadiseler 
karşısında ne kadar sağlam durduğunuz 
sürekli test edilir. Bütün gözler üzerinizde 
olduğu için yanlış yapma ihtimaliniz dai-

ma göz önünde tutulur. Bizler bu bilinçle 
yola çıktığımız için daha yolun başında 
bütün dikkatimizi rehavete kapılmama 
ilkesi üzerine çektik. Siyasetçi için iktidar 
sarhoşluğundan daha büyük bir felaket 
yoktur dedik. Kuşkusuz insan olmamız 
hasebiyle hiçbirimiz hatadan münezzeh 
olduğumuz iddiasında değiliz, olamayız. 
İşimiz, Türkiye’nin enerjisini, Türkiye’nin 
birikimini Türkiye’ye kazandırmaktır. Mo-
ral değerlerimiz her şeyden önemlidir. 

Bu milletin umudu haline gelmek elbette 
onur verici bir durumdur ama, bizim için 
bundan daha önemlisi yükümüzün ağır-
lığına yaraşır bir çizgide yol almak, tökez-
lemeden yürümek, omuz omuza mesafe 
katetmektir. Kuşkusuz bu mesuliyet duy-
gusunu her gün her an birbirimize hatırlat-
mak zorundayız. Sırtında emanet olmayan-
lar, omzunda yumurta küfesi taşımayanlar, 
bu ülkeye, bu millete kendilerini borçlu 
hissetmeyenler başka siyaset tarzları be-
nimseyebilir, hatta yanlış hesaplar yaparak 
kazançlı çıkacaklarını, kendi küçük iktidar 
alanlarını koruyabileceklerini düşünebi-
lirler. Ama biz, asla milletimizin kaderi ile 
kendi kaderimizi birbirinden ayıramayız. 
Biz asla ülkemize kaybettirerek kazanma-
nın hesabı içinde olamayız. Biz sadece parti 
sorumluluğuyla değil ülke sorumluluğuyla 
da hareket etmek durumundayız. Ülkemi-
ze, milletimize karşı sorumluluklarımız 
siyasetimizin temelidir.

Sevgili yol arkadaşlarım... 

Türkiye’nin meselelerini çözmek için bu-
radayız, bir aradayız. Türkiye, toplumsal 
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psikolojisi üzerinde sürekli başkalarının 
hesaplar yaptığı bir ülkedir. Başkalarının 
hesapları üzerinde komplo teorileri ürete-
rek bir yere varamayacağımıza göre bize 
düşen kendi sorumluluğumuzu hakkıyla 
yerine getirmektir. AK Parti, tam da bu me-
suliyeti yerine getirmeye çalışan bir siyasi 
harekettir. AK Parti, hiçbir zaman imtiyaz 
isteyenlerin partisi olmadı, bundan sonra 
da hiçbir zaman adalet yerine imtiyaz 
isteyenler bu çatının altında kendilerine 
yer bulamayacaktır. İddiamızın takipçisi 
olacağız. Milletin hukukunun takipçisi 
olacağız. Tıpkı bugüne kadar olduğu gibi. 
Hiçbir hukuksuzluğa göz yummayacağız. 

Belli ki, önümüzdeki süreç dikkatimizi da-
ğıtmak isteyenlerin sistematik saldırıları 
ile muhatap olacağımız bir süreç olacak. 
Ülkemizin gündemini saptırmak, partimi-
zin ilgisini ve dikkatini dağıtmak, iktida-
rımızın çalışmalarını akamete uğratmak 
isteyenlere asla fırsat vermemeliyiz. Ama-
cı ve hedefi olmayanlar, millete hizmet 
etmek gibi bir gayesi olmayanlar, bizi he-
deflerimizden saptırmak, amaçlarımızdan 
uzaklaştırmak için kendi minderlerine 
çekmek isteyebilirler. Meclis çalışmalarını 
yavaşlatmak, hükümetin ilgisini dağıt-
mak, siyaseti gerilimlere boğarak zayıflat-
mak da isteyebilirler. Kendi gündemlerine 
bizi mahkum ederek, kendi siyasi çekişme-
lerine bizi ortak ederek, hükümetimizin 
süratini kesmeye çalışabilirler.

Kim ne hesap yaparsa yapsın, biz kendi 
hedefimize doğru yol alacağız; hızımızı 
kesmeden, heyecanımızı azaltmadan, gü-
cümüzü dağıtmadan milletimize hizmet 

yolunda belirlediğimiz hedeflere ulaşma-
nın mücadelesi içinde olacağız. Provokas-
yonlara, tahriklere, polemiklere kapılma-
dan yol alacağız, işimize bakacağız. Atılan 
iftiralara, yapılan haksızlıklara karşı ise 
sağduyulu ve vakur bir şekilde gereken 
cevabı vereceğiz.

Unutmayalım ki, haklı olan her zaman 
güçlüdür. Kendi hakkını hukukunu koru-
yamayanlar milletin hakkını hukukunu 
hiç koruyamazlar. Bu yüzden serinkanlı 
bir şekilde karalama kampanyalarını da 
boşa çıkaracağız. Çok açık söylüyorum 
bize atılan çamurun üstümüzde izi kal-
maz, ama atanın ellerinde o çamurun izi 
kalır. Türkiye’yi sonu gelmez çatışmaların, 
polemiklerin, vehim senaryolarının elinde 
esir bırakmayız. Türkiye’den dikkatimizi 
çevirmemizi isteyenler, 81 vilayet ile gö-
nül bağlarımızı zayıflatmak isteyenler, 70 
milyonun hukukunu korumak için verdi-
ğimiz mücadeleyi gölgelemek isteyenler 
muratlarına eremeyecektir. 

Türkiye bugün AK Parti iktidarı saye-
sinde sadece ekonomi’de bir başarı elde 
etmemiştir, Türkiye, büyük uluslararası 
sorunlar karşısında kördüğümleri çözme 
yolunda hakemliği istenen, sözü dinlenen 
bir büyük siyasi aktördür. Bu itibarı, bu 
saygınlığı küçük sularda boğma girişim-
leri beyhude, boş çabalardır. AK Parti’nin 
temiz ve Ak hüviyetini kimsenin kirletme-
sine, lekelemesine izin vermedik, izin ver-
meyiz. 70 milyonun hukukunu savunan 
bir partinin kimseye diyet borcu olmadı-
ğına göre bizden yanlışa, bizden yolsuzlu-
ğun zerresine göz yummamızı kimse bek-
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leyemez. Kimse, bu büyük kadroya suçu 
mazur gören, suçluyu himaye eden bir if-
tira atamaz. Kaldı ki, Türkiye’de Kuvvetler 
Ayrılığı ilkesi egemendir. Yargının işini biz 
yapmıyoruz. Suç ile iftirayı tefrik edecek 
olan yargıdır. Bizim iktidarımızda imtiyaz 
talep eden kimse Ankara’da adamlarımız 
var diyemez.

Değerli arkadaşlar...

AK Parti olarak biz açıklığa ve şeffaflığa 
inanıyoruz. Parti ve hükümet olarak bütün 
uygulamalarımız da bunun açık ispatıdır. 
Herşey milletimizin gözleri önünde cere-
yan etmeli. Biz, bu konuda yapmadığımız 
hiç birşeyi diğer siyasetçilerden ve siyasi 
partilerden istemedik, bundan sonra da 
istemeyeceğiz. Kurulduğumuz günden bu 
yana AK Parti olarak hesaplarımızı inter-
nette yayınlıyoruz. İsteyen herkes girip ba-
kabilir. Hükümetimizin yolsuzluk ve rüş-
vetle mücadelede hem yasal düzenlemeler 
hem de icraat bakımından Türkiye’ye 
aldırdığı mesafe de objektif verilerle ölçü-
lebilecek durumundadır.

İşte Uluslararası Saydamlık Örgütü’nün 
yolsuzlukla mücadele sıralaması daha yeni 
açıklandı. 180 dünya ülkesini yoksulluk, 
devlet kurumlarının başarısızlığı ve rüşvet 
arasındaki bağ açısından değerlendiren 
endekste, biz işbaşına geldiğimizde Türki-
ye, 77’inci sırada yer alıyordu. AK partiyle 
birlikte Türkiye, basamakları üçer beşer 
atlayarak bugün 58’inci sıraya yükselmiş-
tir. Bu performansla da 180 ülke arasında 
yolsuzlukla mücadelede en başarılı ülkeler 
arasında sayılmaktadır. 

Bunu biz söylemiyoruz, bağımsız uluslara-
rası saydamlık örgütü, söylüyor. 6 yılda 19 
basamak atlayarak yolsuzlukla mücade-
lede en başarılı ülkeler arasına Türkiye’yi 
taşıdık. İnşallah ülkemizi kısa zamanda 
çok daha iyi seviyelere çıkarmayı da başa-
racağız. AK Parti’nin hesapları gibi benim 
mal beyanım da bildiğiniz gibi internette 
yayınlanıyor. Temiz ve dürüst bir siyase-
tin ön şartı, hiç şüphesiz hesap verebilir 
olmaktan geçiyor. İşte bizim hesaplarımız 
ortada. Buyursun, isteyen herkes, her 
vatandaşımız, her siyasi rakibimiz, girip 
baksın, bizi denetlesin.

Ancak siyasi rakiplerimizden de dürüst, te-
miz siyaset adına aynı şeffaflığı bekliyoruz. 
Onlar da buyursunlar parti hesaplarını in-
ternette milletimizin denetimine açsınlar. 
Anayasa mahkemesi kararıyla hesapların-
da usulsüzlük ve sahtecilik yapıldığı kesin-
leşen CHP de umarız bu çağrımıza olumlu 
yanıt verir. Bir daha siyaseti kirleten bu tür 
sahteciliklere izin vermez, açık ve şeffaf 
olarak hesaplarını ortaya koyar. Temiz ve 
dürüst bir siyaset için bunu samimiyetle 
arzu ettiğimizi söylemek isterim. Biliyor-
sunuz, Sayın Baykal’ın 2 yıl evvel başlattığı 
mal beyanı tartışmasında kendi iddiala-
rının altında kaldılar. Ben, mal beyanımı 
yasada öngörüldüğü şekliyle açıkladım. 
Ancak Baykal, kendi mal beyanının yarı-
sını bugünlere kadar sakladı, eşinin mal 
varlığını açıklamadı.

Nihayet, Genel Başkan Yardımcımız Den-
gir Mir Mehmet Fırat’ın ısrarcı takibi kar-
şısında Sayın Baykal, eşinin mal varlığını 
da açıklamak zorunda kaldı. Fakat bu sefer 
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de kendisine ait olan diğer yarısını sakladı, 
saklamakta da ısrar ediyor. Arkadaşlarımız 
günlerdir temiz siyaset adına soruyor: Sa-
yın Baykal, neden sürekli mal beyanınızın 
bir yarısını saklıyorsunuz? Eşinizin 2006 
yılındaki mal beyanı ile sizin bugünkü mal 
beyanınızı neden kamuoyumuza açıkla-
mıyorsunuz, ya da açıklayamıyorsunuz? 
Yoksa birşeyler mi saklıyorsunuz? Bu basit 
soruya cevap vermek yerine sürekli bazı 
bahanelerin arkasına saklanması, Sayın 
Baykal’ın mal beyanıyla ilgili durumu ka-
muoyumuzda ciddi kuşkular uyandırıyor. 

Bu kez arkamıza saklanmasına, konuyu 
saptırmasına izin vermeyeceğiz. Biz AK 
Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da ak siyaseti savunmaya 
devam edeceğiz. Bunun nasıl bir sorumlu-
luk olduğunu çok iyi biliyoruz, gereklerini 
de öncelikle biz kendimiz yerine getiri-
yoruz. Herkes ülkeyi yöneten bir parti ve 
kadroları olarak bizden hesap sorabilir. 
Aynı açıklığı ve şeffaflığı, ülke yönetimine 
talip siyasi rakiplerimizden de bekliyoruz, 
beklemeye devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar...

Bakınız yeni bir yasama yılının başındayız. 
Bu yasama yılında da Türkiye’nin kazanç 
hanesine kaydedilecek bir dönem olacak-
tır. İnanıyorum ki, Avrupa Birliği hedefi-
mize daha çok yakınlaşacağız. Refah, hu-
zur, adalet ve kalkınma hedeflerimizi daha 
çok gerçekleştireceğiz. Unutmayalım ki, 
Avrupa Birliği hedefi bizim için dönemsel, 
konjönktürel bir hedef değildir. Avrupa 
Birliği, devletimizin politik istikameti ola-

rak belirlenmiş, emin adımlarla yürüdüğü-
müz bir milli hedeftir.

Birilerinin iddia ettiği  gibi  Avrupa 
Birliği’ni bir iç siyaset malzemesi olarak 
görseydik, birilerinin karartma çabaları 
gibi taktik bir stratejinin malzemesi gibi 
baksaydık bugüne kadar 6 tane Uyum 
Paketi’ni hayata geçirmezdik. Soruyorum, 
İnsan Hakları ve Özgürlükleri bahsinde 
AK Parti’nin ürettiği siyaseti bu partiden, 
bu kadrodan başka kim hayata geçirebilir-
di? Son altı yıldır her Bakanlar Kurulu top-
lantısının değişmez, sabit gündem konula-
rının birincisi Avrupa Birliği değil midir?

Türkiye’yi ikinci lig bir ülke olmaktan 
çıkarıp AB müzakere sürecini başlatan 
iktidar bizim iktidarımız değil miydi de 
AK Parti’nin AB yolunda ağırdan aldığını, 
reformları yavaşlattığını iddia ediyorlar. 
Bakınız, AB Uyum Süreci kapsamında 
100’ün üzerinde yeni düzenleme Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde-
dir. Ekonomimizi daha rekabetçi, daha 
dayanıklı bir çizgiye getirmek üzere Türk 
Ticaret Kanunu’nda yapacağımız reform 
başta olmak üzere bu yolda yeni atılım içi-
ne giriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanımızın Parlamento çatısı altındaki 
bütün partilere yaptığı uzlaşma çağrısı 
Türkiye’nin itibarına itibar katmak için 
atılmış bir adımdır.

Bu uzlaşma çağrısına cevap vermemek 
inanın kimsenin hayrına değildir. Uzlaş-
maya hayır diyenler, daha içeriğini gör-
meden, bilmeden ne yapmak istiyorlar. 
Soruyorum, mesela Türk Ticaret Kanunu 



92

Recep Tayyip ERDOĞAN

neden Türkiye’nin dünya ile rekabetinde 
elini kolunu bağlasın? Bunun izahı nedir? 

Değerli arkadaşlar...

Evet, yeni dönemin en karakteristik özelliği 
reform çıtasını yükseltmek olacaktır. Zira 
Türkiye’nin gelecek vizyonu değişimdir, 
özgürlüktür, adalettir. Türkiye’nin perspek-
tifi, Türkiye’nin ana istikameti 70 milyonun 
huzurudur. Türkiye’nin gündemini bir 
kaşık suda boğmak isteyenler bu reformist 
iktidarın iddialarını gölgelemeye yetmez. 
Kamplara bölünmenin kolaycılığını iyi bili-
yoruz. 70 milyonun derdini omuzlamanın 
ne kadar ağır bir yük olduğunu da iyi biliyo-
ruz. Şartlar ne olursa olsun, bu yoldan, bu 
sorumluluk şuurundan vazgeçmeyeceğiz. 
Siyaseti kamplara bölenler, Türkiye’ye tam 
yarım asırlık bir zaman kaybettirdi. 

AK Parti iktidarı enerjisinin büyük bir bö-
lümünü yarım asırlık kayıpların telafisine 
harcadı. Türkiye gücünü birleştirdi ki, o 
sakat, o kirli, o lekeli siyaset biçimleri bir 
daha Türkiye’nin ayağına zincir vurmasın. 
Burada büyük bir mücadele yürütüyoruz. 
Yürüttüğümüz mücadele bir reyting mü-
cadelesi değil, bir oy mücadelesi değil, 
bir taraftar toplama mücadelesi değildir. 
AK Parti’nin sizlerin yürüttüğü mücadele 
Türkiye’nin kaderiyle, milletimizin mu-
kadderatıyla ilgili bir mücadeledir. Kafkas-
ya’daki ağırlığınız, Ortadoğu’daki ağırlığı-
nız, Avrupa Birliği’ndeki ağırlığınız, asırlık 
meseleler karşısındaki ağırlığınız kadar 
siyaset üretebilir, çözüm üretebilirsiniz. 
AK Parti milletimizin büyük hedefleri ve 
yüksek idealleriyle özdeşleşmiştir. 

Bu gerçeği aklımızdan bir an için bile çı-
karmayacağız. Siyasi rotamızı asla milleti-
mizin gösterdiği istikametin dışındaki bir 
istikamete çevirmeyeceğiz. Milletimizin ön-
celiklerini, gün gelecek siyasi menfaatleri-
mizin aleyhine de olsa kendi önceliklerimiz 
bileceğiz. Çünkü bizim siyaset sahnesinde 
bulunmaktan muradımız kendimize siyasi 
ikbal sağlamak değil, ülkemize ve milleti-
mize hizmet etmektir. Şimdi küresel çalkan-
tıların yaşandığı bir dönemde Türkiye’ye 
inanarak, Türkiye’ye güvenerek yolumuza 
devam ediyoruz. Biliyoruz ki bizim bu bir-
lik ve beraberliğimiz devam ettikçe önümü-
ze aşamayacağımız bir zorluk çıkmayacak. 
Bu ülkeyi muasır medeniyet seviyesinin 
ötelerine taşıyacağımızı büyük bir inançla, 
büyük bir samimiyetle söylüyoruz. Bu mil-
let bizim yapamayacağımız işlerin sözünü 
vermeyeceğimizi de zaten biliyor.

Değerli arkadaşlarım...

Önümüzdeki dönem Türkiye için yapıla-
nın üstüne koyma, başarılanın yerine yeni 
hedefler belirleme dönemidir. Başkaları 
ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, 
demokrasiyi seviyesiz tartışmaların, göl-
ge siyasetlerinin malzemesi olmaktan 
çıkarmamız lazım. Siyaseti ayıplarından 
arındırmamız, TBMM çatısı altında bu-
lunuyor olmanın onurunu bundan önce 
olduğu gibi yine hakkıyla, layıkıyla taşı-
mamız lazım. Yeni yasama yılında meclisi 
çalıştırmamak, meclisin huzurunu kaçır-
mak, uzlaşma kanallarını kapatarak işleri 
yokuşa sürmek, daha çok gerilim üretmek 
isteyenler olabilir. Bu yüzden bize düşen 
itidali elden bırakmamaktır. 
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Etnik siyaset güdenlerin tahriklerine alet 
olarak onların istedikleri konuma düş-
mek yerine doğru bildiğimiz noktada, 
sağduyu ve itidalin tarafı olmaya devam 
etmeliyiz. Ana muhalefetin gerilim ürete-
rek çalışmaları aksatma taktiklerine alet 
olmamalıyız. Meclis çalışmalarına azami 
düzeyde katılmalı, bir ve bütün olarak Ak 
Parti grubunun tüm enerjisiyle işinin ba-
şında olduğunu göstermeliyiz. Bu yasama 
yılında meclise devam konusuna daha 
büyük bir önem vereceğimizi bilmenizi is-
terim. Meclis çalışmalarını aksatmayarak, 
Türkiye’nin yetmiş milyon insanının hak-
kını, hukukunu korumamız, gözetmemiz 
lazım. Meclis grubu olarak, hükümet ola-
rak, genel merkez olarak tam bir uyum ve 
koordinasyon içinde daha üretken ve aktif 
bir dönem geçirmemiz, hizmet çıtasını bi-
raz daha yükseltmemiz lazım.

Bu ülkede, hele de bu küresel şartlarda 
siyasi hedeflerini Türkiye’yi istikrarsızlaş-
tırmak üzerine kuranlar olabilir. Bilsinler 
ki bu ülkede siyaset de, demokrasi de, 
huzur ve istikrarımız da sahipsiz değil... 
Bu ülkenin insanları bu köhne anlayışla-
rı, bu kriz siyasetlerini çoktan aştı. Bizim 
bu ülkenin geleceği için çalışan, üreten, 
heyecanlanan hiç kimse ile bir problemi-
miz yok. Biz insanlarımızı sahip oldukları 
değer yargılarıyla, inanç ve kültürleriyle, 
siyasi tercihleriyle asla yargılamıyoruz. 
Türkiye’de yaşayan yetmiş milyon insanı-
mıza aynı yakınlıktayız, hepsine hizmeti 
mukaddes bir görev biliyoruz. Türkiye’nin 
birlik ve beraberliğine, insanlarımızın dost 
ve kardeşliğine büyük değer veriyoruz, ge-
leceğimizi bu bütünlükte görüyoruz.

Değerli arkadaşlar... 

Ö n ü m ü z d e k i  h a f t a  Tü r k  S i l a h l ı 
Kuvvetlerimiz’in sınır ötesi harekatına 
izin veren tezkere Genel Kurul’da görüşü-
lecek. Tezkere, durup dururken hüküme-
timizin attığı bir adım değildir, terör örgü-
tünün kanlı eylemleri sonrasında ortaya 
çıkan bir ihtiyacın neticesidir. Ülkemize ve 
milletimize büyük zararlar veren terör ör-
gütüne karşı yürüttüğümüz etkin mücade-
leyi önümüzdeki dönemde de sürdürmek 
durumundayız. 

Terörizmle mücadelenin çok boyutlu ol-
duğunu; hukuki, siyasi, ekonomik ve sos-
yal alanlarda bazı tedbirler geliştirilmesi 
gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu çerçevede 
bataklığı kurutmak için geçen altı yılda 
çok önemli mesafeler aldık. Terörizme 
karşı yürüttüğümüz çok boyutlu mücade-
leye paralel olarak terör örgütüyle müca-
deleye de devam etmek durumundayız. Bu 
çerçevede, uluslararası hukuktan doğan 
haklarımızı kullanmak ve uluslararası hu-
kuk çerçevesinde gerekli tedbirleri almak 
üzere tezkereyi Bakanlar Kurulumuz’da 
imzalayarak Meclis’e sevk ettik. 

Grubumuz ve Meclisimiz inanıyorum ki, 
bu konuda ortak bir irade ortaya koyacak-
tır. Biz dün olduğu gibi bugün de bu tezke-
renin kullanılmasına gerek kalmamasını 
samimiyetle temenni ediyoruz. Ancak te-
rörle mücadele konusunda Türkiye’nin ka-
rarlı ve tavizsiz davranacağını herkesin de 
bilmesi, anlaması lazım.... Geçen yıl tezke-
re görüşmelerinde bazı hususları özellikle 
vurgulamış ve demiştik ki; “Muhtemel bir 
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sınırötesi harekatın hedefi sadece terör 
örgütüdür. Kimse tezkerenin arkasında 
başka bir amaç ve hedef aramamalıdır. 
Irak bizim, komşumuzdur; oradaki insan-
lar bizim kardeşlerimiz, akrabalarımızdır, 
daha düne kadar her türlü sorunlarında 
yardımcı olduğumuz insanlardır. Böyle bir 
harekat ne sivil insanlara yönelik olacak-
tır, ne de Irak’ın siyasi birlik ve bütünlüğü-
ne yönelik olacaktır. Biz dün olduğu gibi, 
bugün de Irak’ın toprak bütünlüğüne ve 
siyasi birliğine büyük önem veriyoruz.”

Geçen bir yıllık zaman zarfında bu hassa-
siyetleri en üst düzeyde gözettiğimiz orta-
dadır. Belirlediğimiz amaçların dışına çı-
kılmamıştır, aksi söylem ve propagandalar 
boşa çıkmıştır. Tezkereyi aynı hassasiyetle 
değerlendireceğimizden kimsenin şüphesi 
olmamalıdır.

Değerli arkadaşlar...

Sözlerimi bitirirken hepinizi yürekten 
selamlıyorum. Yolunuz açık, bahtınız açık 
olsun. Türkiye için, hukuk için, adalet için 
omuz omuza yürüttüğümüz bu mücadele-
de daima, ama daima yüzünüz ak olsun. 
Yeni yasama yılı demokrasimize, parla-
mentomuza, milletimize hayırlı olsun. 
Sizleri sevgiyle selamlıyor, hepinize mutlu, 
huzurlu nice bayramlar diliyorum. 
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Değerli arkadaşlar, hepinizi en kalbi duy-
gularımla selamlıyor, grup toplantımızın 
hayırlı olmasını diliyorum.

Yüreklerinizin ne kadar yanık olduğunu, 
hüznünüzün ne kadar büyük olduğunu 
biliyorum. Sözlerimin başında Türkiye’nin 
hudut boylarında bir bayram ertesi topra-
ğa düşen aziz şehitlerimize, Aktütün’de o 

yüksek mertebeye ulaşan 17 yavrumuza 
Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, 
milletimize sabır ve metanet diliyorum. 
Yüce milletimizin başı sağ olsun. Yaralıla-
rımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.

Bu acı vesile ile, bu millete, bu vatana, bu 
toprağa kasteden teröristlere karşı 70 mil-
yon insanımızın yüreğinin bir ve beraber 
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olduğunu bir kez daha ilan ediyoruz. Bu 
acıyı dindirmek için, bu ateşi söndürmek 
için açık seçik söylüyorum: Bütün ihti-
laflarımızı bir tarafa bırakır, bir ve bütün 
oluruz. Bütün farklılıklarımızı bir tarafa 
bırakır, bir ve bütün oluruz. Bütün acıları 
unutur, milletçe bir ve bütün oluruz. Biz, 
mukaddesat düşmanı, can düşmanı, hayat 
düşmanı, masumiyet düşmanı bu terör 
örgütü yüzünden ne kardeşliğimizden, ne 
inancımızdan, ne mukaddeslerimizden, 
ne birliğimizden, ne bütünlüğümüzden 
vazgeçeriz.

Kardeşliğimize, muhabbetimize, sevgimi-
ze, dayanışma ruhumuza, ülke bütünlü-
ğümüze, medeniyet iddiamıza kasteden 
hainler, bu topraklardan er veya geç tecrit 
olacaktır. Millet olarak terörün hedefinin 
sadece cephedeki gencecik Mehmetçikle-
rimiz olmadığını, bu milletin asırlardır za-
yıflamayan millet olma bilinci, dostluk ve 
kardeşlik direnci olduğunu fark etmeli ve 
bu gerçeği dünyaya haykırmalıyız. Yetmiş 
milyon insanımızın böyle menfur olaylara 
bakınca, eli kanlı terör örgütünün ardında 
en az o kadar kirli başka zihinlerin, odakla-
rın, güçlerin bulunduğunu artık görebildi-
ğini en gür sesimizle hep bir ağızdan ifade 
etmeliyiz.

Bu menfur saldırının hedefi milletimizin 
birlik beraberliği, insanlarımızın asırlar 
öncesinden bugünlere taşıdığı dostluk ve 
kardeşlik hukukudur. Bu menfur saldırı-
nın hedefi Türkiye’nin çok büyük bedeller 
ödeyerek kazandığı huzur ve istikrarıdır. 
Bu menfur saldırının hedefi, Türkiye’nin 
bölgesinde oynadığı barışçı ve yapıcı dip-

lomatik gayretlerdir, Türkiye’nin artan 
önem ve itibarıdır. Çünkü bu dünyada 
maalesef çatışmalardan, savaşlardan, acı-
lardan beslenenlerin sayısı hiç de az değil... 
Varlığını istikrarsızlıklara, huzursuzlukla-
ra borçlu olanlar hiç de az değil...

Türkiye’nin bugün yürüdüğü istikameti 
beğenmeyenlere, bu istikameti değiştir-
mek isteyenlere buradan en açık biçimde 
ifade ediyorum: Bu istikamet milli irade-
nin gösterdiği istikamettir ve arkasında 
yetmiş milyonluk milletimiz vardır. Bu 
iradeyi kırmayı, bu istikameti değiştirmeyi 
umanlar, beyhude bir çaba içinde oldukla-
rını bilmelidirler. Bu milletin hissiyatını 
zayıflatabileceklerini, bu ülkenin insan-
larının birbirine bağlılığını zedeleyebile-
ceklerini zannedenlerin kaçınılmaz sonu 
hayal kırıklığıdır.

Sözün anlamının azaldığı, konuşabilme-
nin güçleştiği bir zamanda milletimizin 
hissiyatına tercüman olabilmek adına 
birkaç şey söylemek zorundayım. Kimin 
ne dediğine dikkat ediyoruz, bütün seslere 
kulak veriyoruz. Bizim gibi düşünmese de, 
çözüm yolu bizimki gibi olmasa da vicdan 
ve merhamet sahibi herkesin fikrini baş 
tacı ediyoruz. Terörist karşısında, terörizm 
karşısında tek yürek olmayanlar kendi vic-
dansızlıklarına yansınlar. Şehit kanlarını, 
yüreği yanan annelerin feryadını duyma-
yanlar kendi merhametsizliklerine yansın-
lar. Bu millet, bu ülke, bu vatan birdir ve 
bütündür. Bu bütünlüğü zedeleyecek bir 
zehirli ideoloji, ayrılıkçı bir emel burada 
barınamaz.
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Türkiye’nin medeniyet çıtasını yükselttiği, 
demokrasi çıtasını yükselttiği her zaman 
bu ülkenin kalkınma iddiasına zincir vur-
mak için kullanılan uluslararası bu taşeron 
örgüt en geniş anlamda yalnızlaşacaktır, 
izole edilecektir, etkisizleştirilecektir. Evet, 
Türkiye uzun yıllardır bölücü terör örgütü 
ile mücadele etmektedir. Bu mücadele ke-
sintisiz devam edecektir. Terör örgütünün 
amacı uzun yıllara varan bir mücadeleyle 
yılgınlık ve bitkinlik oluşturmak, amaçla-
rını gerçekleştirebilecek bir psikolojik or-
tam üretmektir. Hükümetimiz, bu amacın 
ve planın farkındadır, tüm kurumlarımızla 
uyum içinde, uzun soluklu bir şekilde, ka-
rarlılığından taviz vermeden mücadelesini 
sürdürecektir. Millet olarak, bir ve beraber 
durarak, omuz omuza vererek, nifaka, fit-
neye zerre kadar prim vermeyerek bu kirli 
oyunu bozacağız.

Değerli arkadaşlar...

Terör karşısında ortaya koyabileceğimiz en 
doğru tavır, akl-ı selimimizi muhafaza et-
mek, tepkisel davranmamaktır. Zira tepkisel 
davranışlar ve söylemler, terörün varmak 
istediği amaca hizmet edebilir. Millet ola-
rak, toplum olarak, terör sorunu karşısında 
rasyonel bir tavır geliştirme becerisini gös-
termeliyiz. Hiçbir toplumsal mesele, tepkisel 
tavırlarla çözülemez; toplumsal meselele-
rimizi çözmemizin yegâne yöntemi, akl-ı 
selim çizgisinde yürümek, sağduyuyu elden 
bırakmamaktır. Terörün ana amacı, toplu-
mu yılgınlığa sevketmek, toplumsal birlikte-
liği zedelemek, hayatın normal akışını zaafa 
uğratmaktır. Söylemlerimizle ve eylemleri-
mizle bu amaca hizmet etmemeliyiz.

Bunu söylerken, terörü üreten toplumsal 
dinamikleri ve bir bütün olarak devletin 
terörle mücadele pratiğini tartışmayalım, 
bunlar üzerinde konuşmayalım demek 
istemiyorum. Makûl ve serbest bir tartış-
ma olmadan meselelerimizi çözemeyece-
ğimiz de aşikârdır. Burada önemli olan, 
makûliyeti kaybetmemek, tartışmanın akıl 
dairesinde yürümesini sağlamaktır. Düş-
manlık üreten, bu toplumun kardeşliğini 
zedeleyen söylemler, ancak terör odakları-
na hizmet edebilir. Bu ülkenin, bu milletin 
kardeşliğini öne çıkaran, tarihimize, mede-
niyetimize yakışan bir dille konuşmalıyız. 
Dilimizdeki kardeşliğe, birlikteliğe halel 
getirirsek, işte o zaman istemeden toplum-
sal barışımızı zaafa uğratırız. Daha da vahi-
mi, millet olma iddiamızı yaralarız. Bütün 
vatandaşlarımız, millete mensubiyet duy-
gusu içinde davranmaya, düşmanlık niyet-
lerini boşa çıkarıp kardeşliği pekiştirmeye 
hassasiyet göstermelidir.

Türkiye’nin terör karşısındaki duruşu 
hiç kimse tarafından yanlış anlaşılmasın. 
Terörle mücadele konusunda hükümeti-
mizin kararlı iradesi tamdır. Türkiye’nin 
bugüne kadar sürdürdüğü vakur duruş 
aklıselime yaslanmış olmasındandır. Aklı 
selime dayanan duruşumuzu sonuna 
kadar sürdüreceğiz. Türkiye’nin sabrını, 
metanetini, vakarını yanlış yorumlayan-
lar, bunun bir acz olduğunu zannedenler 
bugün değilse yarın yanıldıklarını anla-
yacaklardır. Akan kanı durdurmak için 
yeni ne tedbir gerekirse alıyoruz, alacağız. 
Uluslararası hukuktan doğan haklarımızı 
hukuk çerçevesinde kalmaya azami özen 
göstererek kullanacağız. 
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Türk Silahlı Kuvvetlerimiz’in sınır ötesi 
harekatına izin veren tezkere Türkiye Bü-
yük Millet Meclisimiz’in gündemindedir. 
Meclisimiz inanıyorum ki, yarınki görüş-
melerde Türkiye’nin terörle mücadelesin-
de kararlı iradesini ortaya koyacaktır. Zira, 
terörle mücadele konusu bir milli mese-
ledir, bir devlet ve millet meselesidir. Bu 
mesele her zaman olduğu gibi bugün de 
tüm siyasi partilerin ve kurumların ortak 
duruşunu gerektiren bir meseledir. Bize 
düşen Meclis çatısı altında terörle mücade-
lede ortak irademizi sergilemektir. Bütün 
siyasi partilerimizin bu hassasiyete sahip 
olduğunu düşünüyorum. 

Mehmetçiğimizin hayatına kastedenlerin 
bu ülkeye, bu millete açık bir düşmanlık 
içinde oldukları ortadadır. Masum halkın 
kanını dökenlerin, milletin huzur ve gü-
venliğini tehdit edenlerin, devlete silah 
çekenlerin bu ülkeye, bu topluma, bu mil-
lete, bu devlete düşman oldukları açıktır. 
Keza, terör örgütüne “terörden vazgeç” 
diyemeyenlerin, bize “terör örgütünün 
adresini çökertmekten vazgeç” demeleri 
de mümkün değildir. Gün, birlik ve bera-
berlik günüdür. Gün, bütün provokasyon-
ları bertaraf ederek yalnız terör örgütüne 
değil, terör örgütünü bir maşa, bir taşeron 
olarak kullanan zehir tacirlerine de birlik 
ruhumuzu gösterme günüdür. 

 Teröre verilecek en büyük cevap milleti-
mizin bir bütün olarak birlik-beraberlik 
ve kardeşlik örneği ortaya koymasıdır. 
Biz, birlik ve beraberliğimizi, toplumsal 
bütünlüğümüzü korudukça, birbirimize 
şüpheyle değil, sevgiyle, güvenle, kardeş-

likle baktıkça terör tecrit olacak, terörizm 
zemin bulamayacaktır. Bütün dikkatimiz-
le, bütün özenimizle milletimizin birlik 
ruhunu korumaya çalışıyoruz. Ülkemiz 
demokrasiden bir tek geri adım atmadan, 
insan hak ve hürriyetlerinden bir tek geri 
adım atmadan, terörün en çok arzuladığı 
kalkınma iradesini geriletmeden yürüyü-
şüne devam edecektir.

Değerli arkadaşlar...

Tezkere ile ilgili birkaç hassasiyetimizi 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Uluslararası 
antlaşmaların gereği olarak bugüne kadar 
yapılmış, suçluların iadesi gibi uluslar ara-
sı yükümlülükler muhataplarımız tarafın-
dan uygulanmış olsaydı belki bu noktaya 
hiç gelinmezdi. Muhtemel bir sınırötesi 
harekatın hedefi daha önce olduğu gibi 
sadece ve sadece terör örgütüdür. İhtiyaç 
olması halinde ve en iyi neticeyi alacak 
şekilde, doğru zaman ve zeminde gereken 
bir yıldır nasıl yapılıyorsa, yine yapılacak-
tır.

Kuşkusuz Irak, bizim komşumuzdur; ora-
daki insanlar bizim kardeşlerimiz, akra-
balarımızdır, ne zaman başları dara girse 
bizleri yanlarında bulmuşlardır. Geçen yıl 
tezkere görüşmelerinde söylemiştim, şim-
di bir kez daha açıkça söylüyorum; ihtiyaç 
olması halinde böyle bir harekat ne sivil 
insanlara yönelik olacaktır, ne de Irak’ın 
siyasi birlik ve bütünlüğüne yönelik ola-
caktır.

Biz dün olduğu gibi, bugün de Irak’ın 
toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine 
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büyük önem veriyoruz. Ancak şunu da 
görmemiz gerekiyor: Herkes terör kar-
şısındaki durumunu netleştirmeli ve 
tavrını ortaya koymalıdır. Terörle arasına 
mesafe koyamayanların terörle mücade-
leden olumsuz etkilenmesi her zaman 
için kaçınılmazdır. Bölge halkımız nasıl 
her geçen gün terörle arasına kalın bir 
duvar örüyorsa, bölge ülkeleri de terör 
örgütüyle arasına kalın bir duvar örmeli, 
net bir tavır ortaya koymalıdır. 

Bu herkesin kendi menfaatinedir. Kuzey 
Irak bölgesel yönetiminin de geçmişte za-
man zaman olduğu gibi terörist unsurlara 
karşı bizimle işbirliği yapması en doğru 
yoldur. Çünkü terör örgütü bölgesel bir hu-
zursuzluk ve gerilim kaynağı olarak her-
kes için bir sıkıntı sebebidir. Türkiye terör 
konusunda nefsi müdafaa durumundadır. 
Herkes bu durumu iyi anlamalı, terörizm-
le ve terörle mücadelesinde Türkiye’nin 
yanında yer almalıdır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz’in sınır öte-
si harekatına izin veren tezkere Genel 
Kurul’da yarın görüşülecek. Grubumuz ve 
Meclisimiz inanıyorum ki, bu konuda or-
tak bir irade ortaya koyacaktır. Tezkereyi 
aynı hassasiyetle değerlendireceğimizden 
kimsenin şüphesi olmamalıdır. Böylece 
Meclisimiz’in geçen yıl verdiği yetkiyi bir 
yıl daha uzatmış oluyoruz. Geçen bir yıl 
zarfında gerek kara gerek hava harekat-
larımız bütün dünyanın takdir ettiği bir 
titizlikle yürütülmüş ve hedefteki terör 
yuvaları sivil kayıplara yol açmaksızın et-
kisiz hale getirilmiştir. Tezkerenin hedefi 
ve amacıyla ilgili yayılan söylentiler boşa 

çıkmış, Türkiye büyük bir devlet ciddiye-
tiyle ve sorumluluğuyla deklare ettiği has-
sasiyetleri özenle korumuştur.

Öte yandan bu süreçte beş kulvarda yo-
ğun ve etkin bir diplomasi yürüttük. Irak 
merkezi hükümetinin, komşu ülkelerin, 
ABD’nin, AB’nin, BM ve Arap Birliği baş-
ta olarak bütün uluslararası kurum ve 
kuruluşların desteğini temin ettik, askeri 
harekatın uluslararası meşruiyyet içinde 
hedefine ulaşmasını sağladık. Ülkemize 
yönelik terör faaliyetleri karşısında son 
derece geniş bir bölgesel ve küresel destek 
cephesi oluşturduk. Hükümetimiz ile Irak 
merkezi hükümeti arasında karşılıklı gü-
vene dayalı yakın bir işbirliği mekanizma-
sı tesis ettik. Askeri, siyasi ve diplomatik 
çok yönlü çalışmalarımız neticesinde terör 
örgütü destek ve mevzi kaybetmeye başla-
dı, giderek izole konuma geldi. 

Terörizmle mücadelede başından bu yana 
uluslararası zeminde en güçlü konuma 
ulaştık. Silahlı Kuvvetlerimiz’in gerçek-
leştirdiği operasyonların terör örgütüne 
hem maddi kayıp verdirdiği, hem de psi-
kolojik çöküntüye sebep olduğu aşikardır. 
Kırılma süreci yaşayan terör örgütünün bu 
tür eylemlerle psikolojik destek arayışına 
girmesi beyhudedir. Askeri operasyonlar 
sürerken, terörün istismar ettiği olumsuz 
şartların giderilmesi, terörün halk desteği-
nin kesilmesi, devlet millet kaynaşmasının 
artırılması için de yoğun şekilde çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. 

Terör örgütü ve terörizm karşısında psi-
kolojik, siyasi, ekonomik, diplomatik ve 
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askeri unsurlardan oluşan, kendi içinde 
bütünlük arz eden bir strateji çerçevesinde 
hareket ettik, çok yönlü olarak çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Tüm kurum ve 
kuruluşlarımız, bakanlıklarımız mesele-
nin her boyutuyla ilgili çalışmalarına hız 
vermiş durumdadır. Terörle Mücadele 
Yüksek Kurulu veya Milli Güvenlik Kuru-
lu toplantıları sebebiyle her ay üst düzeyli 
değerlendirmelerle terörle mücadeledeki 
koordinasyonumuzu ve yürütülen çalış-
maları ele alıyoruz.

Terörle mücadele konusunda bugüne 
kadar her türlü ihtiyacın giderilmesi, her 
türlü gereksinimin karşılanması yönünde 
irade ortaya koyduk. Bundan sonra da aynı 
hassasiyetle tüm ihtiyaçları karşılamaya, 
gereken adımları kararlılıkla atmaya de-
vam edeceğiz. Tezkerenin ciddi bir “cay-
dırıcılık etkisi” olduğu unutulmamalıdır. 
Temennimiz, elbette operasyonlara ihti-
yaç kalmamasıdır. Ancak her devlet gibi, 
ülkesine ve milletine karşı savaş açan bir 
örgüte karşı gerektiğinde askeri tedbirlere 
başvurmak kaçınılmaz bir görevdir. Geçen 
yıl tezkerenin kabul edilmesiyle gerek Irak 
merkezi yönetimi ve Kuzey Irak yerel yö-
netiminin, gerek uluslararası toplumun ve 
ABD’nin meselenin ciddiyetini daha iyi an-
lamaya başladığının görülmesi, tezkerenin 
olumlu bir sonucu olmuştur. 

ABD ile başarılı bir istihbarat içinde ol-
duğumuzu vurgulamak durumundayım. 
Terörist örgütün mali, lojistik, siyasi ve 
psikolojik desteğinin kesilmesi için tüm 
ülkeler samimi bir gayret içinde olmalı, 
net bir tutum takınmalıdır. Özellikle müt-

tefiklik ilişkisi içinde olduğumuz dost ül-
kelerden beklentimiz açıktır. Bu beklenti-
nin zaman geçirmeksizin karşılık bulması, 
küresel terörle mücadeledeki samimiyet 
ve kararlılığın göstergesi olması açısından 
da anlam taşıyacaktır.

Değerli milletvekilleri...

Zaman zaman yaşadığımız müessif ha-
diselerin, önümüze çıkarılan birtakım 
engellerin gölgelemesine asla izin verme-
memiz gereken bir gerçek var... O gerçek 
Türkiye’nin doğru bir istikamette hedef-
lerine kararlılıkla yürüdüğü ve yürümeye 
de devam edeceğidir. Bu istikamet millet 
iradesinin belirlediği istikamettir, bu isti-
kamette ilerleme kararlılığımızın en bü-
yük dayanağı da yine milletimizin değişim 
iradesidir. 3’üncü yasama yılının başında, 
millet iradesini siyasetimizin yegane reh-
beri, kılavuzu, dayanağı görmeye devam 
edeceğimizi bir kere daha en gür biçimde 
söylemek istiyorum.

Daha önce olduğu gibi bugün de en büyük 
hassasiyetimiz, duvarlarında “Hakimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir” şiarının yazılı 
bulunduğu ve millet iradesinin tecelli 
ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hu-
kukuna riayet etmek, bu hukuku sadakatle 
korumaktır. Türkiye Büyük Millet Mecli-
si, tıpkı kurulduğu günlerde olduğu gibi 
milletimizin istiklalinin ve geleceğinin 
teminatı olmaya devam edecektir. Bu çatı 
altında milletimizi temsil etme onurunu 
ve sorumluluğunu taşıyan her arkadaşı-
mın bu duyguda birleştiğinden en ufak bir 
şüphe duymuyorum.



101

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-5

Türkiye’yi son altı yılda ağır felaketlerden 
çıkarıp aydınlığa kavuşturan, krizlerden 
alıp huzura ve istikrara ulaştıran büyüt 
atılımın mimarı milletimizdir, millet ira-
desinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’dir. Bugünden sonra da milletimi-
zin yaşadığı her zorluğun, her sıkıntının, 
ülkemizin önüne çıkan her engelin, her 
tehdidin çaresini, çözümünü, hallini mille-
timizden aldığımız yetkiyle bu çatı altında 
aramaya ve bulmaya devam edeceğiz. Bu 
kararlılıkla yeni yasama yılının ülkemiz 
ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni 
ediyorum.
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Değerli arkadaşlar, hepinizi en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum.

Bir hafta önce, bu kürsüden, toplumsal 
birliğimize ve kardeşliğimize halel getiren 
söylemlerden kaçınmamızın gereğini vur-
gulamış, kardeşliğimizi esas alan bir dil ile 
konuşmaya özen göstermemizin önemini 
belirtmiştim. İçinde bulunduğumuz haf-

tanın Ahilik, yani Kardeşlik Haftası olması 
dolayısıyla bugün bir kez daha kardeşliği-
mizin önemini vurgulayacağım.

Biliyorum ki, bu ülkede eski siyaset erbabı 
bir çok toplumsal dinamiği, bir çok temel 
kavramı aşındırdığı gibi ne yazık ki kar-
deşlik kavramını da aşındırdı. Ama biz, 
sözünün eri olmayan, sözünün arkasında 
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durmayan, sözü aşındıran siyasetçilerden 
değiliz. Biz, bu ülkede 70 milyonun bin yıl-
dır kardeş olduğuna yürekten inanıyoruz. 
Sadece kardeş olduğumuzu ilan etmekle 
kalmıyoruz, bütün icraatımızla bunu ispat 
ediyoruz. Adaletin ve kalkınmanın bu ül-
kenin her bölgesinin her insanının hakkı 
olduğuna inanıyoruz. 

Ahiler şehri Kırşehir’i bizim kılan maya, 
Diyarbakır’ı, Hakkari’yi bizim kılan öz, 
İstanbul’u, Bursa’yı, Trabzon’u, Konya’yı, 
İzmir’i kuşatan ruh aynı mayadır, aynı öz-
dür, aynı ruhtur. Malazgirt’te, İstanbul’un 
fethinde, Çanakkale’de, İstiklal mücadele-
sinde bir ve beraber olduğumuz gibi bugün 
de kıblemiz bir, bayrağımız bir, istiklalimiz 
birdir. Biz, birbirimizin velisiyiz, birbirimi-
ze emanetiz. Biz, okulda aynı sıralarda otu-
rurken, öğrenci yurdunda aynı ranzalarda 
uyurken, sofrada ekmeğimizi bölüşürken, 
hudut boylarında vatanı beklerken, kara-
kolda nöbet tutarken, fabrikada işçi olarak 
çalışırken, şehir merkezlerinde yan yana 
esnaflık yaparken birbirimizin hukukuna 
riayet eden kardeşleriz, vatandaşlarız.

Gerçek kardeşleriz biz. Birbirimizin malı-
na, canına, hukukuna sonuna kadar riayet 
eder, nifak tohumları ekmek isteyenlere 
safımızda asla yer vermeyiz. Türkiye’nin 
arızi meselelerine bu kuşatıcı pencereden 
bakamayanlar 70 milyonun kardeşliğini 
üretecekleri siyasetin temel dinamiği sa-
yamazlar. Oysa bu milletin bizden istediği 
açık bir yürektir, emanetine sadakattir. Bu 
milleti başka milletlerle, bu ülkeyi başka 
ülkelerle mukayese edenler büyük yanlış-
lık içindedir. Yeryüzünde hiçbir toplum, 

hiçbir millet yüzyıllar boyu kardeşliği, 
yani Ahiliği bizim gibi kurumsallaştırma-
mıştır.

Öyleyse bu ülkede yüksek sesle konuşan 
herkes sözünün nereye varacağına dikkat 
etmelidir. Zira, terörle mücadelenin en et-
kin yolu da kardeşlik iklimini korumaktır. 
Huzurumuza kast eden terör örgütü, top-
lumu ayrıştırmaya, yurttaşlarımız arasına 
nifak sokmaya dönük bir stratejiyle hare-
ket ediyor. Bin yıldır bu topraklar üzerinde 
millet olarak yaşayan insanları, birbirine 
düşman kılmanın planlarını yapıyor. Aziz 
milletimiz bugüne kadar bu planları boşa 
çıkardı; bundan sonra da akl-ı selim ile 
birliğini ve kardeşliğini muhafaza edecek 
iradeye sahiptir. Etnik kökeninden bağım-
sız olarak bu topraklar üzerinde yaşayan 
herkes, her vatandaşımız, her yurttaşımız 
aynı medeniyetin, aynı milletin eşit üyesi-
dir, birbirinin kardeşidir. 

D o l ayı s ıyl a  Ma n i s a  Va n’ ı n ,  Ş ı r n a k 
Konya’nın, Hakkari Erzurum’un, Çanakka-
le Diyarbakır’ın, Uşak Yozgat’ın, Ardahan 
Edirne’nin öz kardeşidir. Burada, bu ülkede, 
kimsenin, ama hiç kimsenin diğerine karşı 
bir üstünlük iddiası söz konusu değildir; 
olamaz. Eşitliğimiz, kardeşliğimiz, sadece 
vatandaşlık hukukunun bir sonucu değil-
dir; aynı zamanda ortak bir tarihin, ortak 
bir medeniyetin tabii ürünüdür. Bizi biz ya-
pan, bu topraklar üzerindeki insanları mil-
let haline getiren, bu tarih birliğidir. Büyük 
Selçuklu’da bir ve beraberiz, Osmanlı’da bir 
ve beraberiz, Türkiye Cumhuriyeti’nde bir 
ve beraberiz. Allah’ın izniyle sonsuza kadar 
da bir ve beraber olacağız. 
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Başkaları farklı söylemlerle konuşabilir, 
farklı ideolojik geleneklerden gelenler 70 
milyona birden seslenebilecek kapasiteye 
sahip olmayabilir. Bizim sözlerimiz ise 
Türkiye’nin 81 şehrinde halkımızın yüre-
ğine dokunur. Diyarbakır da bizi doğru an-
lar Adapazarı da… Van da bizi doğru anlar 
Erzincan da… Bizim adımız gibi inandığı-
mız tarih ve medeniyet anlayışı ortak ge-
lecek idealimizin temelidir. Millet olmak, 
etnik aidiyeti aşan, tarih ve ideal birlikte-
liğiyle alakalı bir vasıftır. Bu topraklardaki 
tarihî tecrübe, burada yaşayan insanları 
milletleştirmiş, medeniyet inşa eden bir 
toplumun üyelerine dönüştürmüştür.

Dolayısıyla bugün yer yer dolaşıma gi-
ren ve bu milletin üyeleri arasındaki 
kardeşliği gözardı eden söylemlere, dile 
pirim vermemeliyiz. Medenî bir milletin 
üyeleri olarak, toplumsal meselelerimizi 
yine medenî bir dille konuşabilmeliyiz. 
Etki alanı ve boyutları küçük de olsa bu 
düşmanlık dilini mahkûm etmeliyiz. Şid-
detin dilini, öfkenin dilini tecrit etmeliyiz. 
Zira, ayrıştırıcı bir dille hiçbir meselemizi 
hal yoluna koymamız mümkün değildir. 
Meselelerimizi çözecek olan, bu milletin 
tabiatında mündemiç olan, kadim mede-
niyetimizden neşet eden kardeşlik dilidir. 
Farklılıklarımız bir ayrışma vesilesi değil, 
bir zenginlik vesilesidir.

Üzülerek ifade ediyorum ki, son dönemde 
bir iki yerleşim birimimizde yaşanan lokal 
gerilimlerin kaynağında bu düşmanlık 
dilinin ipuçları gözlenmiştir. Bu millet, 
kardeşliği yücelten, komşuluğu neredeyse 
mukaddesleştiren bir medeniyetin sahi-

bidir, ancak arızi de olsa bu tür müessif 
hadiselerin ortaya çıkışı terörle birlikte 
kendisine yer bulan çatışma ve düşmanlık 
dilinin izlerini taşımaktadır. Şunu hepi-
miz bilmeliyiz ki, Türkiye Cumhuriyeti, 
terörle mücadelesini, iç barışını daha da 
kuvvetlendirerek başarıya ulaştırabilir. İç 
barışın, kardeşliğin, demokratik hakların, 
hukukun zedelendiği bir ortam, sadece 
terörün işine yarar. Dolayısıyla yapmamız 
gereken şey, terör karşısında akl-ı selimle 
hareket etmek, kardeşliğimizi en üst sevi-
yede vurgulayan bir dil ile meselelerimizi 
konuşmaktır.

Açık söylüyorum: Hukuktan vazgeçmeye-
ceğiz. Demokrasiden bir tek geri atmayaca-
ğız. Kalkınma iddiamızdan asla taviz ver-
meyeceğiz. Adaleti erteleyen eski geleneğe 
asla dönmeyeceğiz. Demokrasinin çıtasını 
düşürelim de terörle mücadele edelim 
diye bir anlayışın ima edilmesi bile kabul 
edilemez. Türkiye’nin iddiasından vazge-
çerek ileriye doğru adım atamayacağımızı 
düşündüğümüz için sadece Türkiye’nin 
meselelerine odaklanmış bulunuyoruz. 
Karamsar senaryolara zerre kadar prim 
vermiyoruz. Hem nereden nereye geldiği-
mizi hesabını yapıyoruz hem de ileri doğ-
ru hamleler yapıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım...

Terörle mücadele konusunda hükümet 
olarak çalışmalarımızı çok yönlü, çok bo-
yutlu bir şekilde sürdürüyoruz. Terörün 
sadece bir güvenlik meselesi olmadığı, 
dolayısıyla da sadece güvenlik önlemleriy-
le önünün alınamayacağı gerçeği bugün 
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artık toplumun bütün kesimlerinin bir-
leştiği bir ortak kanaat haline gelmiştir. 
Bu konunun kamuoyumuzun genelinde 
akliselim çerçevesinde değerlendiriliyor 
olması, terörle mücadelemize sağlam bir 
zemin kazandırıyor.

Bu zemin üzerinde mesafe almanın çok 
daha mümkün olduğunu biliyor, bundan 
büyük memnuniyet duyuyoruz. Yetmiş 
milyon insanımız bilmelidir ki, bugün 
hükümetimiz devletin bütün kurumlarıy-
la güç birliği içinde teröre karşı her türlü 
önlemi soğukkanlı biçimde ve aklıselim 
çerçevesinde alıyor. Terörün ve çeşitli 
amaçlarla terörü bir araç olarak kullanan 
güçlerin günümüzde çok farklı stratejiler 
izlemekte olduğunu hepimiz görmek du-
rumundayız. Yapılan terör eylemleriyle, 
bu eylemlerden alınmak istenen sonuçlar 
her zaman paralel olmayabiliyor, hatta 
birbirine zıt yönlerde olabiliyor, konuyu 
değerlendirirken bu gerçeği de aklımızda 
tutmak durumundayız. 

Aktütün karakolunda askerlerimizin, 
Diyarbakır’da polislerimizin canına kas-
tedenler, aslında bu milletin asırlardır 
çözülmeyen bütünlüğüne, insanlarımızın 
dostluk ve kardeşliğine de kastediyorlar. 
Bizi birbirimize düşürmek, bu toplumun 
zenginliği olan farklılıkları aramızdaki 
uçurumlara dönüştürmek istiyorlar. Bu 
sebeple ülke olarak, toplum olarak bizim 
terörle mücadelede ilk yenmemiz gereken 
düşman öfkemizdir, öfkemiz olmalıdır. 
Sağduyudan, aklıselimden, bize yakışan 
metanetten uzaklaştığımız an, terörün tu-
zağına düşmüş oluruz.

Bu sebeple birbirimize ve bu toplumu 
asırlardır bir arada yaşatan bütün değerle-
rimize sahip çıkacağız. Bu ülkenin menfa-
atinin yetmiş milyon insanımızın huzur ve 
mutluluğunda olduğunu asla unutmaya-
cağız. Medeni geçmişimize yakışmayacak, 
bu ülkenin birliğine, dirliğine, huzur ve 
istikrarına halel getirecek davranışlar ve 
eğilimler içine de asla girmeyeceğiz.

Değerli milletvekilleri...

Terörün sinsi hedeflerinden biri de ülkele-
rin toplumsal hayatını etkilemek, günde-
lik hayatı kendi normallerinden uzaklaş-
tırmaktır. Bu anlamda terör hadiselerinin 
cereyan ettiği bölgelerde hedefimiz top-
lumsal hayatın kendi normallerinde sey-
retmesini sağlamaktır. Güvenlik tedbirleri-
nin yanı sıra, terör ve terörün bölgede yol 
açtığı sosyo-ekonomik sorunların çözümü 
için çalışmalarımızı yoğun biçimde sür-
dürüyoruz. Sadece güvenlik güçlerimiz 
değil, devletimizin bütün kurumları bu 
mücadelenin içindedirler, bu konuya katkı 
sağlayacak hal çareleri geliştirmek için ça-
lışmaktadırlar.

Üst düzeyli terörle mücadele toplantı-
larından dördüncüsünü öğleden sonra 
yapacağız. Terörle mücadele konusunda 
devletimizin tüm kurumlarında güçlü ve 
tam bir irade söz konusudur. Aynı gayre-
ti ve katkıyı siyasi partilerimizden, sivil 
toplum örgütlerimizden, aydınlarımızdan, 
üniversitelerimizden, medyamızdan da 
bekliyoruz. Bunun bir ülke meselesi oldu-
ğuna, demokrasinin bütün kurumlarının 
inisiyatif alarak bu mücadeleye fikirleriy-
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le, açılımlarıyla, projeleriyle destek verme-
lerini, katkı vermelerini bekliyoruz.

Şunu kabul etmeliyiz ki, başta güney-
doğu illerimizin bir kısmı olmak üzere 
ülkemizin bazı bölgelerinde on yıllardır 
istenen kalkınma hızı yakalanamamıştır. 
Hükümet olarak son altı yılda bu makası 
daraltmak için büyük gayret gösterdik. 
Milli gelirden gelişmiş illerimize oranla 
çok daha küçük paylar alan, daha büyük 
işsizlik sıkıntısı çeken, ihtiyaçları ihmal 
edilmiş bu bölgelerimizin sorunlarını çöz-
mek için projeler yaptık, yatırımlar yaptık, 
yatırımları teşvik ettik. Bu gayretlerimizin 
neticesi de küçümsenmeyecek ölçüdedir, 
bunun ekonomik, sosyal ve hatta siyasi 
sonuçları bugün açıkça görülüyor.

Bu süreç otuz yıldır terörden geçinenleri 
rahatsız eden bir süreçtir. Ama daha da 
önemlisi, yıllar boyunca örtülü biçimde 
terörü Türkiye’ye karşı bir koz, bir araç, 
bir maşa, bir taşeron olarak kullananları 
rahatsız etmiştir. Onları rahatsız etmeye 
devam edeceğiz. Biz millet olarak çok iyi 
biliyoruz ki, terörün ekmeğine yağ sürecek 
husus, bizi aydınlığa götürecek yolu ve 
istikameti kaybetmek olacaktır. Bunu asla 
başaramayacaklar, millet olarak istikame-
timizi, hedeflerimizi, umutlarımızı ve ge-
leceğimizi asla teröre kurban etmeyeceğiz.

Bunun için güvenle söylüyorum ki bu 
topraklarda terör asla başarı kazanamaya-
cak, insanlarımız arasına nifak tohumları 
ekemeyecektir. Hep birlikte çalışacağız, bu 
ülkenin bütün şehirlerini adaletle kalkın-
dıracağız. Gülmeyen yüzleri güldürecek, 

yaralı gönülleri iyileştireceğiz. Bu ülkeyi 
seven herkesin kendini bu davanın bir 
gönüllüsü gibi görmesi şarttır. Bu ülke gü-
venlik anlamında alınması gereken bütün 
önlemleri yerli yerince alıyor, alacaktır; 
bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 
Ama artık siyasetçi de, yatırımcı da, sa-
nayici de, aydınlarımız da, medyamız da, 
sivil toplum kuruluşlarımız da konuyu 
sadece bir güvenlik sorunu olarak görmek-
ten vazgeçmelidir. Herkesin sorumluluğu 
ve azami kapasitesiyle elini taşın altına 
sokması gerekiyor.

Değerli arkadaşlarım...

Diplomasi, ülkelerin elindeki en önemli 
güçlerden, unsurlardan biridir. Türkiye, 
bütün dış meselelerinde olduğu gibi bu 
hayati meselede de diplomasiden yararlan-
mak mecburiyetindedir. Nitekim hükümet 
olarak başta Irak merkezi yönetimi, ABD 
ve Kuzey Irak yerel yönetimi olmak üzere 
ilgili bütün tarafları içine alan bir çalışma 
yürütüyoruz. Bu adımlar dün atılmamışsa 
yanlış yapılmıştır, böyle önemli konularda 
ülkeler kompleksli davranamaz, aksine çö-
züm yolunda akılcı ve gerçekçi bir biçimde 
ağırlığını koyar ve hissettirir.

Türkiye’nin gocunacak hiçbir şeyi yok, so-
nuna kadar diplomatik arayışını sürdürür, 
masada verilen sözlerin yerine gelmesini 
muhataplarından ister, bu bir zaaf oluş-
turmaz, aksine bir güç oluşturur. Devlet 
olarak, hükümet olarak, atılması gereken 
bütün adımları komplekssiz biçimde 
atıyoruz, atacağız. Bu konunun istismar 
edilmesini de son derece talihsiz buluruz, 



107

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-5

bunu da vurgulamak istiyorum. Türkiye 
bütün bölgesel denklemlerde istesin ya da 
istemesin ağırlığı olan bir ülke...

Yıllar boyunca bu ülkeyi yönetenlerin yok 
saymasıyla bu ülkenin dış meselelerinin 
ortadan kalkmadığını, aksine derinleştiği-
ni, kronikleştiğini, bir kısmının da kang-
rene dönüştüğünü yaşayarak görüyoruz. 
Türkiye çözümsüzlükte çözüm aradığı 
günleri artık geride bırakmıştır. Maalesef 
çok büyük kayıplara uğrayarak, çok ağır 
bedeller ödeyerek bugünlere gelmiştir. İşte 
bu yüzden bugün terörün çözümü siyaset-
tedir, diplomasidedir, yatırımdadır, üre-
timdedir, kalkınmadadır, ilerlemededir ve 
elbette bir boyutuyla terör örgütüyle etkin 
mücadelededir diyoruz.

Terörün istismar ettiği bölgede yoksul-
laşmanın ortadan kaldırılması için atılan 
her adım terörü geriletecektir. Yapılan her 
okul, açılan her hastane, her yeni fabrika, 
her yeni istihdam terörün bir cephesini 
düşürecektir. Gülen her yüz, aydınlık her 
gönül, şenlenecek her ocak terörün düş-
manıdır, bunu hepimiz çok iyi düşünmeli, 
anlamalıyız. Bunun için öfkeyle değil akıl-
la hareket edeceğiz. Terör bizi birbirimize 
düşürmeye çalıştıkça biz birbirimize daha 
sıkı sarılacağız. Ve inanıyorum ki bu top-
lumsal ruhla, bu millet olma şuuruyla, bu 
büyük kalkınma atılımıyla terörün bütün 
silahlarını imha edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar…

Meselemiz Türkiye’dir. Bir meseleye kilit-
lenerek Türkiye’yi gözden kaçırmayacağız. 

Dikkatimizi dağıtmak isteyenlerin tuzak-
larına düşmeyeceğiz. Bir bir Türkiye’nin 
rüyalarını, özlemlerini gerçekleştireceğiz. 
Bakınız, Türkiye’nin bir buçuk asırlık bir 
rüyasını gerçekleştirdik. Geçtiğimiz cu-
martesi MARMARAY projemizde boğaza 
yerleştirilecek olan 11 tüpün son ikisini 
de bağlayarak çok önemli bir etabı ta-
mamladık. 1860 yılından beri ülkemizin, 
İstanbul’un rüyasıydı bu proje. 

Türkiye’nin saat gibi işleyen kalbini sek-
teye uğratmak isteyenler, huzurumuzu 
provoke edenler, istikrarı sabote edenler 
bu başarıları milletten kaçırmak istiyorlar. 
Ama mümkün değil. Biz sonuna kadar 
iddiamızın takipçisiyiz. MARMARAY’IN 
bir hayal olduğunu söylediler, imkansız 
dediler, Ak Parti bir tek bu projeyi gerçek-
leştirsin adını tarihe yazar dediler ama, 
işte o gün geldi. O gün karamsarlık tohum-
ları ekenler bugün mahcup oldular. Keşke 
mahcup olmasalardı da Türkiye’nin sevin-
cine ortak olsalardı.

Evet, yüzyılın projesi hayata geçiyor ve 
bu ülkede sevinemeyenler var. Bakınız, 
deniz yüzeyinden 60 metre derinliğe inen, 
iki ters akıntının olduğu bir boğazdan 
geçen, iki kıtayı birleştiren MARMARAY, 
asrın projesidir. Türkiye, kendi büyüklü-
ğünü anlamamaya direnenlere inat, böyle 
büyük projelere imza atıyor, atmaya da 
devam edecek. Projenin inşasından, doğal 
yapının, çevrenin, kültürel ve tarihi mi-
rasın olumsuz etkilenmemesi açısından 
azami hassasiyet gösterdik. Projedeki 
kısmi gecikmenin nedeni de tarihi yarı-
madadaki kazılar sırasında, kültürel mi-
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rasın korunmasına verdiğimiz önemdir. 
76,3 km. uzunluğundaki MARMARAY’ın 
tamamlanmasıyla, şu anda 185 dakikada 
alınabilen Gebze-Halkalı arasında yolcu-
luk 105 dakikaya inecek, bir yönde saatte 
ortalama 75 bin yolcu taşınacak. Böylece 
İstanbul’da şu anda yüzde 8 civarında olan 
raylı toplu taşımanın oranını yüzde 28 ora-
nına çıkarmış olacağız.

MARMARAY, elbette sadece İstanbul için 
değil, Avrupa ve Asya için de büyük önem 
arz ediyor. Şuraya özellikle dikkatlerinize 
arz ediyorum. Milletten aldığınız emaneti 
millete kazandırdığınız için ne kadar onur 
duysanız azdır. Kimsenin küçümseyeme-
yeceği bir hadise, hem de böyle bir zaman-
da gerçekleşiyor. Bakınız, MARMARAY 
projesi, sadece Gebze’yi Halkalı’ya bağla-
mıyor. MARMARAY, Gebze Halkalı arasını 
olduğu gibi Londra’yı Pekin’e demiryolla-
rıyla bağlayan bir proje olma özelliğini de 
taşıyor. MARMARAY’ı ve geçtiğimiz aylar-
da başladığımız Bakü-Tiflis-Kars projeleri 
tamamlandığında, Pekin’den Londra’ya 
demiryollarıyla kesintisiz bir hat sağlamış 
olacağız. İstanbul Boğazı, sadece Boğazın 
iki yakasını değil, Asya ve Avrupa’yı gerçek 
anlamda birleştirecektir.

Böylece milletlerin, medeniyetlerin arası-
na gönül yolu kurmak hususunda da çok 
önemli, değerli mesafe alacağız. Hükümete 
geldiğimizden beri hem ülke içinde hem 
de bölgemizi kapsayan çok önemli ulaşım 
hizmetlerine imza attık. 6 bin kilometre 
bölünmüş yola 9 bin kilometre daha ekle-
dik, karayollarındaki kaza oranını yüzde 
80 oranında azalttık. Karadeniz sahil yolu, 

Bolu Dağı Tüneli gibi yıllardır bitirileme-
yen projeleri süratle tamamladık. Hızlı 
tren projeleri başlattık ve önemli mesafe-
ler aldık. 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemiz 
tersanecilikte dünya 23’üncüsüydü, bugün 
5’inciliğe yükseldik. Havayolu taşımacı-
lığında, yolcu sayısını 2002 yılına göre 
yüzde 400 oranında artırdık, uçağı lüks 
bir ulaşım aracı olmaktan çıkardık. Bütün 
bunların yanında, özellikle KÖYDES ve 
BELDES projelerimizle, Türkiye genelinde 
yolu olmayan köy bırakmamanın mücade-
lesini verdik. MARMARAY’ın İstanbul’a, 
ülkemize, dünyaya hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Dün, 11’inci Dış Ticaret Haftası’nın açılışı-
nı gerçekleştirdik. İhracatçılarımızla, işa-
damlarımızla, sanayicilerimizle bir araya 
geldik, en çok ihracat yapan firmalara, bu 
konuda çalışmaları olan öğrencilerimize, 
akademisyenlerimize ödüllerini takdim et-
tik. Dün orada da ifade ettim: Ülke olarak, 
millet olarak ihracatçılarımızla büyük gu-
rur duyuyoruz. 2002 yılında ihracatımız 
ancak 36 milyar dolara kadar gelebilmişti. 
Hem ekonomideki yapısal dönüşüm, hem 
de 6 yıldır uyguladığımız aktif dış politika 
sayesinde bu rakam, yani ihracatımız bu-
gün 133 milyar doları aşmış durumda.

Dünyanın neredeyse tüm ülkelerine ih-
racat gerçekleştiriyoruz ve bugün dünya 
piyasalarında, pazarlarında 12 bin kalem 
Türk ihraç malı raflarda, tezgahlarda ye-
rini alıyor. Artık sadece Avrupa odaklı bir 
ihracat stratejisi değil, çok daha geniş bir 
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alanı içine alan bir strateji izliyoruz, özel-
likle de Balkanlar ve Körfez ülkelerine bü-
yük ağırlık veriyoruz. Şimdi, şunu bu vesi-
leyle bir kez daha ifade etmek istiyorum: 
Türkiye ekonomisi, asla ve asla geçmişle 
kıyaslanabilecek bir ekonomi değil. 2002 
sonunda, iş başına geldiğimiz andan itiba-
ren çok köklü reformlar gerçekleştirdik. 
Bankacılık sektöründe, finans sektöründe 
önemli yapısal değişiklikler yaptık.

Bakın, Türkiye’nin Bankacılık sektörü 
bu küresel krize çok hazırlıklı, çok dik-
katli, ihtiyatlı bir şekilde giriyor. Bizden 
önce, uzak doğu’da, yakın doğuda, Latin 
Amerika’da, Avrupa’da, ABD’de en küçük 
bir dalgalanma olduğunda Türkiye’de bir 
ya da birkaç banka batıyor, fona devrolu-
yordu. Hamdolsun 6 yıldır böyle bir şey 
olmadı. Çünkü çok yakından takip ediyo-
ruz, çok yakından izliyoruz. Yine sosyal 
güvenlik sisteminde çok köklü bir reformu 
gerçekleştirdik ve uygulamaya başladık. 
Bugün dünyanın en modern, en sağlıklı 
ve sağlam sosyal güvenlik sistemlerinden 
birini Türkiye’de kuruyoruz, bunun adım-
larını attık ve önümüzdeki yıllarda olumlu 
etkilerini de göreceğiz. Yatırım ortamının 
iyileştirilmesi yönünde tarihi adımlar 
attık. Yatırımın, üretimin, istihdamın üze-
rindeki yükleri, imkanlar elverdikçe kal-
dırdık, kaldırıyoruz. Türkiye ekonomisi, 
tam 26 çeyrek üst üste büyüme başarısını 
göstermiştir. Bu, tarihimizde ilk kez şahit 
olduğumuz bir durum.

2002 yılında 230 milyar dolardan dev-
raldık, 2007 sonunda gayri safi yurt içi 
hasılayı tam 659 milyar dolara yükselttik. 

Toplam yatırımlar 59 milyar YTL düzeyin-
deydi, 2007 sonunda tam 184 milyar YTL 
seviyesine ulaştı. 2002 yılında 36,2 milyon 
metrekare inşaat ruhsatı verilmişti, 2007 
sonunda bu rakam da 126 milyon metre-
kareye ulaştı. Nereden nereye geldiğimizi 
kıyaslamak açısından önemli birkaç raka-
mı daha burada sizlere aktarmak istiyo-
rum: Bakınız, 2002 yılında, yıl boyunca 
Türkiye’de toplam 90 bin 615 adet otomo-
bil satılmıştı. 2007 yıl sonunda bu rakam 
tam 357 bin adede ulaştı. 2007 yılının 
Ocak-Ağustos döneminde satılan otomobil 
sayısı 196 bin adetti, bu yılın, 2008 yılının 
Ocak-Ağustos döneminde satılan otomo-
bil sayısı 216 bine ulaştı. 2002 yılında 1 
milyon 88 bin adet buzdolabı satılmıştı, 
2007’de 1 milyon 900 bin adet satıldı. 
2007’de ilk 6 ayda 837 bin adet buzdolabı 
satılmıştı, bu yılın ilk 6 ayında 844 bin 
adet satış oldu. Turizm gelirini 8,5 milyar 
dolardan aldık, 18,5 milyar dolara yükselt-
tik. Turist sayısı 13 milyon civarındaydı, 
23 milyonu aştık. Bu yıl bundan daha iyi 
bir sonuç bekliyoruz ki, Ocak-Temmuz ra-
kamları da buna işaret ediyor.

2005 yılından itibaren YTL cinsi toplam 
net borcumuz tarihinde ilk kez gerilemeye 
başladı ve 2007’de de bu gerileme devam 
etti. Toplam Kamu kesimi net borç stoku-
nun gayri safi milli hasılaya oranını yüzde 
61,4’ten aldık, 2007 sonunda yüzde 29,1’e 
kadar çektik. Doğrudan küresel yatırım-
larda 1 milyar dolar seviyelerinden 22 
milyar dolar seviyelerine ulaştık. Bu yıl da 
inşallah, bütün olumsuzluklara rağmen 
15 milyar dolara ulaşabileceğimizi tahmin 
ediyorum. Mevduat bankalarının verdiği 
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toplam kredi 32,2 milyar YTL seviyesinde 
idi, Eylül ayı itibariyle 264 milyar YTL’yi 
aştık. Çok önemli bir gösterge, Merkez 
Bankamız’ın rezervleri. Biz geldiğimizde 
26,8 milyar dolar seviyesindeydi, bugün, 
77 milyar dolar seviyesinde. Uluslararası 
Para Fonu olan borçlarımızı 23,5 milyar 
dolardan aldık, bugün 9 milyar dolara ka-
dar çektik. 

Bakınız, bu rakamları tekrar tekrar ifade 
ediyorum, çünkü Türkiye ekonomisindeki 
değişimi çok net olarak ortaya koyuyor. 
2002 yılında devraldığımız neredeyse tüm 
göstergeleri, üç kat, beş kat daha iyi duru-
ma getirmiş durumdayız. Cumhuriyet ta-
rihimizde hiç şahit olmadığımız seviyeleri 
bu 6 yıl içinde gördük. Tüm bu ve benzeri 
rakamlar, göstergeler, Türkiye’nin artık 
çok farklı bir kulvarda, çok farklı bir yapı-
da olduğuna işaret ediyor. Şunun da altını 
özellikle çizmek istiyorum: Bakın, 2007 
yılında bütün göstergelerimiz iyi seyretti. 
Büyümede, ihracatta, borç gerçekleşmele-
rinde, mali göstergelerde yine yüzümüzü 
ağartan sonuçlar aldık.

Aynı eğilimin 2008 yılında da devam et-
tiğini görüyoruz. Ve tüm bu sevindirici 
gelişmeler, dikkat ediniz, Türkiye içinde 
oluşturulmaya çalışılan gerilimlere, ka-
ramsar havaya, olumsuz havaya rağmen 
oluyor. Burası çok önemli. 2004 yılında 
yerel seçimlere girdik, bütün dengeler 
bozulacak dediler. Tutmadı. 2007’de Cum-
hurbaşkanlığı tartışmaları, genel seçim, re-
ferandum… Ekonomi’nin dengeleri altüst 
olacak dediler, tutmadı. Irak savaşı, terör 
saldırıları, küresel dalgalanmalar ekono-

miyi bozacak dediler, tutmadı. Sürekli bir 
karamsarlık içinde oldular ve bu karam-
sarlıklarını da ülkeye, ülke ekonomisine 
sirayet ettirmenin çabasını verdiler, çok 
şükür başaramadılar.

Her zaman söyledik, Ak Parti’ye muha-
lefet sizi Türkiye’ye muhalefet etmeye 
götürmesin. Bakın Türkiye’yi, Türkiye 
ekonomisini bu seviyeye getiren, mille-
tin inancıdır, umududur, hükümete olan 
güvenidir. Yatırımcıyı, girişimciyi, sana-
yiciyi, esnafı, çiftçiyi, çalışanı ihracatçı-
yı atılıma sevkeden, umuda sevkeden, 
güven ortamıdır, istikrar ortamıdır. Bu 
güven neticesinde, bu olumlu atmosfer 
neticesinde Türkiye ekonomisi dünyanın 
17’inci büyük ekonomisi haline geldi. Bu 
istikrar ortamı, bu güven ortamı netice-
sinde Türkiye Avrupa’nın 6’ıncı büyük 
ekonomisi haline geldi. Milletin gördüğü-
nü görmüyorlar. Çünkü milletle aynı yöne 
bakmıyorlar. Milletle aynı hayali, aynı 
heyecanı paylaşmıyorlar.

Türkiye bunları da aşacaktır. Türkiye bu 
dalgalanmaları da aşacaktır. Bundan önce 
başardık, bundan sonra da Allah’ın izniy-
le başaracağız ve kararlı şekilde yolumu-
za devam edeceğiz. Şunun bilinmesini 
istiyorum: Türkiye, dünyanın en büyük 
ilk 10 ekonomisi arasında yerini alacak. 
Türkiye 15 bin dolar kişi başına yurtiçi 
hasılaya en kısa zamanda ulaşacak. Türki-
ye, 500 milyar ihracat rakamını görecek. 
Er ya da geç bunlar olacak. Kimsenin en 
küçük bir tereddütü olmasın, Türkiye 
bunu başaracak.
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Değerli arkadaşlar...

Sözlerimi bağlarken Türkiye’nin mese-
lelerine sahip çıktığınız için hepinizi bir 
kez daha yürekten kutluyorum. Kardeşlik 
yani Ahilik haftası öncelikle Kırşehirli 
vatandaşlarım başta olmak üzere bütün 
ülkemize hayırlı olsun. Hepinize selam ve 
sevgilerimi sunuyorum. 
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Değerli arkadaşlar... Sevgili AK Partililer... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bir kere daha böyle geniş katılımlı bir toplan-
tı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük 
memnuniyet duyuyorum. Türkiye’nin kal-

kınma ve gelişme iradesinin adı ve milli mar-
kası haline gelen AK Parti’nin öncü kadrosu 
olarak bu ülke için, bu millet için yaptığınız 
hizmetlerden dolayı sizlere teşekkür ederek 
sözlerime başlıyorum.

AK Parti Genişletilmiş Il 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 17 Ekim 2008 
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Periyodik olarak düzenlediğimiz bu top-
lantıların siyasi geleneğimizde örneği 
olmayan çok özel bir yeri var. Bu toplan-
tılarımız bugüne kadar hem parti bütün-
lüğümüzü hem de ülke bütünlüğümüzü 
temsil eden bir özelliğe sahip oldu. Zira 
bu çatı altında ülkemizin tamamını temsil 
etmek en büyük siyasi misyonumuzdur. 
Bugüne kadar bunu başarıyla gerçekleş-
tirdiniz, bundan sonra da tek gayemiz bu 
birlik ruhunu başarıyla temsil etmektir.

Zümre siyaseti yapanlar, hizip siyaseti 
yapanlar, bölge siyaseti yapanlar bu birlik 
ruhunu kavrayamazlar. Evet, biz, 70 milyo-
nun lisanıyla, 70 milyonun gönül diliyle 
konuşuyoruz. Bu yüzden Türkiye, bizimle 
birlikte büyüyor, gelişiyor, kalkınıyor. Her 
zaman, her şartta vurgulamamız gereken 
husus ye’se, karamsarlığa, umutsuzluğa 
zerre kadar prim vermeden aşkla, heye-
canla yolumuza devam etmektir. 

Değişimi sürekli kılmak, demokratik is-
tikrarı kalıcı kılmak, Türkiye’nin şimdiye 
kadarki kazanımlarını daha ileriye taşı-
mak bugün her zamankinden büyük önem 
taşıyor. Bugün, bütün olumsuz gelişmelere 
rağmen kaya gibi sağlam duran bir Tür-
kiye var. Bizler siyaseti ülkeye ve millete 
hizmet olarak görüyor, buna inanıyoruz. 
Bunun içindir ki, AK Parti’nin milletimizin 
hissiyatının ve beklentilerinin tezahürü 
olan değişim anlayışının devamını gerekli 
görüyoruz.

Geçen altı yıllık süre içinde gördük ki, 
Türkiye’yi geçmişteki istikrarsızlıklardan 
tamamen uzaklaştıracak olan dinamizmi 

taşıma noktasında AK Parti Türkiye’de si-
yasetin yegâne adresidir. Ak Parti, Türkiye 
için sadece siyasi istikrarın, sadece demok-
rasinin garantörü değil aynı zamanda top-
lumsal dokumuzun temel harcı, ekonomik 
istikrarın ve en önemlisi milli güvenliği-
mizin de güvencesi olmuştur. Bu gerçeği 
asla politik bir üstünlük gururuyla dile 
getiriyor değiliz. Bu gerçeği dile getirir-
ken bu gücün Türkiye’nin gücü olduğuna 
inanarak, aynı zamanda bunun üzerimize 
yüklediği mesuliyetin idraki içinde söylü-
yorum. 

Evet, AK Parti bu ülkede herkesin derdini 
kendi derdi, herkesin meselesini kendi 
meselesi olarak görüyor. Devletin toplu-
ma karşı sorumluluklarını bildiğimiz için 
yıllardır ertelenen Güneydoğu Anadolu 
Projesi’nin tamamlanması için bütün gü-
cümüzle çalışırken Marmaray gibi yüzyı-
lın projesiyle kıtaları birbirine bağlıyoruz. 
“Kafkasya Platformu” önerisiyle yanı başı-
mızdaki uluslararası bir büyük ihtilafın çö-
zümüne de katkı veriyoruz, Ortadoğu’daki 
ateşi söndürmek için de biz diplomasinin 
bütün imkanlarını kullanıyoruz. Ne yazık 
ki, Türkiye’nin güçlenen bu iradesi zaman 
zaman provokasyonlarla engellenmek, bu 
irade gölgelenmek istenebiliyor. Bu irade-
nin kimse tarafından gölgelenemeyeceğini 
29 Mart 2009 tarihinde bir kez daha mille-
timiz gösterecektir. 

Üzülerek ifade ediyorum ki, seçim san-
dıklarında hataları birçok kere yüzlerine 
vurulduğu halde muhalefet partilerimiz 
maalesef geçmişten ders alamıyor, milleti-
mize umut verecek bir gelişme içine gire-
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miyorlar. AK Parti’nin millet iradesiyle bü-
tünleşen çizgisiyle yeniden itibar kazanan, 
yeniden meselelerin çözüm mercii olarak 
görülmeye başlayan Türk siyaseti için bu 
tablo gerçekten bir hayal kırıklığıdır. AK 
Parti girdiği her seçimde milletimizden 
daha büyük oranda teveccüh görürken, di-
ğer partilerimizin bırakın yükseliş içinde 
olmayı, sürekli geriye gitmeleri de bunun 
en açık göstergesidir.

Milletimiz 3 Kasım 2002’de en gür şekilde 
söylediği sözün bugünde arkasındadır. 
Milletimiz o gün “değişim” diyordu, bugün 
de değişim diyor. Ama maalesef o güne ka-
dar Türkiye’ye değişim umudu verememiş 
olanlar, o günden bugüne ne kendilerini, 
ne partilerini, ne söylemlerini değiştire-
bildiler. Milletimizin değişim taleplerinin 
yankı bulduğu yegâne adres bugün çok 
daha güçlenmiş olarak yine AK Parti’dir. 
Yarın da öyle olacaktır. Çünkü geçen altı 
yılda bütün Türkiye gördü ki değim irade-
sinin tek adresi AK Parti’dir. Siyasetimizin 
geri kalanı ise maalesef eski hamam, eski 
tas yola devam ediyor.

Değerli arkadaşlarım...

Bunları bazılarının basit polemiklerine 
kapı açmak için söylemiyorum. Böyle pole-
miklere ne bizim vaktimiz var, ne de siyasi 
anlayışımız buna izin verir. Bunları Türk 
siyasetinin bir bütün olarak milletimizin 
beklentilerine, hedef lerine, taleplerine 
odaklanması gerektiğine inandığım için 
ifade ediyorum. Kendi siyasi menfaatlerim, 
partimin menfaatleri için konuşuyor olsam, 
siyasi yarış içinde olduğumuz bu partilerin 

milletimizin çoktan tedavülden kaldırdığı, 
çoktan defterden sildiği bu yolda yürümeye 
devam etmelerini isterim. Çünkü girdikleri 
ve çıkamadıkları bu yol onları daima hayal 
kırıklığına götürecektir. 

Milletin gönlüne açılmayan bir kapıdan 
nereye gidilir, ancak hayal kırıklığına gi-
dilir, mağlubiyete gidilir, hezimete gidilir. 
Ama biz Türkiye’nin hayrına olmayan bir 
şeyin AK Parti’nin hayrına olacağını da asla 
kabul edemeyiz. Biz isteriz ki, bu milletin, 
bu ülkenin geleceğini aydınlatacak birçok 
siyasi seçeneği olsun, bizler de siyasetçiler 
olarak çıtayı daha yükseğe, hedefleri daha 
ileriye taşıma yarışı içinde olalım. Bunu 
bütün samimiyetimle söylüyorum, çünkü 
bizim için siyaset bu milletin omuzlarımı-
za yüklediği bir emanettir. Bizim önceliği-
miz Türkiye, bizim önceliğimiz bu milletin 
fazlasıyla layık olduğu aydınlık günlere, 
mutlu ve müreffeh yarınlara ulaşmasıdır.

Bunca yıldır bütün karalamalara, bütün 
iftiralara, atılan bütün çamurlara rağmen 
milletimiz nezdinde hem bizim alnımız 
aktır, hem de partimizin karnesi adı gibi 
aktır. Biz yaklaşan her seçime böyle bir 
gönül rahatlığıyla, böyle bir alın aklığıyla 
gidiyoruz. Çıkardıkları kuru gürültülerle, 
mesnetsiz ithamlarla, yalanla, iftirayla 
bizim milletimizle aramızdaki gönül ba-
ğını asla zedeleyemeyeceklerini biliyoruz, 
bu noktada hiçbir kaygımız endişemiz de 
yok. Ama seçim zamanlarında önlerine 
haritayı açıp kendilerine miting yapmaya 
gidebilecekleri şehir arayanlar bu kaygıyı, 
bu endişeyi bugün fazlasıyla taşıyorlar. 
Çünkü onların o şehirlerde bu ülkeye hiz-
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metlerinin bir nişanesi olarak insanları-
mıza gösterebilecekleri bir dikili ağaçları 
yok, bir eserleri, bir izleri, hatıraları yok.

İşte fark burada, milletimiz de o farkın faz-
lasıyla farkında... Bizim gittiğimiz her şeh-
rimizde, her ilçemizde yüzümüzü ağartan 
eserlerimiz, hizmetlerimiz var, bunun için 
gönlümüz rahat bu milletin her zamanda, 
her zeminde karşısına çıkıyoruz, insanla-
rımızla kucaklaşıyoruz. Bizim milletimiz-
den ayrımız gayrımız yok, bizim gizli gün-
demimiz, şahsi hesabımız yok, bizim bu 
milletten saklayacak hiçbir şeyimiz yok. 
Daima milletimizle bir aradayız, iç içeyiz, 
gönül gönüleyiz. Sırça köşklerde, kapalı 
kapıların arkasında, aşılmaz duvarların 
ardında ömür sürmüyoruz.

Bu millet biliyor ki tasada da, kederde de, 
sevinçte de kendileriyle beraber olan bir 
hükümetleri var. Biliyorlar ki milletin der-
dini kendi derdi bilen bir hükümetleri var. 
Biliyorlar ki AK Parti milletin dediğinden 
çıkmaz, milli iradenin gösterdiği istika-
metten asla dönmez. Biliyorlar ki seçim-
den seçime gelip hal hatır soranlardan bir 
daha haber alınmaz, bir hayır çıkmaz.

Değerli arkadaşlar...

B u g ü n  y a ş a d ı ğ ı m ı z  k ü r e s e l  k r i z , 
Türkiye’nin son altı yılda adım adım ilerle-
yerek yakaladığı istikrarın ne kadar değer-
li olduğunu çok daha iyi göstermiştir. Aynı 
zamanda bu tablo, Türkiye’nin kazanım-
larının ne kadar sağlam bir zeminde elde 
edilmiş olduğunu da göstermiştir. Felaket 
tellallarının bütün gayretlerine rağmen, 

dünyanın en güçlü ekonomiye sahip ülke-
lerinin çok ağır biçimde yaşadığı kriz dal-
galarını bugün Türkiye en asgari etkiyle 
atlatıyor.

Yüzyılda bir görülebilecek kadar büyük 
bir ekonomik krizin dünyaya entegre olan 
her ekonomiye mutlaka etkileri olacaktır. 
Biz de zaten hiç etkilenmeyeceğini söyle-
miyoruz, bu etkilerin en az hasarla, en az 
maliyetle, en az bedelle atlatılabileceğini 
söylüyoruz. Ama bunun şartı istikrar, bu-
nun şartı moral, bunun şartı paniğe kapıl-
mamak, bunun şartı dünyada ne yaşanırsa 
yaşansın işleyen hiçbir tekere çomak sok-
mamak. Bunun için herkes dikkatli olmalı, 
söylediğine dikkat etmeli, bu sorumluluğu 
layıkıyla taşımalı.

Biz bu hassas dönemin gerektirdiği azami 
dikkati hükümet olarak gösteriyor, geliş-
meleri yakından takip ediyoruz. Yapıcı 
uyarıları, eleştirileri, açılımları dinliyor, 
değerlendiriyoruz. Gerekli olan her şeyi, 
gecikme olmaksızın yapıyoruz, bu sorum-
luluğu dikkatle ve dirayetle taşıyoruz. 
Herkesin de aynı hassasiyet içinde olması 
gerektiğine inanıyoruz. Bu ülkenin istik-
rarını, iç huzurunu, üretim dinamizmini, 
kalkınma heyecanını bu geminin içinde 
olan herkes için ortak ve hayati bir sorum-
luluktur.

İnşallah deniz ne kadar dalgalı olursa 
olsun biz bu gemiyi güvenli limanlara 
ulaştıracağız, bu konuda hiçbir endişemiz, 
kaygımız yok. Çünkü biz böyle krizleri 
yaşayarak, bu krizlerden ders çıkararak, 
bu krizleri aşmak adına akılcı, disiplinli, 
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çok yönlü adımlar atarak bugünlere gel-
dik. Bu sebeple dalgalı denizde yol alma 
tecrübemiz var, sadece hükümet olarak 
bizim değil, özel sektörümüzün de böyle 
bir tecrübesi, birikimi var. Ben Türkiye’nin 
ekonomik olarak bu süreçten sapasağlam 
çıkacağına ve kriz yorgunu bir küresel eko-
nomik tabloda dinamizmiyle çok önemli 
roller oynayacağına inanıyorum.

Değerli arkadaşlar...

Ben Türkiye’nin geleceğinin çok aydınlık 
olduğuna bütün samimiyetimle inanıyo-
rum. Aşamayacağımız bir sorunumuz yok-
tur. Yeter ki, ihtilaflarımızı konuşurken, 
tartışırken suçlu aramak yerine mutlaka 
çözüme odaklanalım. Bizi zaafa uğratacak 
menfur propagandaların diline teslim 
olmayalım. Demokrasiyi zaafa uğratarak, 
demokrasinin çıtasını düşürerek mesele-
lerimizi aşamayacağımızı unutmayalım. 
Aksine demokrasiyi daha çok güçlendire-
lim ki, toplum kendi gücünün yönetime 
yansıdığını, iradesinin temsil edildiğini, 
taleplerinin karşılandığını hissetsin.

Özellikle terör ile mücadelede konusun-
da birlik ve beraberliğimiz büyük önem 
taşıyor. Öncelikle şunun altını çizerek 
söylüyorum, terörizmle bütün kurumla-
rımızla etkin bir mücadelenin içindeyiz. 
Teröristleri, devlete karşı, millete karşı suç 
işleyenleri mutlaka tecrit edeceğiz. Mille-
tin selameti için bunu yapacağız, devletin 
selameti için, ülkemizin huzur ve esenliği 
için bunu yapacağız. Bunu milletimizin 
birliğiyle, istisnasız bütün kurumlarımızın 
işbirliğiyle başaracağız.

Herkes bilsin ki, hükümetimiz bu konu-
da her zamankinden güçlü bir iradeye 
sahiptir. Hükümetimizin milletten aldığı 
yetkiyle bu iradeyi doğru kullanacağından 
herkesin emin olmasını istiyorum. Terö-
rün esas amacı, bütün gayrı meşru araçları 
kullanarak moral bir tahribat meydana 
getirmektir. Terörün amacı propaganda 
olduğuna göre siyasetçilerin, güvenlik 
güçlerinin, medyanın, topluma karşı so-
rumluluğu olan, toplumla konuşan herke-
sin, ama herkesin yapabileceği şeyler var. 
Keza, terörün hedefi birliğimizi zedelemek 
olduğuna göre terörle mücadelede yapıla-
cak en önemli şey birliğimizi göstermektir.

Dün de ifade ettim: Kimse bilerek, bilme-
yerek hükümetimizi, güvenlik güçlerimizi, 
zaaf ve tereddüt içinde gösterme çabasına 
girmesin. Hepimiz, ama hepimiz terörün 
olmadığı bir Türkiye istiyoruz. Hüküme-
timizi, ordumuzu, emniyet güçlerimizi, 
medyamızı, aydınlarımızı, 70 milyon va-
tandaşımızı bırakın inanıyorum ki, evlat-
larını kendi kendilerini imha etsinler diye 
dağa kaldıran bu cinayet şebekesine, bu 
terör örgütüne kaptıran analar ve babalar 
da terörsüz bir Türkiye istiyor.

Soğuk savaş yıllarından kalan bu terör 
örgütüyle mücadeleyi bütün boyutlarını 
yeniden ele alıyoruz. Öyleyse, hudut boy-
larında alınlarından öperek askere gön-
derdiğimiz bu milletin, bu ülkenin izzeti 
nefsini canı pahasına bekleyen askerleri-
mizin psikolojisini, onların maneviyatını, 
onların morallerini düşünmeğe mecburuz. 
Keza, şehit ailelerinin yüreğindeki derin 
hüznü yürekten paylaştığımıza göre bu 
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konunun hangi hassas hudutlar içinde ele 
alınması gerektiğini de bilmek ve bu özeni 
göstermek asgari bir insani mesuliyettir.

Elbette, burası Türkiye’dir, burada demok-
rasi vardır. Burada, bu ülkede basın doğru 
haber verme özgürlüğüne ve eleştiri hakkı-
na sahiptir. Kimseye kendi işini öğretmek 
gibi kaygıyla değil, bu ülkenin canını acı-
tan 70 milyonun huzuru için ifade ediyo-
rum; lütfen unutmayalım ki, hiçbir doğru 
haber ve hakkaniyete uygun hiçbir eleştiri 
vicdanlarda yara açmaz. Mesele budur. Biz 
yarayı açacak bir siyasi dilin değil yarayı 
kapatacak bir siyasi dilin peşindeyiz. Her-
kesin, ama herkesin bizi doğru anlamasını 
rica ediyoruz. Ne slogan atmanın kolaylığı 
içinde, ne slogan gibi manşet atmanın 
kolaylığı içinde konuşuyoruz. Türkiye’nin 
sorumluluğunu duyarak, devletin ve mille-
tin sorumluluğunu duyarak konuşuyoruz. 

Bu milletin bütün unsurlarının, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşların me-
suliyetini yüreğinde hisseden bir Başbakan 
olarak benim arzum, benim ricam özellikle 
terörle mücadelede azami duyarlılığı gös-
termemizdir. İnanıyorum ki, Türkiye’nin 
selameti hepimizin birbirimizi doğru anla-
masındadır. Elbette doğru bilgileri payla-
şacağız, elbette eleştireceğiz. Eleştiri hakkı 
sadece totaliter yönetimlerde yasaklanabi-
lir. Türkiye’nin bütün kurumları demok-
rasinin olgunluğunu idrak etmiştir. Ama, 
hepimiz hukukun, ahlakın, evrensel insani 
değerlerin hudutları ile sınırlıyız.

Suçlamak yerine suçu hedef almak, suçlu 
aramak yerine çözüme kilitlenmek duru-

mundayız. Terörü tecrit etmenin ilk adımı 
terörün dilini, mantığını, felsefesini top-
lumdan tecrit etmektir. Hepimiz bu nokta-
ya özen göstermeliyiz. 

Değerli arkadaşlar...

Biliyorsunuz önümüzde bir yerel seçim 
var, halkımız bir kere daha sandık başına 
giderek illerimizin, ilçelerimizin, beldele-
rimizin yönetimini kime teslim edecekleri-
ne karar verecekler. Bu sebeple ülkemizin 
son altı senede elde ettiği kazanımların 
kalıcı hale getirilmesi ve çok daha ileri 
hedeflerin yakalanabilmesi için yerel yö-
netimlerimizde değişim bayrağının dalga-
lanması çok önemlidir.

Bildiğiniz gibi 4 Şubat 2008 tarihinde ‘Si-
yaset yerelde başlar’ vurgusu ile AK Parti 
siyaset akademisini başlattık. Ülkemizin 
bir bütün halinde kalkınması, bütün şe-
hirlerimizin tek tek kalkınmasına bağlıdır. 
Burada kalkınmayı sadece iktisadi bir 
kavram olarak da algılamamak gerekir. Biz 
kalkınma derken, ekonomik olduğu kadar 
sosyal ve demokratik kalkınmayı da kas-
tediyoruz. Bu nedenle, toplumun bütün 
kesimlerini temsilen özellikle kadınlarımı-
zın, gençlerimizin yaşadıkları şehirlerde 
aktif olarak siyasetin içinde yer almalarını, 
hem şehirleri için hem de ülkemiz için fi-
kir ve proje üretmelerini istiyoruz.

Demokratik katılımı artırmak için insanı-
mızın siyasetin içindeki ağırlığını sadece 
seçim dönemlerinde oy vermekten ibaret 
olarak gören anlayıştan vazgeçmeliyiz. 
İşte bu nedenle ben siyaset akademimizin 
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çalışmalarını partimiz ve ülkemiz için 
çok anlamlı, değerli buluyorum. 5000 
katılımcımızın eğitim gördüğü ilk etap 
çalışmalarımız tam 21 ilimizde devam 
etti. 2. Etap çalışmalarımıza da 35 farklı 
ilimizden 6680 vatandaşımız katıldı. Top-
lamda 11.680 kişinin eğitim gördüğü ilk 
iki etapta katılımcıların dörtte biri bayan 
katılımcıdır. 

Siyasete kadınlarımızın katılımını arttır-
mayı hedefleyen partimiz açısından bu 
önemli bir göstergedir. Yine katılımcıları-
mızın büyük çoğunluğu gençlerimizden 
oluşmaktadır, bu da sevindirici bir başka 
husustur. Bu tablolar AK Parti’nin iç dina-
mizmini yansıtan, zenginliğini yansıtan 
tablolardır.

Değerli arkadaşlarım... 

13 Ekim’de AK Parti Siyaset Akademisi 
Yerel Yönetimler Programı’nın 3. dönem 
eğitimini başlattık. Gerekli katılımcı sayısı-
na ulaşıldığı takdirde yine birçok ilimizde 
birçok vatandaşımıza ulaşacağız. Böylece 
yerel yönetimlerin değişik kademelerine 
daha nitelikli insanlar kazandırmayı, ge-
leceğin ilkeli siyasetçilerini yetiştirmeyi 
ve yerel siyasette kadınlarımızın katılım 
düzeylerini arttırmayı hedefliyoruz. Ye-
rel seçimlerin arifesinde olduğumuzu 
da düşünürsek, Siyaset Akademisi Yerel 
Yönetimler Programı’nın son döneminde 
de teşkilatlarımızdan aynı yoğunlukta ilgi 
görmesini bekliyoruz.

Önümüzdeki yerel seçim sürecinde, özel-
likle belediye ve il genel meclisi üyelikleri 

adayları için böyle bir eğitim programının 
çok gerekli olduğunu düşünüyoruz. Sene 
başından beri programladığımız 3. Etap, 
ilçe kongrelerimizle aynı zaman zarfın-
da gerçekleştiği için kongrelerin gölgesi 
altında kalmamalı, buna özellikle dikkat 
edilmesini rica ediyorum. İlçe kongrele-
rinde gösterdiğiniz büyük başarıyı, harca-
dığınız emeği, yerel siyaset akademisine 
de aynı titizlikle göstermenizi bekliyorum. 
Tanıtım, lojistik gibi sıkıntılar hususunda 
ilgili arkadaşlarıma daha fazla yardımcı 
olacağınıza, bu konuya daha fazla ihtimam 
göstereceğinize yürekten inanıyorum. 

Bu yerel seçimden bir önceki seçimlerde 
aldığımız sonuçtan daha başarılı bir so-
nuçla, çok daha büyük bir zaferle çıkmak 
bizim için öncelikli bir hedeftir. İnşallah 
yarınlarımız bugünlerimizden çok daha 
güzel olacak. Bu duygularla sözlerime son 
veriyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Değerli arkadaşlar... Altındağ AK Parti 
3’üncü Olağan Kongresi’nde sizleri en kal-
bi duygularımla selamlıyorum. Her geçen 
gün çehresi biraz daha değişen, biraz daha 
güzelleşen Altındağ ilçemizde bulunmak-

tan, sizlerle beraber olmaktan duyduğum 
mutluluğu ifade ederek sözlerime başlı-
yorum. Ak Parti Altındağ Kongresi bütün 
Altındağlılar’a, bütün Ankaralılar’a hayırlı 
olsun. Kongremizin bugünkünden daha 

AK Parti Altındağ 3. Olağan Ilçe 
Kongresi

Ankara | 26 Ekim 2008 
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aydınlık bir Altındağ için yol gösterici, 
ufuk açıcı olmasını temenni ediyorum. 

Aslında Altındağ’ın hikayesi ile Türkiye’nin 
hikayesi arasında geçmişte olduğu gibi bu-
gün de büyük bir paralellik var. Geçmişte 
Türkiye’nin problemleri ne kadar çözülmez, 
sıkıntıları ne kadar aşılmaz görünüyorsa, 
Altındağ’ın problemleri de, sıkıntıları da 
öyle çözülmez, öyle aşılmaz görülüyordu. 
Türkiye ne kadar ihmal edilmiş, ne kadar 
kendi haline terkedilmişse, Altındağ da o 
kadar unutulmuştu. Bugünse şükürler ol-
sun hem Türkiye, hem de Altındağ o umut-
suzlukları, o karamsarlıkları aşmış, büyük 
bir kalkınma sürecine girmiştir.

Gelişmenin süreklilik kazanması, elde 
edilen başarıların kalıcı hale gelmesi, 
alınmış mesafelerin kaybedilmemesi için 
dün nerede olduğumuzu, hangi durum-
da bulunduğumuzu hiç unutmayacağız. 
Unutmayacağız ki bugüne nasıl geldiği-
mizi, hangi sıkıntıları aştığımızı bilelim, 
bu bilinçle daha ileri noktalara ulaşmanın 
gayreti içinde olalım.

A l t ı n d a ğ  d e y i p  g e ç m e m e k  l a z ı m , 
Türkiye’nin başkenti olma onurunu taşıyan 
Ankara’nın ilk yerleşim yeri bu ilçemizdir. 
Yani Ankara’nın özüdür, çekirdeğidir, kal-
bidir, Ankara buradan doğup büyümüştür. 
Bu gerçeğe uygun olarak Ankara’nın tarihsel 
dokusu da bugün büyük ölçüde bu ilçemizin 
sınırları içindedir. Evet, geçmiş hükümetler, 
geçmiş yönetimler Cumhuriyetimiz’in Baş-
kenti olan Ankara’yı adeta tarihsiz bir kent 
haline getirmişler, Cumhuriyet döneminin 
mirasını bile muhafaza etmemişlerdir. 

Oysa, Ankara’nın yüzyıllara uzanan tarihi 
hüviyeti buradadır. Ankara Kalesi, Anado-
lu kalelerinin en görkemli sembollerden 
biridir. Bu ilçe Türkiye’nin modernleşme 
tarihinin en önemli tanığıdır. Uzun yıl-
lar boyunca Altındağ, gecekondularıyla 
Türkiye’nin çarpık kentleşmesinin sem-
bollerinden biri haline gelecek kadar 
ihmal edilmiş, geriye gitmiştir. Daha son 
dönemlere kadar Ankara’nın kaynağı, 
geçmişi, kalbi olan bu ilçe, sorunlarının 
altında ezilen dev bir varoşa dönüştürül-
müştür. 

Türkiye’nin başkentinde, Ankara’nın mer-
kezinde 1990’lı yılların ortalarına kadar 
Türkiye’nin modernleşme iddiasını adeta 
yalanlayan, çelişkiler ve sorunlar yumağı 
bir Altındağ vardı. Altındağ son dönemde 
büyük bir sıçrama yaşamakta, adeta kent-
sel dönüşümün örnek gösterilecek bir nu-
munesi olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım...

Bugün tüm Türkiye’de, adaleti önceleyen, 
merhameti önceleyen, insanı merkeze 
alan, paylaşımı merkeze alan bir siyaset, 
bir kadro iş başındadır. Tıpkı, İzmir Ka-
difkale gibi, tıpkı Trabzon Zağanos deresi 
gibi, tıpkı İstanbul’un bazı semtleri gibi. 
İşte o beklenen kadro şehirlerimizin kal-
kınması için yüreğini ortaya koymuştur. O 
kadro sizsiniz. O kadro, AK Parti’nin kendi-
sini millete hizmete adayan kadrolarıdır.

Kardeşliği, adaleti siyasetin ana dinamiği 
haline getiren, emanet taşımayı şeref bilen 
sizlersiniz. Sizin ortaya koyduğunuz siya-
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set Altındağ’ı çağdaş bir hüviyete, şehir 
hüviyetine kavuşturmuştur. Sizi yürek-
ten kutluyorum. Siyasete milli iradenin 
rengini veren, egemenliği kayıtsız şartsız 
milletin kılmak isteyenleri, AK Parti bün-
yesinde ülkesine hizmet için gece gündüz 
demeden hizmet eden sizleri gelecek nesil-
ler de takdirle anacaktır.

Bugün artık Altındağ, dertleri, mesele-
leri dağ haline gelen bir metropol ilçesi 
olmaktan kurtulup modern Başkent’e, 
modern Türkiye’ye yaraşır bir çizgiye 
girmiştir. Bugün Altındağ kendi dinamik-
leriyle, bilinçli bir yönetim anlayışıyla, 
başarılı bir belediyecilik çizgisiyle, geçmi-
şin olumsuz tablosunu kökünden değiş-
tirme azmini, kararlılığını ortaya koymuş 
durumdadır. Bütün sorunlar, bütün sıkın-
tılar, bütün şehircilik yanlışları elbette 
ortadan kalkmamıştır.

Dikkat ediniz, Cumhuriyet’in kuruluşuna 
tanıklık eden bu ilçemiz, on yıllar boyunca 
ihmal edilmişti. Bu ihmali hemen bir kaç 
dönemde telafi etmek elbette mümkün 
değil. Ama Altındağ çağdaş bir şehircilik 
çizgisinde adımlarını atmaya başlamış, 
ağırlıklarını üstünden atabileceğini gös-
termiştir. Yüzde 80 oranında gecekondu-
laşmış olan bir bölgeden söz ediyoruz. 
Nereden nereye geldiğimizi Altındağ 
örneği de çok iyi gösterir. Bakınız, bugün 
Altındağ’ın yüzde 85’i imarlı hale gelmiş-
tir. Daha önemlisi son yıllarda Altındağ’da 
belki de ilk defa modern anlamda yapılaş-
ma ve altyapı çalışmaları başlatılmıştır. 
Altındağ’da tam 12 bin sağlıksız ve kaçak 
yapı sahiplerinin rızası alınmak suretiyle 

hiçbir sorun yaşanmadan yıkılmış, yerle-
rine bugünün anlayışıyla sağlıklı konutlar 
inşa edilmeye başlanmıştır. Geçmişte çok 
önemli sıkıntılar yaşanan Çinçin Bağla-
rı da bu dönüşümün içindedir. Çinçin 
Bağları’nı, Çinçin’in kaderini bütün An-
karalılar iyi bildiği gibi, Ankara dışında 
yaşayanlar da mutlaka duymuştur. Bu 
bölgenin ıslahı Cumhuriyet tarihi kentleş-
mesinde bir dönüm noktasıdır. 

Uzun bir aradan sonra bu bölgeden geçen-
ler Altındağ’ın çehresindeki hızlı değişimi, 
büyük iyileşmeyi fark ediyor ve şaşırıyor-
lar. Halihazırda TOKİ tarafından yaptırı-
lan 1700 konut tamamlanmış durumda-
dır, 800 adet konut da bunun arkasından 
gelecek. Son dönemde büyük bulvarlar, 
yollar açılmıştır, Altındağ’a yeni parklar, 
yeşil alanlar kazandırılmıştır. Türkiye’nin 
yaşadığı büyük değişimin, atılımının bir 
benzeri Altındağ’da yaşanmaktadır. Hem 
bu değişimin çarpıcı sonuçları bakımın-
dan, hem de bu değişimin ilçe halkıyla 
en küçük bir sıkıntı yaşanmadan huzur 
içinde sağlanması bakımından Altındağ’ın 
başarısı bütün illerimize, bütün ilçelerimi-
ze en güzel örnektir.

Bu başarı tablosu, bu umut tablosu, bu 
değişim tablosu nasıl ortaya çıkmıştır? Bü-
tün bu atılımlar Altındağlılar’ın belediye-
mizle birlikte yakaladığı sinerjiyle, ortak 
iradeyle, işbirliğiyle hayata geçirilmiştir. 
Popülizm, istismar ortadan kalktığı için 
bunlar başarılmıştır, yapıcı ve uzlaşmaya 
dayalı pozitif bir yönetim anlayışıyla bu 
mesafeler alınmıştır. Meselelerin üzerine 
samimi, kararlı, dürüst ve akılcı biçimde 
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gidildiği için değişim başarılı olmuştur. 
Altındağ’ı hayata döndüren, inşallah çok 
daha güzel günlere taşıyacak olan bu de-
ğişimin devamıdır, istikrarın ve huzurun 
kalıcı hale gelmesidir.

Değerli arkadaşım...

Bunlar geçmişte yapılamıyordu da bugün 
nasıl yapılabiliyor? Bakın konuyu çok 
iyi açıklayan basit bir örnek vereyim... 
2004 yılında Altındağ Belediyemiz’in 
yıllık bütçesi 33 trilyon lira... Belediye 
bu bütçeyle ancak personel maaşlarını 
ödeyebiliyor, yani ancak kendini geçindi-
rebiliyor. İşte AK Parti bu kısır döngüyü 
kırmış, Türkiye’nin bahtını açacak bir 
dönüşüm sürecini başlatmıştır. Türkiye’yi 
daha ileri noktalara taşıyacak olan anlayış, 
Türkiye’nin menfaatlerini kendi menfaat-
lerinin önüne koyan, vatandaşın sıkıntısı-
nı kendi sıkıntısı bilen anlayıştır.

İşte o anlayış bugün bambaşka bir Altın-
dağ gerçeğini ortaya koyuyor. Bugün Altın-
dağ ilçemizin yıllık bütçesi 100 trilyon lira-
ya ulaşmıştır, bu bütçenin içinde personel 
giderlerine ayrılan pay 27 trilyon liradır. 
Yani bütçeyi tam üç katına çıkardık. Bu-
gün Altındağ’ın sorunlarının çözümüne, 
yatırımlara, burada yaşayan insanları-
mızın ihtiyaçlarına ayrılan para yıllık 73 
trilyon lira...

İşte Altındağ’a bu büyük değişimi getiren, 
yeni çağdaş konutlar, yollar, bulvarlar, 
parklar, kültür merkezleri kazandıran kay-
nak buradan geliyor. Altındağ’ın çehresini 
değiştiren kaynak Altındağ’ın bütçesidir, 

öz kaynağıdır. Bakınız bugün bu kongreyi 
yaptığımız bu güzel modern tesisi ilk defa 
bu vesileyle hizmete açıyor, Altındağ’a ka-
zandırıyoruz. Altındağ için hayırlı olsun. 

Altındağ bu sayede yeni bir kongre mer-
kezine, gençlerimiz, sporcularımız da 
yeni bir spor salonuna kavuşuyor. Bunlar 
Altındağ’ın makus talihini yendiğini gös-
teren çok güzel gelişmelerdir, çok güzel 
haberlerdir. Üstelik Altındağ belediyemiz 
sadece bunları yapmıyor, bunun yanında 
borçlarını da ödüyor. Son iki yılda hiç borç 
yapılmadığı gibi geçmişten gelen 32.8 mil-
yon YTL tutarında borcu da ödemiştir.

Değerli arkadaşlarım...

Altındağ’ın bu trajikomik bütçe hikayesi, 
Türkiye’nin krizlerle, bunalımlarla, dar-
boğazlarla dolu geçmişinin de hikayesidir. 
Maalesef bu ülkede sorumsuz iktidarlar 
vatandaşının sırtında yıllarca yük olmuş-
tur. Yapılan yanlışlıkların, ihmallerin, yol-
suzlukların maliyetini karşılamak adına 
bu ülkenin insanları sıkıntıya sokulmuş-
tur, umutları, hayalleri ellerinden alınmış-
tır. Bu ülkeye yıllar kaybettirilmiştir.

Bakınız bugün dünya çok ağır bir küresel 
kriz yaşarken, Türkiye ekonomisi en az 
hasarla bu süreci geçirmektedir. Geçmi-
şin yönetim anlayışları bugün hala ikti-
darda olsaydı ne olurdu düşünebiliyor 
musunuz? Bugün hepimiz ayağımızı yere 
sağlam basıyoruz, hepimiz gerçekçiyiz, kü-
resel dalgalanmaların farkındayız, ama pa-
nik yapmıyoruz, rotamızı izlemeye devam 
ediyoruz. Neden? Çünkü bu geminin su 
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alan bütün deliklerini tıkadık, işlemeyen 
bütün mekanizmalarını işler hale getirdik, 
çürümekte olan gövdesini yeniledik.

Hayal tacirliği yapmadığımız için bugün 
gerçeklerden de korkmuyoruz. Bu küresel 
kriz bizi hiç etkilemeyecek demiyoruz, 
ama gemimizi batırmayacak, bizi yolu-
muzdan döndürmeyecek diyoruz. Dünya-
nın en gelişmiş ekonomilerini sarsan bu 
fırtınaya bizi asgari düzeyde etkileyecek 
ve yolumuza emin adımlarla devam edece-
ğiz diyoruz. Bunu nasıl oluyor da bu kadar 
güvenle söylüyoruz? Çünkü bu gemiyle 
çok daha ağır fırtınaları atlatarak bugünle-
re geldiğimizi biliyoruz.

Bu ülkenin her badireyi atlatacak bir gücü 
ve potansiyeli olduğunu bilerek, yaşanan-
lardan dersler çıkararak, yapısal dönü-
şümleri gerçekleştirerek bunu söylüyoruz. 
Dik duruyoruz, sağlam duruyoruz, gelece-
ğimize olan güvenimizi asla yitirmiyoruz. 
Altındağ’ı da, Sultanbeyli’yi de, Pozantı’yı 
da, Zara’yı da, Hopa’yı da, Tillo’yu da, 
Silvan’ı da, şehir şehir, ilçe ilçe Türkiye’yi 
de kurtaracak olan irade budur, buradadır. 
Birbirimize inanacağız, ülkemize güve-
neceğiz, gözümüzü hedeflerimizden ayır-
madan ilerleyeceğiz. Türkiye yarınlarda 
bugünlerden çok daha mutlu ve müreffeh 
bir ülke olacak, bu umudu hepimiz aynı 
aşkla kalplerimizde taşıyacağız.

Bu umutla sözlerime son veriyor, kongre-
mizin ve bu kongreyi gerçekleştirdiğimiz 
bu güzel tesisin hayırlı olmasını diliyorum. 
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli Erzincanlı kardeşlerim, saygıdeğer 
hanımefendiler, beyefendiler, sevgili genç-
ler… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyor, Erzincan Merkez İlçe Kongremiz’in 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Buradan, bütün Erzincan’a, Çayırlı’ya, 
İliç’e, Kemah’a, Kemaliye’ye, Otlukbeli’ne, 
Refahiye’ye, Tercan’a ve Üzümlü’ye selam-
larımı, sevgilerimi iletiyorum.

Bugün toplu açılış töreni için Erzurum’da 
bulunduğumdan, kongrenize fiziken 
olmasa bile kalben iştirak ediyorum. 
İktidarda 6’ncı yılımızı doldurduğumuz 
bugünlerde, AK Parti, milletin umudu, 
ülkemizin aydınlık yarınlarının teminatı 
olduğunu, ortaya koyduğu icraatlarla 
ispat etmiştir. 6 yılda her alanda tarihi 
seviyede başarılar kaydederek ülkemizi 
dünya üzerinde yıldızı parlayan bir ko-
numa yükselttik. Türkiye’nin elde ettiği 
bu başarıda hiç kuşkusuz en büyük pay, 
AK Parti’nin Türkiye’ye gönül vermiş, 
Türkiye’ye sevdalı teşkilatıdır, gönül er-
leridir. Sizlerle yol arkadaşı olmaktan, 
sizlerle gönül birliği içinde Türkiye’ye 
hizmet etmekten, kader birliği içinde ül-

kemizi kalkındırmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum, büyük gurur duyuyorum.

Şundan emin olunuz: Tarih, AK Parti’yi ve 
ona gönül veren AK Partililer’i mutlaka 
sayfalarına kaydedecek, AK Parti iktidarı-
nın performansını övgüyle yad edecektir. 
Zira, Türkiye’nin on yıllar boyunca çö-
zülemeyen, ertelenen, ötelenen sorunla-
rını çözüme kavuşturduk. İç politikada, 
ekonomide ve dış politikada Türkiye’yi 6 
yıl öncesine göre çok farklı bir konuma 
taşıdık. Ekonominin tüm göstergelerinde 
Cumhuriyet tarihimizin en iyi değerlerini 
kaydederken, demokratikleşme ve insan 
hakları noktasında en çağdaş standartları 
ülkemize taşıdık. Bugün Türkiye, bölgesel 
ve küresel sorunların çözümünde ağır-
lığını hissettirirken, bir yandan Medeni-
yetler İttifakı’na eş başkanlık yapıyor, bir 
yandan Avrupa Birliği katılım sürecini 
devam ettiriyor, bir yandan da Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nde geçici üye 
olarak bulunuyor. 6 yıl önce hayal gibi, 
rüya gibi görünen bir çok hedefi bugün 
hamdolsun aştık ve önümüze yeni hedef-
ler koyduk. Allah’ın izniyle bu parti, bu 

AK Parti Merkez Ilçe Kongresi

Erzincan | 9 Kasım 2008 
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teşkilat bu yeni hedefleri de hayal olmak-
tan çıkaracaktır.

Sevgili Erzincanlılar…

Türkiye’nin 81 iliyle birlikte Erzincan’ı da 
yeniden imar etmek, yeniden inşa etmek 
için 6 yıldır canla başla çalışıyoruz. Bugün 
orada olamasam da, Erzincan’ın çehresi-
nin, manzarasının 6 yıl içinde çok büyük 
oranda değiştiğini biliyorum. Eğitim, sağ-
lık, tarım, bayındırlık, enerji, konut, çevre 
ve daha bir çok alanda Erzincan’a çok 
önemli hizmetler kazandırdık. Özellikle 
ulaşım noktasında Erzincan bugün çok 
farklı bir ilimiz haline geldi. İnşallah, bu-
gün Sivas’a kadar uzanan hızlı tren proje-
mizi Erzincan’a kadar uzatacağız. Tarımsal 
sulama noktasında, Erzincan’a kazandı-
racağımız yeni baraj ve göletlerle ilimizin 
topraklarını suyla buluşturacak, tarımı 
canlandıracağız. Güneydoğu Anadolu ve 
Doğu Anadolu Projelerimiz kapsamında, 
Erzincan’ın refahına ve kalkınmasına 
ivme kazandıracağız. Erzincan’ı artık göç 
veren il konumundan kurtarıp, kendisine 
yeten, bölgesine yeten bir şehir haline 
getireceğiz. Bugüne kadar yaptıklarımız, 
yapacaklarımızın açık teminatıdır. Milleti-
mizin desteği, milletimizin hayır duası ar-
kamızda olduğu müddetçe Allah’ın izniyle 
ulaşamayacağımız hiç bir hedef yoktur. Er-
zincan teşkilatımıza düşen, bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da milletimizle 
el birliği, gönül birliği yapmak, milletle 
kurduğunuz diyaloğu muhafaza etmektir.

Bizler, gönüller yapmaya geldik. Gönüller 
yapmaya, milletimize olan aşkımızı, sevda-

mızı korumaya ve milletimize hizmet üret-
meye her hal ve şart altında devam edece-
ğiz. Buradan bir kez daha tüm Erzincanlı 
kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyo-
rum. Teşkilatımızın tüm mensuplarına, 
katkılarından dolayı, emeklerinden dolayı 
teşekkür ediyorum. Merkez ilçe kongremi-
ze başarılar diliyor, hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. Sağolun, varolun.
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Değerli arkadaşlarım, değerli milletvekil-
leri… Sizleri yeni bir haftanın başında en 
kalbi duygularımla selamlıyor, grup top-
lantımızın ülkemiz, milletimiz için hayır-
lara vesile olmasını diliyorum.

14 Ağustos 2001 tarihinde AK Parti’yi 
kurduk, çok kısa bir süre içinde, 3 Kasım 
2002’de seçimlere girdik ve milletimizin 
tercihine, teveccühüne mazhar olduk. Yine 
hatırlayacağınız gibi, 18 Kasım 2002’de de 
iktidarı devraldık ve çalışmalarımıza baş-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 11 Kasım 2008 
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ladık. Bugünlerde, Türkiye için çok büyük 
anlam ifade eden, ülkemiz ve milletimiz 
için adeta bir dönüm noktası olan bu tarih-
lerin yıldönümünü idrak ediyoruz. 

Şunu, ülkem adına, milletim adına, AK 
Parti iktidarı ve AK Parti Teşkilatı adına 
büyük bir gururla dile getirmek istiyorum: 
Bu 6 yıl, milletimizin makus talihinin değiş-
tiği, Türkiye’nin ilerlediği, kalkındığı; daha 
önce hiç tecrübe etmediği başarıları elde 
ettiği, ülke içinde, ülke dışında çok farklı 
konuma yükseldiği bir süreç olmuştur. Her 
zaman ifade ettim: Türkiye’nin AK Parti ik-
tidarıyla girdiği bu süreç, bizzat Türkiye’nin 
başarısıdır, bizzat milletimizin başarısıdır. 
Türkiye’nin elde ettiği bu sevindirici, bu 
umut dolu seviyeler, bizzat sizlerin, siz de-
ğerli arkadaşlarımın başarısıdır.

Bu vesileyle, başta aziz milletimiz olmak 
üzere, AK Parti iktidarına gönül verenlere, 
destek verenlere, emek sarfedenlere, teşki-
latımızın her kademedeki mensuplarına, 
özellikle siz milletvekili arkadaşlarıma çok 
teşekkür ediyorum. Güvenlerinden, ahde 
vefalarından, muhabbetlerinden ve hayır 
dualarından dolayı aziz milletime burada 
sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Bundan sonraki süreçte de Al-
lah yardımcımız olsun, yolumuz, yolunuz 
ak ve aydınlık olsun.

Değerli arkadaşlarım…

Yıldönümleri bizler için bir muhasebe 
yapma, genel bir değerlendirme yapma ve-
silesidir. Biz, bize yönelik tüm eleştirileri 
dinledik, dikkate aldık. Eleştiriden hiçbir 

zaman gocunmadık. Özellikle, yapıcı, se-
viyeli, hakaret içermeyen eleştirileri not 
ettik ve buralarda kendimizi test etmeyi 
hiç ihmal etmedik. Yıkıcı, seviyesiz ve 
hakaretamiz eleştiriler karşısında da, 
nezaket kuralları dairesinde, demokratik 
üslup içerisinde ve tamamen hukuk çer-
çevesinde gereken cevapları verdik. Eski 
siyasi anlayışların tersine, biz her zaman 
aynaya baktık, “ne olduk değil, ne olacağız” 
dedik. Her zaman, milletimizin aynasına 
ehemmiyet verdik ve o aynada nasıl gö-
ründüğümüzü nazarı dikkatimizden hiç 
çıkarmadık. ‘Hesap vereceğimiz tek merci 
millettir’ dedik; nitekim, 28 Mart 2004 
yerel seçimleri ve 22 Temmuz 2007 genel 
seçimleri öncesinde de milletimize hesa-
bımızı gayet açık, gayet şeffaf bir şekilde 
verdik. Bütün sorunları çözdüğümüz iddi-
asında asla olmadık. Enkaz edebiyatı yap-
madığımız gibi, popülizm yaparak, pembe 
tablolar çizerek, ulaşılamayacak hedefleri 
göstererek halkımızı yanlış bilgilendirme 
yoluna da asla tevessül etmedik.

Ancak şu hususu da burada özellikle ifade 
etmek istiyorum: Türkiye’nin meselele-
ri, Türkiye’nin sorunları, sadece 2000 
ve 2001 krizinden türeyen sorunlardan 
ibaret değildi. On yıllar boyunca mesele-
ler ihmal edilmiş, ertelenmiş, ötelenmiş, 
çözüm için hiçbir çaba sarfedilmemiş ve 
artık kronik hale gelmişti. Türkiye, on yıl-
lar boyunca kendi kabuğundan sıyrılama-
mış, modern dünyaya paralel bir değişi-
mi, dönüşümü gerçekleştirememişti. İşte 
AK Parti iktidarı, Türkiye’nin kendi kabu-
ğundan sıyrılması için, ayakları üzerinde 
durabilmesi için, atılım yapabilmesi için, 
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modern dünyaya ayak uydurulabilmesi 
için gerekli zemini inşa etmiştir ve Türki-
ye bugün bu zemin üzerinde kararlılıkla 
ilerlemektedir. Bakın, iktidara geldik, 
sadece iki sene sonra Türkiye’yi, Avrupa 
Birliği’ne tam üyelik için müzakerelere 
başlama noktasına getirdik.

Burası çok önemli. 1959 yılından beri 
Türkiye’nin adeta hayali olan bu hedef, 
3 Ekim 2005 tarihinde müzakerelerin 
resmen başlamasıyla somut bir hal almış-
tır. 1 müzakere başlığını açtık, kapattık 
ve 7 başlıkta müzakereler devam ediyor. 
“Hükümet heyecanını kaybetti, hükümet 
kararlılığını yitirdi” gibi son derece afaki 
yorumlar yapılıyor. Hayır, hükümet kararlı 
bir şekilde yoluna devam ediyor. Önümüze 
çıkarılan engellere ve süreci yavaşlatma 
girişimlerine rağmen biz belirlediğimiz 
takvim çerçevesinde reformlarımızı sür-
dürüyoruz, sürdüreceğiz. Zamanlama 
itibariyle hiç zorunlu olmadığımız halde, 
4 Maastricht Kriteri’nden 2’sini karşılar 
duruma geldik. Demokratikleşme, insan 
hak ve özgürlükleri, çevre, konut, bilim, 
araştırma, eğitim sağlık gibi hemen her 
alanda köklü reformlar gerçekleştirdik. 
Ülke olarak hedefimiz, her alanda stan-
dartlarımızı yükseltmek ve halkımızı çok 
daha yüksek bir yaşam standardına kavuş-
turmak. Bundan, hangi şart altında olursa 
olsun vazgeçmemiz mümkün de değildir, 
sözkonusu da değildir.

Türkiye’nin yönü bellidir, hedefleri belli-
dir, idealleri bellidir ve bunları gerçekleş-
tirmek için gerekli kadro, gerekli siyasi 
irade ve gerekli kararlılık da mevcuttur. 

Bugün ulaştığımız noktadan geriye dönüş 
olmayacak, kazanımlarımız asla heba edil-
meyecek, asla taviz verilmeyecek. Bugüne 
kadar ortaya koyduğumuz başarılar ufuk 
sahibi, vizyon sahibi, arkasına düşülüp 
gidilecek bir hayal sahibi olmanın sonucu-
dur. Biz, Türkiye için hayaller kurduk, bu 
hayallerin peşine düştük ve hamdolsun, 
tüm bu hayallerimizi ve hedeflerimizi de 
gerçeğe dönüştürdük. Hayalleri olmayan-
lar, geçmişi anlayamaz, bugünü algılaya-
maz, geleceğe dönük de ortaya hiçbir şey 
koyamaz. İşte Ankara’da, sadece çözüm-
süzlük üretmek, moral bozmak, karamsar-
lık estirmek üzerine kurgulanmış siyasi 
anlayışların eksiği budur.

Dikkat edin, hiçbir sorun karşısında, 
Türkiye’nin hiçbir meselesi karşısında or-
taya koydukları somut bir öneri yok. Ayak-
ları yere basan, sadra şifa olacak hiçbir 
projeleri, proje önerileri yok. Türkiye’nin 
tamamına konuşacak sözleri, 780 bin met-
rekarenin tümüne, 70 milyonun bütününe 
hitap edecek kelimeleri yok.

Değerli arkadaşlar…

Son dönemde yaşanan bazı tartışmalarla 
ilgili bir hususu özellikle vurgulamak isti-
yorum. Bir süredir bazı çevreler AK Parti’yi 
farklı bir konuma oturtmanın, farklı bir 
imajla yaftalamanın gayreti içindeler. Çok 
açıklıkla söylüyorum. AK Parti’nin iki 
özelliği var ki bunlar hem Türk siyaseti 
açısından, hem de Türkiye Cumhuriyeti 
açısından büyük bir kazanımdır, hayati bir 
gerekliliktir. 
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Bunlardan birincisi AK Parti’nin izlediği 
“birlik siyaseti”dir. AK Parti bölgeler ara-
sında, şehirler arasında, etnik-dini-mez-
hebi farklılıklar arasında kesinlikle ayrım 
yapmayan, 70 milyon vatandaşımızı aynı 
samimiyetle kucaklayan bir siyasi hare-
kettir. AK Parti’nin bu kucaklayıcı tarzı, 
3 Kasım 2002’de de, 28 Mart 2004’te de, 
22 Temmuz 2007’de kendisini ortaya 
koymuştur. 81 ilin 80’inde milletvekili çı-
kartabilen, her bölgeyi, her şehri aynı yak-
laşımla kucaklayabilen tek siyasi parti, AK 
Parti’dir. Bu durum, Türkiye’nin birlik ve 
bütünlüğü için büyük bir kazançtır, büyük 
bir şanstır.

İkincisi, AK Parti, Türkiye’de demokrasi-
nin, hukukun, adaletin, ekonominin, sos-
yal hayatın gelişimini esas alan yegane de-
ğişimci, dönüşümcü, reformcu harekettir. 
Avrupa Birliği perspektifini güçlendiren, 
“sessiz devrim” diye anılan reformları ya-
pan iktidar, AK Parti iktidarıdır. Türkiye’de 
milli iradeyi her şeyin üzerinde tutan, 
demokrasiyi her şart altında koruyan 
ve güçlendiren, çeteleri, mafyayı tasfiye 
eden, hukukun standartlarını yükselten, 
AK Parti iktidarıdır. 6 yıllık performansını 
görmezden gelip, AK Parti’yi farklı bir nok-
taya oturtmak isteyenler şunu iyi bilsinler: 
AK Parti statükonun değil değişimin ana 
aktörüdür. AK Parti dışlamanın, ayrımcı-
lığın değil, kucaklamanın, birleştirmenin 
adresidir. AK Parti, çözümsüzlüğün değil, 
çözümün yegane adresidir. AK Parti’nin 
bir diğer özelliği de tutarlı olmak, istikrarlı 
olmak, güven zemininde belirlediği rotada 
kararlılıkla yürümektir. AK Parti’nin siya-
set anlayışı, siyaset üslubu, yönetim tarzı 

kurulduğu günden bu yana aynıdır, aynı 
istikamette de devam edecektir. Kimse 
yanılgıya düşmesin, milletimizi de yanılt-
maya kalkmasın. Milli iradeden gücünü 
alan AK Parti, milletin belirlediği rotada 
demokrasi mücadelesini, hak ve özgürlük 
mücadelesini, ekonomik kalkınma müca-
delesini, sosyal restorasyon mücadelesini 
aynı kararlılıkla devam ettirecektir.

Değerli arkadaşlar… 

Bakın, geçtiğimiz günlerde bir üniversi-
temizin açılış töreninde de ifade ettim: 
Doğu’da, Güneydoğu’da çocuklar artık 
yanıma gelip, benden diz üstü bilgisayar 
istiyorlar. Tek başına işte bu örnek bile, 
Türkiye’nin bugün ulaştığı noktayı göz 
yaşartıcı biçimde ifade etmeye yeter. 
Türkiye’nin ufku değişmiştir, Türk insanı-
nın beklentisi, vizyonu, perspektifi değiş-
miştir. Bunu herkesin görmesi gerekiyor. 
Bunu, siyasetçinin de, bürokratın da, sivil 
toplum örgütlerinin de, üniversitenin de, 
medyanın da görmesi, iyi okuması gereki-
yor. Türkiye, evet, istikrar ve güven zemi-
nine kavuşmuştur, ancak bundan daha da 
önemlisi, Türkiye artık geleceğine umutla 
bakabilen, heyecanla bakabilen bir ülke 
konumuna gelmiştir. Türkiye, sorunların 
çözümsüz olmadığını, çözümlerin imkan-
sız olmadığını görebilecek, hissedebilecek 
bir noktaya gelmiştir. AK Parti iktidarı her 
zaman milletimizin hissiyatına tercüman 
olmanın, milletimizin iradesini yönetime 
yansıtmanın, halkımızın ihtiyaçlarını gi-
dermenin gayreti içinde olmuştur, bundan 
sonra da öyle olacaktır.
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, saygıde-
ğer konuklar…

Son grup toplantımızdan bugüne kadar, 
Doğu’da, Batı’da birçok vilayetimizi ziya-
ret etme fırsatı buldum. Diyarbakır’da, 
Kırıkkale’de, Ankara’da, İstanbul’da, 
Elazığ’da, Kahramanmaraş’ta, Hakkari’de, 
Van ve Erzurum’da açılışlara katıldım, 
ilçe kongrelerimize iştirak ettim. Ankara 
ve İstanbul’u dışarıda tutarsanız, tüm bu 
bölgelere partimiz kurulduğu günden beri 
defalarca gittim. Her gittiğimde toplu açı-
lışlar gerçekleştirdim, yerel yönetimlerin, 
merkezi idarenin, hayırseverlerin, özel 
sektörün yaptırdığı tesisleri hizmetleri aç-
tım. Gittiğim her ilde, vatandaşlarımızın, 
kardeşlerimizin çok büyük teveccühünü, 
coşkusunu gördüm. Meydanları dolduran 
kalabalığın, sevgiyle, muhabbetle yürekle-
rini bizlere açtığını, duygularını paylaştık-
larını, bizi heyecanla bağırlarına bastıkla-
rını bizzat müşahede ettim.

Dikkat ediniz, bu, siyasi tarihimizde öyle 
her partiye nasip olmuş bir durum değil-
dir. Bir Başbakan’ın, 6 yıl içinde şehirlerini 
4 kere, 5 kere ziyaret etmesi, coşkuyla, 
sevgiyle, heyecanla karşılanması siyasi 
tarihimizde alışıldık bir manzara değildir. 
Üstelik, terör örgütünün ve onun yandaş-
larının tüm kışkırtmalarına, tahriklerine, 
tehditlerine rağmen, milletimiz akın akın 
meydanları doldurmuş ve uzun dönemler 
hizmete susadığını, bu susuzluğun da Ak 
parti iktidarıyla giderildiğini haykırmıştır. 
Keşke, bütün bu illerimizdeki, Van’daki, 
Hakkari’deki, önceki gün Erzurum’daki o 
kitleyi görebilseydiniz, o muhabbete, o şef-

kate, o heyecana, coşkuya şahit olabilseydi-
niz. Keşke, orada olup çocukların gözünde-
ki o parıltıyı, o umudu hissedebilseydiniz. 
İnanın her şeye değer… Biz, bu ülkeye, bu 
millete asla hayal kırıklığı yaşatmadık, 
yaşatmayacağız. Milletimizin emanetine 
asla hor davranmadık, davranmayacağız. 
Çocuklarımızın gözündeki o parıltıyı, o 
umudu köreltmedik, hiçbir şart altında 
da köreltmeyecek, söndürmeyecek, buna 
tenezzül edenlere de asla fırsat vermeyece-
ğiz. 6 yıl boyunca bu duyguyla, bu hissiyat-
la, bu anlayışla önemli mesafeler katettik, 
bundan sonra da terazimizin mizanı bir 
dirhem dahi şaşmayacak.

Bakın, tam 123 bin yeni derslik yaptık, 
54 yeni üniversite kurduk, bütün okul-
larımıza bilgisayarla, hızlı internetle do-
nattık. Kalacak yerim yok diyen öğrenci 
için yurtlar, pansiyonlar yaptık. Okumak 
için param yok diyen öğrenciye, yetecek 
kadar burs sağladık, nakit yardımlar yap-
tık, ders kitabını ücretsiz olarak sırasının 
üzerine koyduk. Eğitimde olduğu gibi 
sağlıkta da 81 ilimizin tamamında yeni 
yatırımlar gerçekleştirdik, sağlık hizmetle-
rini kaliteli ve hızlı şekilde vatandaşımıza 
ulaştırmanın mücadelesi içinde olduk. 
En son Erzurum’da, yeni aldığımız 3 hava 
ambulans helikopterini devreye aldık. Bu 
sene sonuna kadar 4 hava ambulansını 
daha devreye alıyoruz. Önümüzdeki sene 
sonunda bu sayı 17’ye ulaşacak. Bunun 
öncesinde, 12 adet hasta kabinli kar üstü 
aracı, 63 adet paletli ambulansı ve 4 adet 
deniz ambulansını sağlık hizmetlerinde 
kullanılmak üzere aldık ve ülkemizin hiz-
metine sunduk. Bundan sonra kar yağdı, 
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çığ düştü, yollar kapandı gibi mazeretleri 
Allah’ın izniyle en asgariye indiriyoruz. 
Konut önemli dedik, 6 yılda toplu konutta 
333 bin rakamına ulaştık, bunun yaklaşık 
230 binini sahiplerine teslim ettik. He-
defimiz 500 bin ve inşallah bu hedefi de 
yakalayacağız.

Gittiğimiz her ilde, her ilçede, gecekon-
duların biraz daha azaldığını sağlıklı, 
sağlam konutların şehirlerimizi kuşattı-
ğını görüyor ve bundan büyük mutluluk 
duyuyoruz. Şimdi, ucuz konut hamlemizi 
de başlatıyoruz, imkanı çok kısıtlı olan 
vatandaşlarımızın, ayda 100 YTL taksitle 
45 metre kare konutlara sahip olmasının 
önünü açıyoruz. 6 yılın bilançosunu öyle 
bir çırpıda sayıp dökmek mümkün değil. 
Yollar yapıyoruz, şehirlerimizi yaşanabi-
lir mekanlara kavuşturuyoruz, enerjide, 
bayındırlıkta, tarımda, kültür ve sanat 
noktasında, sosyal politikalar noktasında 
Türkiye’nin hiç görmediği, hiç tecrübe et-
mediği hizmetleri ülkemize kazandırdık, 
kazandırmaya devam ediyoruz. İstanbul’a 
yaptığımızı, Ankara’ya yaptığımızı, aynı 
ölçekte Tunceli’ye de, Diyarbakır’a da, 
Adana’ya da, Samsun’a da, İzmir’e de ya-
pıyoruz. Hiçbir ilimiz, hiçbir ilçemiz, hatta 
köylerimiz arasında dahi ayrım yapma-
dığımız gibi, milletimizin hiçbir ferdini 
diğerinden ayrı tutmuyoruz. “Bu şahıs AK 
Parti’ye oy vermiştir ya da vermemiştir”, 
“Bu belediye AK Partilidir ya da değildir”… 
Bizim siyasetimizde böyle ayrımlar asla ol-
madı. Her fırsatta ifade ettiğim gibi, etnik 
ayrımcılığa, bölgesel ayrımcılığa, dinsel 
ayrımcılığa hep karşı olduk, bu karşıtlı-
ğımızı sloganın ötesine geçirerek somut-

laştırdık. Bizim farkımız, siyaset yapma 
tarzındadır, bizim farkımız hizmet üretme 
tarzındadır. Bu farkımızı da çok belirgin 
bir şekilde ortaya koyduk, koyuyoruz.

Dikkat ediniz, Van ile Hakkari komşu 
iller; Diyarbakır ile Şanlıurfa, Tunceli ile 
Bingöl komşu iller. Bu illerimizin tama-
mına, büyüklükleri ölçüsünde eksiksiz 
ödenekler gidiyor, yeni yeni imkanlar 
sağlanıyor. Ama, Van’dan Hakkari’ye geçi-
yorsunuz, yerel hizmetler noktasında bam-
başka bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. 
Şanlıurfa’dan Diyarbakır’a, Bingöl’den 
Tunceli’ye geçiyorsunuz, manzara değişi-
yor. Hizmet üretmedeki fark işte orada or-
taya çıkıyor. Hakkari’de de ifade ettim; bu 
şehirlerimizde hizmet üretilmediği gibi, 
bir de beceriksizliğin, ihmalin bedeli hü-
kümete kesilmek isteniyor. Benim oradaki 
kardeşim, belediyelere gönderilen ödenek-
lerin nereye harcandığını takip edecek, 
kendisine neden hizmet götürülmediğini 
soracak, sorgulayacak. Ve hepsinden 
önemlisi kimden ne isteyeceğini, kime 
neyin hesabını soracağını da iyi bilecek. 
Milletimizin her zamanki sağduyusuyla, 
basiretiyle, ferasetiyle 29 Mart seçimle-
rinde de gereken değerlendirmeyi en iyi 
şekilde yapacaktır.

Değerli arkadaşlarım…

Küresel ekonomik kriz noktasında Türkiye 
olarak dikkatli ve ihtiyatlı tavrımızı taviz-
siz şekilde sürdürüyoruz. Daha önce de 
ifade ettiğim gibi, ilgili tüm birimlerimiz, 
tüm kurumlarımız koordinasyon içinde 
gelişmeleri takip ediyorlar ve gerekli nok-
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talarda müdahaleleri yapıyorlar. Önceki 
hafta reel sektörün temsilcileriyle bir ara-
ya geldik ve gelişmeleri değerlendirdik. 
Geçen hafta da, sosyal taraflarla istişari bir 
toplantı gerçekleştirdik. Her iki toplantıda 
da taraflar, önerilerini dile getirdiler. Kri-
zin Türkiye’ye etkileri noktasında, panik 
havasının yerini itidal ve sağduyuya bırak-
mış olması son derece önemlidir.

Nitekim, krizin tepe noktasını aştığı ve 
artık inişe geçtiği uzmanlar tarafından 
da dile getiriliyor. Elbette etki daha uzun 
sürecektir. Ancak aynı zamanda toparlan-
manın başlamış olması da sevindiricidir. 
Bu toparlanma sürecinde, Türkiye’nin, 
sağlam ekonomik yapısıyla daha cazip bir 
ülke konumuna yükseleceği noktasında 
umudumuzu muhafaza ediyor ve bunun 
gereğini de yerine getiriyoruz. Krizin ge-
lişmiş ülkelerde, büyümede daralma, enf-
lasyon ve talep azalması şeklinde tezahür 
ettiğini şimdiden görebiliyoruz. Bu daral-
manın da Türkiye’ye ve dış ticaretimize 
olumsuz yansımalarını bertaraf etmek 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni 
yatırımlar, özellikle uluslar arası yatırım-
lar noktasında Türkiye’nin yeni fırsatları 
değerlendirmek için yoğun çaba sarfetti-
ğini de burada bir kez daha hatırlatmak 
istiyorum.

Değerli arkadaşlarım… 

Yarın akşam, G 20 toplantısına katılmak 
üzere, beraberimizde bir heyetle Amerika 
Birleşik Devletleri’ne hareket edeceğiz. 
Öncesinde İzmir’de İtalya Başbakanı Sayın 
Berlusconi ile bir araya gelecek Türkiye-

İtalya zirvesinde genel bir değerlendirme 
yapacağız. Ardından İzmir’den New York’a 
hareket edeceğiz. Küresel krizin bütün bo-
yutlarıyla ele alınacağı G-20 toplantısının 
bölgemiz ve ülkemiz açısından önemli 
yararlar sağlayacağına inanıyorum. Bu 
toplantının yanı sıra, Washington ve 
New York’ta çeşitli temaslarımız olacak. 
Columbia Üniversitesi’nde, “Geleceğin 
Tasarımında Türkiye’nin Rolü” konulu 
bir konferansa katılacak, yine Brookings 
Enstitüsü’nde katılımcılara hitap edece-
ğim. Bunların yanında, çeşitli ülkelerin 
temsilcileriyle ikili görüşmeler yapacağız. 

Biliyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri 
4 Kasım’da kongre seçimlerini yaptı ve 
Obama liderliğindeki demokratlar seçim-
den başarıyla çıktılar. Sayın Obama’nın, 
Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk siyahi 
başkan adayı olarak seçimlerden farklı bir 
zaferle çıkmış olması son derece önemlidir 
ve anlamlıdır. Sayın Obama’nın ABD’nin 
ulusal ve uluslararası politikalarına farklı 
bir yaklaşım sergileyeceğine dair hemen 
tüm dünyada umutlu bir bekleyiş oldu-
ğunu biliyoruz. Bu noktada, özellikle 
ABD’nin Irak, Afganistan ve genel olarak 
Ortadoğu politikalarında, küresel barış 
ve refahı güçlendirecek bir tutum izleye-
ceğine inanıyoruz. ABD’nin Türkiye ile 
ilişkileri ve işbirliği, özellikle bölgesel 
konulardaki ortak politikalarımız, hükü-
metlerin ötesinde bir yapı arz ediyor. Bu 
noktada, seçim öncesinde ifade edilen 
kimi konuların da seçim sathı mahallinde 
kalacağını umuyor ve inanıyoruz. ABD te-
maslarımızın ardından da Hindistan’a bir 
ziyaretimiz olacak. Son yılların yükselen 



133

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-5

ekonomisi Hindistan’la, dış ticaretlerimize 
yönelik önemli anlaşmaları da bu ziyaret 
vesilesiyle imzalama fırsatımız olacak. Bu 
ziyaretlerin de ülkemiz için hayırlara vesi-
le olmasını diliyorum. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
sizlere başarılı bir hafta diliyor, özellik-
le grup toplantımıza katılan saygıdeğer 
konuklarımıza bir kez daha hoş geldiniz 
diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.
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Değerli yol arkadaşlarım, sevgili AK 
Partililer… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor, toplantımızın hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.

Türkiye’nin AK Parti iktidarıyla hedefleri-
ne doğru emin adımlarla yürüdüğü, mil-
letimizin özgüveninin, umudunun, heye-
canının arttığı bir dönemde bir kere daha 
sizlerle bir araya gelmenin mutluluğu 
içindeyim. AK Partililer olarak çeşitli vesi-
lelerle sık sık bir araya geliyor, memleket 
meselelerini değerlendiriyor, topluca fikir 
alışverişinde bulunuyor, heyecanımızı ta-
zeliyoruz. Siyasetin şeffaflaşması, katılım-
cı demokrasinin, parti içi demokrasinin 
güçlenmesi için istişare mekanizmaları, 
hiç kuşkusuz büyük önem taşıyor. Bunun 
için siz değerli il ve ilçe başkanlarımızla, 
kadın kolları ve gençlik kolları teşkilat-
larımızla, yerel yönetimlerimizle sıklıkla 
bir araya geliyoruz. Sadece bu toplantılar 
bile AK Parti’nin katılıma ne kadar büyük 
önem verdiğini, Türkiye’yi şehir şehir, 
bölge bölge nasıl bir bütünlük içinde ele 

aldığını, AK Parti siyasetinin nasıl bir 
dayanışma ve paylaşımla teşekkül ettiğini 
açıkça ortaya koymaya yeter... AK Parti-
nin siyaset pratiği, demokratik kurum ve 
kuralları somut olarak ortaya koyuyor, iyi 
bir numune oluşturuyor. Türk siyasi tari-
hinde AK Parti kadar demokratik kanal-
ları işleten, parti organlarını çalıştıran, 
müzakere ve istişareyi kurumsallaştıran 
başka bir parti neredeyse yoktur. Her ay 
genişletilmiş il başkanları toplantımızı 
yapıyoruz. Her ay MKYK toplantımızı, 
her hafta MYK toplantımızı, yılda iki veya 
üç kez geniş katılımlı istişare toplantımızı 
yapıyoruz.

Diğer partilerde böyle bir gelenek göre-
mezsiniz. AK Parti kurulduğu günden 
beri düzenli olarak istişare kanallarını 
işletmekte, bir araya gelmekte, konuş-
makta, tartışmakta, ortak akılla yol al-
maktadır. Partisinin il kongreleri, ilçe 
kongreleri için, kadın ve gençlik kolları 
kongreleri için Türkiye’yi karış karış ge-
zen başka bir genel başkan göremezsiniz. 

AK Parti Genişletilmiş Il 
Başkanları Toplantısı

Erzincan | 11 Kasım 2008 
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Bu yönetim anlayışını, bu siyaset anlayı-
şını, bu beraberliği ilk günkü tazeliğiyle 
sürdürüyoruz; çünkü buradan bir sinerji 
doğuyor, yeni fikirler, yeni açılımlar 
ortaya çıkıyor. Elbette, bu yeni fikirleri 
ülkemiz için, milletimiz için, partimiz 
için yeni projelere dönüştürmemiz büyük 
değer taşıyor. Bizler Türkiye’yi bu şekilde, 
el ele, omuz omuza, gönül gönüle vererek 
büyüttük, kalkındırdık, geliştirdik. 

Bakınız, Türkiye’nin siyasi hayatında, 
ekonomisinde, sosyal yaşamında ve dış 
politikasında tarihi bir ivme olarak ha-
tırlanacak 3 Kasım 2002 gününden bu 
yana, tam 6 yıl geçti. Türkiye uzun yıllar 
boyunca koalisyon hükümetlerinin elinde 
bir seçimden diğerine sürükleniyordu. 
Neredeyse her bir buçuk yılda yeni bir 
hükümet kuruluyor, bu da ister istemez 
Türkiye’yi istikrarsızlığa sürüklüyordu. 
Dolayısıyla, geride bıraktığımız 6 yıl, tek 
partili bir hükümetle Türkiye’nin güven 
ve istikrarını yeniden kazanması bakımın-
dan önemlidir. Bu 6 yılda çok önemli, çok 
anlamlı işler başardık. Milletimizden aldı-
ğımız yetki neticesinde ortaya koyduğu-
muz icraatlarla, Türkiye’nin girmiş olduğu 
darboğazları aşmasını, yeni bir enerji ile 
geleceğe yönelmesini sağladık. Siyasetimi-
zin, ekonomimizin, demokrasimizin, ada-
letimizin ülkemize vakit kaybettiren bece-
riksiz, kifayetsiz iktidarlarca zedelenmiş 
itibarını ne mutlu ki yeniden tesis ettik ve 
güçlendirdik. Türkiye, AK Parti iktidarıyla 
birlikte, bütün dünyada “sessiz devrim” 
diye adlandırılan reformlarla, plan ve 
projelerle adeta yeniden bir şahlanma, bir 
sıçrama dönemine girdi.

Değerli arkadaşlarım… 

AK Parti olarak yola çıkmaya karar verdi-
ğimizde önümüze çok net bir hedef koy-
duk: Dedik ki, AK Parti’nin siyasi iddiası 
Türkiye’yi refah ve huzura kavuşturmak, 
adalet içinde ülkemizi kalkındırmak, de-
mokrasimizi geliştirmek, eksiksiz bir hu-
kuk devleti olarak ülkemizi güçlendirmek-
tir. Allah’a çok şükür, bu zaman zarfında 
ortaya koyduğumuz tutarlı ve düzeyli si-
yasetle, onurlu siyasetle, çok boyutlu siya-
setle milletimize verdiğimiz sözleri büyük 
oranda gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye 
de devam ediyoruz. Uzun yıllar dalgalı, 
çalkantılı bir geçmişi yaşayan Türkiye, AK 
Parti’nin kılavuzluğunda krizler ülkesi 
olmaktan çıktı, özlem duyduğu güven ve 
istikrara kavuştu. 

Ancak hepsinden önemlisi, milletle devlet 
arasındaki karşılıklı güven bağı, AK Parti 
iktidarı döneminde yeniden güçlendi. AK 
Parti sayesinde millet iradesi bir uçtan di-
ğer uca bütün vatan toprağına yayıldı. Mil-
li irade, yönetimin vazgeçilmez, asli öğesi, 
temel belirleyicisi haline geldi. Siyasette 
vesayet kabul etmiyoruz dedik. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin üzerinde gölge 
kabul etmiyoruz dedik. Milletimizin ira-
desi, milletimizin gücü üzerinde bir irade 
ve güç kabul etmiyoruz dedik. Bu ilkeleri 
sözde bırakmadık, ete kemiğe büründür-
dük ve bu ilkelerin arkasında sarsılmaz 
şekilde, dimdik durduk. İşte milletimizin, 
partimize gösterdiği teveccühün ardında 
ağırlıkla bizim bu dirayetli ve dosdoğru 
duruşumuz yatmaktadır. Türkiye’nin ta-
mamına konuşamayanların, 780 bin met-
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rekarenin tamamına hitap edemeyenlerin 
bunu anlaması mümkün değildir.

Nitekim anlamadıklarını, anlamak için 
çaba dahi harcamadıklarını bu 6 yıl için-
de defalarca gördük, tecrübe ettik. Bakın, 
son haftalarda, ilçe kongrelerimiz vesile-
siyle, ya da toplu açılışlar vesilesiyle bir 
çok ilimize gitme fırsatı buldum. Sivas, 
Elazığ, Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara, 
Kırıkkale, Tunceli, Diyarbakır, Van, Hak-
kari, Erzurum... Doğu’da, Batı’da, illerimiz 
arasında mekik dokudum. Gittiğimiz her 
ilde, vatandaşlarımızın heyecanına, yürek-
lerindeki sevgiye, gözlerindeki ışığa bizzat 
şahit oldum.

Şurası çok çok önemli: Partimizi kurdu-
ğumuz günden itibaren, yani yaklaşık son 
7 yıl içinde, Ankara ve İstanbul’u saymaz-
sanız ben bizzat bu illerimizin her birine, 
4’er kere, 5’er kere gittim. Ve, hamdolsun, 
bu illerimizin hiç birine eli boş gitmedim. 
Bakanlıklarımızın, kamu kurumlarımızın, 
yerel yönetimlerimizin, hayırseverlerin, 
özel sektörün yaptırdıkları tesislerin, hiz-
metlerin eserlerin toplu açılışlarını yaptık, 
bu hizmetlerimizi o vilayetlerdeki vatan-
daşlarımıza teslim ettik. Her gidişimizde 
yüzlerce dersliği, yeni yapılmış okulları, 
fakülteleri, yüksekokulları, yurtları, hasta-
neleri, sağlık ocaklarını, barajları, yolları, 
belediyelerimizin onlarca hizmetini o şehir-
deki kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. 

İşte milletim bunu görüyor. Bu millet, ki-
min çalıştığını, kimin de başka işler peşin-
de koştuğunu çok net, çok berrak şekilde 
görüyor, hissediyor. Milletimizin çok iyi 

gördüğünü ise maalesef göremeyenler 
var. AK Parti’nin oyları neden artıyor diye 
soruyorlar, sonra da kömür dağıttı, yardım 
dağıttı, rüşvetle oyları satın aldı diyerek, 
milleti aşağılayan, milletin basiretini hafi-
fe alan yorumlar yapıyorlar. Yapıp, bitirip 
teslim ettiğimiz 123 bin derslikten hiç söz 
etmezler. Kurduğumuz 54 üniversiteden 
bahsetmezler. 333 bine varan toplu konutu 
dile getirmezler. 9 bin kilometre bölünmüş 
yoldan, köylere kadar uzanan yollardan, 
içme suyu şebekelerinden, Marmaray’dan, 
Bakü-Tif lis-Kars demiryolundan, petrol 
boru hatlarından bahsetmezler. Çünkü 
gidip bu eserleri yerinde görmezler, gör-
seler de görmezden gelirler. Ama milletim 
görüyor. Onun için gittiğimiz her ilde sıcak 
bir ilgiyle, şefkatle, muhabbetle karşılanı-
yoruz. Onun için gittiğimiz her yerde mil-
letim bizi bağrına basıyor.

Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek isti-
yorum: Van’a, Hakkari’ye gitmeden önce 
biliyorsunuz, “Başbakan buraya gelme-
sin” diye açıklama yaptılar. Gittiğimiz bu 
illerde de, topladıkları üç beş militanla, 
istismar ettikleri küçücük, masum çocuk-
larla sağı solu taşladılar, dükkanlara, kamu 
binalarına, kamu araçlarına zarar vermeye 
çalıştılar. Nedeni çok açık... Yıllarca bu böl-
genin, bu illerimizin insanlarını yokluğa, 
yoksulluğa mahkum etmişler ve bundan 
nemalanmışlar. Yıllarca bu bölgelerdeki 
ihmalleri, yokluğu, yoksunluğu istismar 
etmişler. İşte şimdi bu oyunları bozuluyor. 
Biz oralara okullar yaptıkça, yol yaptıkça, 
hastane yaptıkça bunlar istismar zeminle-
rini kaybediyorlar ve bunun paniği ile sağa 
sola zarar vermenin gayreti içine giriyor-
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lar. O illerimizdeki vatandaşlarımızı çöpe, 
pisliğe, mahrumiyete mahkum etmişler 
ve şimdi bu kirli oyunları bozulacak diye 
büyük korku içindeler. AK Parti tüm bu 
oyunları bozmuştur, bozmaya da devam 
edecektir. AK Parti teşkilatı, millete hizmet 
yolunda bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da aynı ruhla, aynı heyecanla, aynı 
aşkla ve sevdayla çalışacak ve bu oyunu 
bozacaktır. 

Dikkat ediniz, son 6 yıl boyunca elde 
edilen başarı, eşsiz bir teşkilatlanmanın, 
mükemmel bir organizasyon yeteneğinin 
eseridir. Herkes şunu çok iyi bilmelidir: 
AK Parti Türk siyasetinde değişimin, dö-
nüşümün, yeniliğin, reformcu yaklaşımın, 
demokratik sıçrayışın adresidir. Türkiye 
demokratik alanda sessiz devrimler ger-
çekleştirdiyse, bu AK Parti’nin başarısıdır. 
Türkiye ekonomik alanda tarihi gösterge-
lere ulaştıysa, bu AK Parti’nin başarısıdır. 
Türkiye dış politikada tarihinin en saygın, 
en aktif, en güvenilir konumuna ulaştıysa, 
bu AK Parti’nin başarısıdır. Türkiye, hu-
kuk devleti standartlarını yükselttiyse, bu, 
AK Parti’nin başarısıdır. Türkiye, sosyal 
devlet olmanın gereklerini yerine getirme-
ye başladıysa, devlet-millet kaynaşmasını 
sağladıysa, bu, AK Parti’nin başarısıdır. 
Türkiye, güven ve istikrar zemininde bü-
yüyor, kalkınıyor, Avrupa Birliği’yle ka-
tılım müzakereleri yürütüyorsa, bu, AK 
Parti’nin başarısıdır. Statükoculuk, bizim 
kitabımızda yer bulamaz. Hukuksuzluk, 
bizim lügatımızda yer bulamaz. Yolsuzluk, 
bizim aramazda yer bulamaz. Yasakçı an-
layışlar, bizim yanımıza bile yaklaşamaz. 
AK Parti’yi kimse yanlış yerde konumlan-

dıramaz, AK Parti siyasetini kimse hak 
etmediği bir şekilde mahkum edemez. AK 
Parti’nin yolu, demokrasi yoludur, hukuk 
yoludur, çağdaşlık yoludur, değişim yolu-
dur, adalet yoludur, kalkınma yoludur. AK 
Parti’nin yolu, milletin yoludur… 

Değerli arkadaşlarım…

Şimdi yeni bir başlangıcın, yeni bir döne-
min arifesindeyiz. Bu yeni dönemde her 
zamankinden daha fazla kenetlenmeli, 
her zamankinden daha özverili olmalıyız. 
Maalesef Türkiye’de ne zaman seçim sathı 
mahalline girilse, ne zaman milletin önüne 
sandık konmaya başlansa, o vakit faullü 
siyaset, çirkef siyaset, yalan dolan siyaseti 
hız kazanıyor. Bu yüzden sizlerden ricam, 
böyle dönemlerde her zamankinden daha 
hassas, daha dikkatli olmanızdır. Elinde 
yalandan ve iftiradan başka hiçbir serma-
yesi olmayanların tuzaklarına düşecek hal 
ve davranışlardan kaçınmanızdır. Nasıl ki 
meyve veren ağaç taşlanıyorsa, siyasette 
de başarılı olan hareketlerin taşlanması, 
iftiraya uğraması kaçınılmazdır. Bizimle 
proje yarışına, hizmet yarışına giremeyen-
ler, fitne ve fesatla milletle aramıza nifak 
sokmak için mücadele edeceklerdir.

Bakınız, şimdi dünyayı sarsan finans kri-
zi dolayısıyla ellerini ovuşturup, krizin 
Türkiye’yi de, milletimizi de, hükümetimi-
zi de sarsmasını bekleyen kriz fırsatçıları 
türedi. Bunlar sisli, puslu havaları kendi 
menfaatleri için fırsat olarak görüyorlar. 
Krizlerden nemalanarak kendilerine yeni 
bir gelecek, yeni bir istikbal inşa etmeye 
çalışıyorlar. Elbette, bu ülkede onların 
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amaçlarına ulaşma şansı yoktur. Şimdi 
biz teröre karşı, ayrımcılığa karşı, milleti 
farklı kategorilere ayırmak isteyenlere 
karşı “tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek 
devlet” dediğimizde, birileri çıkıp diyor ki, 
AK Parti değişti. Bunu söyleyenler 22 Tem-
muz seçimleri öncesinde Güneydoğu’da, 
Doğu Anadolu’da, Ege’de, İç Anadolu’da, 
Türkiye’nin her köşesinde bu söylemi AK 
Parti’nin haykırdığını görmek istemiyor-
lar. Biz doğuda başka, batıda başka konu-
şanlardan değiliz. Biz, dün başka, bugün 
başka konuşanlardan da değiliz. Biz doğru 
bildiğimiz her şeyi, her yerde, her zaman 
hiç çekinmeden, hiç gocunmadan söyleriz, 
haykırırız. Bizim birleştirici siyasetimizi, 
bizim kucaklayıcı tarzımızı kimse başkala-
rının ayrımcı üslubuyla karıştırmasın. AK 
Parti, birlik siyasetinin, kardeşlik siyaseti-
nin, Türkiye’yi bir bütün olarak kucakla-
ma siyasetinin adıdır. 

Yine, hatırlarsanız, Kasım 2002’de iktidarı 
devraldığımızda, AK Parti’nin toplumun 
yalnızca bir kesimini temsil ettiğini, yüzde 
100’ü temsil etmediğini ileri sürüyorlardı. 
Öteki Türkiye, beriki Türkiye ayrımları 
yapılıyordu. Öteki - beriki diye bir ayrım 
olamaz, iki Türkiye yoktur, tek bir Türkiye 
vardır, dedik. Toplumun kamplaşması-
na, toplumun bölünmesine yönelik bu 
anlayışları en başından reddettik. Daha 
ilk günden böyle bir ayrımın içinde yer 
almayacağımızı, AK Parti’nin toplumun 
tamamının temsilcisi olacağını ve öyle 
de olduğunu ifade ettik. AK Parti olarak, 
hizipçiliğin, mezhep ve meşrep siyaseti-
nin, bölge siyasetinin, kabile siyasetinin 
takipçisi olmayacağız, dedik, olmadık da… 

780 bin kilometrekarenin, 70 milyon va-
tandaşımızın kucaklayıcısı olacağız dedik 
ve öyle olduk. 22 Temmuz seçimlerinden 
sonra da bu anlayışımızı sürdürdük. Hü-
kümetimiz sadece yüzde 47’nin değil, 
yüzde 100’ün hükümeti olacaktır, dedik. 
Şahsım adına, ben de yüzde 100’ün baş-
bakanı olacağım, dedim. Bugün de bu 
sözlerimizin arkasındayız. Bugün de aynı 
minval üzere yolumuza devam ediyoruz. 
Türkiye’yi şehirleriyle, ilçeleriyle, köyle-
riyle topyekûn kalkındıran, büyüten, ülke-
mizin her yanında değişim rüzgârlarını es-
tiren bu anlayışımız olmuştur. Türkiye bu 
anlayışla büyüdü. Yine bu anlayışla daha 
da büyük bir Türkiye olacak! Biz bundan 
en ufak bir şüphe duymuyoruz. Kimsenin 
de kuşkusu olmasın, boşuna yeise, ümitsiz-
liğe kapılmasın. 

Bizim tek bir meselemiz vardır, o da mil-
letimize hizmet etmektir. Bugüne kadar 
yoksulluktan, yoksunluktan, mahrumi-
yetten nemalananlara asla geçit vermedik, 
vermeyeceğiz. Bölgelerarası gelir dağılı-
mını asgari düzeye indirmek için bundan 
önce nasıl büyük bir özveriyle çalıştıysak, 
bundan sonra da aynı özveriyle çalışmayı 
sürdüreceğiz. Türkiye’yi bir uçtan bir uca 
hastanelerle, okullarla donatmaya devam 
edeceğiz. Her şehrimizi fabrikalarla do-
natmaya, her şehrimizde yeni istihdam 
kapıları açmaya devam edeceğiz. Bütün 
köylerimizi içme suyu şebekeleri ve yol-
larla örmeye devam edeceğiz. Kimseyi aç 
ve açıkta bırakmayacağız, fakire, fukaraya 
el uzatmaya devam edeceğiz. Özgürlük, 
adalet, emniyet, huzur ve istikrar 780 bin 
kilometrekarenin tümüne egemen olunca-
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ya kadar bizler bu yoldan dönmeyeceğiz. 
Hiç kimse bu milletin aydınlık yarınlarına 
yürüyüşünü durduramaz, engelleyemez. 
Bu dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın-
larda da böyle olacak..

Bizim yolumuz uzun, daha yapacak çok 
işimiz var. Türkiye’nin gücüne güç katmak, 
ülkenin itibarını yükseğe, daha yükseğe çı-
karmak için, emanetini aldığımız halkımı-
za layık olabilmek için bütün gücümüzle 
çalışmaya devam etmeliyiz. Daha yürüye-
cek, daha katedecek uzun bir mesafemiz 
var. Yorgunluğa, yılgınlığa, bıkkınlığa asla 
prim vermiyoruz. Zaman zaman yorulan 
arkadaşlarımız olabilir, çeşitli nedenlerle 
bir süre konum değiştirmek isteyen ar-
kadaşlarımız olabilir, haklı mazereti olan 
arkadaşlarımız da olabilir. Bu zorlu yarışta 
bunlar da son derece tabiidir. Bu değişim, 
demokrasinin, demokratik siyasetin, hiz-
met siyasetinin de tabii bir sonucudur. 
Biz, bir ve bütünüz. Biz, aynı aşkla, aynı 
heyecanla hedeflerimize doğru yol alıyo-
ruz. Bu süreçte her bir arkadaşım, konumu 
ve makamı ne olursa olsun, kıymetlidir, 
önemlidir, bu bütünün ayrılmaz bir par-
çasıdır. AK Parti’nin her üyesi, kendisine 
inanmıştır, arkadaşlarına inanmıştır, par-
tisine inanmıştır, hedeflerimize inanmış-
tır, milletine inanmıştır. Bu inançla ortak 
hedeflerimize doğru kararlı adımlarla yol 
alacağız. Ortak aklı, istişareyi, diyaloğu, 
katılımı en üst düzeyde devam ettireceğiz. 
Çocuklarımıza gurur duyacakları bir ülke 
bırakmak için el ele gayret göstermeye, bu 
ülkenin gelecek sorumluluğunu taşımak 
için birbirimize omuz vermeye devam 
edeceğiz.

Bu zorlu görevde partimizi destekleye-
rek milletimizin özlem duyduğu huzur 
ikliminin oluşmasına katkı sağlayan tüm 
arkadaşlarımıza müteşekkirim. Son 6 yıl 
boyunca elde edilen başarı, eşsiz bir teşki-
latlanmanın, mükemmel bir organizasyon 
yeteneğinin eseridir. Bu başarıda, isimleri 
öne çıkan ya da her zaman öne çıkmayan 
yüz binlerce yol arkadaşımızın sadakati, 
vefası, gece gündüz demeyen yoğun bir 
mesaisi var. Bu başarıda, yüzbinlerce isim-
siz kahramanın emeği var, göz nuru var. 
Bu emeği asla vefasızlık etmediğimizi ve 
etmeyeceğimizi bilmenizi isterim. Allah 
Türkiye’nin yolunu açık etsin. 

Bu duygularla sözlerime son verirken, 
katıldığınız için hepinize teşekkür ediyor, 
tüm çalışma arkadaşlarınızla birlikte işle-
rinizde başarılar diliyor, sevgilerimi, saygı-
larımı sunuyorum.
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Değerli arkadaşlar… Haftalık grup top-
lantımızda sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor, yeni yasama haftasındaki çalış-
malarınızın başarılı geçmesini diliyorum.

Yoğun bir yurtdışı trafiğinin ardından 
bugün grup toplantımızda genel bir de-

ğerlendirme yapmak ve temaslarımla 
ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. 
Öncelikle hepimiz üzerinde büyük emeği 
olan öğretmenlerimizi saygı ve sevgiyle 
yadetmek durumundayım. Biliyorsunuz, 
dün 24 Kasım Öğretmenler Günü’ydü. Bu 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 25 Kasım 2008 
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vesileyle, tüm öğretmenlerimizin Öğret-
menler Günü’nü kutluyor, ülkemize, mil-
letimize, eğitim camiamıza hayırlı olma-
sını temenni ediyorum. Öğretmenlerimiz, 
kalplerimizde, zihinlerimizde, hatıraları-
mızda saygın ve ayrıcalıklı bir yere sahip 
oldukları gibi, ülkemizin ve milletimizin 
gelişimi için de hayati bir öneme sahiptir. 
Kadirşinas bir milletin mensupları olarak 
öğretmenlerimize duyduğumuz sevgiyi ve 
minnettarlığı her daim kalbimizde yaşatı-
yoruz. Zira biz, “bana bir harf öğretenin 40 
yıl kölesi olurum” anlayışını, medeniyet 
tasavvurunun odağına yerleştirmiş bir 
kültürden, bir gelenekten besleniyoruz. İli-
me, sanata, öğrenmeye ve öğretmeye ulvi 
bir değer atfeden, insan emeğiyle birlikte 
bilgiyi yücelten, öğretmenini, hocasını 
ana-babasıyla eş tutan bir medeniyetin 
mensuplarıyız.

Türkiye’yi diğer gelişmiş ülkelerden ayı-
ran en önemli özellik, ekonomik kalkınma-
sını sürdürürken toplum olarak kendisini 
ayakta tutan kültürel ve sosyal özellikleri-
ni de muhafaza edebiliyor olmasıdır. Nite-
kim, Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerin derinlemesine yaşadığı pek çok 
sosyal sorunu, nispeten sınırlı sıkıntılarla 
atlatmayı başarabilmiştir. Bu konuda da 
en büyük katkıyı sağlayanların başında 
hiç kuşkusuz öğretmenlerimiz geliyor. 
Geleceğin güçlü ve müreffeh Türkiye’si de 
yine öğretmenlerimizin ellerinde şekille-
necektir. Hükümet olarak, öğretmenleri-
mize yönelik saygımızı, vefamızı, şükran 
duygularımızı süslü kelimelere, edebi me-
tinlere, içi boş sloganlara hapsetmedik. Öğ-
retmenlerimizi 24 Kasım’dan 24 Kasım’a 

anıp, sonrasında unutmadık. Çocukları-
mızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin 
ne büyük bir özveriyle, ne büyük bir sabır 
ve gayretle çalıştıklarını, ne tür zorluklara 
göğüs gerdiklerini çok iyi biliyoruz. Onla-
rın sorunlarını çözmek için imkanlarımızı 
zorlayarak önemli iyileştirmeler yaptık.

Bildiğiniz gibi iktidara gelirken, Türkiye’yi 
4 temel alan üzerinde büyüteceğiz dedik: 
Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet. Göreve 
gelir gelmez en öncelikli hizmet alanını 
eğitim olarak belirledik ve ilk adım ola-
rak eğitimin payını genel bütçede birinci 
sıraya çıkardık. Geride bıraktığımız son 
6 yılda muazzam bir eğitim-öğretim se-
ferberliği başlattık, yaklaşık 130 bin yeni 
derslik yaptık. Bu süre içinde; 133 bin 609 
Kadrolu Öğretmen, 50 bin Sözleşmeli Öğ-
retmen, 17 bin 397 Diğer Personel olmak 
üzere toplam 201 bin 6 personel istihdamı 
gerçekleştirdik. Buna ek olarak, her yıl 25 
bin olmak üzere 6 yılda toplam 154 bin 
661 Usta Öğretici aldık. Öğretmenlerimi-
zin maaşlarında ve özlük haklarında da 
imkanlarımız nisbetinde iyileştirmeler 
sağladık. 2002 yılında 9/1 derece-kade-
meye sahip öğretmenin maaşı 719 YTL 
iken 2008 yılında bu rakamı 1.196 YTL’ye 
çıkardık. 

Dikkat ediniz, artış oranı tam yüzde 66,3. 
Öğretmelerimizin Ek Ders Ücretleri, 2002 
yılında aylık 60 saat karşılığı 165 YTL iken 
2008 yılında bu rakamı 360 YTL’ye yükselt-
tik. Buradaki artış oranı da tam olarak yüz-
de 108. Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği 
2002 yılında 175 YTL iken 2008-2009 se-
zonunda bu rakamı 475 YTL’ye yükselttik.
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2009-2010 yılında ise bunu 515 YTL’ye 
yükseltiyoruz. Tam yüzde 194 oranında 
artış. Yine, sözleşmeli öğretmenlerimize 
sosyal ve mali haklar bakımından önemli 
imkanlar sunduk. Bu çerçevede, sözleşme-
li öğretmenlerimizin yaz tatilinde de maaş 
almalarını sağladık, ayrıca mazeret tayin 
talebinde bulunabilme imkanı getirdik. 
Öğretmenlerimizin daha modern, daha 
kaliteli eğitim sunabilmesi için her türlü 
imkanı seferber ettik, yeni yatırımlar ger-
çekleştirdik. 

Bu kapsamda, 6 yıl içinde 79 yeni öğret-
menevi, 27 yeni öğretmen lokalini hizmete 
kazandırdık. TOKİ ve İLKSAN işbirliğiyle 
düzenlenen Öğretmene Konut Projesi ile 
2 bin 814 öğretmenimizi konut sahibi 
yaptık. Yaptığımız kampanyayla 90 bin 
öğretmenimiz dizüstü bilgisayar sahibi 
oldu. Tabii, bütün bunların yanı sıra, 
özellikle atamalarla ilgili çok önemli bir 
noktayı vurgulamak istiyorum. Öğretmen 
atamaları konusunda, tartışmaların ve 
spekülasyonların önüne geçecek, adil bir 
sistem kurduk ve işletiyoruz. Artık, ilk 
atamalar, isteğe bağlı yer değiştirmeler ve 
zorunlu tayinler elektronik ortamda, eşit, 
adil, şeffaf, tartışmaya mahal vermeyecek, 
adalet duygusunu zedelemeyecek şekilde 
yapılıyor. Zira, atamalarda Elektronik 
Çağ devrini başlattık. Öğretmenlerimizin 
yurt geneline dağılımı ve özlük haklarına 
ilişkin her türlü işlemler artık elektronik 
ortamda gerçekleştiriliyor. Bu sayede öğ-
retmenlerimiz doğrudan görev yerlerine 
“Nokta Atama” sistemi ile atanır duruma 
geldi ve ülke genelindeki öğretmenlerimi-
zin dağılımı daha iyi bir dengeye ulaştı.

Öte yandan, öğretmenlik mesleğini kariyer 
meslek haline getirdik. Öğretmenlerimizi 
aday öğretmen, öğretmen, uzman öğret-
men ve başöğretmen şeklinde bir sınıfla-
maya tabi tuttuk. Bu düzenlemelerle göz-
den düşmüş olan öğretmenlik mesleğini 
yeniden cazip hale getirdik. Hiç kuşkusuz, 
biz, bu yapılanları yeterli görmüyoruz. 
Öğretmenlerimizin çok daha iyisine layık 
olduklarını, çok daha iyisini hak ettiklerini 
biliyoruz. Ancak, biraz önce de belirtti-
ğim gibi, imkanlarımızı zorladık ve şu 6 
yıl içinde tüm eğitim sisteminde olduğu 
gibi öğretmenlerimizin durumlarında da 
önemli ilerlemeler kaydettik. Bunu sağ-
lamak da bizim boynumuzun borcudur, 
inşallah imkanlarımız geliştikçe bunları 
öğretmenlerimize yansıtmaya devam ede-
ceğiz. 24 Kasım öğretmenler gününün, 
tüm öğretmenlerimize, tüm eğitim camia-
sına hayırlı olmasını diliyor, bütün öğret-
menlerimize ülkem, milletim adına bir kez 
daha en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Ö n c e k i  h a f t a  Cu m a  g ü n ü ,  ya n i  1 1 
Kasım’da, İzmir’de, İtalya Başbakanı Sayın 
Burlusconi ve beraberindeki heyetle Tür-
kiye-İtalya İş Konseyi’ni gerçekleştirdik. 
Hükümetlerimiz arasında düzenli ve doğ-
rudan bir temas mekanizması oluşturmak 
amacıyla, her yıl dönüşümlü olarak “Tür-
kiye-İtalya Zirvesi” düzenlenmesini daha 
önce karara bağlamıştık. İşte İzmir’de, bu 
zirvelerin ilkini gerçekleştirdik. İtalya ile 
dış ticaret hacmimiz, buraya dikkatinizi 
çekiyorum, 17 milyar dolara yaklaşmış 
durumdadır. Sayın Berlusconi de, şahsım-
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da, bu rakamın hala potansiyelin altında 
olduğuna inanıyoruz ve artırmak için 
gayret ediyoruz. Özellikle enerji güvenliği 
ve savunma sanayi alanlarında İtalya ile iş-
birliğimizi artırmak için de çalışmalarımız 
devam ediyor. 

İzmir’deki toplantının hemen sonrasın-
da, beraberimdeki heyetle, G-20 liderler 
zirvesine katılmak üzere Amerika Birle-
şik Devletleri’ne hareket ettik. New York 
ve Washington’da önemli temaslarımız 
oldu, çeşitli platformlarda görüşlerimizi 
açıklama fırsatı bulduk. New York’ta, Bir-
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici 
Üyeliğine seçilmemiz vesilesiyle bir akşam 
yemeği verdik ve burada, üst düzey katı-
lımcılara ülkemiz adına teşekkürlerimizi 
ifade ettik. Columbia Üniversitesi’nde, 
Ulusal Basın Kulübünde ve Brookings 
Enstitüsünde, ABD’nin önde gelen isimle-
rinin katıldığı platformlarda konuşmalar 
yaptım, özellikle ekonomi ve dış politika 
noktasında tezlerimizi anlattım.

Biliyorsunuz, küresel krize karşı uluslara-
rası camiada uzun süredir çözüm arayış-
ları devam ediyor. G-20 Liderler zirvesi de 
bu gündem maddesiyle 14-15 Kasım’da 
Washington’da toplandı. Liderler olarak, 
devam eden mali krizi tüm boyutlarıyla 
ele aldık ve önümüzdeki dönemde atılacak 
adımları kararlaştırdık.

Şurası önemli: Zirvede, ortak hareket ve 
önümüzdeki dönemde zirve toplantılarına 
devam etme kararını aldık. Zirvede, ihti-
yaç duyulabilecek her türlü tedbiri alma 
konusunda ciddi bir kararlılık olduğunu 

da bizzat müşahede ettim ve bu kararlılık 
da zaten toplantı sonrasında ifade edildi. 
Alınacak tedbirler şu ilkeler çerçevesinde 
oluşturuldu:

 • Mali piyasalarda şeffaflığın ve hesap ve-
rilebilirliğin arttırılması,

• Düzenleyici rejimleri güçlendirmek için 
gerekli mekanizmaların geliştirilmesi,

• Yatırımcıların ve mudilerin korunmasını 
sağlamak amacıyla dünya finans piyasala-
rının bütüncül bir yaklaşımla değerlendi-
rilmesi, 

• Mali piyasaların tüm alanlarında ulusla-
rarası işbirliğinin ve eşgüdümün güçlendi-
rilmesi, 

• Uluslararası finans kuruluşlarının refor-
ma tabi tutulması.

Bu ilkelerin gerçekleştirilmesi sırasında 
serbest piyasa ekonomisinden taviz veril-
memesi ve korumacı politikalara yönelin-
memesi konusunda da yine toplantıda gö-
rüş birliği oluştu. Bu ilkeler çerçevesinde 
acil ve orta dönemde alınacak tedbirleri 
içeren detaylı bir eylem planını da yayın-
ladık. Bu planda yer alan acil tedbirlerin 
önümüzdeki yıl Mart ayı sonuna kadar 
hayata geçirilmesini öngörüyoruz. 

Bu amaçla, zirvede mutabakata varmış 
olduğumuz kararların ve ilkelerin uygu-
lamasını gözden geçirmek üzere 30 Nisan 
2009 tarihinden önce yeniden bir araya 
geleceğiz. Türkiye’de atılabilecek adımları 
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da sektör temsilcileriyle, sosyal taraflarla, 
uzmanlarla, işadamlarıyla derinlemesine 
değerlendiriyoruz. Telaş ve acelecilikle de-
ğil, sağduyu ve aklı selimle meseleleri tüm 
boyutlarıyla ele alıyoruz. İnancımız odur 
ki, Türkiye bu süreci en az zararla atlatacak, 
sadece birileri için, bazı fırsatçılar için de-
ğil, hepimiz için bir fırsata dönüştürecektir. 

Bakınız, ekonomi bugün artık dünyada tam 
anlamıyla küresel bir hususiyet arz ediyor. 
ABD’de ortaya çıkan bir kriz, bir dalga-
lanma, bir şok; hemen, anında Japonya’yı, 
Çin’i, Hindistan’ı, Brezilya’yı, Rusya’yı, tüm 
dünya ülkelerini etkisi altına alıyor. Hiçbir 
ülkenin, sınırlarını kapatması, bu tür dalga-
lanmaların etkisi dışında kalması mümkün 
değil. Küresel ekonomiye entegre olduğu-
nuz ölçüde büyüme kaydediyor, özellikle 
dış ticaret ve uluslararası yatırımlar nokta-
sında farklı bir kulvara geçiyorsunuz. Küre-
sel ekonomiden kopuk olduğunuz oranda 
da içinize kapanıyor, sadece ekonomik an-
lamda değil, dünyadaki her türlü gelişme-
den bihaber yaşıyorsunuz. Böyle bir yapıda, 
bugün yaşadığımız türden küresel krizlere 
tek tek karşı koymak da takdir edersiniz ki 
sonuç getirmeyecektir.

İşte bu nedenle ortak bir hareketin, ortak 
bir tavır geliştirmenin kaçınılmaz olduğu-
nu ifade ettik ve G-20 liderler zirvesinde 
de işte bu arzumuz somut bir hal aldı. 
Umuyorum ve inanıyorum ki, bu ortak 
tavır, bu dayanışma sayesinde krizin et-
kileri çok daha hızlı atlatılacak, özellikle 
bu dayanışma ruhu önümüzdeki döneme 
de ışık tutacaktır. Küresel düzeyde ele al-
dığımız bu dayanışma ruhunun özellikle 

ulusal düzeyde de sergilenmesinin yerinde 
olacağını düşünüyorum.

Değerli arkadaşlarım…

ABD temaslarımızın ardından, İsviçre’de, 
Cenevre şehrinde Birleşmiş Milletler ça-
tısı altında oluşturulan “İnsan Hakları ve 
Medeniyetler İttifakı” Salonu’nun açılışı 
için önemli bir toplantı gerçekleştirdik. 
İspanya Kralı Sayın Juan Carlos, Başbakan 
Sayın Zapatero, BM Genel Sekreteri Sayın 
Ban Ki Moon ve BM Medeniyetler İttifakı 
Yüksek Temsilcisi Sayın Sampaio da bu 
toplantıya katıldılar. 2005 yılında İspanya 
ile birlikte başlattığımız Medeniyetler İt-
tifakı girişimi, sizlerin de yakından takip 
ettiği gibi, geniş kapsamlı ve geniş katılım-
lı bir BM süreci haline geldi. Bugün, BM 
çatısı altında kurulan Dostlar Grubu, 5 
kıtadan 78 ülke ve 13 uluslararası örgütü 
bünyesinde barındırıyor. İttifak, sadece 
teorik çalışmalar yapmakla kalmıyor, pra-
tikte de artık önemli projeleri uygulamaya 
koyuyor. Dünya genelinde Medeniyetler 
İttifakı girişiminin büyük bir takdirle kar-
şılandığını da bu vesileyle ifade etmek isti-
yorum. Bu tür bir girişime duyulan ihtiyaç 
her fırsatta ifade ediliyor ve ülkeler artık 
girişime daha fazla destek veriyorlar. Orta-
ya çıkan somut sonuçlara bakınca, Türkiye 
olarak bu girişimin öncülüğünü yapıyor 
olmaktan büyük mutluluk, büyük gurur 
duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Son olarak biliyorsunuz perşembe günü 
Hindistan’a geçtik ve çok yoğun geçen 
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4 günlük bir programın ardından dün 
Ankara’ya döndük. Hindistan, özellikle son 
yıllarda dünyada hızla büyüyen bir ekono-
mi haline geldi ve bu özelliğiyle dünyanın 
dikkatini üzerinde topladı. Hindistan ile 
birçok alanda, ekonomik, askeri, siyasi 
alanlarda işbirliği içindeyiz. 8 yıl aradan 
sonra Hindistan’a resmi ziyaret yapan ilk 
Türk başbakanı olarak, bu ilişkileri daha 
ileri noktalara taşımak için önemli gö-
rüşmelerimiz oldu. İkili dış ticaretimizin 
bu yıl sonunda 3 milyar doları aşacağını 
tahmin ediyoruz, ancak görüşmelerimiz-
de bunu yeterli görmediğimizi, 6 milyar 
dolarlık bir hacmin mümkün olduğunu ve 
buna ulaşmak için neler yapmamız gerek-
tiğini konuştuk. Hindistan’da, Cumhurbaş-
kanı Sayın Patil ile, Başbakan Sayın Sing 
ile, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Dışişleri 
Bakanı, siyasi parti temsilcileri ile görüş-
melerimiz oldu.

Bu ziyaret vesilesiyle Türkiye Hindistan İş 
Konseyi de toplandı. Beraberimde, bizimle 
Hindistan’a gelen işadamlarımız iş konse-
yi vesilesiyle Hindistanlı meslektaşlarıyla 
işbirliğini geliştirme noktasında fırsatları 
yokladılar. Yine, Bangalor şehrine de gide-
rek, Hindistan’ın buradaki uzay programı 
merkezini de ziyaret ettik ve yetkililerden 
bilgi aldık. Özellikle ekonomik anlamda 
çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdiğimi-
ze inanıyorum. Hindistan’ın Türkiye’de 
ve bizim de Hindistan’da önemli yatırım-
larımız, müteahhitlik hizmetlerimiz bu-
lunuyor. Özellikle enerji alanında önemli 
işbirliklerine gidebiliriz. Bu ziyaretim vesi-
lesiyle karşılıklı işbirliğimizin kaydadeğer 
bir ivme kazanacağına inanıyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye bugün artık çok farklı bir kul-
varda ilerliyor. Şu son bir hafta içinde 
gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretler, ki sizlere 
sadece özetini sundum, Türkiye’nin artık 
hangi ligde oynadığını çok net olarak gös-
teriyor. Küresel kriz noktasında, bölgesel 
ve küresel barış ve istikrar noktasında, 
dış ticaret, ekonomik büyüme noktasında 
Türkiye artık potansiyelini, zenginliğini 
açığa çıkarıyor, dünyada söz sahibi oluyor. 
Bizim yurtdışı trafiğimizin yoğunluğu ka-
dar Türkiye’ye de yoğun bir ziyaret trafiği 
var. Bugün Norveç veliaht Prensi, yarın 
Arnavutluk Cumhurbaşkanı, Cuma günü 
Macaristan Başbakanı Ankara’da temaslar-
da bulunacaklar. Sadece şu son bir hafta 
içinde yaşadığımız baş döndürücü trafik 
bile Türkiye’nin nereden nereye geldiğini 
gösteriyor. 

Şunu bütün samimiyetimle ifade etmek 
istiyorum: Türkiye, çok farklı bir ivme ya-
kalamış durumdadır.

Bölgesinde ve dünyada çok farklı, daha 
önce hiç tecrübe etmediğimiz bir ağırlık, 
bir itibar kazanmış durumdadır. Bu yeni 
rolümüze, yeni sorumluluklarımıza uygun 
bakış açısını, buna uygun siyasi yaklaşımı 
mutlaka ve mutlaka muhafaza etmek du-
rumundayız. Türkiye’nin tüm kurumların-
dan, kuruluşlarından, sivil örgütlerinden, 
medyasından, üniversitelerinden, bilim 
adamlarından, yazarlarından, özellikle de 
siyasi aktörlerinden Türkiye’nin bu kimli-
ğine yaraşan, yakışan bir vizyon, yapıcı bir 
katkı bekliyoruz. Türkiye, içeride sürüp 
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giden afaki tartışmalardan, kısır çekişme-
lerden, sanal gündemlerden tarih boyunca 
hiçbir kazanç elde edemedi. Aksine ener-
jisini büyümeye, gelişmeye sarfettiğinde, 
icraatı, yatırımı, üretimi, ticareti konuş-
tuğunda önemli mesafeler katetti. Bunu, 
özellikle şu 6 yılda, AK Parti iktidarında 
artık somut olarak gördük. Bizi sürekli 
tartışmaların, polemiklerin, çekişmenin 
içine çekmeye çalıştılar. Hiç birine aldır-
madık. Biz milletimize hizmet için varız 
dedik ve bu hizmet heyecanımızı bir gün 
bile kaybetmedik. Türkiye’nin gereksiz tar-
tışmalarla kaybedecek tek bir saniyesinin 
olmadığı inancıyla ülke içinde, ülke dışın-
da var gücümüzle Türkiye’yi farklı bir lige 
taşımanın mücadelesini verdik. Hamdol-
sun, bu yolda da önemli mesafeler katettik.

Bakın sadece bir rakam vermek istiyorum: 
Türkiye bugün, dünya genelinde, ulusla-
rarası doğrudan yatırım yapmaya uygun 
ülkeler arasında 13’üncü sırada bulunuyor. 
1.2 milyar nüfuslu Hindistan’ın da, 70 mil-
yon nüfuslu Türkiye’nin de geçen yıl çektiği 
uluslararası yatırım 22 milyar dolar. Bir-
leşmiş Milletler tarafından hazırlanan son 
derece objektif ve muteber bir raporda, ya-
pılan anket neticesi bu şekilde çıkıyor. 2007 
yılında, en çok uluslararası yatırım çeken 
23’üncü ülke olduk. En fazla yatırım stoğu 
bulunan ülkeler arasında 2006’da 25’inci sı-
radaydık, bugün 21’inci sıradayız. Bu yıl da, 
küresel krize rağmen 15 milyar dolar gibi 
yüksek bir uluslar arası doğrudan yatırım 
çekmeyi hedefliyoruz. Şu anda 12 milyar 
doları aştık (12 milyar 311 milyon dolar). 
Yıl sonunda inşallah 15’i de aşmış olacağız. 
Bunlar son derece önemli rakamlar, bunlar 

Türkiye’nin nerelerde olduğunu, hangi 
zirvelere ulaştığını somut olarak gösteren 
rakamlar. Bizim arzumuz, Türkiye’nin tüm 
aktörlerinin, tüm bireylerinin, mesailerini 
işte bu ve benzeri rakamları artırmaya yö-
neltmesidir. Çok şükür hükümet olarak bu 
ufku da ülkemize kazandırdık ve bu yolda 
kararlı şekilde yürüyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

Bakınız, şu konuya özellikle dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum: Türkiye, 2000 ve 2001 
yıllarında, tarihinin en ağır ekonomik 
krizini yaşadı. Krizin Türkiye’de hemen 
her alanda ağır yansımaları oldu, ancak 
en büyük yük yine yoksul kesimin, dar 
gelirli kesimin üzerine bindi. Krizin ar-
dından yoksulluğun yine arttığını gördük. 
Esasen, Türkiye’de yoksulluğun nedeni, 
takdir edersiniz ki sadece bu son yaşanan 
krizler değildir. On yıllar boyunca ısrarla 
sürdürülmüş yanlış politikalar, yanlış 
ekonomik uygulamalar, çözülmeyen ve 
üst üste biriken sorunlar, çözüm yerine 
sorun üreten siyasi yaklaşımlar, özellikle 
de israf, işsizlik ve yolsuzluk, yoksulluğun 
ana nedenleri olmuştur. 2002 yıl sonunda 
iktidara geldik, yolsuzluğu, yoksulluğa ve 
yasaklara hayır dedik ve bu 3 Y’nin üze-
rine kararlılıkla gittik. Fakirin fukaranın, 
garibin gurebanın hamisi olacağız, kimse-
sizlerin kimsesi olacağız dedik ve gururla, 
onurla, büyük bir memnuniyetle ifade edi-
yorum ki, bu sözümüzde de durduk. 

Bakın sadece birkaç rakamı burada sizlerle 
paylaşmak istiyorum: Bunlar, Türkiye İsta-
tistik Kurumu’nun, tamamen objektif ve 
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uluslararası standartlarda hazırlanmış ra-
kamları. Yapılan çalışmalarda, 2002 yılın-
da Türkiye’de toplam nüfusun yüzde 1,35’i 
gıda yoksulluğu içinde bulunuyordu. 926 
bin kişi. Bu oranı 2006 yılında binde 74’e 
çektik. Yani 539 bin kişi. Günlük 1 doların 
altında gelirle yaşayanların oranı binde 20 
idi, 136 bin kişiydi, altını çizerek ifade edi-
yorum, bugün yüzde sıfır, binde sıfır. Şu 
iddiada değiliz: Yoksulluğu tam anlamıyla 
çözdük, bu sorunu rafa kaldırdık iddiasın-
da değiliz. On yılların birikiminden söz 
ediyoruz. Ancak yoksullukla mücadele 
noktasında çok önemli adımlar attık, at-
maya da devam ediyoruz. 

Bir yandan, makro ekonomideki iyileşme, 
bir yandan istihdam politikalarımız… Di-
ğer yandan da doğrudan yardımlarımız 
sayesinde yoksul kesimlerin, dar gelirli ke-
simlerin rahat bir nefes almasını sağladık. 
Şimdi bakınız: Şu son 6 yıl içinde, yaklaşık 
5 milyar YTL’yi çeşitli vasıtalarla sosyal 
yardımlara harcadık. 1 milyon 896 bin 
çocuğumuz eğitim yardımı aldı. 1 milyon 
44 bin çocuğumuza sağlık yardımı yaptık. 
37 bin anne adayına gebelik yardımı sağ-
ladık. 840 bin, Proje Destek Programları 
kapsamında, 262 milyon YTL kaynaktan 
yararlandı. 55 bin 335 aile, Kırsal Alanda 
Sosyal Destek Projesi kapsamında, 445 
milyon YTL faizsiz destek aldı. 2003 yıl 
başından bugüne kadar, buranın altını 
özellikle çiziyorum, toplam 6.7 milyon 
ton kömür dağıttık. Bu yıl sonu itibariyle 
toplam miktar 7 milyon tonu aşmış olacak 
ve 6 yıllık sürede, dikkat ediniz, 2 milyon 
84 bin 681 aile, bu kömür yardımından 
faydalanmış olacak. 

Şimdi bugünlerde yine bir kampanya 
başlattılar. Bizim sosyal yardımlarımızı, 
yoksul kesimlere verdiğimiz ayni, nakdi 
yardımları, kömür yardımını dillerine 
doladılar. Akla hayale gelmeyecek yorum-
larla Hükümet’e yönelik haksız eleştiriler 
yapıyorlar. Şunu burada, sizlerin ve mil-
letimin huzurunda bir kez daha ifade et-
mek istiyorum. Bu millet, oyunu bir çuval 
kömüre, bir çuval una satmayacak kadar 
onurludur, gururludur. Kimse milletimizi 
rencide edecek yaklaşımların içine girme-
sin. Yine kimse yılların olumsuzluklarını 
AK Parti iktidarına fatura ederek, bizi bu 
ucuz polemiklerin içine çekmeye çalış-
masın. Biz sosyal devlet ilkesini harfiyen 
yerine getirmeye, garip gurebaya sahip 
çıkmaya devam edeceğiz. Hele de sosyal 
demokrat olma iddiasındaki bazılarının 
eleştirileri ve çarpıtmaları yüzünden mil-
letimize sırtımızı dönmeyeceğiz. Sıcacık 
evlerden, köşklerden, yalılardan, plazalar-
dan, ofislerden ahkâm kesmek kolay olabi-
lir. Ama ben Ankara’da Mamak’ı, Altındağ’ı 
gördüm. Ben her gittiğim şehirde fakir fu-
karayı gezip halini hatırını soruyorum, sı-
kıntısını daha iyi hissetmeye çalışıyorum. 
Ben Diyarbakır’da Benu Sen’i gördüm. 30 
metrekare, 40 metrekare evlerin içinde, 
ev demeye bile dilim varmıyor, barınakla-
rın içinde, 3 kişinin, 5 kişinin yokluk ve 
yoksulluk içinde yaşadığına şahit oldum. 
Elleri üşüdüğü için kalem tutamayan, ev 
ödevini yapamayan çocuklar, öğrenciler 
gördüm. On yıllar boyunca uygulanan yan-
lış ekonomik politikaların kurbanı haline 
gelmiş o insanları ellerinden tutup kaldır-
manın mücadelesi içindeyiz biz. 
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O dağıttığımız kömürlerin nereye gittiğini 
birileri bilmeyebilir. O kömürlerin hangi 
evleri ısıttığını, hangi çocukların parmak-
larını, yüreklerini, gönüllerini ısıttığını 
bilemeyebilirler. Nereden bilecekler? Bir 
yoksulun üşüyen elini tutmamışlar ki... 
Neymiş efendim, dağıtılan kömürler ihti-
yaç sahiplerine gitmiyormuş, zenginlere 
gidiyormuş. Nereden biliyorsun? Gittin 
gördün mü? Öyle birkaç kişiyi seçip mik-
rofon tutmakla olmuyor, gidip gördün 
mü? Arada birkaç kişi, kendisini ihtiyaç 
sahibi gibi gösterip, ilgilileri yanıltıp, o 
kömürlerden alıp yakıyorsa, o da onun 
vicdanının bileceği iştir. 70 milyonluk bir 
aileyiz biz, aramızda bu tür hatalı yollara 
tevessül edenler olabilir. Ama biz 6 yılda 
7 milyon ton kömürden bahsediyoruz. Ve 
ben inanıyorum ki, bunun tamamı da hak 
sahiplerine gitmiş, yuvaları ısıtmış, kara 
günde, kara kışta yoksul kardeşlerimin 
derdine deva olmuştur. Benim aziz mil-
letim, kendisini tezyif eden bu çevrelere 
karşı gereken cevabı da inşallah 29 Mart’ta 
sandıkta verecek. 

Bakın bazıları uyanıyor. Bir uyanış, bir 
aydınlanma içindeler. Türkiye’yi nihayet 
tanımaya, Türkiye’yi nihayet doğru şekilde 
anlama emaresi göstermeye başladılar. En 
azından biz bu umudu taşıyoruz. Farklı ke-
simlerin, farklı düşüncelerin, farklı giyim 
tarzlarının bu ülkede yaşadığının farkına 
nihayet vardılar. Onlara diyeceğimiz şu-
dur: Günaydın… Her seçimden önce bir 
uyanışa geçiyorsunuz. Yine bir seçimin 
arefesindeyiz. Milletim olup biteni çok iyi 
görüyor, yorumluyor. Siyaset seçimden 
seçime yapılmaz, siyasi akıl seçimden seçi-

me kendine gelmez. Siyasetin temeli tutar-
lı olmaktır, dürüst olmaktır, uzun soluklu 
olarak aynı çizgide yürüyebilmektir. Aksi 
hep istismarla anılır, hep kaybettirir.

Değerli arkadaşlarım, ben bu duygu ve dü-
şüncelerle sözlerime son verirken, bir kez 
daha sizlere başarılar diliyorum. Bahtınız 
açık, yolunuz ak ve aydınlık olsun diyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Saygıdeğer yol arkadaşlarım, değerli kar-
deşlerim, hanımefendiler, beyefendiler… 
Sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, 
dostlukla, kardeşlikle selamlıyorum.

Bugün 13’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz 
istişare toplantımızın hepimiz için hayırlı 

olmasını, ülkemize ve milletimize bereket-
li sonuçlar getirmesini diliyorum. Bizler, 
AK Parti ailesi olarak, her fırsatta bir araya 
geliyor, durum değerlendirmesi ve öze-
leştiri yapıyor, heyecanımızı tazeliyoruz. 
Konuşmaktan, diyalogdan, tartışmaktan, 

AK Parti 13. Istişare ve 
Değerlendirme Toplantısı

Kızılcahamam | 29 Kasım 2008 
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istişare etmekten asla kaçınmıyor; her 
fırsatta aynaya bakıp kendi muhasebemizi 
yapıyoruz. Düzenli olarak gerçekleştirdiği-
miz istişare toplantılarıyla Türk siyasetin-
de katılımcılık noktasında numune göste-
rilecek bir uygulamanın içinde olduk. 

Unutmayalım ki, 70 milyon vatandaşımı-
zın sorumluluğu, 780 bin kilometrekare 
vatan toprağının yükü bizim omuzları-
mızdadır. Dicle’den, Fırat’tan Meriç’e; 
Karadeniz’den Akdeniz’e, Edirne’den 
Ardahan’a kadar her karış ülke toprağının 
mesuliyeti bizim üzerimizdedir. Bu yük ne 
kadar ağır olursa olsun, bu mesuliyet ne 
kadar zahmetli olursa olsun, bugüne kadar 
gururla, onurla, şerefle taşıdık, bundan 
sonra da aynı hassasiyetle taşımaya devam 
edeceğiz. Şunu hiçbir zaman unutmadık, 
unutmayacağız: Bu millet bizlere bir ema-
net verdi. Bu emanetin anlamını, önemini, 
kutsallığını bir an olsun aklımızdan çıkar-
mıyoruz. Vakti zamanı gelince bu emaneti 
gerçek sahibine, yani milletimize teslim 
edeceğiz. Bizim şahsi bir hırsımız yok, 
bizim tamahımız yok, bizim kibrimiz yok, 
koltuk sevdamız, makam-mevki takıntı-
mız yok… Biz, millete hizmetkâr olmakla, 
milletin gözüne girebilmiş, gönlünde yer 
bulabilmiş olmakla, milletimizin hayır du-
asını almakla mutlu oluyoruz.

Şunu asla aklınızdan çıkarmayınız. Sizler 
Türk milleti adına görev yapıyor, 70 milyon 
insanımızı temsil ediyorsunuz. Milletimi-
zin umudu, vicdanı, Türkiye’yi kalkındır-
manın öncü kadrosu sizlersiniz. Türkiye’yi 
dert edinen, millete hizmeti her şeyin 
üstünde tutan, Türkiye’ye sevdalı bir kad-

ronun üyelerisiniz. Bu hareket, bu misyon 
tek bir kişinin inhisarında değildir. Bura-
daki seçilmiş kadronun, milletvekillerinin 
de tekelinde değildir. Bizler vekiliz, bizler 
temsilciyiz, bizler emanetçiyiz. Emanetin 
gerçek sahibi, egemenliği kayıtsız ve şartsız 
elinde bulunduran aziz milletimizdir. Dola-
yısıyla, bu hareketin asıl sahibi de milleti-
mizden başkası değildir. Her zaman söyle-
diğimiz gibi, “Söz de, karar da milletindir” 
ve bize düşen, milletin takdirine, tensibine 
boyun eğmektir. Milletimizin hissiyatını, 
halkımızın duygu ve düşüncesini siyasete 
yansıtırken, her zaman ortak akılla hareket 
ettik, her zaman kollektif bir çaba içinde 
olduk. AK Parti’nin gücü, halka kurduğu 
bağdan, teşkilatlarıyla kurduğu bağdan, 
tüm milletvekili ve belediye başkanlarıyla 
kurduğu güçlü bağdan geçiyor. 

Bakınız, bundan 6 yıl önce, 3 Kasım 
2002’de, Allah bize bu ülkeye hizmet 
etmeyi nasip etti, halkımız, milletimiz 
bize bu yetkiyi verdi. 18 Kasım 2002’de 
iktidarı devraldık. O tarihten sonra yap-
tıklarımız, AK Parti’yi milletin gönlünde 
çok daha özel bir yere taşıdı. 28 Mart 
2004’te halkımız, AK Parti’ye bu kez ma-
halli idarelerde güvenoyu verdi. Ardın-
dan 22 Temmuz 2007 seçimlerinde, her 
iki kişiden birinin oyunu alarak, yüzde 
47 ile iktidar olma başarısını elde ettik. 
Bu başarı tarihte pek az partiye, pek az 
harekete nasip olmuştur. Her üç seçimin 
sonucu da hiç kuşku yok ki, Türkiye’mi-
zin önünde yepyeni bir ufuk, yepyeni 
bir sayfa açmış, ülkemiz için yepyeni bir 
dönemin kapılarını aralamıştır. Bugün, 
o tarihte verdiğimiz sözlerin arkasında 
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durarak, yolculuğumuza aynı heyecan ve 
kararlılıkla devam ediyoruz.

Yola çıkarken, milletimize bir söz verdik. 
Dedik ki, AK Parti olarak hiçbir zaman ihti-
lafların, tefrikaların, kamplaşmaların, ku-
tuplaşmaların içinde yer almayacağız. De-
dik ki, birlik ruhunu, kardeşlik hukukunu, 
vatandaşlık hukukunu koruyacağız, ittifak 
noktalarımızı, mutabakat noktalarımızı 
güçlendireceğiz. Dedik ki, etnik, dinsel ve 
bölgesel milliyetçilik yapmayacağız. 3 Ka-
sım sonrasında da, 22 Temmuz akşamında 
da söylediğimiz gibi, iktidarımız sadece 
kendi bildiğini okuyan, başkalarının sesi-
ne kulağını kapatan, demokratik katılım 
mekanizmalarını tıkayan bir iktidar de-
ğildir. Ne söylediysek arkasında durduk, 
durmaya da devam ediyoruz. Bu millete 
mensup olan, bu ülkeye aidiyet duyan, bu 
devlete sadakat besleyen, bu ülkenin bay-
rağını, hilalini, yıldızını, bu ülkenin her 
karış toprağını aynı sevgiyle bağrına basan 
herkes bu hareketin içindedir. Irk, din, dil, 
sınıf, mezhep ve meşrep ayrımı yapmadan 
bu ülkenin bütün bireylerini vatandaşlık 
hukuku çerçevesinde kucaklayabilen her-
kes bu kadronun tabii üyesidir.

Türkiye’nin kalkınmasından, demokratik-
leşmesinden, özgürleşmesinden heyecan 
duyan herkes, ülkesine adanmış bu ker-
vana dahildir. AK Parti Türk siyasetinde 
değişimin, dönüşümün, yeniliğin, re-
formcu yaklaşımın, demokratik sıçrayışın 
adresidir. Türkiye demokratik alanda 
sessiz devrimler gerçekleştirdiyse, bu AK 
Parti’nin başarısıdır. Türkiye ekonomik 
alanda tarihi göstergelere ulaştıysa, bu AK 

Parti’nin başarısıdır. Türkiye dış politika-
da tarihinin en saygın, en aktif, en güve-
nilir konumuna ulaştıysa, bu AK Parti’nin 
başarısıdır. Türkiye, hukuk devleti stan-
dartlarını yükselttiyse, bu, AK Parti’nin 
başarısıdır. Türkiye, sosyal devlet olmanın 
gereklerini yerine getirmeye başladıysa, 
devlet-millet kaynaşmasını sağladıysa, bu, 
AK Parti’nin başarısıdır. Türkiye, güven 
ve istikrar zemininde büyüyor, kalkınıyor, 
Avrupa Birliği’yle katılım müzakerelerini 
yürütüyorsa, bu, AK Parti’nin başarısıdır.

Statükoculuk, bizim kitabımızda yer bula-
maz. Hukuksuzluk, bizim lügatimizde yer 
bulamaz. Yolsuzluk, bizim aramızda yer 
bulamaz. Yasakçı anlayışlar, bizim anlayı-
şımızda yer bulamaz. AK Parti’yi kimse, 
ama hiç kimse yanlış yerde konumlandır-
masın. Hiç kimse AK Parti’ye elbise biç-
meye kalkışmasın. Hiç kimse AK Parti’yi 
ve onun mensuplarını başkalarına ben-
zetmeye, başka örneklerle tanımlamaya 
gayret etmesin. Hiç kimse, zihnindeki dar 
kalıplarla AK Parti’ye sınırlar çizmeye yel-
tenmesin. AK Parti’nin yolu demokrasi yo-
ludur, hukuk yoludur, çağdaşlık yoludur, 
değişim yoludur, adalet yoludur, kalkınma 
yoludur. AK Parti’nin dili milletin dili, his-
siyatı milletin hissiyatı, AK Parti’nin yolu, 
bizatihi milletin yoludur… AK Parti Türk 
siyasi tarihinde ezber bozan, yeni yakla-
şımlar geliştiren bir partidir.

Kıbrıs sorununda ezberleri AK Parti boz-
muştur. Avrupa Birliği sürecinde ezberleri 
AK Parti bozmuştur. Bölge ülkeleriyle iliş-
kilerde ezberleri AK Parti bozmuştur. AK 
Parti, kriz üreten değil, karşılaştığı krizleri 
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başarıyla yöneten partidir. Irak krizinden 
Lübnan Krizine, içeride yaşadığımız siyasi 
ve ekonomik dalgalanmalardan küresel 
olaylara kadar bir çok krizin Türkiye’nin 
gelişimini sabote etmesini AK Parti’nin 
proaktif politikaları engellemiştir. AK Par-
ti “olmaz” denilenleri, “hayal” denilenleri 
yapan, gerçekleştiren partidir. “Paradan 
6 sıfır atılamaz” dediler, atıldı mı? Atıldı. 
“Hastaneler birleştirilemez” dediler, birleş-
ti mi? Birleşti. “Ücretsiz kitap, yüz binlerce 
bilgisayar dağıtılamaz” dediler, dağıtıldı 
mı? Dağıtıldı. “Her eczaneden ilaç alına-
maz” dediler, alındı mı? Alındı. “15 bin 
kilometre duble yol yapılamaz” dediler, 
yapıldı mı? 9 bin 230 kilometresi yapıldı, 
çalışmalar devam ediyor. “500 bin toplu 
konut yapılamaz” dediler, yapıldı mı? 330 
bini yapıldı, çalışmalar sürüyor.

AK Parti’nin ne olduğunu, ne olmadığını, 
neler yaptığını milletimiz çok iyi biliyor. 
Kimse AK Parti’yi olduğundan farklı gös-
termeye çalışmasın. Bakıyorsunuz, akla 
hayale gelmedik analizlerle AK Parti’yi izah 
etmeye, AK Parti’nin milletten gördüğü 
teveccühü aydınlatmaya çalışıyorlar. Sanki 
ellerinde bir röntgen cihazı var, beyinleri-
mizin arkasındaki görmeye çalışıyor, bir de 
görüyorlarmış gibi kati yorumlar yapıyor-
lar. AK Parti neden bu kadar oy alıyormuş? 
Neymiş… Popülizm yapıyormuşuz. Kömür 
dağıtıyor, un dağıtıyor, yoksulu, yoksulluğu 
istismar ediyormuşuz. Varoşları istismar 
ediyormuşuz… Milletin zekasını, milletin 
ferasetini, milletin hakimiyetini, kararını ve 
tercihini aşağılamaya, tahkire kadar götü-
rüyorlar işi. Bu millet, bir çuval kömüre, bir 
çuval una oyunu satmayacak kadar onurlu-

dur, gururludur, işte birilerinin göremediği, 
anlayamadığı budur... AK Parti milletten 
neden bu kadar teveccüh görüyor ben izah 
edeyim: Şöyle İstanbul’dan bir çıkabilseler, 
Ankara’dan bir ayrılabilseler onlar da göre-
cekler, anlayacaklar. 

2002 yılına kadar Türkiye’nin tamamında 
6 bin kilometre bölünmüş yol vardı, buna 
şu 6 yılda tam 9 bin 230 kilometre ekleyin-
ce kaza oranları yüzde 80 azaldı. Seyahat 
eden vatandaşlarım, yollardaki gelişimi 
görüyor, bizatihi yaşıyor. Bolu Dağı Tüneli 
1993 yılında başlamıştı, geldik, daha 4,5 
kilometresi bitirilebilmişti. 22,5 kilometre-
lik bölümü yaptık, bitirdik, hizmete açtık. 
Şu Karadeniz Sahil Yolu… İlk kazma 1987 
yılında vuruldu. Tam 12 hükümet geldi 
geçti, 16 yılda yapılan sadece 220 kilo-
metre… Geldik, 4 yılda tam 322 kilometre 
yaptık ve kesintisiz olarak hizmete açtık.

“Uçağa binmeyen kalmayacak” dedik, uçağı 
lüks bir ulaşım aracı olmaktan çıkardık. 
İstanbul’un tam 148 yıllık hayaliydi tüp 
geçit, işte 11’inci tüpü de denize indirdik, 
boğazın iki yakasını MARMARAY Projesiy-
le, demir yoluyla birbirine bağladık. Bakü 
Tiflis Kars Demiryolu hattına start verdik, 
o da tamamlanınca Boğaz’ın iki yakasıyla 
kalmıyor, Londra’yı Pekin’e bağlıyoruz. 

Boş vaadlerin peşine düşmedik. Ulaşıla-
maz hülyaların peşinde olmadık. Maze-
retlere, bahanelere sığınmadık, slogan 
değil, iş ürettik… 6 yılda tam 130 bin yeni 
dersliği Türkiye’ye, çocuklarımıza, genç-
lerimize, eğitim sistemimize kazandırdık. 
54 yeni üniversite açtık. Üniversitesi ol-
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mayan ilimiz kalmadı. Eğitimde yokluk, 
yoksulluk tanımıyoruz dedik, ders kitap-
larını ücretsiz öğrencilerin sıralarının 
üzerine koyduk. 1.3 milyar YTL tutarında 
tam 740 milyon kitap dağıttık. 2007 sonu 
itibarıyla okullarımıza 621 bin bilgisayar 
gönderdik, yıl sonu itibarıyla bu rakam 
727 bine ulaşacak. Ekonomik durumu iyi 
olmayan öğrencilere şartlı nakit transferi 
yoluyla maddi eğitim yardımı yaptık. Sos-
yal güvencesi olsun olmasın ilk defa özel 
eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine de-
vam eden tüm özürlülerimizin özel eğitim 
giderlerini karşılamaya başladık. 200 bin 
özürlü kardeşimize, öğrenci başına aylık 
406 YTL destek sağlıyoruz.

2002 ve öncesinde Türkiye’nin sağlık 
sistemi ne durumdaydı, nasıl içler acısı 
haldeydi hatırlayan var mı? O hastane ön-
lerindeki, eczaneler önündeki kuyrukları 
hatırlayan var mı? Hastanelerde hastalar, 
morglarda cenazeler rehin tutuluyordu, 
hatırlayan var mı? Çağdışı, insanlık dışı 
bu manzaralar Türkiye’nin kaderi değildir, 
olamaz dedik. SSK’lı, yeşil kartlı, memur 
ayrımı yapılmadan tüm vatandaşlarımızın 
kamuya ait sağlık kuruluşlarından eşit 
şekilde hizmet alabilmesini sağladık Tüm 
sağlık kuruluşlarına acil başvurularda 
sigorta veya ödeme işlemlerinden dolayı, 
beklemeye ve geri çevrilmeye son verdik. 
Vatandaşlarımızdan ambulans hizmetleri 
için ücret alınmasını kaldırdık.

Değerli arkadaşlarım… 

Az önce söylediğim gibi 6 yılda tam 334 
bin konutun inşaatına başladık, 226 bini-

ni bitirdik, tamamladık, hak sahiplerine 
dağıttık ve 500 bin hedefine doğru kararlı 
adımlarla ilerliyoruz. Türkiye’nin han-
gi iline, hangi ilçesine giderseniz gidin, 
TOKİ’nin modern konutlarını görürsünüz. 
Ama, altını çizerek söylüyorum, giderseniz 
görürsünüz, gitmeyen göremez. Doğalgaz 
kullanan il sayısı 9’du, 63’e çıkardık. Ulus-
lararası dev enerji projelerine imza attık. 
Bakü-Tif lis-Ceyhan Transit Ham Petrol 
Boru Hattı’nın inşaatını bitirdik. ŞAH DE-
NİZ PROJESİ’ni tamamladık. Türkiye’yi 
dünya ölçeğinde bir enerji koridoru haline 
getirdik, getiriyoruz. KÖYDES’i, BELDES’i 
başlattık, başarıyla uyguladık, 61 bin 860 
kilometre köy yolumuz asfalt, 49 bin 500 
kilometre yolumuz da stabilize olarak 
tamamlandı. 25 bin 732 adet üniteye su 
götürdük. “Enflasyon bu ülkenin makus 
talihi değil” dedik, enflasyonu dize getire-
ceğiz dedik, yüzde 100’leri aşan enflasyon 
oranlarına şahit olan bu millet, işte bu 
dönemde tek haneli oranları gördü. 6 yıl 
önce iktidara gelirken ihracatı artıracağız 
dedik. 100 milyar dolardan bahsederken 
bize gülüyor, hayal görüyorsunuz diyor-
lardı. Eylül ayı sonu itibariyle ulaştığımız 
rakam 132 milyar dolar. Şimdi hedef 250 
milyar dolar, Allah’ın izniyle o hedefi de 
yakalayacak, o rüyayı da gerçek kılacağız.

81 ilimizi birbirinden ayrı-gayrı görme-
dik, her birinin gecikmiş, ihmal edilmiş, 
ötelenmiş, üzeri örtülmüş sorunlarının 
üzerine cesaretle gittik. İşte Van, işte Hak-
kari, işte Antalya, Bursa, Gaziantep, Adana, 
Kayseri, Çorum, Adapazarı, İzmir, Muğla, 
Tekirdağ, Kırklareli… 81’ine de, ayrım 
yapmadan, ayrımcılık yapmadan hizmet 



154

Recep Tayyip ERDOĞAN

götürdük. Göreve geldiğimizde Van’ın yüz-
de 60 oranında altyapı hizmetleri eksikti, 
büyük projelerle sorunu yüzde 10’a kadar 
çektik. İşte Antalya… Turizmin gözbebeği, 
Türkiye’nin kültür şehri Antalyamız’ı uzun 
yıllar özlemini duyduğu raylı sisteme ka-
vuşturuyoruz. 1,5 kilometresi yer altında 
olmak üzere 11 kilometrelik hattı dünyada 
1,5 yılda tamamlayan yegâne şehir olarak, 
bir dünya rekoruna da imza atacağız.

2004’ten bu yana sadece belediyemiz ara-
cılığıyla 1 milyar YTL tutarında yatırımı 
Antalya’ya kazandırdık. İşte Gaziantep… 
10 kilometrelik raylı sistemi 2009’da hiz-
mete açıyoruz. İşte Kayseri, Adana, Kon-
ya… Ulaşımda, alt yapıda, spor tesislerin-
de, yeşil alan çalışmalarında çok önemli 
çalışmaları tamamladık. İşte Erzurum… 
90 yıl önce Rus saldırılarında su sistemi 
harap edilmişti, tam 90 yıl boyunca Erzu-
rum su çilesi çekti, projeyi hazırladık, uy-
guladık, bitirdik, gittik ve açılışını yaptık. 
İşte İstanbul, sadece ulaşım yatırımlarına 
ayırdığımız miktar 11,4 milyar YTL…

AK Parti neden bu kadar yüksek oy alıyor, 
AK Parti neden milletin tercihine mazhar 
oluyor, AK Parti neden milletin gönlünde 
yer buluyor? Çünkü AK Parti hizmet üre-
tiyor, iş üretiyor, icraat üretiyor; çünkü AK 
Parti milletin diliyle konuşuyor, milletin 
kalbine, yüreğine konuşuyor, çünkü mil-
letle aynı yöne bakıyor, işte bunun için 
yüksek oy alıyor! Çünkü AK Parti, yapıl-
maz denileni, olmaz denileni, çözülmez 
denileni yapıyor, çözüyor, değiştiriyor; işte 
ondan milletin sevgisini kazanıyor.

Bakın, şu Kıbrıs’ta, adeta çözümsüzlük bir 
çözüm gibi kabul ediliyordu. 6 yıldır Rum 
tarafını çözüme zorluyoruz, mesafe de ka-
tettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni 
dünyanın gündemine taşıdık. ABD, İn-
giltere, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikis-
tan, Umman, Pakistan gibi ülkelerden 
KKTC’ye ilk kez resmi ziyaretler düzen-
lendi. Sayın Talat, Pakistan’da “cumhur-
başkanı” sıfatıyla karşılandı. KKTC, İslam 
Konferansı Örgütü’nde Kıbrıs Türk Devleti 
sıfatıyla, gözlemci üye olarak kabul edildi. 
Kıbrıs’la birlikte, Suriye’yle, Yunanistan’la, 
Ermenistan’la sorunlarımız ‘Bekle gör’ 
politikasıyla çözülmez dedik, ilk adımları 
atan biz olduk.

Avrupa Birliği Türkiye’nin bir başka 
hayaliydi, gerekli kriterleri yerine getir-
dik, katılım müzakerelerine başladık ve 
reformlarımıza kararlılıkla devam edi-
yoruz. 2009-2010 dönemi için Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’ne Türkiye’yi 
geçici üye yaptık. Bölgesel sorunlarda, 
küresel sorunlarda seyirci değil, çözüm 
için rol alan ülke olduk. Artık çok büyük 
uluslararası etkinliklere, toplantılara, 
kongrelere başarıyla ev sahipliği yapı-
yoruz. Medeniyetler İttifakı projesini 
İspanya ile birlikte hayata geçiriyoruz. 
IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantısı’na, 
Erzurum’da 2011 Dünya Üniversiteler 
arası Kış Olimpiyatları’na, Trabzon’da Av-
rupa Gençlik Olimpiyatları’na ev sahipliği 
yapıyoruz.

Saymakla bitmiyor… Türkiye’yi yeni bir 
lige çıkarttık. Ve bugün burada, bu vesiley-
le, şu hususu altını çizerek ifade etmek is-
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tiyorum: Heyecanımızı asla kaybetmedik, 
yönümüzü asla değiştirmedik, doğru bildi-
ğimizden şaşmadık, “Türkiye’nin göreceği 
çok daha güzel günler var” dedik ve bunun 
için aynı aşkla, aynı şevkle çalışıyoruz, 
çalışmaya da devam edeceğiz. Hedefimiz, 
Türkiye’yi 2023’te dünyanın en büyük 10 
ekonomisi arasına sokmaktır. 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye’nin hiçbir değerini diğer değerler-
leriyle çarpıştırmadık, çarpıştırmayacağız. 
70 milyon kardeşimize hep aynı hassasi-
yetle, aynı hissiyatla yaklaştık, yaklaşmaya 
da devam ediyoruz. Bizim siyasetimiz 
ayırmak üzerine değil, birleştirmek üzeri-
ne. Bizim siyasetimiz ayrımcılık üzerine 
değil, eşitlik üzerine, adalet üzerine. İşve-
rene ne kadar yakınsak, işçiye de o kadar 
yakın olduk. Zengine ayrı, fakire ayrı dil 
kullanmadık. Doğu’yu Batı’dan, Batı’yı 
Doğu’dan ayrı tutmadık. Türküyle, Kür-
düyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Arnavutuyla, 
Gürcüsüyle, Arabıyla, Müslümanı, Hristi-
yanı, Yahudisiyle, Alevisi, Sünnisiyle mille-
timizin her bir ferdine aynı yakınlıktayız. 
Milletin gönül verdiği, milletin bağrına 
bastığı her değeri biz de bağrımıza bastık, 
öyle yapmaya da devam ediyoruz. “Yara-
dılanı severiz, Yaradan’dan ötürü” diyor, 
Yunus’un kavliyle konuşuyoruz. “Hoşgö-
rülülükte deniz gibi ol, ya olduğun gibi gö-
rün, ya göründüğün gibi ol” diyor, Hazreti 
Mevlana’nın diliyle konuşuyoruz. “Gelin 
canlar bir olalım” diyor, Pir Sultan Abdal 
diliyle konuşuyoruz. “Bir olalım, iri olalım, 
diri olalım, gür olalım” diyor Hacı Bektaş-ı 
Veli’nin diliyle konuşuyoruz. “İnsanı yaşat 

ki devlet yaşasın” diyor, Şeyh Edebali’nin 
diliyle konuşuyoruz. Aşık Veysel gibi, yü-
reğimizden, gönlümüzden, hançeremiz-
den sesleniyoruz: 

Yezid nedir, ne Kızılbaş? 

Değil miyiz hep bir gardaş?

Bizi yakar bizim ataş

Söndürmektir tek çaresi!

Konuştuğumuz zaman Nedim’in diliy-
le, Baki’nin, Fuzuli’nin diliyle, Mehmet 
Akif ’in, Nazım Hikmet’in, Necip Fazıl’ın 
diliyle konuşuyoruz. 70 milyon hep aynı 
türküyü dinliyor, aynı şarkıyı söylüyor, 
aynı ağıdı yakıyor, aynı halayı çekiyoruz. 

Değerli arkadaşlar…

AK Parti her zaman katılımcılığı, çok sesli-
liği, paylaşımı, diyalog ve müzakereyi esas 
almıştır. Milletin sesine, milletin çağrısına, 
milletin feryadına kör olanın, sağır olanın, 
açık söylüyorum millet nezdinde itibarı 
yoktur, olamaz.Onun için gözümüz de, 
gönlümüz de, kulağımız da açık. Bizim 
söylemimizin değiştiğini zannedenler, bizi 
anlayamadıklarını, kavrayamadıklarını 
ortaya koyuyorlar. Partimizi kurarken 
hangi hedeflerle yola çıktıysak, 3 Kasım 
öncesinde, 28 Mart öncesinde, 22 Temmuz 
öncesinde hangi dili, hangi söylemi kul-
landıysak bugün de aynı dili, aynı söylemi 
kullanıyoruz. 

Belki bir fark var... Bugün artık Büyük 
Türkiye’nin dilini kullanıyoruz, güçlü 
Türkiye’nin söylemini kullanıyoruz, Yarın-
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ki Türkiye’nin kelimeleriyle konuşuyoruz, 
geleceğe umutla bakan bir Türkiye’nin 
sözcükleriyle konuşuyoruz. Bizim siyaset 
anlayışımız, millilik anlayışımız, farklılık 
üzerine, ayrım üzerine, ayrımcılık üzerine, 
kayırma üzerine değil; birleştirmek üze-
rine, bütünleştirmek üzerine, kardeşlik, 
uhuvvet üzerine kuruludur. Biz hiçbir 
zaman içe kapanmacı, dışlayıcı bir anlayış 
içinde olmadık. Dünyaya açılmak, küresel 
ve bölgesel bir aktör haline gelmek temel 
kabulümüz oldu. Bizim milliyetçilik an-
layışımız, millete hizmet etmek, millete 
hizmetkar olmak üzerine kuruludur. Biz 
sloganlarla, hamasetle değil, icraatla, hiz-
met etmekle milletimizin menfaatlerini 
korumanın gayreti içinde olduk. Yerel 
değerlere sımsıkı bağlıyız, bizi biz kılan 
medeniyetimizin, kültürümüzün, gelenek-
lerimizin kucaklayıcı kodlarına sımsıkı 
bağlıyız. Ama aynı zamanda evrensel ola-
na, insanlığın ortak değerlerine, tarihin 
bugüne taşıdığı ortak birikimlere de sahip 
çıkıyoruz.

Demokrasi dediğimiz zaman, evrensel 
manada kabul görmüş demokrasiyi kaste-
diyoruz. İnsan hakları dediğimiz zaman, 
evrensel insan haklarını kastediyoruz. 
Barış, özgürlük, refah dediğimiz zaman, 
topyekün 70 milyonun, topyekün dünya-
nın barışını, özgürlüğünü, refahını kaste-
diyoruz. Bizim kendimize göre yonttuğu-
muz kavramlarımız yok. Bizim, işimize 
gelince hatırlayıp, işimize gelmediğinde 
üzerini örttüğümüz kavramlarımız yok. 
Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti 
olan Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir özel-
liğini diğerine tercih etmiyor, birini kabul 

edip, diğerini dışlamıyoruz. Demokrasiyi, 
Avrupa Birliği’ni, evrensel değerleri, laik-
liği, hukuk devletini, sosyal devleti, işine 
gelince hatırlayan, telaffuz eden, işine 
gelmeyince yedeğine alanlardan olmadık, 
olmayacağız. 70 milyona aynı dille konu-
şamayanlardan, birleştirici, bütünleştirici 
olamayanlardan, bu ülkenin renklerini, 
bu ülkenin zenginliğini göremeyenlerden; 
seçim öncelerinde görüyormuş gibi yapan-
lardan olmadık, olmayacağız.

Biz dün ne idiysek, bugün de oyuz. Siya-
setimizin temeline tutarlı olmayı, dürüst 
olmayı, samimi olmayı yerleştirdik. 6 yıl 
önce, “bunların gizli gündemi var, bunlar 
takiye yapıyor” diyenlerin, bugün yüzleri-
nin kızarması gerekiyor. 6 yıllık iktidarı-
mız ne olduğumuzu, ne olmadığımızı çok 
iyi ortaya koydu, ama olan Türkiye’nin 
enerjisine oldu. Biz, hep “insan odaklı” 
siyaset yaptık, hep Türkiye’nin menfaatle-
rini siyasetimizin merkezine yerleştirdik. 
Bundan sonra da aynı hassasiyetle hareket 
edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Bakınız, şuraya özellikle dikkatinizi çek-
mek istiyorum: AK Parti iktidarı öncesin-
de Türkiye’nin bütünü her açıdan ihmal 
edildi. Ancak Doğu ve Güneydoğu illeri-
mizde bu ihmal daha büyük boyutlara 
vardı. Bu ihmali fırsat bilen terör örgütü, 
Doğu ve Güneydoğu illerimizi istismar 
etti, kargaşa için, çatışma için kendisine 
uygun zemin elde etmenin gayreti içinde 
oldu. Türkiye’nin, “çözülemez” denilen her 
meselesinde olduğu gibi, bu meselede de 
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kararlı bir duruş sergiledik. Doğu ile Batı 
arasında fark kabul etmiyoruz dedik. Bir 
yandan ülke genelinde demokratikleşme 
çabalarımıza hız verdik, insan haklarının 
standartlarını çağdaş seviyelere yükselt-
tik. Bir yandan da işsizlikle, yoksullukla, 
sefaletle tam bir mücadele başlattık. 

Her zaman söylüyorum: Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşlığı üst kimliği altında her-
kes bizim nazarımızda eşittir, makbuldür, 
saygındır. Birileri çıkıp diyor ki, Başbakan 
2005’de Diyarbakır’da farklı konuştu, 
şimdi farklı konuşuyor. 12 Ağustos 2005 
günü Diyarbakır’da ne söylemiştik, bir 
hatırlayalım:

“İlla her soruna bir ad koymak da gerek-
mez. Çünkü sorunlar hepimizindir. Ama 
illa ad koyalım diyorsanız Kürt sorunu da 
bu milletin bir parçasının değil, hepsinin 
sorunudur. Benim sorunumdur. Sorun-
ların parça parça adresi olmaz. Bütün 
sorunlar Türk olsun, Kürt olsun, Çerkez 
olsun, Abaza olsun bütün Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşlarının ortak sorunudur. 
Çünkü güneş herkesi ısıtır, çünkü yağmur 
herkes için rahmettir. Çünkü hepimiz aynı 
toprağın insanıyız. Millet olmak işte bu-
dur. Bu sebeple “Kürt sorunu ne olacak?” 
diyenlere diyorum ki, “Bu ülkenin başba-
kanı olarak o sorun herkesten önce benim 
sorunumdur”. Aynı şekilde bu memleketin 
başka bir meselesini de sorsalar derim ki, o 
mesele de herkesten önce benim meselem-
dir. Biz büyük bir devlet ve millet olarak, 
bu ülkeyi kuranların bize miras bıraktığı 
temel prensipler, demokratik Cumhuriyet 
ilkesi ve anayasal düzen dairesinde her 

sorunu daha çok demokrasi, daha çok 
vatandaşlık hukuku ve daha çok refah ile 
çözeriz, çözüyoruz, çözeceğiz! Tek devlet, 
tek millet ve tek bayrak prensibi içinde 
Kürt sorunu da, başka sorunlar da gözbe-
beğimiz Cumhuriyetimiz’in daha çok de-
mokrasi üretmesiyle çözülecektir”.

Evet söylediklerimiz bunlardı. Bugün de 
aynı noktada duruyoruz. Her vatandaşımı-
zın sorununu çözmek, bizim için temel ga-
yedir. Vatandaşlarımızı kategorilere ayır-
madığımız gibi, sorunları da kategorilere 
ayırmadık. Her sorunu kendi sorunumuz 
bildik. Her sorunun üzerine kararlılıkla 
gittik, her vatandaşımıza yüksek yaşam 
standartlarını sağlamanın gayreti içinde 
olduk. Sorunların çözümünün hukuk 
içinde, demokrasi içinde, kardeşlik içinde, 
barış içinde bulunabileceğine inandık. Her 
sorunu çözerken birliğimize, beraberliği-
mize, toplumumuzun genel hassasiyetleri-
ne özel önem verdik. 

Açık, samimi ve çok net olduk. Edirne’de 
başka, Hakkari’de başka konuşmadık. Hiç-
bir sorunu küçümsemedik, hiçbir sorunun 
da gündemimizi tamamen işgal ederek 
başkalarınca yönlendirilmesine fırsat ver-
medik. Ama birileri kendi kafalarındaki 
çözüm planlarını bizim hayata geçirme-
mizi bekliyorlarsa beyhude bir bekleyiş 
içindedirler. Attığımız adımları küçümse-
yenler, demokratikleşme adımlarını yok 
sayanlar, bölgedeki gelişmeleri görmezden 
gelenler bizi farklı bir gündeme çekmeye 
çalışabilirler. Ama biz doğru bildiğimiz 
yolda kararlılıkla devam edeceğiz. 
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Bakınız 2002 yıl sonundan bugüne kadar, 
Doğu ve Güneydoğu illerimize, altını çize-
rek ifade ediyorum, 11,6 milyar YTL yatı-
rım harcaması yaptık. 10 milyar YTL kamu 
yatırımı, artı 1,6 milyar YTL KÖYDES yatı-
rımı olmak üzere tam 11,6 milyar YTL. 2 
milyar YTL’ye yakın doğrudan sosyal yar-
dım yaptık. 3 milyar 654 milyon YTL TOKİ 
yatırımı gerçekleştirdik ve 51 bin 687 ko-
nut inşaatına başladık, 33 binini tamam-
ladık. Güney Doğu Anadolu Projesi’ni, 
Doğu Anadolu Projesi’ni, bunlarla birlikte 
Konya Ovası Projesi’ni yeniden ele aldık, 
ödeneklerini ayırdık ve 2012’de bitirmek 
üzere projelere start verdik.

Benim Kürt kardeşim, kendi dilinde, Kürt-
çe türkü söylediği için takibata uğruyordu, 
şimdi, Ocak ayından itibaren TRT 24 saat 
Kürtçe yayına geçiyor, bu noktalara ulaş-
tık. Dışlayıcı olmadık, asimile edici tutum 
sergilemedik. Terörün tehdidine rağmen, 
terör yandaşlarının tehdidine rağmen, gi-
diyorum, tek tek o illeri ziyaret ediyorum, 
sorunları yerinde tespit ediyor, o illere 
kazandırdığımız eserleri hizmete açıyo-
rum. Gittiğim her yerde, özlemle, hasretle, 
sevgiyle, coşkuyla kucaklanıyorum. Orada-
ki kardeşlerimin hizmet özleminin artık 
giderildiğini görüyor, bütün bir milletimle 
birlikte mutlu oluyor, mesrur oluyorum. 
Türkiye’nin demokrasi çıtası yükseldikçe, 
hukuk standartları yükseldikçe, sosyal ve 
ekonomik çıtası yükseldikçe, çözülemez 
denilen sorunlar da bir bir çözülüyor, cid-
di rahatlamalar sağlanıyor. 

Tüm sorunlar bir anda çözülsün diye bir 
yaklaşım içine girmemek gerekiyor. De-

mokratikleşmeye, reformlara aynı hızla 
devam ediyoruz. Türkiye’nin birliğini-bü-
tünlüğünü, ortak hassasiyetlerini koru-
yarak yolumuza devam ediyoruz. Kim ne 
derse desin, kim neye tevessül ederse et-
sin, kim hangi engelleyici çaba içine girer-
se girsin, ülkemin dört bir yanına, 780 bin 
metrekaresine hizmet götürmeye, hizmet 
taşımaya devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Dünya ekonomisi çok zorlu bir süreçten 
geçiyor. Gelişmiş olsun, gelişmekte olsun, 
az gelişmiş olsun hemen bütün ülkeler bu 
zorlu süreçten az ya da çok etkilendiler 
ya da etkilenecekler. Yağmurda yürüyüp 
ıslanmamak mümkün olmaz. Artan belir-
sizlik nedeniyle dünya genelinde talebin 
düştüğünü, bunun sonucunda da reel sek-
törün daraldığını görüyoruz. Bugün artık 
dışa açık, dünyaya entegre olmuş bir eko-
nomi haline gelen Türkiye de hiç kuşku-
suz bu süreçten etkilenecektir ve nitekim 
etkileniyor.

Bir süredir, sermaye akımlarının yavaş-
ladığını, faiz oranları ve döviz kuru üze-
rinde baskı oluştuğunu, başta ihracatçı 
sektörlerimiz olmak üzere reel kesimin bu 
süreçten etkilendiğini müşahede ediyoruz. 
Bu noktada öncelikle bir hususun altını 
çizmek istiyorum: Küresel krizi, ilk sinyal-
leri alınmaya başladığından itibaren, çok 
büyük bir dikkatle ve ihtiyatla izledik. Her 
durum için senaryolarımızı hazırladık, 
önlemleri konuştuk, istişare ettik, ekono-
minin bütün aktörleriyle görüş alışverişin-
de bulunduk. Geç kalındı, önemsenmedi, 
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ihmal edildi, önlem alınmadı gibi ithamlar 
son derece yersizdir ve haksızdır.

Bir başka önemli konu da şudur: Bakınız, 
iktidarımız döneminde disiplinli maliye po-
litikaları uyguladık. Başta bankacılık olmak 
üzere, özelleştirme, piyasaların rekabete 
açılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi 
gibi birçok alanda önemli yapısal reformlar 
gerçekleştirdik. Bizden önceki dönemlerde 
bırakın bu gibi ağır dışsal koşulları, kendi 
içimizdeki en ufak bir belirsizlik bile ağır 
bir krizle sonuçlanabiliyordu. Bu krizlerin 
faturasını da çok ağır bir şekilde toplumun 
tüm kesimleri, özellikle de çalışan kesim, 
yoksul kesim, dar gelirli kesim ödüyordu. 
Bugün ise çok sağlam, çok sağlıklı bir duruş 
sergiliyor, krizin etkilerini asgari noktada 
tutmak için her türlü önlemi cesaretle ve 
kararlılıkla uygulamaya koyuyoruz. Merkez 
Bankamız piyasadaki döviz ve YTL likidite-
sini takip ederek gerekli enstrümanları dev-
reye soktu. Yurtdışındaki varlıkları yurtiçi-
ne getirmeyi teşvik amacıyla kamuoyunda 
bilinen adıyla Varlık Barışı yasası mecliste 
kabul edildi. Hisse senedi kazançlarında 
yerli yatırımcılara uygulanan stopajı sıfıra 
düşürdük. Mevduat sigortasının kapsamını 
genişletme ve sınırını artırma konusunda 
Bakanlar Kurulu’na yetki aldık. İmalatçı 
KOBİ’ler ve esnaf ve sanatkarlara yönelik 
350 milyon YTL’lik sıfır faizli kredi desteği 
paketi KOSGEB tarafından uygulamaya ko-
nuldu. Vergi borçlarının on sekiz ay süreyle 
yüzde 3 faizle taksitlendirilmesi imkanını 
getirdik. 

Biliyorsunuz, istihdam paketini çıkardık, 
GAP, DAP ve KOP’la ekonomiye önemli 

canlılık sağladık. İhracatta sektör ve ülke 
çeşitlendirme stratejisini oluşturduk. Önü-
müzdeki dönemde de likidite yönetimini 
etkinleştirecek, ihracat ve reel sektöre 
destek olacak, kaynak çeşitliliği sağlayacak 
ve mali sisteme güveni artıracak adımları 
atacağız. Hiç kimse, hükümeti, kriz nok-
tasında haksız yere eleştirmesin. Bakın, 
şimdi görüyoruz, kimileri de çıkıyor, kü-
resel krizi iç politika malzemesi yapmak 
için gayret gösteriyor. Fırsatçıların bir kez 
daha iş başında olduğunu görüyoruz. Kimi 
maddi çıkar için, kimi siyasi çıkar için kriz 
sürecini istismar etme yolunu seçiyor.

Buradan bir kez daha sesleniyorum: 
Kriz fırsatçılığı yapanlara ne bizim, ne 
de milletimizin müsamahası olamaz. Bu 
eski alışkanlıklarından vazgeçmeyenler, 
kararlı tutumumuzu ve tedbirlerimizi 
karşılarında görecektir, bunu da özellikle 
vurguluyorum. Krizi kendileri için fırsata 
dönüştürmek isteyenlere asla izin verme-
yeceğiz. Ülke olarak bu krizi en az hasarla 
atlatmak ve topyekün bu süreci fırsata dö-
nüştürmek durumundayız.

Değerli arkadaşlarım…

IMF ile ilişkilerimiz konusu da, 6 yıldır 
yapıldığı gibi bugün de istismar malze-
mesi yapılmak isteniyor. Bakınız, bugüne 
kadar Türkiye ile IMF arasında 19 stand 
by anlaşması yapılmıştır. 19’uncu stand 
by anlaşmasını Mayıs ayında başarıyla ta-
mamladık. Mayıs ayından sonra ise IMF ile 
ilişkilerimiz Program Sonrası İzleme kap-
samında sürüyor. Bugün geldiğimiz nokta 
itibarıyla karşı karşıya olduğumuz sorun, 
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büyük ölçüde uluslararası kredi mekaniz-
malarının durma noktasına gelmesinden 
kaynaklanıyor. Başta ABD olmak üzere 
tüm gelişmiş ülkeler uluslararası kredi 
mekanizmasını tekrar sağlıklı bir şekilde 
oluşturmak için tedbirler alıyorlar. Nite-
kim, benim de katıldığım G-20 zirvesinin 
sonuç bildirgesinde liderler, küresel krize 
karşı gelişmekte olan ülkelerin finansal 
kaynaklara erişiminde IMF’nin yanı sıra 
Dünya Bankası ve diğer uluslararası ku-
ruluşların etkin rol alması gereğini vur-
gulamıştır. Bu çerçevede, küresel kredi 
pazarındaki daralmanın etkilerini en aza 
indirmek amacıyla, ülkemizin menfaatle-
rini de dikkate alarak IMF ile görüşmele-
rimizi sürdürüyoruz. Teknik çalışmalarda 
önemli ilerlemeler sağladık. Önümüzdeki 
dönemde IMF ile ilişkilerimizin kapsamı 
ve şekli bu çalışmaların sonucunda belirle-
necek ve kamuoyuna açıklayacağız.

Şunu bir daha ifade etmeliyim ki, yaşa-
makta olduğumuz süreçle ilgili olarak eko-
nomik birimler karamsarlığa düşmemeli-
dir. Dışsal koşulların önümüze getirdiği bu 
süreci ancak tüm birimlerin dayanışma-
sıyla aşabiliriz. Karamsarlık pompalayan-
lara, kötümserlik atmosferi yayanlara biz 
de, milletim de prim vermiyor, inşallah da 
vermeyecektir.

Değerli yol arkadaşlarım…

Son olarak, biliyorsunuz, artık yerel seçim 
takvimi işlemeye başladı. AK Parti olarak, 
tamamen demokratik bir süreçte, tabanın, 
teşkilatın görüşlerine, önerilerine, halkı-
mızın temayüllerine uygun adayları tespit 

etmek için kılı kırk yaran bir hassasiyet 
içerisinde süreci işletiyoruz. Şu hususlara 
özellikle dikkatinizi çekiyorum: Türkiye 
genelinde her bir adayımız, işinin ehli ve 
liyakat sahibi olacak. Belirlediğimiz temel 
kriterler belediye başkanlarımız için de 
geçerli. Nedir bu kriterler:

1. Hizmetlerdeki başarı, çalışkanlık, ortaya 
koyacağı vizyon ve yeni projeler.

2. Temiz yönetim, şeffaflık, dürüstlük.

3. Halka yakınlık, halkın sevgi ve sempati-
sine sahip olma.

4. Çevresiyle uyumlu hareket etme, ekip 
çalışmasına ve koordinasyona uygun ha-
reket etme.

Tıpkı 28 Mart 2004 seçimleri öncesinde 
olduğu gibi, bu ilkelerin tek birinden 
bile asla taviz vermeyeceğiz. Merkez yok-
laması, temayül yoklaması, siz değerli 
milletvekili arkadaşlarımın görüşleri bu 
süreçte önemli rol oynayacak. Bunun 
yanında, kamuoyu araştırmalarını, sivil 
toplum örgütlerinin görüşlerini, kanaat 
önderlerinin fikirlerini alacağız. Her ilde, 
her ilçede, her beldemizde, “işte bu” deni-
lebilecek adaylar çıkaracağız. Milletvekili 
arkadaşlarımdan bu noktada özel hassasi-
yet bekliyorum. Dürüstlük noktasındaki 
duyarlılığımız malum. Bugün milletimi-
zin takdirini, teveccühünü kazandıysak, 
işte bu temiz siyasetimizle, dürüst siyase-
timizle, yetimin hakkını en ince ayrıntısı-
na kadar koruyan, gözeten siyasetimizle 
kazandık. Aramızda yanlış yollara teves-
sül edenler, aldananlar olursa, bunlara 
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da bugüne kadar yaptığımız gibi bundan 
sonra da hiç müsamaha göstermeyeceğiz. 
Türkiye genelinde, her bir birimde sadece 
ve sadece hizmetlerimizle konuşulacak, 
ürettiklerimizle konuşulacak, projele-
rimizle konuşulacağız. Bizden önceki 
iktidarlar milletin rızasını almak yerine, 
yerel yönetimlerimizi kendi iktidarlarını 
pekiştirmek, siyasi rant sağlamak için 
kullandılar. Nüfusu 500, 600, 1000, 1500 
kişilik yerlerde, sağlıklı bir belediyecilik 
yapmak mümkün olmadığı halde, bura-
ları belediye yapma yarışına girdiler. Bu 
belediyelerin çoğunun bir mimarı, bir 
mühendisi, bilgisayar kullanacak bir ele-
manı dahi yoktu.

İşte bütün bunlar, geçmiş iktidarların 
Türkiye’nin sırtına yüklediği külfetlerdi. 
Popülizm uğruna, siyasi rant devşirmek 
uğruna, oy kaygısı uğruna, kamu kay-
naklarını israf etmekten, milletimizin 
parasını çarçur etmekten çekinmediler. 
Biz ise vaktiyle siyasi rant elde etmek için 
kurulmuş bu belediyelerin önemli bir 
kısmını kapattık. Burada, şunu da hemen 
ilave etmek istiyorum. Kapatılan bu bele-
diyelerin üçte ikisi AK Partili belediyeler-
dir. Eğer bizim birilerini belediye başkanı 
yapmak gibi, birilerine koltuk dağıtmak, 
makam dağıtmak gibi bir niyetimiz olsay-
dı, yerel seçim arifesinde böyle hassas bir 
kararı almamız söz konusu olamazdı. 

Her zaman ifade ediyorum, yine söylü-
yorum. Bizim önceliğimiz partimizin 
menfaatleri değil, milletimizin menfaatle-
ridir, Türkiye’nin menfaatleridir. AK Parti 
yeni dönemde dünyaca tanınacak ve bir 

özelliği ile ünlenecek “marka şehir”leri 
ortaya çıkartacaktır. Şehirlerimiz artık 
içine kapanmayacak ve bağımsız olarak 
dünyaya açılacak. Dünyada diğer marka 
şehirlerle rekabet edecek vizyona sahip 
olacak. Yerel demokrasinin gelişmesi için 
yeni projeleri hayata geçireceğiz. Özel-
likle belediye başkanlıklarında ve meclis 
üyeliklerinde kadın sayısının artmasına 
büyük önem veriyoruz. Klasik belediye-
cilik yerine yerel kalkınmayı önemseyen 
belediyecilik anlayışını güçlendireceğiz.

Değerli arkadaşlarım… 

Bugün, burada, bir kez daha çok büyük 
bir heyecanı hep birlikte yaşıyoruz. Bu 
heyecan, millete hizmet üretme heye-
canıdır. Bu heyecan, sorun çözme heye-
canıdır. Bu heyecan, millete ram olma 
heyecanıdır. Millete hizmette asla ve asla 
yorgunluk yoktur. Millete hizmette bık-
kınlık, bitkinlik, rehavet yoktur. Bizim 
ulaşmak istediğimiz çok daha büyük 
hedeflerimiz var. Allah’ın izniyle tüm bu 
hedeflere de ulaşacak, Türkiye’yi muasır 
medeniyetler seviyesine yükselteceğiz. 6 
yılda Türkiye’nin çehresini değiştirdik, 
tüm Türkiye’yi, 81 ilimizi bir şantiyeye 
çevirdik. Daha fazlasını yapacağız. Daha 
iyisini yapacağız. Türkiye’yi el ele, gönül 
gönüle, omuz omuza çok daha yükseklere 
taşıyacağız. 

Ben geleceğe dönük çok büyük umutlar 
taşıyorum. Geçmişe dönük, AK Parti ikti-
darıyla geçen 6 yıla dönük çok büyük gu-
rur taşıyorum. Milletimizin sevincinden, 
milletimizin coşkusundan, heyecanından 
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gurur duyuyorum. Bu yolda yürüyor 
olmaktan gurur duyuyorum, Bu yolu siz-
lerle yürüyor olmaktan gurur duyuyor, 
sizlerden gurur duyuyorum. Bir kez daha, 
“Durmak Yok, Yola Devam” diyorum. 
13’üncü İstişare toplantımızın hayırlara 
vesile olmasını diliyor, hepinize sevgileri-
mi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyorum.

Ankara’dan, sizlerin aracılığıyla, ülkemin 
her köşesine, 70 milyon vatandaşımın 
her birine, tüm köylerimize, beldeleri-

mize, ilçelerimize, illerimize selamlarımı 
iletiyorum. Konuşmamın hemen başında, 
Filistin’de yaşanan olaylar sebebiyle üzün-
tümü ve hissiyatımı sizlerle paylaşmak isti-
yorum. Masum insanların öldürülmesinin, 
sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının, 

Yerel Seçimler Öncesi Aday 
Açıklama Toplantısı

Ankara  | 28 Aralık 2008 
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bu tür orantısız güç kullanımlarının kabul 
edilemez bir durum olduğunu bir kez daha 
ifade etmek istiyorum. Konuyla ilgili Dışiş-
leri Bakanlığımız yazılı bir açıklama yapa-
rak saldırıyı şiddetle kınadı. Barış sürecine 
önemli katkılar yapan bir ülke olarak haklı 
tepkimizi tüm dünyaya duyurduk. 

Şunu artık herkesin görmesi gerekiyor: 
Bu tür operasyonlar, barışa hizmet etmez. 
Ortadoğu’da barış girişimlerimizin yoğun-
laştığı, diyalog ve işbirliği kanallarının ge-
liştirilmeye çalışıldığı bir süreçte yapılan 
bu operasyonlar, kesinlikle barış çabala-
rına gölge düşürmüştür. Gazze’ye yönelik 
sürdürülen abluka, zaten Filistinliler için 
hayatı zorlaştırmış, en temel insani yardım 
malzemelerinin bile ulaştırılmasını engel-
lemişti. Ablukanın olumsuz sonuçlarını 
aşmaya çalışırken, şimdi daha vahim bir 
tabloyla karşı karşıyayız. Hangi gerekçey-
le, hangi saikle, hangi amaçla yapılırsa 
yapılsın, masum sivillere zarar veren, sü-
reci daha da gerginleştiren bu tür adımlar, 
bizi barıştan da, huzurdan da, insanca 
yaşam zemininden de hızla uzaklaştırır. 
Özellikle İslam ülkelerinde infiale neden 
olacak bu operasyon, bölgedeki sorunların 
çözümüne hiçbir katkı sağlamayacaktır. 
Şiddet, yine şiddeti doğuracaktır. İsrail’i 
bu yanlıştan dönmeye, hava operasyonla-
rını bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. 
Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimize 
yönelik insani yardım çalışmalarımız aynı 
kararlılıkla sürecek. Uluslararası toplumu 
da, bu insani trajediye sessiz ve tepkisiz 
kalmamaya çağırıyoruz. Hükümet olarak 
gelişmeleri yakından takip ediyor, gereken 
adımları atıyoruz.

Değerli kardeşlerim…

AK Parti camiası olarak, bugün tarihi anla-
rımızdan birini daha yaşıyoruz. Bugün, 29 
Mart yerel seçimlerinde, kendileriyle yola 
devam edeceğimiz belediye başkan adayla-
rımızdan bir bölümünü daha açıklıyoruz. 
Yine bugün, 17 belediye başkanı Partimiz 
saf larında yerlerini alıyorlar, partimize 
katılıyorlar. Onları da sevgiyle kucaklıyo-
ruz, hizmet siyasetinin partisi AK Parti’ye 
hoş geldiniz diyoruz. 14 Ağustos 2001’de 
AK Parti’yi kurduğumuzda, Türkiye’nin 
sorunları çözümsüz değildir dedik… 
Türkiye’nin üzerinde dolaşan karabulut-
lar, Türkiye’nin kaderi değildir dedik. Tür-
kiye bu minval üzere devam edemez, gele-
ceğini daha fazla karartamaz, umutlarını 
daha fazla erteleyemez dedik. O gün hep 
birlikte “YETER” dedik, “SÖZ DE; KARAR 
DA ARTIK MİLLETİNDİR” dedik.

Çok şükür, bugün geriye dönüp baktığı-
mızda, bu sözlerimizin arkasında durdu-
ğumuzu, bu sözlerimizin gereğini yaptığı-
mızı, Türkiye’nin umutlarını, hayallerini 
artırdığımızı görüyoruz. Türkiye, adalet 
ve kalkınma sürecinde tarihi başarılara 
imza atarak yoluna devam ediyor. 3 Kasım 
seçimleri bunun teyididir. 28 Mart seçim-
leri bunun teyididir. 22 Temmuz seçimleri 
bunun teyididir. Aziz milletim, tercihini 
AK Parti’den yana yapmıştır, yetkiyi AK 
Parti’ye vermiştir, emaneti AK Parti’ye 
yüklemiştir. Bu tercihe mazhar olmaktan, 
bu yükü yüklenmiş olmaktan, bu emaneti 
omuzlamış olmaktan dolayı her zaman 
gurur duyduk, heyecan duyduk. 14 Ağus-
tos 2001’den bugüne gözlerinizdeki ışık, 
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yüreklerinizdeki sevda, gönlünüzdeki 
hizmet aşkı hiç sönmedi. Heyecanınız hiç 
kaybolmadı. Millete hizmet etme şevkiniz 
hiç ama hiç eksilmedi.

İşte bunun için gurur duyuyoruz, mille-
timize, memleketimize hizmet etmekten 
dolayı gurur duyuyoruz. Yola çıkarken de-
dik ki: “Uzun ince bir yoldayız…” Bu yolda 
önümüze engeller çıkabilir… Önümüzü 
kesmek, bizi yolumuzdan alıkoymak, bizi 
hedefimizden saptırmak isteyenler olabi-
lir dedik. Hamdolsun, bugüne kadar hiç 
birine aldanmadık, hiçbirine boyun eğme-
dik, milletin yüklediği emanete halel getir-
medik, aldanan olmadık, aldatan olmadık. 

Şunu da hiçbir zaman unutmadık. Yolun 
daha başındayız… Daha yürüyecek çok 
yolumuz var, daha katedeceğimiz uzun bir 
mesafe var. Bizi sınayacak, bizi imtihan 
edecek, bizi bu yoldan alıkoymaya çalışa-
cak daha çok badireler, engeller olacaktır. 
Sizlerin huzurunda bir kez daha ifade edi-
yorum. Millete hizmetten bir nebze olsun 
şaşmadık, bundan sonra da şaşmayacağız. 
Türkiye’yi büyütmekten başka bir hedef 
çizmedik, bundan sonra da çizmeyeceğiz. 
Türkiye’yi hak ettiği yarınlara kavuştur-
maktan, milletimize eserler kazandırmak-
tan başka gaye edinmedik, bundan sonra 
da edinmeyeceğiz.

AK Parti hizmetin adresidir. AK Parti dü-
rüst siyasetin, temiz siyasetin, insan odaklı 
siyasetin yegane adresidir. 6 yılda hükü-
met olarak Türkiye için yaptıklarımız, ye-
rel yönetimlerde şehirlerimiz, ilçelerimiz, 
beldelerimiz için yaptıklarımız bunun 

ispatıdır. Biz her zaman, hedeflerimizle 
ve eserlerimizle konuştuk. Dikkat ediniz, 
içi boş vaadlerle, attığımız temellerle, ham 
hayallerle, ulaşılamaz hedef lerle değil, 
açılışlarını yaptığımız yollarımızla, okul-
larımızla, hastanelerimizle, planlarımızla, 
somut projelerimizle konuştuk. Yerel yö-
netimlerde elde ettiğimiz başarılarla, gü-
zelleştirdiğimiz şehirlerimizle konuştuk. 
Şimdi de, 29 Mart’ta milletimizin huzuru-
na işte bu eserlerimizle, bu hizmetlerimiz-
le çıkıyoruz. Milletin huzuruna alnımız ak, 
başımız dik çıkıyoruz. “Siz bize bir emanet 
verdiniz, o emaneti layıkıyla taşıdık, o 
emaneti yücelttik, büyüttük, şimdi o ema-
neti yeniden sırtlanmaya talibiz” diyerek 
milletin huzuruna çıkıyoruz. Türkiye ge-
nelinde her bir kardeşimden, her bir aday 
adayından, her bir adaydan, partimizin 
her bir mensubundan ricam budur…

Biz, sadece ve sadece millete hizmet için 
varız, biz sadece Türkiye’ye hizmet etmek, 
ülkemizi adaletle kalkındırmak için siya-
setteyiz. Bunun haricinde hiçbir gayemiz, 
hiçbir hedefimiz yoktur, olamaz. Seçim 
meydanlarında bizim millete söyleyece-
ğimiz budur. Her bir aday kardeşimin, 
partimin her bir mensubunun topluma 
anlatacağı budur. Eğer, bu gaye dışında, 
millete hizmet etmek gayesi dışında bir 
emeli olan varsa, bu partide, bu camiada 
kendisine yer bulamaz.

Değerli arkadaşlarım…

70 milyonu bir arada kucaklayamayanlar, 
70 milyona aynı dil ile konuşamayanların, 
açık söylüyorum, bu ülkeye kazandıra-
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cakları tek bir eser bile olamaz. AK Parti 
hizmet siyasetinin adresidir, AK Parti 
Türkiye’yi sevgiyle kucaklayan birlik siya-
setinin adresidir. 81 ilin 80’inde milletve-
kili çıkarmamız, ülkemizin her köşesinde 
siyaset yapabilmemiz bunun göstergesidir. 
Bu vesileyle, siyasi rekabet anlayışımızın 
da bu birlik siyasetine uygun şekilde süre-
ceğini, dışlayıcı, ayrımcı anlayışlara prim 
vermeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. 
Kimse bizden, başkalarıyla popülizm yarı-
şına girmemizi beklemesin. Kimse bizden 
kimlikler üzerinden siyasi rekabete girme-
mizi beklemesin. 

AK Parti bugüne kadar hiç bir konuda 
popülist söylemlere itibar etmemiştir, 
bundan sonra da etmeyecektir. Kim ne ve-
riyorsa daha fazlasını vermeyi vaad etmek, 
bizim siyaset anlayışımızda yoktur. Biz, 
her siyaset tezgahında bulunan popülist 
söylemlerin fiyatında değil, ürettiğimiz 
hizmetin kalitesinde, siyaset paketimizin 
sunduğu ürün zenginliğinde yarışırız. 
Çünkü fiyat rekabeti, aldatıcıdır. Her şey-
den evvel yıllar yılı milletimizi aynı kimlik 
siyasetinin kısırdöngüsüne mahkum eden 
anlayış budur. Ürün kalitesi yerine fiyat 
rekabetine dayanan ucuz siyasetin ürettiği 
hizmet de daima ucuzdur, ucuz olmuştur; 
milletimizi hep yanıltmış, hayal kırıklığına 
uğratmıştır. 

Geçmişte bunun acı örneklerini çok yaşa-
dık. Seçim vakti farklı siyaset üretme zah-
metine girmek yerine daha ucuz ve kolay 
olduğu için daha fazla kimlik siyaseti yarı-
şına girenlerin milletimize hangi bedelleri 
ödettiklerini çok gördük. Biz vatandaşları-

mızın etnik, dini ya da kültürel kimlikleri-
ni pazarlık konusu yapmadık, yapmayı da 
reddediyoruz. Bizim için zaten kimliklerin 
inkarı ya da değiştirilmesi sözkonusu 
dahi edilemez. Türkü, Kürdü, Lazı, Zazası, 
Çerkezi, Arabı, Arnavutu, Ermenisi, Rumu 
biz her birimiz bu ülkenin eşit vatandaşla-
rıyız, biriz, beraberiz. Alevi vatandaşımız 
Sünni vatandaşımızla birdir. Aralarında 
asla ayrım yapmayız. Bunu da göğsümüzü 
gere gere söyleriz. Hepimiz aynı hak ve 
hürriyetlere sahip Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarıyız. Bunu ne tartışırız, ne de 
siyasete malzeme yaparız. Etnik-dini kim-
likleri bölerek, ırkçılıktan, mezhepçilikten 
nemalanmak, siyasi rant devşirmek bizim 
kitabımızda yazmaz. Çünkü bundan mil-
letimizin kazanacağı hiçbir şey olamaz. 
Siyasette artık bunları aşmak zorunda-
yız. Bu ülke, bu millet, aynı yerde dönüp 
dolaşmayı kesinlikle hak etmiyor. Etnik 
kökenlerin, dini mezheplerin siyasi partisi 
olmaz. Böyle davranan partiler, biliniz ki, 
hazıra konmaya alışmış, milletimize daha 
iyi bir gelecek sunamayan kısır siyasi par-
tilerdir. Geçmişte takılıp kalırlar, hep aynı 
siyaset paketiyle, aynı ezberle, aynı söy-
lemle milletin karşısına çıkarlar. Yeniliğe 
de, değişime de açık değildirler. 

İnanıyorum ki milletimiz bir kez daha 
ezberlerini bozarak onları şaşırtacaktır. 
Demokraside bazı kararlar, münhasıran 
millete aittir. Millet iradesine başvurmak 
onun için önemlidir. Çünkü devlet, mille-
tin devletidir, milletin bizatihi kendisidir. 
Geçmişte idarenin eksikleri, hataları ol-
muş olabilir. Bunları telafi etmek müm-
kündür. Birçokları da telafi edilmiştir, 
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daha da edilmektedir. Demokrasi içinde 
bütün sorunlarımızın çözümü mümkün-
dür ve çözüm yeri de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’dir. Aldığımız mesafeler de orta-
dadır. Milletimiz, inanıyorum ki, önümüz-
deki seçimlerde bu konuda da gereken 
mesajı en güçlü biçimde verecektir. De-
mokrasi ve şiddet birarada barınamaz. Bu 
ikisi birbirini dışlar, birarada yaşayamaz. 
Şiddet, demokrasinin düşmanıdır, özgür-
lüklerin düşmanıdır, refahın düşmanıdır, 
en önemlisi yaşama hakkının düşmanıdır. 
Demokrasiyi terörle, şiddetle imtihan 
etmek büyük bir haksızlıktır. Büyük bir 
zaman ve enerji kaybıdır. Milleti yolundan 
alıkoymaktır. Demokratik yarışa girenler, 
temel tercihlerini bunların birinden yana 
yapmak zorundadır. Zira demokrasi ile 
terör yarıştırılamaz, bu ikisini yarıştıra-
mazsınız.

Kimse safsata yapmasın; devletle mil-
letin kucaklaşması, milletin aleyhine 
değildir, milletin lehinedir. Türkiye her 
geçen gün standartlarını yükseltiyor. İfa-
de özgürlüğünün önü açıldı, daha geniş 
biçimde açılıyor. Milletimizin aleyhine 
olan terördür, şiddettir. Terör ve şiddetin 
hiç bir mazereti olamaz. İnanıyorum ki, 
milletimiz, özgür iradesini tehdit eden 
terör ve şiddet karşısında demokrasimizi 
güçlendirerek önümüzdeki seçimleri, 
büyük bir fırsata dönüştürecektir. Sade-
ce hangi siyasi anlayışın kazanacağını 
değil, hangisinin kaybedeceğine de mil-
let karar verecektir. Sadece kimi istedi-
ğine değil, kimi ve neyi istemediğine de 
millet karar verecektir. 

Değerli kardeşlerim…

Biz ne dedik, biz bu millete ne söz verdik? 
3 Y ile, yasaklarla, yoksullukla ve yolsuz-
lukla mücadele edeceğiz dedik. 6 yıldır 
yaptığımız budur. Yasaklar’a tahammülü-
müz yok dedik, temel hak ve özgürlüklere 
ilişkin güvenceleri artırdık. Düşünce ve 
ifade özgürlüğünün alanını genişlettik. Ka-
dın erkek eşitliğini etkin şekilde sağlama-
ya yönelik düzenlemeler yaptık. Ceza infaz 
sistemini etkin hale getirdik. İşkenceyle 
mücadelede sıfır tolerans yaklaşımını 
benimsedik, bu yaklaşıma aykırı davra-
nanlara hiçbir taviz, hiçbir ayrıcalık gös-
termedik, göstermiyoruz. Yoksulluğa karşı 
savaş açtık, samimi bir mücadele verdik. 
Bir yandan yoksulluğu doğuran nedenle-
rin üzerine gittik, bir yandan yoksulluğu 
azalttık, bir yandan da ihtiyaç sahiplerinin 
ayaklarına ihtiyaçlarını götürdük. Fakir 
fukaranın, garip gurebanın yanında olaca-
ğız dedik, kimsesizlerin kimsesi olacağız 
dedik, hiç kimseyi yüz üstü bırakmaya-
cak, kimseyi dışlamayacak, kimseyi öte-
lemeyeceğiz dedik. 6 yılda, sadece sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız 
aracılığıyla, ihtiyaç sahiplerine 5 milyar 
YTL kaynak aktardık.

Şimdi, muhalefeti bir yandan, medyası 
diğer yandan, elele verdiler, bizim kömür 
yardımlarımızı ağızlarına adeta sakız etti-
ler. Bunu yapanlar da, sözüm ona “Sosyal 
Demokrat”… Bunların sosyalden ne anla-
dıklarını bu Türkiye bir türlü anlayamadı. 
Belediyenin verdiği bursa karşı çıkacaksın. 
Sosyal Güvenlik Yasası’na karşı çıkacaksın. 
Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz dönüşüme 
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karşı çıkacaksın. Esnafa, köylüye, çiftçiye 
sağladığımız desteklere karşı çıkacaksın. 
İşçiye, emekçiye sağladığımız haklara 
karşı çıkacaksın. Yoksulla, muhtaçla daya-
nışmaya karşı çıkacaksın, ondan sonra da 
“ben sosyal demokratım” diye ortada do-
laşacaksın. Böyle bir şey dünyanın hiçbir 
yerinde yoktur, olmamıştır, olamaz. 

Bakın, CHP’nin Ankara Büyükşehir adayı, 
“ben de kömür dağıtacağım” diyor. Bir 
televizyon kanalında canlı yayında da, 
“Deniz Bey kömür yardımını, yoksullara 
gıda yardımını ilgiyle karşıladı, dinledi” 
diyor. Peki, bütçe görüşmelerinde bunları 
açıklarken neden ilgiyle değil de, tep-
kiyle dinliyor, tepkiyle karşılıyorlar? Biz 
yaparken sadaka oluyor, onlar yaparken 
sosyal demokrasi mi oluyor, sormak is-
tiyorum. Dağıtılan kömürler vesilesiyle, 
farklı bölgelerimizde atıl vaziyette duran 
kömür rezervlerimiz, ekonomik neden-
lerle terk edilen küçük ölçekli kömür 
ocaklarımız yeniden çalışmaya başladı. 
Yaklaşık 25 bin insanımız bu işten ekmek 
yiyor. 90 bin adet kamyona iş imkanı sağ-
lanıyor. Ayrıca 81 İl Merkezi ve 933 İlçe 
Merkezi’nde bu kömürlerin fakir ailelere 
ulaştırılmasında da yaklaşık 10 bin kişi 
istihdam ediliyor. Muhtaç ailelere dağıtı-
lan bu kömürler sayesinde 2 milyon 350 
bin yetişmiş meşe ağacımızı kesilmekten 
kurtardık. Özellikle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde kaçak elektrik kul-
lanımında ciddi oranda azalmalar oldu. 
Bu sayede Güneydoğu’daki 10 ilimizde 
her yıl yaklaşık 170 milyon YTL devletin 
kasasına girdi.

Şimdi, yaptığınız bir diğer eleştiri de şu: 
Hükümet kömür dağıtıyor, hava kirlili-
ğine neden oluyor. Neymiş, Ankara’da 
kirli hava geri dönmüş, Ulus’ta Sıhhıye’de, 
Bahçelievler’de kirlilik artmış… Değerli 
arkadaşlar, Sıhhıye’de, Bahçelievler’de kaç 
konut kömür kullanıyor, kaç aile ücret-
siz kömür kullanıyor? Bir insan yaşadığı 
şehre bu kadar yabancı olabilir mi? Kendi 
dönemleriyle bu dönemi karıştırıyorlar 
herhalde. Gazetelerin promosyon olarak 
maske dağıttığı, şehirlerin üzerine kirlili-
ğin karabasan gibi çöktüğü, okulların tatil 
edildiği kendi dönemleriyle, bu dönemi 
karıştırıyorlar. Vatandaş, özellikle büyük-
şehirlerde, is kokacak diye balkonuna ça-
maşır asamıyordu.

Şu hususlara özellikle dikkatinizi çekiyo-
rum: Muhtaç ailelere dağıttığımız kömür 
miktarı, Türkiye genelindeki ısınma amaç-
lı tüketilen kömürlerin yüzde 15’ini teşkil 
ediyor, bu bir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi 
büyük kent merkezlerinde ısınma amaçlı 
tüketilen kömürlerin yüzde 5’ini oluşturu-
yor, bu iki. Dağıttığımız kömürler, ısınma, 
sanayi ve termik olmak üzere tüketilen 
toplam kömürlerin ise ancak yüzde 2’sine 
karşılık geliyor, bu üç. Dağıttığımız kömür-
ler “Çevre Kriterlerine”, yani “Isınmadan 
Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği”ne uygun nitelikte kömürler-
dir, bu dört. 

Şurası da son derece önemli; Erzurum, 
Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Sivas, Iğdır gibi 
doğu illerimizde ithal kömür fiyatları 
anormal artış göstermişti. Erzurum’da 
tonu 800 YTL’ye satılan ithal kömürü va-
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tandaşlarımız artık 550 YTL’ye iki taksit 
halinde alabiliyor. Yerli kömür kullanımı 
sayesinde, yıllık yaklaşık 350 – 400 milyon 
dolar değerindeki dövizin de yurt içinde 
kalmasını sağladık. Kim ne derse desin, 
kim ne engel çıkarmaya çalışırsa çalışsın, 
AK Parti, tüm kadrolarıyla, tüm imkan-
larıyla yoksulların, muhtaçların yanında 
olmaya devam edecek.

Değerli kardeşlerim…

Bir başka konu yolsuzluk. Buraya da özel-
likle dikkatinizi çekiyorum… Bakınız, 
1997 yılından, 2002 sonuna kadar, tam 
21 banka Fon’a devredildi. Bu bankaların 
devletimize, hazinemize, yani milletimize 
bedeli, faiziyle birlikte 65 milyar dolar 
oldu. Bu bedelin peşine düştük, milletimiz 
adına takipçisi olduk ve tahsil ettik, ediyo-
ruz. “Yolsuzluk Suçları” ile mücadele çer-
çevesinde, sadece 2008 yılı içerisinde ülke 
genelinde geniş kapsamlı 63 adet planlı 
operasyon gerçekleştirildi. 2004–2008 yıl-
ları arasında belediyeler hakkında yapılan 
şikâyetlerin tümü değerlendirildi. Bu çer-
çevede, 2 bin 671 adet soruşturma yapıldı 
ve suç unsuru tespit edilenler ilgili yargı 
merciilerine intikal ettirildi. 18 belediye 
başkanı ve 18 belediye meclis üyesi görev-
den uzaklaştırıldı. Bunların içinde her par-
tiden insanlar var. Parti ayrımı yapmadık, 
kimseye ayrıcalık tanımadık, kimsenin 
kendisini ayrıcalıklı hissedip, her yolu 
mübah gibi görmesine ve göstermesine 
müsamaha etmedik. 

Hükümetimize yönelik yolsuzluk iddiaları 
son derece çirkindir, haksızdır ve insaf-

sızdır. Nitekim, ortaya atılan iddiaların 
tümünün üzerine gittik ve bu iddiaların 
aydınlığa kavuşmasını sağladık. Ama 
nedense, iddiaları asılsız çıkanların yüzü 
kızarmıyor. Yalanları açığa çıkanlar, çıkıp 
milletten de bizden de özür dilemiyorlar. 
Kendi belediye başkanlarının, kendi yan-
daşlarının yolsuzluklarını örtmek için par-
timize ve hükümetimize çamur sıçratmaya 
çalışıyorlar. Ne ben, ne de arkadaşlarım, 
sizin kadar vakti bol kişiler değiliz. Bizim, 
israf edecek tek saniyemiz bile bulunmu-
yor. İşi gücü bırakıp, asılsız iddialarınızın 
tersini ispat etmekle uğraşsak, inanın mil-
lete hizmet götüremeyiz. 

Yolsuzluk yolsuzluk diyorlar… Bakınız; ge-
ride bıraktığımız son 6 yılda 130 bin yeni 
dersliği milli eğitimin hizmetine, gençleri-
mize, çocuklarımıza kazandırdık; 54 yeni 
üniversite kurduk, 389 hastane yaptık, 
9 bin 227 kilometre duble yolu bitirdik.  
Bolu Dağı Tüneli’ni, Karadeniz Sahil 
Yolu’nu tamamladık. Şu ana kadar toplu 
konutta 336 bin inşaat rakamına ulaştık, 
doğalgaz kullanan il sayımızı 9’dan 63’e çı-
kardık, çalışanlarımızın Zorunlu Tasarruf 
Hesabı’nda biriken paralarını, anapara ve 
nema olmak üzere 13,5 milyar YTL olarak 
ödedik, bitirdik. Bu liste böyle uzayıp gidi-
yor. Allah aşkına soruyorum… Yolsuzluk-
ların olduğu bir ülkede, bu hizmetlerden 
bahsedilebilir mi? Yolsuzlukların olduğu 
dönemlerde bu ülke hiç hizmet gördü mü? 
Kamu kaynaklarının, devlet hazinesinin, 
maliyesinin yağmalandığı bir ortamda taş 
üstüne taş konabilir miydi? Yetimin hakkı 
yeniyorsa, milletin birikimi çar çur edili-
yorsa, bu yollar, bu konutlar, bu derslikler, 
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hastaneler yapılabilir miydi? Yapılabilsey-
di, onların hükümette oldukları dönem-
lerde bu hizmetleri zaten görürdük, ama 
göremedik.

Bu vesileyle bir kez daha açıklamak isti-
yorum: Yolsuzluklar konusunda, şahsen 
de, Parti olarak da son derece hassasız. 
Milletin tek bir kuruşunu, yetimin hakkını 
hiç kimseye yedirtmeyiz, yiyenlere ya da 
yeltenenlere de asla müsamaha gösterme-
yiz. Ne yerel yönetimlerde, ne bürokraside, 
ne de siyasette bizim bu tarz girişimlere 
asla tavizimiz olmamıştır, olamaz. Biz si-
yaseti, kirlerinden, pasından, üzerindeki 
lekelerden temizledik. Siyasetin yeniden 
kirlenmesine ve kirletilmesine asla göz 
yummayız. 

Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım… 

29 Mart seçimlerine 3 ay kaldı. Parti olarak 
bütün hazırlıklarımızı yaptık. Daha önce 
de ifade ettiğim gibi, bu seçimde “BARIŞ 
İÇİNDE YARIŞ” diyoruz. Biz demokrasi 
kazansın istiyoruz. Biz hizmet kazansın 
istiyoruz. Biz emek kazansın istiyoruz. 
Biz, kim kazanırsa kazansın, nihayetinde 
milletimiz kazansın istiyoruz. Bu amaçla, 
tamamen demokrasi içinde, tamamen 
hukuk içinde, hoşgörü ve nezaket içinde 
kampanyamızı yürüteceğiz. Bugüne kadar 
5 Büyükşehrimiz’de; İstanbul, Kocaeli, 
Kayseri, Konya ve Antalya’da adaylarımızı 
açıkladık.  15 Ocak itibariyle tüm adayları-
mızı açıklamış olacağız. Türkiye genelinde, 
her beldede, her ilçede, ilde, büyükşehirde, 
dürüst, sevilen, saygın, halkın sevgisine, 
saygısına mazhar olmuş, iş üreten, proje 

üreten adaylar belirliyoruz. Milletimizin 
nabzını tutuyor, milletimize kulak veriyor, 
onların da “işte ben de olsaydım, bunu se-
çerdim” diyebilecekleri adayları belirliyo-
ruz. Parti içi demokrasiyi en alt birimden, 
en üst birime kadar etkin şekilde işletiyor, 
çeşitli eleklerden geçirdikten sonra adayı-
mızı açıklıyoruz.

Şunu da bu vesileyle bir kez daha ifade 
etmek isterim: Belediyecilik bizim işimiz, 
belediyecilik AK Parti’nin işi. İşte İstanbul, 
işte Antalya, işte Konya, Kocaeli, Kayseri… 
Her birinde yıllardır ürettiğimiz hizmetler 
ortada. AK Parti’li belediyelerin çehresinin 
nasıl değiştiği, nasıl güzelleştiği ortada. 
AK Belediyelerin, yanıbaşlarındaki diğer 
belediyelerden farkı ortada. Milletim 
bunu görüyor. Bu ülkenin Başbakanı ola-
rak, ülkemin her bir iline defalarca gittim. 
Bizzat kendim müşahede ettim. Bakın biz, 
hükümet olarak illerimiz arasında asla bir 
ayrım yapmıyoruz. Bu benim partimden, 
bu değil anlayışını asla benimsemedik. 
Eskilerin bu alışkanlığına hükümet olarak 
son verdik. Aynı oranda bütçeden pay alı-
yorlar. Ama bir tanesi çalışıyor, üretiyor, 
kazandırıyor, diğeri ise şehrini çöpe, pisli-
ğe, yokluğa, yoksulluğa mahkum ediyor. İş 
bilenin farkı, en çok da belediyecilikte fark 
ediliyor. Bunu bizim her yerde anlatma-
mız gerekiyor, bu farkı, bu anlayış farklılı-
ğını her yerde ortaya koymamız gerekiyor.

Değerli katılımcılar, sevgili kardeşlerim…

Adaylığını yeniden açıkladığımız arkadaş-
larıma, bugüne kadar yaptıkları için, üret-
tikleri hizmetler için teşekkür ediyorum. 
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Bundan sonra da yollarının açık olmasını 
diliyorum. Durmak yok, yola devam, dur-
mak yok, hizmete devam diyorum. Allah 
yolumuzu açık etsin. Hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor, bu vesileyle yeni yılın 
hepimiz için hayırlar getirmesini diliyor, 
teşekkür ediyorum.
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Değerli arkadaşlar, değerli basın mensup-
ları… Sizleri saygıyla selamlıyor, 29 Mart 
yerel seçimleri için aday açıklama toplan-
tımıza hoş geldiniz diyorum. Konuşma-
mın hemen başında, 2009 senesinin tüm 
dünyada barış, huzur ve esenlik içinde 

geçmesini temenni ediyorum. Özellikle 
bölgemizde devam eden çatışmaların yeni 
yılla birlikte sona ermesini diliyorum. 

Bildiğiniz gibi dün Suriye’ye giderek 
Cumhurbaşkanı Sayın Esat ile görüştüm. 
Ardından Ürdün’e geçerek önce Kral Ab-

AK Parti Il Belediye Başkan 
Adaylarını Açıklama Toplantısı

Ankara  | 1 Ocak 2009 
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dullah ile, sonra Filistin Ulusal Yönetim 
Başkanı Sayın Mahmut Abbas ile görüşme-
ler yaptım. Bugün öğleden sonra Mısır’a, 
cumartesi günü ise Suudi Arabistan’a bir 
ziyaret gerçekleştireceğim. Tüm ziyaret 
ve temaslarımızda temel amacımız, bölge-
mizde barış ve güvenliğin tesis edilmesi, 
Gazze’de yaşanan trajedinin bir an evvel 
sona erdirilmesidir. Yaşanan sıkıntıların 
giderilmesi için yoğun bir diplomatik çaba 
içindeyiz, önümüzdeki günlerde de bu ça-
balarımızı sürdüreceğiz. 

Bugün itibarıyla, 2009-2010 dönemi için 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçi-
ci üyeliğini üstlenmiş bulunuyoruz. Küre-
sel barış için katkıda bulunan Türkiye, bu 
görevle birlikte inanıyorum ki, daha önem-
li roller oynayacaktır. Yine bugün itibariy-
le, Yeni Türk Lirası’ndaki “Yeni” ifadesini 
kaldırarak Türk Lirası banknot ve madeni 
paralarımızı kullanmaya başlıyoruz. Sıfır-
ları atılmış, saygın, güçlü ve değerli Türk 
Lirası bugünden itibaren tedavüle girdi. 
Bu yeni paralarımızın ülkemize, halkımıza 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlar…

Biliyorsunuz, şu ana kadar 5 büyükşehir, 
18 il ve bu illere bağlı bazı ilçelerde, ken-
dileriyle yola devam edeceğimiz belediye 
başkan adaylarımızı kamuoyuna duyur-
duk. Bugün de, Ankara, Gaziantep ve Er-
zurum için büyük şehir belediye başkan 
adaylarımızı açıklıyoruz. 

Konuşmamın hemen başında şunu özellik-
le ifade etmek istiyorum. 29 Mart seçimle-

rinde aday olacak arkadaşlarımıza ilişkin 
temel kriterlerimizi daha önce çeşitli 
vesilelerle ortaya koymuştum. Dürüst, say-
gın, liyakat sahibi, eğitimli, tecrübeli, en 
önemlisi de şehirlerimizde, ilçelerimizde, 
beldelerimizde sevilen, itibar gören arka-
daşlarımızı işbaşında görmek istiyoruz ve 
bunu sağlamak için gayret gösteriyoruz. 

Yine önemli bir konu, aday olacak arka-
daşlarımızın, idare etmeye talip oldukları 
yerleşim birimlerine ilişkin, plan, proje 
üretmeleri, yerel kalkınmayı sağlayacak 
bir vizyon ortaya koymalarıdır. Bizim 
amacımız hiç kimseye koltuk dağıtmak, 
makam sağlamak, paye vermek değildir. 
Biz, hizmet üretecek, şehirlerimizi daha 
da güzelleştirecek, geliştirecek, sorunları 
çözecek belediye başkanları istiyoruz. 
Bizim genel siyasette de, yerel siyasette 
de temel amacımız insanımıza hizmet-
tir. Hizmet odaklı bir siyaset, insan ve 
hizmet odaklı bir yönetim anlayışına 
sahibiz. Mevcut belediye başkanı arka-
daşlarımızdan şu ana kadar “yola devam” 
dediklerimizde de bu kriterlere özellikle 
baktık, yaptıkları hizmetleri, başladıkları 
projeleri, halkın gönlünde ne derece yer 
bulabildiklerini değerlendirdik ve yeni-
den aday olmaları yönünde karar verdik. 
İlk kez aday olacak arkadaşlarımızdan da 
beklentimiz budur. 

Bizim şehirlerimizin, ilçelerimizin so-
runları on yıllar boyunca ihmal edildi. 
Hizmet götürülmedi, proje üretilmedi, 
halkın ihtiyaçları dikkate alınmadı. Bir 
çok ilimizde, ilçemizde, günü kurtaracak 
işler yapıldı, 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl sonrası 
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düşünülmedi. AK Parti’li Belediye Baş-
kanları, bir yandan şehirlerimizin kronik 
sorunlarını çözmek için, bir yandan da şe-
hirlerimize vizyon kazandırmak için gay-
ret gösterdiler. 5 yılda bu konuda önemli 
mesafe katettik, trafik sorunundan çevre 
sorunlarına, sosyal ihtiyaçlardan altyapı 
yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede 
on yılların ihmalini telafi etmenin müca-
delesini verdik. Önümüzdeki dönemde de 
bu mücadeleye devam edecek, bir yandan 
yerel kalkınmayı sağlayacak yatırımlara 
hız verirken, diğer yandan şehirlerimizi 
geleceğe hazırlayacak yeni projeleri haya-
ta geçireceğiz. 

Bakınız, İstanbul gibi, Ankara gibi, Antal-
ya, Kocaeli, Konya, Kayseri gibi illerimiz-
de kısa vadeli düşünmek gibi bir şansımız 
yok. Antalya’ya gelen turist sayısı bundan 
6 yıl önce 4 milyon 750 bin kişi seviye-
sinde idi, bugün 9 milyon turist sayısını 
aştık. Eğer bunu göremezseniz, bunu 
tahmin edemezseniz, projeksiyonlarınızı 
buna göre yapamazsanız, ürettiğiniz her 
hizmet yetersiz kalacaktır. Kayseri’nin, 
Konya’nın, Bursa’nın ulaşım ihtiyacını, 
önümüzdeki 50 yılı da gözeterek, bugün-
den planlamazsanız, attığınız her adım et-
kisiz kalacaktır. Yine İstanbul’da, her gün 
trafiğe çıkan araç sayısını, nüfus artışını, 
sektörel gelişmeleri, ekonomik gelişme-
leri bir arada düşünerek bir altyapı–üst 
yapı tasarlamazsanız yaptığınız her iş 
kaybolup gidecektir. Özetle şehirlerimizi 
geleceğe hazırlıyor, çağdaş Türkiye’nin, 
çağdaş şehirlere kavuşması için çaba sar-
fediyoruz. 

Değerli katılımcılar…

Erzurum, Türkiye’nin Doğu’ya, Asya’ya 
açılan önemli merkezlerinden biridir. 
Doğu’nun incisi olarak bilinen bu şehri-
miz, maalesef bizden önceki dönemde, 
ciddi bir gerileme kaydetmişti. Tarihi, 
kültürel ve turistik özelliklerinin yanı 
sıra, üniversitesiyle, dinamik işgücüyle 
çok büyük bir potansiyele sahip olmasına 
rağmen bu potansiyeli yeterince değer-
lendirememişti. 81 vilayetimizle birlikte 
Erzurum’un da potansiyelini harekete ge-
çirmek, zenginliğini ortaya çıkarmak için 
topyekün bir hizmet ve yatırım seferberli-
ği başlattık. 

Hükümet olarak Erzurum’da önemli yatı-
rımlar gerçekleştirdik. 6 yılda Erzurum’da 
tam 1. 131 yeni dersliği tamamladık ve eği-
timin hizmetine sunduk. Atatürk Üniversi-
tesi bünyesinde, Hukuk Fakültesi, Oltu Yer 
Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yükse-
kokulu, Türk Kültürü Araştırma Merkezi 
ve Organ Nakli Araştırma Merkezi olmak 
üzere 2 Fakülte, 1 Yüksekokul, 2 Araştır-
ma Merkezini hizmete açtık. Kuruluşu 
tamamlanmak üzere olan Sağlık Bilimleri 
Fakültesini de en kısa zamanda hizmete 
açıyoruz. 600 Yataklı Erzurum Bölge Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi’ni bitirdik, en 
modern teçhizatla Erzurumlu kardeşleri-
mizin ve bölge halkının hizmetine sunduk. 
Üç adet hava ambulansından birini Erzu-
rum ve çevre illerimizde, zor kış şartların-
da kullanılması için devreye aldık. Tam 9 
tane hastaneyi Erzurum ve ilçelerine ka-
zandırdık. 2003 yılına kadar, Erzurum’da 
sadece 49 kilometre bölünmüş yol vardı, 
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bugün 295 kilometre bölünmüş yolumuz 
var. 570 yataklı Erzurum Hizmetiçi Eğitim 
Enstitüsü’nün temelini 1992 yılında attı-
lar. 13 yıl sonra, hükümetimiz döneminde 
bu Enstitüyü bitirdik ve hizmete açtık. Şu 
ana kadar Erzurum’da TOKİ aracılığıyla 
toplam 2 bin 58 konutu bitirdik, hak sahip-
lerine teslim ettik. Toplam 124 milyon YTL 
tutarında yardımı Erzurum’daki yoksul, 
muhtaç vatandaşlarımıza dağıttık. 

Bunlar, hükümet olarak Erzurum’a yap-
tığımız hizmetlerden yalnızca bir kısmı. 
Büyükşehir Belediyemiz de 5 yıllık süreçte 
Erzurum’a çok önemli hizmetler kazan-
dırdı. Öncelikle, Büyükşehir Belediyemiz, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüz ile 
birlikte, Üniversitelerarası Kış Oyunları 
için başvuruda bulundu. Benim de bizzat 
çaba harcadığım bu süreç başarıyla ta-
mamlandı ve Erzurum 2011 Üniversiteler 
Arası Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği 
yapacak. Hem Erzurum, hem de Türkiye 
için çok büyük anlam ifade eden bu olim-
piyatların başarıyla gerçekleştirilmesi için 
çalışmalara başladık. Yapmakta olduğu-
muz spor tesisleriyle Erzurum’un çehresi 
değişecek ve uluslararası bir spor kenti 
hüviyetini kazanacak. Sadece 2011 için de-
ğil, sonrasında da Erzurum bu tesislerden 
gerek ulusal, gerek uluslararası müsabaka-
larda istifade edecek. 

Yine, Erzurum’un tam 90 yıldır devam 
eden su sorununu, Palandöken’in suyunu 
Erzurum’a taşıyarak çözdük ve, altını çi-
zerek ifade etmek istiyorum, Erzurum’un 
önümüzdeki onlarca yıllık su ihtiyacını 
karşıladık. Yılların sorunu olan çöp mese-

lesine nokta koyduk. Kentin 30 yıllık çöp 
problemine çözüm getiren tesis Türkiye’de 
örnek gösterilen yatırımlar arasında yer 
aldı. Erzurum’da bir önceki dönemde 
bir köprülü kavşak yapılmıştı. 5 köprülü 
kavşağı tamamladık ve hizmete açtık. Ta-
rihi eserlerin etrafının açılması amacıyla 
önemli projeler gerçekleştirdik. Başta 
tarihi Erzurum Kalesi ve Çifte Minareli 
Medrese olmak üzere birçok Selçuklu 
ve Osmanlı eserini gün yüzüne çıkardık. 
Erzurum’da müstakil tek bir oto park 
yokken, biri 6 katlı otopark, diğeri yer altı 
otoparkı olmak üzere iki otoparkı tamam-
ladık. Yeşil alan oluşturmada rekor kırdık. 
Yıldızkent-Yenişehir arasına yaptığımız 
parkla Doğu’nun en büyük rekreasyon 
alanını oluşturduk. Büyükşehir Belediye-
miz bir ilki de asfaltlamada gerçekleştirdi. 
Modifiye asfaltı, şehrin ana arterlerinde 
kullandık. Bu çalışmayla, büyük tasarruf 
sağladık. 2004 yılında Erzurum’u do-
ğalgazla tanıştırdık. Bunlar, Erzurum’a 
yapılanların yalnızca bir kısmı. Erzurum 
için, Erzurumlular için hizmet üretmeye 
devam edecek, Dadaşlar diyarını yeniden 
Doğu’nun olduğu gibi Türkiye’nin de yıl-
dızı haline getireceğiz. Erzurum’da, yola, 
yeniden Ahmet Küçükler ile devam ediyo-
ruz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan 
adayımız, Ahmet Küçükler. Erzurum’a ve 
Erzurumlulara hayırlı olmasını diliyorum. 

Bir başka ilimiz Gaziantep. Biliyorsunuz, 
Gaziantep’te bizden önceki 15 yıllık dönem-
de CHP’li bir yönetim işbaşındaydı. 28 Mart 
2004 seçimlerinde Gaziantepli kardeşle-
rimiz tercihlerini AK Parti’den yana kul-
landılar. Bizler de, yerel yönetimlerde AK 
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Parti’nin hizmet farkını ortaya koyarak, hiz-
met dolu bir 5 yılı tamamlıyoruz. Şu birkaç 
karşılaştırmayı özellikle dikkatinize sun-
mak istiyorum: CHP’li belediyenin idaresi 
altındaki Gaziantep’te, 10 yılda, 1993-2003 
arasında, 810 bin metrekare sathi kaplama 
asfalt yapılmıştı. Bizim 2004 yılından bu-
güne kadar yaptığımız sathi kaplama ise 1 
milyon 483 bin metrekare oldu. 10 senede 
574 bin metrekare sıcak karışım asfalt 
yapılmıştı, 5 senede biz neredeyse bunun 
iki katı, 994 bin metrekare sıcak karışım 
asfalt döktük. 10 yılda 104 bin metrekare 
refüj yaptılar, biz 5 yılda 283 bin metrekare 
refüj yaptık. CHP’li belediye 10 yılda 620 
bin metrekare yeşil alan düzenlemesi yaptı, 
AK Partili belediyemiz ise 5 yılda 685 bin 
metrekare yeşil alan üretti. 9 tane büyük ve 
temalı park yaptık. 

Biz geldiğimizde Gaziantep’te yalnızca 
1 tane kavşak vardı, 5 yılda 9 kavşağı ta-
mamladık, hizmete açtık ve Gaziantep’in 
trafiğini rahatlattık. 15 yıllık CHP idare-
sinde Gaziantep’e sadece 6 örnek proje 
yapılmıştı, 5 yılda biz tam 21 örnek proje 
gerçekleştirdik ve Gaziantepliler’in hiz-
metine sunduk. Gaziantep’teki önemli 
projelerimizden biri de raylı sistem. 10 
kilometre uzunluğundaki raylı sistemin 
inşaatına başladık ve 2009 sonunda in-
şallah bitip hizmete açıyoruz. 50 milyon 
TL bedelle yaptığımız bu hatla birlikte 
Gaziantep’in ulaşım sorununu da çözmüş 
olacağız. Kültür varlıklarının korunması, 
turizmin hizmetine sunulması noktasında 
önemli yatırımlarımız oldu. Çok sayıda 
restorasyon, çevre düzenlemesi, meydan 
düzenlemesi yaptık. 

Kurtuluş Savaşımız’ın bu abide şehrini, 
ismindeki Gazi ünvanına yaraşır şekilde, 
büyüyen sanayisini de dikkate alarak ade-
ta yeniden imar ettik, inşa ettik. 5 yılda 
Gaziantep Büyükşehir belediyemiz tam 
783 milyon TL kaynağı Gaziantep’in alt-
yapısına, güzelleşmesine, kalkınmasına, 
birikmiş sorunlarının çözümüne, kısacası 
Gazianteplilere harcadı. Gaziantep’te daha 
yapacak çok işimiz var. Bu ilimizi, tarihine, 
kültürüne, potansiyeline yaraşır biçimde 
imar etmeye devam edeceğiz. Başladığımız 
projeleri bitirecek, yeni dev projeler, yeni 
büyük yatırımlar yapacağız. Gaziantep’te 
Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, 
yeni dönemde de Asım Güzelbey’dir. Asım 
Güzelbey ile yola devam ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye bugün tam bir kararlılık içinde 
Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerini 
yürütüyor. Bunun yanında, son 6 yılda 
diplomaside elde ettiğimiz başarılar sa-
yesinde, Türkiye’yi dünyada ağırlığı olan, 
itibarı olan bir ülke haline getirdik. Bu-
gün, bölgesel sorunların yanı sıra, küresel 
meselelerde Türkiye’nin tavrı dikkatle 
izleniyor ve önemseniyor. Türkiye’nin yo-
ğunlaşan diplomasi trafiği, hiç kuşkusuz 
Ankara’nın da uluslararası platformlarda 
adının daha çok duyulmasına, daha çok 
ziyaret edilmesine vesile oldu. Görüştü-
ğümüz birçok devlet başkanından, baş-
bakandan, diplomattan, Ankara’nın çok 
hızlı değiştiğini, çok hızlı geliştiğini, her 
geçen gün güzelleştiğini bizzat duyuyo-
rum. Ankara, Türkiye’nin artan önemine 
paralel olarak, alt yapı ve üst yapı yatı-
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rımlarını yaptı ve bugünden bir Avrupa 
başkenti haline geldi. 

Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum: 1994 
yılına kadar Ankara’ya yapılan toplam 
alt üst geçit sayısı 17 idi. Şu son 15 yılda, 
Ankara’ya yeni 101 alt üst geçit yapıldı. 
Aynı dönemde yapılan yaya alt üst geçit 
sayısı 91 oldu. Sadece son bir yıl içinde, 22 
alt üst geçit tamamlandı ve Ankara trafiği 
rahat bir nefes aldı. Ankara’nın 5 ayrı giriş 
noktasında yollar genişletildi ve modern 
bir görünüm kazandı. Bu ana girişlere ilave 
olarak şehrin pek çok yerine yeni bulvarlar 
ilave edildi. Esenboğa Havaalanı ile Şehir 
Merkezi arasındaki yol, Ankara’nın adeta 
vitrini, dünyaya açılan kapısı konumunda. 
Yurtdışından gelenler Ankara’ya ilişkin ola-
rak öncelikle bu yol ve çevresini görüyorlar. 
Bu yolun eski görüntüsü hala zihinlerde. 
Çok kısa bir süre zarfında, 4 ay gibi rekor 
bir sürede yol tamamlandı, çağdaş bir görü-
nüme kavuştu, yol üzerindeki çirkin görün-
tüler kaldırıldı. Kuzey Ankara girişindeki 
gecekondular yıkıldı, TOKİ ile Belediye 
işbirliğinde yeni, çağdaş konutlar bitirildi. 
Sadece 2008 yılında Ankara genelinde 
3 milyon 300 bin ton asfaltlama yapıldı. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait BEL-
BETON şirketinin yeni kurduğu iki fabrika 
ile ürettiği kaldırım malzemeleri sadece 
Ankara’ya değil tüm Türkiye’ye örnek oldu. 

Yeni Büyükşehir Belediye Kanunu ile An-
kara Büyükşehir Belediyemiz’in hizmet 
sınırları genişledi. Bu Kanunla birlikte, bü-
yükşehir sınırları içinde olan köylerimize 
önemli hizmetler sağlandı. 363 köye 1. 684 
kilometre asfalt döküldü ve bu boyutuyla 

da yeni bir rekor kırıldı. Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi’ne yeni bağlanan ilk kademe 
ve ilçe belediyelerinden İller Bankası payı 
olarak Büyükşehir’e aktarılan pay 50 mil-
yon TL. Buna karşılık büyükşehir belediye 
bütçesinden buralara yapılan toplam yatı-
rım miktarı 315 milyon TL oldu. 

ASKİ son yıllarda Türkiye’ye, hatta dün-
yaya örnek olacak projelere imza attı. Son 
dönemde toplam 6 bin 794 kilometre hat 
döşendi. Bu, Türkiye’yi bir baştan bir başa 
iki kez gidip gelmek anlamına geliyor. An-
kara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa’nın en 
büyük ikinci arıtma tesisi olan Tatlar arıtma 
tesisini hizmete aldı. Bunun yanında Çubuk 
ve Karaköy’de iki arıtma tesisi daha yapıldı. 
ASKİ, 2005 yılı sonunda başladığı 90 milyon 
metreküp kapasiteli Kavşakkaya Barajı’nı 16 
ay gibi kısa bir sürede 45 milyon dolara mal 
etti. Dikkat ediniz, Kocaeli’nin CHP’li önceki 
belediye yönetimi, Yuvacık Barajı’nı 4,5 mil-
yar dolara mal etti. Halen Hazinemiz bu pa-
raları ödemekle meşgul. Yuvacık Barajı’nın 
iki katı büyüklüğünde olan Kavşakkaya 
Barajı ise 45 milyon dolara, yani Yuvacık’tan 
100 kat daha ucuza mal edildi. 

Yine Büyükşehir Belediyemiz, 138 kilo-
metre mesafedeki Kesikköprü’den üç ayrı 
hat ile Ankara’ya su getirdi. Bu projenin 
tamamlanmasıyla birlikte Ankara’nın su 
sorunu önemli ölçüde çözülmüş oldu. Üs-
telik bu proje bir yıl gibi yine rekor bir sü-
rede tamamlandı. Ankara’da doğalgaz’da 
büyük aşama kaydedildi. Doğalgaz servis 
hattı sayısı 2008 yılı sonu itibariyle 1 mil-
yon 140 bin’e ulaştı. Yüzde 15 seviyesinde 
devralınan Batıkent – Kızılay metro hattı, 
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yüzde 41 ile devralınan Ankaray hattı 
tamamlandı. Son beş yılda, Kızılay – Çay-
yolu, Batıkent – Sincan ve Ulus – Keçiören 
metro hattı için şu ana kadar öz kaynaklar-
dan 755 milyon TL kullanıldı. 44 kilomet-
relik yeni metro hatlarının kaba inşaatları 
büyük oranda bitirildi. Bu hatlar da kısa 
süre içinde hizmete girecek. 

Ankara’da 90’lı yıllarda kişi başına 2 met-
rekare yeşil alan düşerken, bugün bu oran 
17 metrekareye yükseldi. Esenboğa yolu 
üzerinde Avrupa’nın en büyük futbol te-
sisi yine Büyükşehir belediyemizce inşa 
edildi. TOKİ ile birlikte çok büyük ölçekte 
kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirildi. 
Ankara’nın çevresindeki gecekondular 
yerlerini artık yaşanabilir konutlara terk 
etmeye başladılar. Büyükşehir Belediye-
miz sosyal yardımlar noktasında da önem-
li başarılara imza attı. Sokakta çalışan 
çocuklara yönelik başarılı projeler yapıldı, 
4 bin civarında çocuğumuz sokaktan kur-
tarıldı. BELMEK kursları aracılığıyla 140 
bin hanım kardeşimiz bir meslek edindi. 
BELTEK kursları ile 70 bin gencimiz iş 
sahibi oldu. Hergün 8 bin 350 engelliye 
okullarda ücretsiz yemek hizmeti verili-
yor. 3 bin 600 engelliye akülü sandalyeden 
bastona kadar her türlü malzeme yardımı 
yapılıyor. Görme engellilere dünya’daki ilk 
internet kafe de yine Ankara Büyükşehir 
Belediyemiz tarafından açıldı. Bugüne 
kadar tam 122 bin 649 engelliye hizmet 
üretildi. Her yıl, 155 bin aileye yılda üç 
sefer gıda ve temizlik malzemesi yardımı, 
yaklaşık 100 bin aileye kömür yardımı, 
hergün 55 bin aileye ekmek yardımı, yak-
laşık 100 bin çocuğa bot kaban ve kırtasiye 

yardımı yapılıyor. Gerek üniversite önle-
rinde, gerek Ulus’ta her gün 4 bin kişiye 
ücretsiz kahvaltı veriliyor. Bu doğrudan 
yardımların yanı sıra, Ankara’da sanayi 
altyapısının gelişmesi, yeni istihdam alan-
larının oluşturulması, meslek eğitimleri 
gibi metodlarla Ankara’da ekonomiye de 
önemli katkıda bulunuldu. 

Şurası da son derece önemli: Lütfen, 
bir zamanların Ankara’sını hatırlayın… 
CHP’li belediye dönemlerini hatırlayın… 
Kızılay’da kuşlar ağaçlardan yerlere 
cansız düşüyordu. Hava kirliliği dolayı-
sıyla maske takılıyor, çamaşırlar balkona 
tertemiz asılıp simsiyah toplanıyordu. 
Hava kirliliği dolayısıyla okulların tatil 
olduğu, yaşlıların astımları nedeniyle so-
kağa çıkamadıkları dönemleri Ankara’da 
yaşadık. Ankara’da her yaz su kesintileri 
yapılıyordu. Sokak ortalarında yığılan 
çöpler, Ankara çöplüğündeki pis kokular, 
Ankara’nın adeta alameti farikası haline 
gelmişti. Bugün ise, modern, temiz, yeşil, 
aydınlık ve yaşanabilir bir Ankara var ve 
sadece Türkiye’ye değil, Avrupa’ya, dünya-
ya yaraşan bir başkente sahibiz. Ankara’da 
bu büyük değişim ve dönüşümü gerçek-
leştiren, önemli projelerle Ankara’nın çeh-
resini değiştiren, Ankaralılar’ın kalbinde 
yer edinen Belediye Başkanımızı öncelikle 
bu hizmetlerinden dolayı kutluyorum. AK 
Parti olarak, bizim tercihimiz de halkımı-
zın tercihine paraleldir ve yeni dönemde 
de Melih Gökçek’le yola devam diyoruz. 
Bir kez daha yeni yılınızı kutluyor, sağlık, 
mutluluk ve huzur içinde geçirmenizi te-
menni ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Hayırlı olsun. 
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Değerli milletvekilleri, değerli yol arkadaş-
larım, saygıdeğer misafirler, hanımefendi-
ler, beyefendiler… 2009 yılının bu ilk grup 
toplantımızda sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor; 2009 senesinin ülkemize, mil-
letimize, tüm dünyaya hayırlı olmasını di-
liyorum. Kısa bir aranın ardından Türkiye 

Büyük Millet Meclisimiz bugün çalışma-
larına  başlıyor. Zorlu ve yoğun bir süreci, 
bütçe görüşmelerini geride bıraktık. Ko-
nuşmamın hemen başında, 2009 bütçesi-
nin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bir 
kez daha emeği geçen tüm arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara  | 6 Ocak 2009 
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Değerli arkadaşlarım…

Bildiğiniz gibi geçen haftadan bu yana 
Gazze’de büyük bir insanlık dramı yaşanı-
yor. Aslında bu dram, İsrail’in uyguladığı 
ambargo sebebiyle aylardır sürüyordu. 
Önce hava saldırısıyla sonra kara hareka-
tıyla başlayan süreç, dramı daha da derin-
leştirdi, yüzlerce insanın ölmesine, bin-
lercesinin yaralanmasına sebep oldu. En 
temel insani ihtiyaçlarını karşılayamayan 
insanlar, varlık-yokluk sorunuyla karşı 
karşıya geldiler. Türkiye olarak ilk andan 
itibaren sivil ve masum insanları hedef 
alan bu saldırıları şiddetle kınadık, haklı 
tepkimizi tüm dünyaya duyurduk. Ancak 
sadece tepki vermekle kalmadık, bu traje-
dinin bir an önce son bulması için önemli 
bir diplomatik atak başlattık.

Geçen Çarşamba günü Suriye ve Ürdün’e 
gittim. Cumhurbaşkanı Esad ve Kral Ab-
dullah ile görüştüm. Yine Ürdün’de Filistin 
Ulusal Yönetim Başkanı Mahmut Abbas’la 
bir araya geldim, son durumu değerlen-
dirdim. Perşembe günü Mısır’a geçerek 
Devlet başkanı Mübarek ile yaşanan olay-
ları ele aldım.  Cumartesi günü Suudi 
Arabistan’da Kral Abdullah bin Abdülaziz 
ile görüştüm. Dün ve evvelsi gün telefon 
diplomasisiyle İspanya, Çek Cumhuriyeti, 
İtalya, Rusya, İngiltere Başbakanları’yla ve 
Fransa Devlet Başkanı Sarkozy ile görüş-
tüm. Türkiye olarak, bekle-gör politikası ya 
da sorunları tribünden izleme yaklaşımı 
içinde olamazdık. Türkiye, tarihinden ve 
bugününden gelen insani misyonu ön pla-
na çıkarmak durumundaydı. Özellikle 1 
Ocak itibariyle BM Güvenlik Konseyi geçi-

ci üyeliğimizin başlamış olması, bize ilave 
sorumluluklar yüklemekteydi. Bu yüzden 
yaşanan olaylar sonrasında öncelikle bölge 
ülkelerini dolaşarak barışa yönelik diplo-
matik seçeneklerin önünü açmaya çalıştık. 

Görüşmelerimizde şu hususların altını 
çizdik: İsrail, Gazze’deki saldırıları derhal 
durdurmalıdır. İlgili taraf lar arasında 
kalıcı bir ateşkes temin edilmelidir. Am-
bargolar kaldırılmalı, sınır kapıları açıl-
malıdır. Filistinli gruplar arasında ulusal 
uzlaşı sağlanmalıdır. Bu ziyaretlerdeki 
amacımız şu şekilde özetlenebilir: Farklı 
görüşteki taraflar arasında ortak bir dil 
ve anlayış geliştirmek, bölgesel bilinci ve 
ortak aklı harekete geçirmek, diplomatik 
baskıları artırmak, uluslararası düzeyde 
kamuoyu oluşturmak, tüm tarafları sürece 
dahil etmek, taraflar arasında diyalog ku-
rulmasını sağlamak, ateşkesin sağlanması 
için uygulanabilir bir eylem planı ortaya 
çıkarmak. Memnuniyetle ifade etmeliyim 
ki, bu amaçlarla yaptığımız görüşmeler 
neticesinde bölge ülkelerinin giderek daha 
fazla ortak bir hassasiyete ve duyarlılığa 
sahip olduğunu müşahede ettim. 

Değerli arkadaşlar…

Şu hususu ise üzüntüyle ifade etmek 
durumundayım: Gazze’de devam eden 
saldırılar, insanlık tarihine bir leke olarak 
geçecektir. İnsanları tarihte derin acılar 
yaşamış olan bir devletten beklenen, insan 
yaşamına herkesten daha çok saygı duy-
masıdır. İnsan hayatının, özellikle çocuk-
ların, kadınların, yaşlıların hayatının ne 
kadar değerli, ne kadar kutsal olduğunu, 
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hakkın, hukukun, birlikte yaşama kültürü-
nün ne kadar mühim olduğunu, en çok da 
tarihte acı günler yaşamış bu milletin bil-
mesi gerektiğine inanıyoruz. Nitekim dün-
yanın birçok bölgesinde yaşayan Yahudiler 
de yaşanan gelişmelere karşı duydukları 
üzüntü ve kaygıyı dile getiriyorlar. Mesele-
ye sadece insani hassasiyetle bakan bir çok 
kesim, haklı bir tepki ortaya koyuyor.

Bu çerçevede Türkiye’nin bir çok eyaletin-
de yapılan gösterilen toplumumuzun du-
yarlılığı ortaya koyuyor. Nasıl tepki göste-
rilmesin ki? Filistin meselesi kanayan bir 
yara olarak gündemimizde ön sıralardaki 
yerini koruyor. Tam iki yıldır Gazze abluka 
altında tutuluyor. Girişler çıkışlar engel-
leniyor, ekmek, gıda, giyecek ve ilaç sev-
kiyatına izin verilmiyor. Gazze halkı, tam 
iki yıldır, dünyanın en büyük açık hava ha-
pishanesinde, adeta bir toplama kampında 
kendi kaderlerine terk edilmiş durumda. 
Tüm bu olumsuzluklara ilave olarak bir 
de insanların üzerine savaş uçakları bom-
balar yağdırılıyor. Bu da yetmiyor, İsrail 
ordusu bütün imkanlarını seferber ederek 
Gazze’ye yönelik kara harekatı başlatıyor. 
Bağımsız kaynaklara göre, şu ana kadar 
hayatını kaybeden insan sayısı 550’ye ulaş-
mış durumda. Allah aşkına soruyorum: 
Böyle bir savunma anlayışı olur mu, böyle 
bir güvenlik anlayışı olur mu, böyle bölge-
sel barışa hizmet edilebilir mi?

Hiçbir gerekçe, böyle bir vahşeti insanlık 
vicdanında meşrulaştıramaz. Pazar yerle-
rine, ambulanslara, hastanelere, okullara, 
masum sivillerin yaşadığı evlere fırlatılan 
bombaların bir izahı var mı, olabilir mi? 

Suyu, elektriği, ekmeği, ilacı esirgenen  
insanların üzerine ölüm yağdırarak ne 
çözülebilir? Şunu unutmamak lazım: 
Filistin’de yaşayan insanlar da, diğerleri 
kadar değerlidir, yaşama hakkına sahiptir. 
İnsan hayatını hiçe sayan bir anlayış, an-
cak bir insanlık ayıbı olarak görülebilir. Bu 
şekilde ancak kin ve nefret tohumları eki-
lir, bu şekilde ancak bölgesel gerilim daha 
artar. İsrail bu gerçeği görmeli ve bir an 
önce saldırılara son vermelidir. Bu şekilde 
hiçbir sorun çözülmez, barış süreci ciddi 
yara alır, sorunlar daha da ağırlaşır. 

Üzülerek söylemeliyim ki, insanlığın ortak 
vicdanında onarılması zor bir yara açıl-
mıştır. Şu noktanın altını özellikle çizmek 
istiyorum: Ortadoğu, son 100 yıldır barışa 
hiç bu kadar yakın olmamıştı. Suriye ile 
İsrail arasında, bizim de girişimlerimizle 
diyalog başlatılmıştı. Mısır ile İsrail ara-
sındaki diyalog gelişiyordu. Lübnan, kendi 
iç meselelerini halletme yolunda önemli 
adımlar atmıştı. Özellikle, Filistin ile İsrail 
arasında, yine bizim de katkılarımızla, 
barışa dönük önemli adımlar atılmış, 
Annapolis süreci başlatılmış ve önemli 
bir umut ışığı doğmuştu. Ancak barışa bu 
kadar yakın olduğumuz bir anda başlayan 
bu saldırılar, barış umutlarını bir kez daha 
kararttı.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye olarak her zaman Filistin’in ya-
nında olduk, olmaya da devam edeceğiz. 
Filistin’le bizim tarihi bağlarımız var, kül-
türel bağlarımız var, her şeyden önemlisi 
gönül bağımız var. Millet olarak yediğimiz-
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den, giydiğimizden, kazandığımızdan fe-
dakarlık ettik ve Filistinli kardeşlerimizin 
her zaman yanında olduk. Sadece yardım 
etmekle de kalmadık, bölgenin bir an önce 
huzura, istikrara, refaha kavuşması için, 
sorunların başladığı ilk günden itibaren 
devrede olduk.

Şu hususu herkes iyi anlamalıdır: Filistin 
meselesi sadece Filistin’in ve Filistinlile-
rin meselesi değildir. Sadece Araplar’ın, 
Müslümanlar’ın ve Ortadoğu coğrafya-
sının da meselesi değildir, olmamalıdır. 
Filistin’de kalıcı barışın sağlanması elbette 
Ortadoğu’da kalıcı barış ve istikrar için ön-
celikli şarttır. Ancak bugün Filistinliler’in 
maruz kaldığı sıkıntılar tüm insanlığın 
meselesi olarak görülmelidir. 

Bakınız, her ortamda,  her fırsatta, Mede-
niyetler İttifakı’na, bu yöndeki girişimleri-
mize, çalışmalarımıza, çabalarımıza vurgu 
yaptım. Biz, işte bu ve benzeri olayların, 
trajedilerin yaşanmaması için Medeni-
yetler İttifakı çalışmalarına önem verdik. 
Dünya üzerinde yeniden katliamlar ya-
şanmasın, kan ve göz yaşı son bulsun, 
medeniyetler, dinler, mezhepler, kültürler 
birbiriyle çatışmasın; tam tersine birbiri-
ni anlamaya, birbirini dinlemeye çalışsın 
dedik.

Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum: 
Yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen umu-
dumuzu da kaybetmiş değiliz. Her şeye 
rağmen, Ortadoğu’da barışın mümkün 
olduğuna inanmak istiyoruz. Ancak nok-
tada uluslararası topluma büyük görevler 
düşüyor. BM’ye, AB’ye, ABD’ye, İKÖ’ye 

önemli görevler düşüyor. Gürcistan konu-
sunda devreye giren uluslararası kuruluş-
lar acaba bu konuda niçin susuyorlar veya 
söylem düzeyinde geçiştirmelerle yetini-
yorlar? Bunun adı açıkça çifte standarttır! 
Evrensel değerleri ayakta tutabilmemizin 
birinci şartı, çifte standarttan kaçınmak, 
dürüst ve adil bir tutum içinde olmaktır.

Bakınız, 25 Ocak 2006’da Filistin’de bir 
seçim yapıldı. Ortadoğu tarihinde, buranın 
altını çiziyorum, en demokratik ve en şef-
faf seçimlerden biri Filistin’de gerçekleşti. 
Filistin halkı hür iradesiyle, iktidarda gör-
mek istediklerini seçti. O zaman da ifade 
ettim. Biz, Ortadoğu’yu bir “Barış Havzası” 
olarak görmek istiyoruz” dedim. “Gerek 
doğrudan taraf ları gerekse uluslararası 
camiayı Filistin’de demokratik seçimlerin 
ortaya çıkardığı tabloyu doğru okumaya, 
sorumluluk bilinci içinde hareket ederek 
bu tabloyu barış için bir fırsata dönüştür-
meye davet ediyorum.” İfadelerini kullan-
dım. Yeni yönetime fırsat verilmesinin, 
tüm tarafları demokratik bir sürece çeke-
ceğini ve bundan Filistin’in de, İsrail’in 
de, bölgenin de kazançlı çıkacağını beyan 
ettim. Ardından, Lübnan krizinde girişim-
lerimiz oldu. Suriye İsrail, Filistin İsrail gö-
rüşmelerine arabulucuk yaptık. Filistin’in 
ekonomik olarak güçlenebilmesi için yine 
girişimlerimiz, projelerimiz oldu. TARKU-
MİYE Sanayi Projesi’ni başlattık. TİKA 
aracılığıyla Filistin’de çalışmalarımız oldu. 
TİKA ve Türk Kızılay’ı ile birlikte çok sayı-
da yardım örgütünün Filistin’e gıda, giye-
cek ve sağlık malzemesi ulaştırması için 
gayretlerimiz oldu. Filistin’de Hamas’ın 
iktidarı sonrasında ortaya çıkan bölün-
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müşlüğü gidermek için taraflar nezdinde 
girişimlerde bulunduk.

Kısacası, Ortadoğu’da diplomasinin, 
diyaloğun egemen olması için yoğun 
çaba sarfettik. Sorunun çözümünde kilit 
öneme sahip bu ülkeler nezdinde, neler 
yapılabileceğini, hangi adımların atılabi-
leceğini konuştuk. Özellikle, soruna zemin 
hazırlayan, bu ülkeler arasındaki diyalog-
suzluğun giderilmesine çaba harcadık. 
Bu yöndeki girişimlerimiz elbette devam 
edecek. Ancak İsrail’in saldırıları tüm bu 
barış çabalarına ciddi bir darbe vurdu. 
Bir kez daha dünya kamuoyunu, Gazze’ye 
karşı, burada yaşanan insanlık dramına 
karşı, Filistin’e karşı daha duyarlı olmaya 
çağırıyoruz. 

Ben, bir kez daha, Filistin’de ölen kardeş-
lerimiz için Allah’tan rahmet diliyorum. 
Yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni 
ediyorum. Başta Gazze’dekiler olmak üze-
re tüm Filistinliler’e sabır ve başsağlığı 
diliyorum. Öğleden sonraki oturumda bu 
konuyla ilgili genel görüşme yapılacak ve 
diğer ayrıntılar da arkadaşlarımız tarafın-
dan dile getirilecek. 

Değerli arkadaşlarım…

Bakınız, 30 yılı aşkın bir süredir Türkiye 
terörle mücadele ediyor. 1984’teki o ilk sal-
dırının ardından, on binlerce vatandaşımı-
zı, askerimizi, polisimizi, köy korucumuzu 
kaybettik. Milyarlarca TL ülke kaynağını 
terörle mücadele için seferber ettik. Hiçbir 
zaman, terörle mücadele ediyoruz diyerek, 
masum insanların zarar görmesine, mağ-

dur olmasına müsaade etmedik. Terörle 
mücadelede her yolu mübah görmedik, 
hak ve hukuk dairesinden ayrılmadık. 
Biz, terörle mücadelenin sadece güvenlik 
boyutuyla ilgili olmadığını, güvenlikle 
birlikte, demokratik, sosyal, ekonomik bo-
yutunun olduğunu vurguladık ve bu nok-
tada çaba sarfettik. İnsanımızın hak ettiği 
yaşam şartlarına kavuşması için elimizden 
gelen gayreti gösterdik. Demokratik alan-
da, hukuk alanında, sosyal alanda, kül-
türel alanda, ekonomik alanda, ilgili tüm 
alanlarda insanlarımıza layık oldukları 
daha iyi hizmetleri, yatırımları, imkanları 
hazırlamanın mücadelesini verdik, veri-
yoruz. Şu son 6 yılda, Türkiye genelinde 
olduğu gibi, Doğu ve Güneydoğu illerimiz-
de de gerek alt yapı, gerek üst yapı için, bu-
güne kadar örneği görülmemiş derecede 
önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Bölge 
insanımızın kendisini yalnız, terk edilmiş, 
ötelenmiş hissetmesine müsaade etmeyiz 
dedik ve bu yönde önemli mesafe katettik. 
Demokratik alanda attığımız adımlara her 
geçen gün  yenisini ekliyoruz.

Bildiğiniz gibi TRT 6, Kürtçe yayına başla-
dı. TRT 6’nın Kürtçe yayına başlamasını, 
çok  önemli bir açılım olarak görüyorum. 
Birlik ve bütünlüğümüzü daha da güçlen-
direcek, demokrasimizi derinleştirecek bir 
adımdır, bu. Anayasamızda tanımlandığı 
gibi Türkiye cumhuriyeti, demokratik, 
laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bütün 
vatandaşlarımız, eşit hak ve hürriyetlere 
sahiptir. Demokrasi dairesi geniştir. Bu 
dairede herkesin kendini ifade etme hak 
ve imkanı vardır. Kürtçe yayın da,  bunun 
en güzel örneklerinden biridir. TRT’nin 
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Kürtçe yayın kanalı, Kürt kökenli vatan-
daşlarımızın aidiyet bağlarını daha da güç-
lendirecektir. Etnik kökenimiz, inancımız, 
yaşam biçimlerimiz farklı olabilir. Ama 
unutmamamız gereken bir şey var. 

Bizi birleştiren çok güçlü ortak değerleri-
miz var. Bunların başında da  Türkiye cum-
huriyeti vatandaşlığı gelir. Bizi birbirimize 
bağlayan değerlerimiz, ırk ya da kan bağın-
dan çok daha üstün, çok daha sağlam bir 
bağdır. Onun için farklılıklarımızdan kork-
maya gerek yok, ortak bağlarımız daha 
çoktur, daha sağlamdır. Farklılıklarımızı 
zenginlik olarak görmek ve yaşamak, bizi 
birbirimizden uzaklaştırmaz, tam aksine 
daha da yakınlaştırır. Bizi, bölmez; daha 
da birleştirir; birbirimize daha çok bağlar. 
Bizi zayıflatmaz; daha da güçlendirir. 

TRT 6, Kürtçe yayınlarında inanıyorum ki, 
milletimiz için birlik, bütünlük, kardeşlik 
mesajları taşıyacaktır. Demokrasinin öz-
gür sesi olarak insani değerleri yüceltecek, 
barış ve huzuru besleyecek, ayrımcı, dışla-
yıcı değil birleştirici olacaktır; demokrasi-
mizin gelişmesine, derinleşmesine katkıda 
bulunacaktır. Gerek kültür, sanat ve eğlen-
ce programları, gerek haber ve tartışma 
programları ile kadın erkek her yaştan 
vatandaşımıza hitap etmesini  çok önemli 
buluyorum. Sadece kendi vatandaşlarımı-
za değil, komşu ülkelerdeki Kürtçe tele-
vizyon izleyicilerine de seslenecek olması; 
Türkiye’nin bölgemizdeki nüfuzunu ve 
kültürel cazibesini artıracaktır. Barış ve is-
tikrar için gösterdiğimiz çabaları, aktif dış 
politikamızı ciddi bir şekilde destekleye-
cektir. Son olarak büyük bir memnuniyetle 

diyorum ki, TRT’nin Kürtçe yayını, büyük 
bir devlet ve kendine güvenen bir millet 
olarak bize, demokrasimize yakışmıştır. 
Çok uzun yıllar sürecek yayın hayatında 
başarılar diliyorum.

Bu yayından rahatsız olan bir parti lideri, 
güya bizim bu girişimimizi eleştiriyor. 
Diyor ki “Devlet etnik kör olmalı”. İşte 
bunların devletten anladığı budur. Bu zih-
niyet, yıllar boyunca demokrasiyi de kör, 
topal, sağır bırakan zihniyettir. Dünyada 
radyo-televizyon yayıncılığı alıp başını git-
tiğinde vatandaşımızı tek kanala mahkum 
ettiler. Bugün İngiltere Devlet Televizyonu 
BBC 33 ayrı dilde yayın yapıyor. TRT web 
sitesi de Kasım ayında 30 ayrı dilde yayına 
başladı. Şimdi Kürtçe’yi bunun dışında mı 
tutalım? Siz o boşluğu doldurmazsanız, o 
ihtiyacı karşılamazsanız, işte gördük, baş-
kaları karşılıyor.

Değerli arkadaşlarım…

Şunu artık herkesin görmesi, bilmesi, an-
laması gerekiyor: Bu devlet, millet için var-
dır. Bunun dışında bir anlayışa saparsanız, 
işte oradan demokrasi çıkmaz, insan hakkı 
çıkmaz, oradan devlet millet kaynaşması 
çıkmaz, oradan refah da, huzur da, kal-
kınma da çıkmaz. Biz, millet olarak bunu 
defalarca tecrübe ettik. Ne diyoruz, “İnsanı 
yaşat ki, devlet yaşasın…” Devleti insanın 
önüne geçirerek, devleti milletin üzerinde 
görerek, devleti millete karşı kör-sağır hale 
getirerek Türkiye hiçbir yere gidemez, 
bundan daha büyük yanlış yoktur. Biz, 
milletimize sırtını dönenlerden asla olma-
dık, milletimize karşı kör, sağır, dilsiz asla 
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olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. 
Bizden bunu bekleyenler, bu siyaset tarzı-
nı bekleyenler, beyhude beklerler.

Bakın, şurası son derece önemli: Biz, 
İstanbul’un ve Türkiye’nin 149 yıllık hayali 
Marmaray’a hangi hassasiyetle yaklaşıyor-
sak, Muş’un, Bingöl’ün, Van’ın, Hakkari’nin 
bir köyünün yol meselesine de aynı hassasi-
yetle yaklaşıyoruz. Konya’nın, Çankırı’nın, 
Antalya’nın, İzmir’in meselelerine nasıl 
yaklaşıyorsak, 81 vilayetimizin tümünün, 
ilçeleriyle köyleriyle tamamının meseleleri-
ne aynı duyarlılıkla yaklaşıyoruz.

Bakınız değerli arkadaşlarım...

Önceki gün, Pazar günü Antalya’da toplu 
açılışlar gerçekleştirdim. Yağmura rağ-
men, onbinlerce Antalyalı kardeşlerimin 
sevgiyle, coşkuyla açılış törenine iştirak 
ettiğini gördüm ve son derece duygulan-
dım. Antalya’daki bu teveccühü, Antalya 
ile birlikte 81 ilimizdeki bu sevgiyi, bu 
coşkuyu çok iyi anlamak ve değerlendir-
mek zorundayız. Bu millet, kimin hizmet 
ürettiğini, kimin de sadece ve sadece 
engel ürettiğini çok iyi biliyor, çok iyi 
görüyor. Hizmet üretenden sevgisini, 
şefkatini, vefasını, en önemlisi de hayır 
duasını asla eksik etmiyor. Antalya’da 
bizden önceki 5 yıllık dönemde, CHP’li 
belediyenin yaptığı toplam yatırım tutarı, 
lütfen dikkat ediniz, sadece 100 milyon 
TL. 5 yılda bizim, sadece büyükşehir be-
lediyemiz aracılığıyla yaptığımız yatırım 
tutarı, bunun tam 10 katı, 1 milyar TL. 
İşte fark budur.

Pazar günü gittim, özel sektörümüzün, 
bakanlıklarımızın, belediyemizin yatı-
rımlarını açtım. Tamamlanan etaplarıyla 
bu yatırımlar yine 1 milyar TL tutarında. 
Neden? Çünkü Antalya bizim vizyon şeh-
rimiz. Antalya, İstanbul’la birlikte bizim 
dünyaya açılan kapımız, dünyaya sergile-
diğimiz vitrinimiz. Barcelona ile, Dubai 
ile, Miami ile yarışan bir kentimiz. 2003 
yılında bu ilimize gelen turist sayısı 4 mil-
yon 750 bin kişi idi. 2008 sonu itibariyle 
ise 9 milyon turisti Antalya’da ağırladık. 
Dünyanın en iyi 100 oteli arasında 17 Türk 
oteli bulunuyor ve bunlardan 15’i yine 
Antalya’da. Antalya bu seviyelere ulaştı. 
Bizim, Antalya gibi, İstanbul gibi birkaç 
kentimizi daha marka haline getirip dünya 
turizmine, özellikle de kongre turizmine, 
inanç turizmine, sağlık turizmine sun-
mamız gerekiyor. Bu potansiyele sahibiz 
ve bu hedef için çalışıyoruz. Her ilimizi, 
kendi öz değerleriyle, kendi zenginliği, 
kendi potansiyeliyle öne çıkarmaya çalışı-
yoruz. On yıllar boyunca bu görülmemiş, 
bu potansiyel görülmemiş, illerimize bu 
gözle, bu hedeflerle bakılmamış. Şimdi işte 
bunun telafisi içindeyiz.

Değerli arkadaşlarım…

29 Mart yerel seçimlerine 3 ay gibi bir 
süre kaldı. Parti olarak hazırlıklarımızı 
tamamlıyoruz, adaylarımızı açıklıyoruz. 
Şu ana kadar, İstanbul, Kocaeli, Antalya, 
Konya, Kayseri, Ankara, Erzurum ve Ga-
ziantep olmak üzere 8 büyükşehrimizde 
adaylarımızı açıkladık ve bu illerde mev-
cut başkanlarla yola devam edeceğimizi 
kamuoyuna duyurduk. Bunların dışında, 
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18 ilimizin ve 75 ilçemizde de kendileriyle 
yola devam kararını aldığımız arkadaşları-
mızı açıkladık. Aday belirleme sürecimiz, 
buranın da altını çiziyorum, hiçbir siyasi 
partide örneği olmayacak şekilde, tam bir 
demokratik olgunluk içinde devam ediyor. 
İllerimizdeki, ilçelerimizdeki vatandaşla-
rımızdan başlayarak, ilçe teşkilatlarımız, 
il teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, parti-
mizin kurullarına kadar her aşamada ince-
den inceye bir eleme gerçekleştiriyor ve en 
uygun adayı tespit etmeye çalışıyoruz.

Şunu bütün samimiyetimle ifade etmek 
istiyorum: Bu partide lider sultası arayan-
lar boşuna ararlar. Bu partide anti-demok-
ratik eğilim arayanlar boşuna ararlar. Bu 
partide halkın değil, milletin değil; elitle-
rin, seçkinlerin adaylarını arayanlar bo-
şuna ararlar. Defalarca izah ettim, bizim, 
birilerine koltuk dağıtmak, paye dağıtmak, 
makam dağıtmak gibi bir derdimiz yok. 
Bizim millete hizmet üretmek, millet için 
eser üretmek, köylerimizden başlayıp 
büyükşehirlerimize, Türkiye’nin geneline 
kadar iş üretmekten başka bir derdimiz 
yok, olamaz. Biz, yerel yönetimleri demok-
rasinin beşiği, millete hizmet üretmenin 
aracı olarak gördük, görüyoruz. 

Şunu da bu grup toplantısı vesilesiyle bir 
kez daha ifade etmek istiyorum: AK Parti 
olarak, adaylarımızı açıklarken, bazı med-
ya kuruluşlarında hiçbir sahici bilgiye da-
yanmayan haberlerin yer aldığını gördük. 
Efendim, neymiş, filanca adayın adı geç 
açıklanmış… Şunu peşinen ifade edeyim: 
Hiçbir adayımızın adı geç açıklanmıyor, 
gerekli veriler, gerekli yoklamalar tamam-

landıktan sonra, partimizin ilgili kurulu 
bu konudaki nihai kararını verdikten 
sonra tüm adaylarımızı kamuoyuyla, mil-
letimizle paylaşıyoruz. Bunu yaparken, ne 
medyanın beklentilerine, takvimine göre 
hareket ediyoruz, ne de diğer siyasi parti-
lerin takvimini esas alıyoruz. AK Parti’nin 
bir takvimi var, bir programı, bir planı 
var, biz tüm adaylarımızı bu program, 
bu takvim çerçevesinde kademeli olarak 
açıklıyoruz. Ben, cebimde bir listeyle, daha 
önceden belirlenmiş bir tabelayla, bir kota 
ile dolaşmıyorum. Bizim kotamızı, bizim 
tabelamızı, bizim listelerimizi milletimiz 
belirliyor. Zira biz ne diyoruz, bu parti 
milletin partisidir, öyleyse adaylarımızı da 
elbette milletimiz belirleyecek. Biz, hiçbir 
siyasi partide olmayan bir gelenekle, hiç-
bir siyasi partide olmayan bir vizyonla, 
yaklaşımla listelerimizi oluşturuyoruz. 
Nedir bu yaklaşım? Parti içi demokrasinin 
bütün hücreleriyle işletilmesidir. Nedir bu 
yaklaşım? Katılımcı demokrasinin, bütün 
demokratik mekanizmaların en geniş şek-
liyle hayata geçirilmesidir. Nedir bu yakla-
şım: Ben ne dersem o olur anlayışının sona 
ermesidir. 

Bakınız değerli arkadaşlarım...

Söz konusu olan insandır, insana hizmettir, 
işi ehline emanet etmektir. Burada söz ko-
nusu olan şehirlerimizdir, şehirlerimizin 
çehresini değiştirmek, Cumhuriyetimiz’in 
100’üncü yılında dünya şehirleriyle boy 
ölçüşür hale getirmektir. Türkiye’nin 
şehirlerinin bir dünya markası haline 
getirilmesidir, her şehrimizi dünyada ta-
nınan, itibar gören bir cazibe merkezine 
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dönüştürmektir. Söz konusu insanımızın 
geleceği ise, söz konusu ülkemizin, şehirle-
rimizin, Cumhuriyetimiz’in, demokrasimi-
zin geleceği ise, kimse kusura bakmasın, 
elbette kılı kırk yaracağız, elbette çok has-
sas olacağız. Pazar günü teşkilat yoklama-
larımızı yaptık, anket sonuçları geliyor, 
kurullarımız gelen verileri değerlendiri-
yorlar, en geç 15 Ocak’ta adaylarımızın ta-
mamını açıklamış olacağız. Kazanmak için 
mücadele edeceğiz, ancak kazanmak için 
her yolu mubah saymayacağız.  Biz, sadece 
belediyelerimizi kazanmak amacıyla değil, 
insanlarımızı kazanmak, gönülleri kazan-
mak, hizmet üretmek, iş üretmek, değer 
üretmek, yeni yatırım imkânları üretmek 
amacıyla yola çıktık, aynı anlayışla yolcu-
luğumuza devam ediyoruz.

Bizim adaylarımız, milletten, milletin 
ihtiyaçlarından, hassasiyetlerinden uzak 
adaylar olmayacak. Benim her bir başka-
nım, cep telefonu 24 saat açık, belediye-
sinin, belediyedeki odasının kapısı vatan-
daşa her zaman açık, her an, her saniye 
hizmetin peşinde koşan başkanlar olacak. 
İlçesini, ilini kapı kapı dolaşacak… Nerede 
aç var, nerede garip var, nerede ihtiyaç 
sahibi var, tespit edecek, onların hamisi 
olacak. Şehrinin her bir sokağının mese-
lelerini kendi meselesi olarak görecek ve 
bunu çözmek için gayret edecek. Benim 
her bir başkanımın, beldesine, ilçesine, 
iline dair projesi olacak, planı olacak. İşte 
tespit ettiğimiz ve tespit etmekte oldu-
ğumuz adaylarda biz bunları arıyoruz. 
İnşallah bu kriterleri karşılayan adayları 
belirleyecek ve milletimizin huzuruna bu 
adaylarımızla çıkacağız. Seçim sürecinin 

şimdiden ülkemize milletimize hayırlı ol-
masını diliyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bugün 
yoğun çalışma gündemiyle toplanıyor. 
Borçlar Kanunu önümüzdeki dönemde 
ele alınacak. Bütçe görüşmeleri nedeniyle 
ara verdiğimiz yeni Türk Ticaret Kanunu 
görüşmelerine devam edeceğiz. Bu hafta 
içinde, yine önemli bir meseleyi, Suriye 
ile Türkiye sınırındaki kara mayınlarının 
temizlenmesi ve ihale işlemleri hakkında-
ki tasarıyı da genel kurulumuz görüşecek. 
Sizlere, bu yoğun çalışmalarınızda bir kez 
daha başarılar diliyorum. Konuşmamın 
sonunda, 1 Ocak sabahı Ankara’da, gaz 
sızıntısı nedeniyle hayatını kaybeden 7 
gencimize Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı diliyorum. Bu elim olayla ilgili 
incelemeler devam ediyor, bir ihmal, bir 
kusur bulunursa, bunun da gereği mutla-
ka yerine getirilecektir. Hepinize huzurlu 
bir yıl, başarılı bir çalışma dönemi temen-
nisiyle, sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Teşekkür ederim.
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Değerli arkadaşlarım, hanımefendiler, be-
yefendiler… Haftalık grup toplantımızda 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Konuşmama, Pazar günü kaybettiğimiz 
eski Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanla-
rımızdan Necati Çelik’e Allah’tan rahmet, 

yakınlarına başsağlığı dileyerek başlamak 
istiyorum. Yaşamını emeğe ve emekçilere 
adayan; farklı bir sendikacılık anlayışını 
ülkemize kazandırarak, çalışma hayatında 
barışı, uzlaşmayı, diyaloğu ön plana çıka-
ran örnek bir siyaset ve devlet adamıydı. 
Çalışanların haklarını savunma nokta-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara  | 13 Ocak 2009 
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sında en küçük bir yılgınlık göstermedi; 
her zaman diyalogdan, uzlaşmadan, iş 
barışından da yana oldu. 20’inci dönemde 
milletvekilliği, 54’üncü Hükümette Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaparak 
çalışanların haklarını parlamento ve hü-
kümet çatısı altında da savundu. Değerli 
insan Necati Çelik’e bir kez daha Allah’tan 
rahmet diliyor, yakınlarına, Öz Gıda-İş ve 
Hak-İş camiasına, tüm çalışanlara başsağ-
lığı dileklerimi iletiyorum.

Değerli arkadaşlarım…

İsrail’in Gazze’de başlattığı operasyon 3’üncü 
haftasına girdi. Önce hava harekâtıyla başla-
yan saldırılar, tanklar ve ağır silahlarla kara-
dan devam ediyor. Ölü sayısı 900’e yaklaştı. 
Ancak, bölgedekilerin ifadesine göre, enkaz 
altında çok sayıda kayıp var, parçalanan 
cesetler var, hastanelerde ağır yaralılar var 
ve kayıp sayısı bu rakamın çok çok üzerin-
de. Krizin başından beri ifade ettiğim gibi, 
Gazze’de tüm bir insanlık sınanıyor, insan-
lığın vicdanı, merhameti ciddi bir imtihan 
veriyor. Geçen süreye ve kayıp sayısının 
900’e yaklaşmasına rağmen, masum çocuk 
ölümleri canlı yayınlarla dünya üzerindeki 
her eve ulaşmasına rağmen, ateşkes sağlana-
mıyor, saldırıların durması için uluslararası 
toplumun önemli bir bölümü duyarsız bir 
tutum sergilemeye devam ediyor. Adeta, 
“İsrail işini bitirsin, yapacağını yapsın, arka-
sında enkaz bıraksın, sonra devreye gireriz” 
şeklinde bir tavır sergileniyor. Bu saldırılara 
karşı susmak, harekete geçmemek, sebep 
olunan drama ortak olmaktır. Ölen masum 
çocuklardan, İsrail’le birlikte, sessiz ve tepki-
siz kalan herkes sorumludur. 

Şunu özellikle ifade etmek istiyorum: 
Uluslararası toplum, harekete geçmekte 
çok geç kalmıştır. İnsanlık vicdanı, in-
sanlık onuru, telafisi zor bir şekilde yara 
almıştır. Ancak, umutlarımızı yitirmedik, 
yitirmek de istemiyoruz. Daha fazla ço-
cuğun ölmesi, daha fazla masum insanın 
hayatını kaybetmesi önlenebilir ve önlen-
melidir. Gazze’de yaşananlar, artık diplo-
masinin sınırlarını aşmış durumdadır. Bir 
yandan masum insanların üzerine bomba 
yağdırmak, bir yandan da bu insanların 
yaralarını sarmasını engellemek, bununla 
kalmayıp ekmeği, suyu, elektriği, yakıtı, 
ilacı bu insanlardan esirgemek, hakla, 
hukukla, evrensel değerlerle, diplomasiyle 
bağdaşmıyor. Buradan tüm dünyaya, tüm 
devletlere bir kez seslenmek istiyorum: 
Gazze’de sivillerle, çocuklarla birlikte 
insanlık da ölüyor. Gazze’de masumiyet 
ölüyor. Gazze’de insanlık vicdanı ölüyor. 
Gazze’de, insanlık onuru ölüyor.

Hangi çıkar adına olursa olsun, hangi ince 
hesap adına olursa olsun, hangi diploma-
tik çekinceyle olursa olsun, bu saldırılara 
sessiz kalanlar, bu insanlık ayıbına da 
ortak olacaktır. Her zaman bölgesel ve kü-
resel barış için çaba gösteren, katkı veren 
Türkiye’nin tavrı bu olayla ilgili olarak 
bellidir, nettir. Biz barıştan yanayız, huzur-
dan yanayız, güven ve istikrardan yanayız. 
Biz, kan akmasına, sivillerin-çocukların 
ölmesine, şiddet ve çatışmaya her zaman 
karşıydık, yine karşıyız. Bölgede çatışma-
lar sürerse, kan akmaya devam ederse, 
kin ve nefret hakim olmaya devam ederse, 
barışa ulaşamayız, güvenliği ve huzuru 
sağlayamayız. 
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Bu olaylar bölgesel tansiyonu daha da yük-
seltir, barış ve diyalog arayışlarını önemli 
ölçüde ortadan kaldırır, Ortadoğu’yu ade-
ta bir korku ve ateş çemberine hapseder. 
Bizim hassasiyetimiz, insanlık adınadır, 
barış adınadır, bölge insanının huzur ve 
esenliği adınadır. Birileri yaşananları gör-
meyelim, duymayalım, dile getirmeyelim, 
yüreğimizde hissetmeyelim isteyebilir. Bi-
rileri niçin Türkiye üç maymunları oyna-
mıyor diye düşünebilir. Ama gözümüz var, 
kulağımız var, dilimiz var, vicdanımız var. 
Biz birileri gibi insaniyetimizi bastırmayı 
doğru bulmuyoruz, insani duyarlılığımızı 
arka plana atamıyoruz. Sivillerin, çocukla-
rın ölümüne yönelik rahatsızlığımızı dile 
getirmemizden rahatsız olanlar var. Türki-
ye bugüne kadar taraflar arasında arabulu-
cu olduysa, diyalog ve işbirliği için devreye 
girdiyse, bu hakkaniyetli tavrını koruduğu 
içindir, dürüst davrandığı, çifte standarda 
düşmediği içindir. Çünkü biliyoruz ki bu 
değerleri yitirirsek, hakkı-hukuku dile ge-
tirmezsek, öncelikle kendimize olan saygı-
mızı yitiririz. Kendine saygısını yitirenler, 
başkalarından da saygı göremezler…

Değerli arkadaşlarım…

Geride bıraktığımız 2 haftalık süreçte, 
bu operasyonla birlikte dünya genelinde 
propaganda noktasında da bir operasyon 
yürütülüyor. Adeta, masum çocukların 
toplu halde oyun bahçelerinde, okullarda, 
camilerde, hastanelerde katledilmesi ma-
zur gösterilmek isteniyor. “Teknik hata ya-
pıldı”, “teröristler çocukların arkasına sak-
lanıyor”, “yanlışlık oldu, hata oldu, kaza 
oldu” gibi tüm dünyayla dalga geçen bir 

tutum izleniyor. Üzülerek söylüyorum, ül-
kemizin bazı medya kuruluşlarında dahi, 
İsrail’in bu saldırılarını mazur göstermeye 
yönelik tavırlar sergileniyor.

Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyo-
rum: Türkiye olarak da, hükümet olarak 
da, Ortadoğu tarihinde barışı en çok arzu-
layan ve bölge ülkelerini barış noktasında 
en çok teşvik eden biz olduk. İsrail’in 
Lübnan’la, Suriye ile, Filistin’le ve diğer 
Arap ülkeleriyle diyalog kurmasını en çok 
biz istedik. Amacımız, öne çıkmak, rek-
lam yapmak, liderliğe oynamak, buradan 
çıkar elde etmek değildi. Bölge barışa ka-
vuşsun, bölge istikrara kavuşsun, bundan 
bütün bölge ülkeleri her açıdan istifade 
etsin istedik. Cesur adımlar attık, somut 
ilerlemeler kaydettik. Yani diplomasinin 
tüm imkânlarını sonuna kadar devreye 
aldık, azami derecede işletmeye çalıştık. 
Üstelik, Ortadoğu’da barış, bugüne kadar 
hiç olmadığı ölçüde yakındı. Tam böy-
le bir aşamada bu acımasız saldırıların 
başlamasıyla, açık söylüyorum büyük bir 
hayalkırıklığı yaşadık. Hayalkırıklığımız, 
sadece Türkiye’ye yönelik sözlerin havada 
kalmasından değildir, barışa yönelik söy-
lemlerin, niyetlerin karşılıksız çıkmasın-
dan, içiboş çıkmasındandır.

Diğer bir önemli husus da şudur: Bura-
nın altını özellikle çizmek istiyorum: Ne 
şahsım, ne hükümetimden ve partimden 
herhangi bir arkadaşım, anti-semitizme, 
Yahudi karşıtlığına asla prim vermemiştir, 
veremez. Anti-semitimizm bizim dünya 
görüşümüze de, inancımıza da aykırıdır. 
Yaradılanı, rengi, dili, dini, mezhebi her ne 
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olursa olsun, yaradandan dolayı seven bir 
milletiz. Bunu laf olsun diye söylemiyo-
ruz. Tarihimize bakın, bunu görürsünüz. 
Kültürümüze bakın bunu görürsünüz. 
İnşa ettiğimiz medeniyetimize bakın bunu 
görürsünüz. Bugünün Türkiyesi’ne bakın, 
yine bunu görürsünüz.

Bizim, “Bu Yahudidir, kötüdür, bu Yahudi 
değildir, iyidir” gibi yanlış bir anlayış içinde 
olmamız, ya da böyle bir anlayışı destekle-
memiz, söz konusu dahi olamaz. Nitekim, 
gerek İsrail içinde, gerek Türkiye’de, gerek 
dünya genelinde, bu hukuksuz saldırılara 
karşı çıkan Musevi cemaatlerini de büyük 
bir memnuniyetle ve takdirle izliyoruz.

Bakıyorsunuz, “Başbakan’ın üslubu sert, 
Başbakan duygusal konuşuyor, Başbakan 
diplomasiyi devre dışı bırakıyor” şeklinde 
insafa vicdana sığmayan eleştiriler yapılı-
yor. Kusura bakmayınız, Başbakan, herşey-
den önce bir insandır, Başbakan herşeyden 
önce bir babadır, Başbakan herşeyden 
önce dürüstlüğü, doğruluğu şiar edinmiş 
bir siyasetçidir. Tir tir titreyen yavrucakla-
rı gördüğümüz zaman, bisikleti üzerinde 
katledilmiş çocukları gördüğümüz zaman, 
eli ayağı kopmuş bebekleri gördüğümüz 
zaman, bomba sesinden uyuyamayıp saba-
ha kadar ağlayan yavruları duyduğumuz 
zaman bizim aklımıza önce siyaset gelmi-
yor, önce diplomasi gelmiyor, önce insan-
lığımız, önce babalığımız geliyor. Yine de, 
bağrımıza taş basıyor, duygularımıza gem 
vuruyor ve silahların susması için, hukuk 
içinde, diplomasi içinde her türlü giri-
şimde bulunuyoruz. Hiçbir milleti, hiçbir 
dini, hiçbir ülkeyi topyekün suçlamıyoruz, 

mahkum etmiyoruz. Ama yönetimleri de 
eleştirilemez, sorgulanamaz, hata yapmaz 
görmüyoruz. 

Özel temsilcim şu anda ateşkes girişimleri 
çerçevesinde Ortadoğu ülkelerinde temas-
lar gerçekleştiriyor. Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi nezdinde girişimlerde bu-
lunduk. Biliyorsunuz, önceki hafta Suriye, 
Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan’a gidip gö-
rüşmeler yapmıştım. O günden itibaren, bir 
çok ülkenin Devlet Başkanı’nı, Başbakanı’nı 
telefonla arayarak durumun ciddiyetini 
kendilerine hatırlattım ve ateşkes konusun-
da destek istedim. Sayın Cumhurbaşkanı-
mız aynı şekilde girişimlerde bulunuyor. Si-
vil toplum örgütlerimiz, savaşın yaralarını 
sarmak ve Gazze’nin ihtiyaçlarını gidermek 
noktasında dünyaya örnek olacak adımlar 
attılar. Hafta sonunda, bölge liderlerinin 
eşlerinin katıldığı bir yardım organizasyo-
nu İstanbul’da gerçekleştirildi. Tüm dünya 
kadınlarının, özellikle de annelerin dikkat-
lerinin Gazze’ye çekilmesi için önemli bir 
adım atılmış oldu. Türk Kızılay’ı, yardım 
kuruluşları bölgeye yardım ulaştırmak için 
gayret sarfediyor, her gün giyecek, gıda, ilaç 
dolu tırlar Türkiye’nin dört bir köşesinden 
Gazze’ye hareket ediyor. Bizim girişimle-
rimiz çok boyutlu olarak devam edecek. 
Ateşkesin sağlanması, barışın sağlanması 
için girişimlerimiz sürecek. Bölgede kalıcı 
barışın sağlanması için çaba harcamaya 
devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Pazar günü,  Aday Açıklama Toplantımız 
vesilesiyle görüşlerimi etraflıca ifade et-
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miştim. Ortada devam eden bir dava, bir 
mahkeme süreci, devam eden bir soruş-
turma var. Savcılarımız, hakimlerimiz, 
tamamen bağımsız şekilde çalışmalarını 
yürütüyorlar. Süreç tamamen hukuk 
çerçevesinde, tamamen Anayasa ve ilgili 
yasalar çerçevesinde işliyor. Pazar günü 
ifade ettim, bugün burada bir kez daha 
vurgulamak istiyorum. Esasen, hükümet 
olarak da, siyasetçiler olarak da, vatandaş-
lar olarak da bize düşen, hukuk kuralları-
nın en sağlıklı şekilde işlemesine yardımcı 
olmaktır. Bunun dışında, durumdan vazife 
çıkarmak, Anayasa ve yasalara aykırı oldu-
ğu gibi, hukukun sağlıklı şekilde işlemesi-
ne de zarar verecektir.

Bakınız, bütün modern devlet sistemle-
rinde, yasamanın yeri ayrıdır, yürütme-
nin ayrıdır, yargının ayrıdır. Bu üç erk 
birbirine müdahale edemez. Demokrasi 
de bu üç erk üzerine ve bu üç erkin bir-
birinden bağımsızlığı üzerine kuruludur. 
Hükümet olarak, iş başına geldiğimiz 
andan itibaren kuvvetler ayrılığı ilkesine 
özellikle önem verdik. Türkiye’yi adalet 
ve emniyet üzere kalkındıracağız dedik 
ve bunun gereğini yerine getiriyoruz. 
Defalarca hatırlatmamıza rağmen, ne hik-
metse, Ana Muhalefet Partisi’nin lideri, 
devam etmekte olan hukuk sürecine her 
fırsatta müdahale etmek istiyor. Ana Mu-
halefet liderinin hukuk fakültesi mezunu 
olduğunu biliyoruz. Bir süre avukatlık 
yaptığını da biliyoruz. Üzerinden çok za-
man geçti ama, her halde hukukun temel 
ilkelerini unutmamıştır. 

Dikkat ediniz, bir dönem geliyor, çeteler-
le, mafyayla, gladyoyla mücadele edilmeli 
diyor, bir dönem geliyor, çetelere, mafya-
ya avukatlık yapıyor. Bir dönem çetelerin 
üzerine gidilmesi için soru önergesi veri-
yor, bir dönem geliyor “ıvır zıvır” ifadesi-
ni kullanıyor. Bir dönem “şeriatın kestiği 
parmak acımaz” diyor, 6 ay geçince huku-
ka, savcılara, hakimlere kontrolsüz şekil-
de hücum ediyor. Neden korkuyorsunuz 
Sayın Baykal? Neden çekiniyorsunuz? Ba-
ğımsız mahkemeler gerekenleri, gereken 
usullerde yapıyorlar. Telaş etmenize hiç 
gerek yok. Bazı isimlerle gönül bağınız, 
iletişiminiz, ilişkiniz olabilir. Bu ülkenin 
savcısı, hakimi soruşturmasını yapar, 
kararını verir, masumsa masumiyetini 
açıklar, şüpheliyse mahkemeye zaten sev-
keder. Bu paniğiniz niye? Hiç korkmayın, 
hiç telaş etmeyin, hele hele mahkemeler 
üzerinde siyasi baskı oluşturmaya hiç 
yeltenmeyin.

Bir kez daha söylüyorum: “Aksi ispat 
edilene kadar herkes masumdur”. Bizim 
hukuka bakışımız budur, bizim tutukla-
nanlara, yargılananlara bakışımız budur. 
Akla karanın er geç açığa çıkacağından 
biz şüphe duymuyoruz. Gelin, siz de 
adalete güvenin. Gelin siz de hukuk sis-
temine güvenin. Gelin siz de bu ülkenin 
hakimlerine, savcılarına, mahkemelerine 
güvenin. Ve lütfen, mesuliyet makamın-
da biri olarak, elinizi ve dilinizi hukukun 
üzerinden çekin. Kurumları yıpratarak, 
kurumları birbiriyle çatıştırarak bu ülke 
bugüne kadar hiçbir yere varamadı. Geç-
mişte bunun acısını hep birlikte ziyade-
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siyle yaşadık. Bırakın demokrasi işlesin, 
bırakın hukuk işlesin.

Değerli arkadaşlarım, kıymetli misafirler...

 AK Parti olarak 29 Mart seçimlerinde 
aday olacak arkadaşlarımızı belirleme 
çalışmalarımız tam bir hassasiyet içinde 
devam ediyor. En son Pazar günü, belirle-
miş olduğumuz Büyükşehir, İl ve İlçe aday-
larımızı açıkladık. Belirlenmiş olanlar var, 
çalışmaları devam edenler var. Partimizin 
ilgili kurulları çalışmalarını sürdürüyor. 
En kısa zamanda tüm adaylarımızı kamu-
oyuna açıklamış olacağız.

Şunu memnuniyetle ifade etmek istiyo-
rum: Siyasi tarihimize ilkleri yaşatan AK 
Parti, 29 Mart seçimlerinin aday belirleme 
sürecinde izlediği yolla, bu ilkleri artık ge-
lenek haline getirmiştir. Parti içi demokrasi 
bütün kurallarıyla işletilmiş, teşkilatımızın 
her kademesi sürecin içinde olmuş, her tür-
lü görüş, her türlü öneri ve eleştiri dikkate 
alınmış, AK Parti’ye yakışan, demokrasimi-
ze yakışan bir süreç işletilmiştir.

Daha önce de ifade ettim: Propaganda süre-
cinde de farklı bir parti olduğumuzu bir kez 
daha ortaya koyacağız. Birincisi, kısır siyasi 
çekişmeler, polemikler, karşılıklı suçlama-
lar yerine Türkiye genelinde yaptıklarımızı 
anlatacağız. Yaptıklarımız inanın bizi anlat-
maya yeter. En küçük birimden, bir mez-
radan büyükşehirlere kadar, Hakkari’ye 
yaptıklarımızdan İstanbul’a yaptıklarımıza 
kadar, hizmetlerimiz, eserlerimiz bizi ta-
nıtmaya, bizi tanımlamaya yeter. İkincisi, 
yaptıklarımızla birlikte, yapacaklarımızı 

anlatacağız. Öyle, boş vaadlerle, ulaşılamaz 
hedeflerle değil; “cek-cak”larla değil; ayak-
ları yere basan, somut, gerçekleşebilir pro-
jelerimizi, planlarımızı milletimizle payla-
şacağız. Biz, siyasete dürüstlüğü, şeffaflığı, 
samimiyeti hakim kılmış bir partiyiz. Biz, 
milletle aynı dili konuşan, milletle gönül 
birliği yapmış bir partiyiz. Seçim meydan-
larına yine bu ruhla, bu anlayışla çıkacak, 
öncü parti, ilklerin partisi olma mesuliyeti-
mizi yerine getireceğiz.

Bir kez daha söylüyorum: AK Parti ola-
rak, gerginlik siyasetinin, karalama si-
yasetinin, ayrımcılık siyasetinin içinde 
olmadık, olmayacağız. Etnik, dini, milli 
duygular üzerinden siyaset üretmedik, 
üretmeyeceğiz. Bugüne kadar nasıl 70 
milyon vatandaşımızı kucaklayan bir 
parti olduysak, seçim sürecinde de, sonra-
sında da aynı kucaklayıcı tavrımızı muha-
faza edeceğiz.

Şurası da çok önemli… Özellikle İzmir, 
Eskişehir, Diyarbakır, Mersin gibi büyük-
şehirlerimizi AK Belediyecilik’le tanıştır-
mak yönünde gayret sarfetmemiz gere-
kiyor. O illerdeki vatandaşlarımızın, AK 
Belediyecilik’in ne olduğunu, örneklerle 
görmesi, tanıması gerekiyor. Antalya’yı, 
K o n y a ’ y ı ,  K a y s e r i ’ y i ,  K o c a e l i ’ y i , 
Erz u r u m’ u ,  S a ka r ya’ y ı ,  S a m s u n’ u , 
Bursa’yı, Gaziantep’i, Ankara’yı, İstanbul’u 
nereden alıp nerelere taşıdığımızı bu kar-
deşlerimizin iyi görmesi gerekiyor. Bu 
işin, yerel idareciliğin erbabı da, ustası 
da AK Partidir. Bunu tüm Türkiye’ye an-
latacak ve inşallah bu illerimizi de AK 
Belediyecilik’le tanıştıracağız.
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Değerli arkadaşlarım…

Bildiğiniz gibi, yola çıkarken AK Parti 
hükümeti, imtiyaz değil adalet üretecek, 
bütün sosyal kesimlerin hükümeti olacak 
dedik. Ne statükonun esiri olacağız, ne de 
popülizm yapacağız dedik, yol boyunca bu 
tutum içinde başımız dik olarak yürüyü-
şümüzü sürdürdük. İşçiye de işverene de, 
memura da çiftçiye de, üreticiye de tüke-
ticiye de eşit mesafede olacağız dedik ve 
öyle olduk. İmkânlar çerçevesinde bütün 
sosyal kesimlerin dertlerine çare arıyor, 
çözüm yolları geliştiriyor, vakti zamanı 
geldiğinde, gerekli kaynağı oluşturdu-
ğumuzda, bu imkânları, bu kaynakları 
milletimizin menfaatleri, ihtiyaçları doğ-
rultusunda kullanıyoruz. Hükümet olarak, 
sorunlarını kendi sorunumuz olarak gör-
düğümüz toplumsal kesimlerin başında 
esnaf ve sanatkârımız geliyor.

Bakınız; Türkiye’de, 2002 yılında esnafı-
mıza kullandırılan toplam kredi miktarı 
152 milyon TL seviyesinde idi. 2008 yılı 
sonunda bu rakam tam 21 kat artarak 3.3 
milyar TL’ye ulaştı. Kredi kullanabilen 
esnaf-sanatkâr sayısı 2002 yılında 50 bin 
435 iken, 2008 yılında 15 kat artarak 765 
bine ulaştı. Aynı şekilde, kredi limitini de 
10 kat artırdık, 5.000 TL’den 50.000 TL’ye 
yükselttik.

Şurası daha da önemli: Esnafımızın kul-
landığı krediye uygulanan faiz oranı 
2002’de yüzde 59 düzeyinde idi, 2008 yılı 
sonu itibariyle yüzde 15.6’ya kadar çektik. 
Şimdi, küresel finans krizinin de etkileri-
ni göz önünde bulundurarak, esnafımızı 

rahatlatacak önemli bir karar aldık. Esnaf 
ve sanatkarımızın, kefalet kooperatifleri 
aracılığıyla kullanacağı kredi faizinin artık 
yüzde 50’sini, yani yarısını biz karşılıyo-
ruz. Bir başka deyişle, bugün yüzde 15.6 
olarak uygulanan faiz oranı, yüzde 12’ye 
inmiş olacak. Karar, 10 Ocak’ta Bakanlar 
Kurulumuz’da imzalandı ve yürürlüğe 
girdi. Esnaf ve sanatkârımıza hayırlı olsun.

Diğer bir konu sicil affı. Karşılıksız çek, 
protestolu senet, her türlü kredi ve kredi 
kartı yüzünden kara listeye giren esnaf-
sanatkâr, şirket ve vatandaşlarımızın, 
borçlarını kapatmaları halinde kara liste-
den çıkarılması için gerekli yasa tasarısını 
hazırladık, Bakanlar Kurulumuz’da kabul 
ettik ve TBMM’ye sunduk. Tasarı Genel 
Kurul gündemine girdi ve inşallah bu haf-
ta görüşülerek yasalaşacak.

Yine, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet 
Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) 
ile bir çalışma yaparak, esnaf-sanatkâr 
kefalet kooperatif leri kanalıyla kredi 
kullanan ancak bunu ödeyemeyerek ta-
kibe, hatta icraya, hacze uğrayan esnaf 
ve sanatkârımıza yönelik bir uygulamayı 
daha hazırladık. TESKOMB’un yapacağı 
uygulamayla, 100 bini aşkın esnaf ve 
sanatkârımıza yeni bir fırsat getiriyoruz. 
Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki, bu borcun 
anaparadan çok, temerrüt faizi önemli 
bir yekûn tutuyor. Yeniden yapılandırma 
uygulamasıyla, anaparasını ödeyecek olan 
100 bine yakın esnaf ve sanatkârımızın 
temerrüt faizi 5 yıla kadar taksitlendirile-
cek. Yani bu yeniden yapılandırmayla, 100 
bine yakın esnaf ve sanatkârımızın evi ya 
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da işyeri hacizden kurtulacak. Bu uygula-
maların da esnaf ve sanatkârımıza hayırlı 
olmasını diliyorum.

Son olarak kısaca bir hususa da değinip 
konuşmamı tamamlamak istiyorum. AB 
projesi her zaman hükümetimizin, önce-
likli projesi, temel hedefi oldu. İktidara 
geldiğimiz andan itibaren bu hedef doğ-
rultusunda çalıştık, önemli eşikleri geç-
tik ve katılım müzakerelerini başlattık. 
Biz, hükümet, bu noktada ev ödevimizi 
kararlılık ve samimiyet içinde yapıyo-
ruz. AB üyelik sürecinde Türkiye’nin 
yapması gerekenlerin yanında tabii ki 
AB’nin de yapması gerekenler var. Biz 
Avrupa Birliği’nin, müzakere sürecinde 
Türkiye’ye eşit ve adil davrandığını somut 
olarak görmek istiyoruz. AB tarafının, ka-
muoyunun şevkini ve heyecanını kıracak, 
adalet ve eşitlik duygusunu zedeleyecek 
politikalardan ve açıklamalardan uzak 
kalmasını hassasiyetle arzuluyoruz. Ön-
celikle, her dönem başkanlığında iki fasıl 
açma alışkanlığının artık terk edilerek, 
bu sayının üç, dört, beş….olabildiğince 
artırılması gerektiğini Avrupalı yetkilile-
re her fırsatta söylüyoruz. Biz üzerimize 
düşeni her zaman yaptık, yapmaya devam 
edeceğiz. 

Biliyorsunuz, Başmüzakerecilik görevini 
Dışişleri Bakanımız yürütüyordu. Geçen 
hafta  Sayın Egemen Bağış’ı Devlet Ba-
kanı olarak atadık ve Başmüzakerecilik 
görevini de kendisine tevdi ettik. Yeni 
Bakanımız’a görevinde başarılar diliyo-
rum. Yine, 18-19 Ocak tarihlerinde AB 
Komisyonu Başkanı Sayın Barosso’nun 

davetine icabetle beraberimde bir heyetle 
Brüksel’e gidiyorum. Burada da süreci bir 
kez daha ele alacak, taleplerimizi iletme 
fırsatı bulacağım. Sözlerime son verirken, 
başarılı bir yasama haftası geçirmenizi 
diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. Teşekkür ederim.
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Değerli yol arkadaşlarım, değerli kardeşle-
rim… Sizleri en kalbi duygularımla selamlı-
yor, 29 Mart yerel seçimleri için aday açıkla-
ma toplantımıza hoş geldiniz diyorum. 

Türkiye’nin 81 vilayetine, 780 bin kilo-
metrekaresinin tamamına ve 70 milyon 

vatandaşımızın her birine hizmet ulaştır-
mak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde 
sürdürüyoruz. Partimizi kurarken sahip 
olduğumuz heyecanı, coşkuyu, azmi ve ka-
rarlılığı artırarak hizmet yolculuğumuza 
devam ediyoruz. Umutsuzluk noktasından 
aldığımız Türkiye’nin umutlarını artır-

AK Parti Il Belediye Başkan 
Adaylarını Açıklama Toplantısı

İzmir | 17 Ocak 2009 
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dık. Karamsarlık noktasından aldığımız 
Türkiye’yi geleceğe güvenle bakan bir ülke 
haline getirdik. Sorunların dağ misali ülke-
mizin üzerine çöktüğü günlerden, sorunla-
rın çözüldüğü, çözüm yollarının açıldığı 
günlere geldik. 6 yılda hükümette, 5 yılda 
da yerel yönetimlerde Türkiye’yi büyüt-
tük, geliştirdik, kalkındırdık ve Türkiye’ye 
yeni hedefler, yeni ufuklar çizdik. Ülke-
mize on yıllardır kaybettiğini yeniden ka-
zandırmak için, Türkiye’nin heba edilmiş 
yıllarını, heba edilmiş kaynaklarını telafi 
etmek için, canla başla çalıştık, çalışıyoruz. 

Şuraya özellikle dikkatinizi çekiyorum: 
Türkiye’yi büyütürken, hedef lerimize 
doğru kararlılıkla ilerlerken, sadece bir 
alana takılıp, belli meselelere boğulup kal-
madık. Türkiye’yi tüm potansiyeliyle, tüm 
zenginlikleriyle, tüm meseleleriyle, bir 
bütün olarak ele aldık; her meselenin üze-
rine aynı cesaretle, aynı kararlılıkla gittik. 
Ekonomiye yoğunlaşıp, sosyal politikaları 
ötelemedik. Ekonomiyi büyütürken, çalı-
şanların, emeklilerin, çiftçinin, köylünün, 
işçinin, memurun, öğrencinin, dar gelirli-
nin, özürlünün, yoksulun bu büyümeden 
olumlu şekilde etkilenmesini sağlamanın 
gayreti içinde olduk. 

Ulusal ve yerel kalkınmaya aynı hassa-
siyetle önem verdik, yerel yönetimleri 
ihmal etmedik. Bir yandan Türkiye’yi 
yol ağlarıyla örerken, barajlar, limanlar, 
okullar, hastaneler inşa ederken, bir 
yandan da şehirlerimizin, ilçelerimizin, 
beldelerimizin, köylerimizin sorunlarını 
çözmenin mücadelesini verdik. Demokra-
siye yoğunlaşıp güvenlikten taviz verme-

dik. Güvenliği öne çıkarıp demokrasiyi 
ötelemedik, ertelemedik. Türkiye’nin 
emniyet içinde, huzur içinde, demokra-
siyle, hukukla, adaletle, insan haklarıyla, 
temel hak ve özgürlüklerle büyümesini, 
gelişmesini sağlamaya çalıştık. Çetelere, 
mafyaya, hukuk dışı örgütlenmelere asla 
taviz vermedik, asla göz yummadık. Ül-
kemizi, şehirlerimizi, milletimizi çetele-
rin, mafyanın tasallutundan kurtarmak 
için kararlı ve cesur bir duruş ortaya 
koyduk, önemli mesafeler aldık. Demok-
ratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan 
Cumhuriyetimiz’in bu dört temel ilke 
üzerinde büyüyüp gelişeceğini her vesi-
leyle vurguladık, dile getirdik. Bunlardan 
yalnızca birini öne çıkarır, diğerlerini 
görmezden gelirseniz, Türkiye’ye bir ufuk 
çizemezsiniz, Türkiye’yi bir adım dahi 
ileriye taşıyamazsınız, dedik. Nitekim 
önceki dönemlerde bunu tecrübe ettik… 
Demokrasinin ötelendiği, sosyal devle-
tin hatırlanmadığı, hukukun işlemediği 
dönemlerde bu millet çok ağır faturalar 
ödedi. 

Şimdi dikkat ediniz… Siyasetini o eski 
dönemlerin parametrelerine göre kuran-
lar, telaş içindeler… Karanlık dehlizlerde 
yol almaya alışanlar, gölgelerin gücüyle 
ayakta kalmaya çalışanlar büyük bir te-
dirginlik yaşıyorlar. Milli iradenin aydın-
lığından, hukuk devletinin ışıltısından 
karanlık hesapları bozulanlar kaygı du-
yuyorlar. Sosyal devlet ilkesi hayata geç-
tikçe rahatsız oluyorlar. Demokrasi güç-
lendikçe, geliştikçe istismar zeminlerini 
kaybediyorlar. Hukuk işledikçe, ülkenin 
savcısı, hakimi her türlü baskıdan, yön-
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lendirmeden, tehditten uzak bir şekilde; 
özgür, bağımsız, hür vicdanıyla hareket 
ettikçe, yasaları uyguladıkça bazıları ra-
hatsız oluyorlar. 

Buradan bir kez daha hatırlatmak istiyo-
rum… Türkiye’de hukuk var, demokrasi 
var, yerleşmiş bir sistem, oturmuş ku-
rumlar, kurallar var. Bu ülkede fikri hür, 
vicdanı hür savcılar var, hakimler var. 
Hiç kimse kendisini, yasaların, hukukun, 
adaletin üzerinde görmemeli… Hiç kim-
se, kendisini ayrıcalıklı, seçkin, imtiyazlı, 
hukuk alanının dışında bir pozisyonda 
görmemeli. Türkiye, evet, değişiyor ve 
değişecek. Türkiye, ilerlemesine, kalkın-
masına, gelişmesine, huzuruna ve güven-
liğine takılmış prangalarından kurtuldu, 
kurtuluyor. Türkiye, “muasır medeniyetler 
seviyesinin üzerine çıkma” hedefi doğrul-
tusunda dönüşüyor, gelişiyor. Bu süreci, 
hukuka olan güveni sarsarak, hukukun 
bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge dü-
şürerek, işleyen demokrasiyi hafife alarak 
kıyasıya eleştirmeye kalkanlar kendilerini 
gözden geçirmelidir. Yargıya müdahale an-
lamına gelen söylemlerden herkesin, ama 
öncelikle siyasetçilerin şiddetle kaçınması 
gerekir. Bu, yasaları, Anayasa’yı çiğnemek-
tir ve aleni suçtur. 

Demokrasiye, hukuka, adalete, yasalara 
ve Anayasa’ya asgari düzeyde dahi saygısı 
olan herkes, hele hele mesuliyet mevki-
inde olanlar, söylediği sözün ne anlama 
geldiğini ölçer, biçer, tartar, öyle söyler. 
Yargının siyasallaşmasından dem vurup, 
yargıyı siyaseten kıyasıya eleştirenler 
öncelikle hukuka saygı duymalı, hukuk 

sistemimize inanmalı, güvenmelidir. Ana 
muhalefet Partisi’nin telaşını anlamakta 
gerçekten güçlük çekiyoruz. Bazı medya 
kuruluşlarının panik hallerini anlamakta 
gerçekten güçlük çekiyoruz. Türkiye’nin 
şeffaf laşmasından mı korkuyorsunuz? 
Kirli ilişkilerin açığa çıkarılması çabasın-
dan mı korkuyorsunuz? Karanlık olay-
ların aydınlatılması girişimlerinden mi 
korkuyorsunuz? Türkiye’ye demokrasinin, 
Türkiye’ye hukukun, Türkiye’ye millet ira-
desinin egemen olmasından mı korkuyor-
sunuz? Neden korkuyorsunuz? Nedir bu 
telaşınız? Bu öfkeniz, bu saldırganlığınız, 
bu pervasızlığınız neden? Kurum ve ku-
rallar işlemekte, çalışmaktadır. Bu sürecin 
hukuka, demokrasiye, ülkemizin ve mille-
timizin menfaatlerine hizmet edecek bir 
titizlikle devam etmesi elbette önemlidir. 

Şu hususu da iyi bilmemiz lazım: Kişilerin 
hataları, kurumları bağlamaz. Yanlış yapan 
kişi yaptığı yanlışın hukuki sorumluluğu-
nu şahsi olarak üstlenir. Kimse kurumla-
rımızı yıpratma, tartışmaya açma, rencide 
etme lüksüne sahip değildir, olamaz. 
Önemli olan sabırla, hassasiyetle hukukun 
adil bir şekilde tecelli etmesini beklemek-
tir. Bu süreci olumsuz etkileyecek tavır ve 
davranışlardan, söylemlerden kaçınmak 
her vatandaşımızın yükümlülüğüdür. 

Şu çok bilinen bir ilkeyi bir kez daha ha-
tırlatmak istiyorum: “Aksi ispat edilene 
kadar, herkes masumdur.” Biz, hükümet 
olarak da, siyaset kurumu olarak da, tüm 
gelişmelere bu gözle, bu anlayışla, bu 
yaklaşımla bakıyoruz. Türkiye Cumhu-
riyeti Anayasası Madde 138: “Hakimler, 
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görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, 
kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani 
kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiç-
bir organ, makam, merci veya kişi, yargı 
yetkisinin kullanılmasında mahkemelere 
ve hakimlere emir ve talimat veremez; 
genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde 
bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hak-
kında Yasama Meclis’inde yargı yetkisinin 
kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, gö-
rüşme yapılamaz veya herhangi bir beyan-
da bulunulamaz…” Bırakın hukuk işlesin, 
bırakın savcılar, hakimler rahat bir şekilde 
görevlerini yapsınlar. 

Değerli arkadaşlarım…

İsrail’in Gazze’de başlattığı operasyon dün 
ikinci haftasını doldurdu. İki hafta içinde, 
800’e yakın insan hayatını kaybetti. Hayatı-
nı kaybedenlerin içinde, masum sivillerin, 
kadınların, yaşlıların, özellikle de çocuk-
ların sayısı önemli bir yekün tutuyor. Ne 
yazıktır ki, iki haftadır, canlı yayınlarla, tüm 
dünyadaki televizyonlara yansıyan, dün-
yadaki hemen her haneye ulaşan vahşet 
görüntüleri, uluslararası toplumun ortak 
bir tavır almasına yetmiyor. Okulların, has-
tanelerin, ambulansların, alt yapının hedef 
alınması, Birleşmiş Milletler’e ait tesislerin 
ve yardım konvoylarının vurulması dahi 
vicdanların harekete geçmesine yetmiyor. 
Bütün bir insanlık, film seyreder gibi katli-
amı seyrediyor, akan kanı durdurmak için 
ciddi bir girişimde bulunmuyor. Türkiye 
olarak, Filistin’in kadim bir dostu ve karde-
şi olarak, bölgesel barışa uzun yıllardır kat-
kı sağlayan bir ülke olarak, bu dramın son 
bulması için ilk andan itibaren büyük bir 

gayret gösterdik. Gazze’de savaşın durması, 
kan ve gözyaşının dinmesi için ilk günden 
itibaren samimi bir çaba içindeyiz. 

Biliyorsunuz, ateşkesin sağlanması ve 
insani yardımların bölgeye ulaşabilmesi 
için, öncelikle Suriye, Ürdün, Mısır ve 
Suudi Arabistan’da temaslarım oldu. Ar-
dından, birçok ülkenin lideriyle telefon 
görüşmeleri yaptım. Dışişleri Bakanım 
ve özel temsilcim, mekik diplomasisiyle 
önemli temaslar gerçekleştirdi. Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi bildiğiniz gibi 
Gazze’de kalıcı ve acil bir ateşkes sağ-
lanması için çağrıda bulundu. ABD’nin 
çekimser oyuna karşılık 15 üye ülkeden 
14’ünün oyuyla kabul edilen bu karara ve 
çağrıya olumlu karşılık verilmesini bekli-
yoruz. BMGK’nın 15 üyesinden biri olarak 
bu kararın alınması içinde gayret göster-
dik. Türkiye olarak, barış ve ateşkesin 
sağlanması girişimlerimizi sürdürüyoruz. 
Ambargonun sona erdirilmesi, Gazze’ye 
temel insani ihtiyaçların ulaştırılması 
için de girişimlerimiz sürüyor. Başta Türk 
Kızılay’ı olmak üzere, yardım örgütlerinin 
örnek bir gayret içinde bölge için seferber 
olduklarını görüyorum. Birçok yardım 
kampanyası düzenlendi. Halkımızın da bu 
yöndeki gayreti ve iştiyakı tüm dünyaya 
örnek olacak bir niteliktedir. Bu vesileyle 
bir kez daha acilen saldırıların durması, 
ateşkesin sağlanması, ambargonun kalk-
ması yönündeki çağrımı dile getiriyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Her fırsatta ifade ediyorum: Demokrasi 
yerelde başlar, siyaset yerelde başlar. Biz, 
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Türkiye’yi bütün şehirleriyle, bütün ilçe-
leriyle, beldeleriyle, köyleriyle hep birlikte 
büyütme sevdasındayız. 28 Mart 2004’te 
milletimiz, 12 büyükşehir, 45 il, 496 ilçe, 
1. 334 belde olmak üzere toplam 1. 887 
birimde emaneti bize teslim etti. Hamdol-
sun, 5 yıl boyunca bu emaneti hakkıyla ta-
şıdık. AK Belediyecilik farkını var olduğu-
muz her yerde milletimizle buluşturduk. 
Mazeret üretmedik, mazeret siyasetinin 
arkasına sığınmadık. Kaynak ürettik, plan-
proje ürettik, hizmet ürettik, eser ürettik 
ve bunları halkımız sunduk. 

Bakınız; şunu lütfen unutmayınız: Şehirler, 
medeniyetin gerçek mekanıdır. Şehirler, 
medeniyetin aynasıdır. Hatta, daha da ileri 
gidiyorum, medeniyetler, onları var eden şe-
hirlerle kaimdir. Medeniyetin kadim değer-
leri, ancak şehirde hayat bulur. İstanbul’u, 
Edirne’yi, Konya’yı, Bursa’yı, Mardin’i, 
Diyarbakır’ı, Erzurum’u, Antalya’yı, İzmir’i 
anlamadan bizim medeniyetimiz anlaşıla-
bilir mi? Bu şehirleri sevmeden bizim me-
deniyetimiz sevilebilir mi? İstanbul başta 
olmak üzere bu şehirlere bakmadan me-
deniyetimizin kadim değerleri görülebilir 
mi? Görev başındaki tüm belediye başkan-
larımız, işte bu ruhla, bu anlayışla hizmet 
ürettiler. Yeniden görev alacak, yeni görev 
üstlenecek arkadaşlarımın da bu ruhla, bu 
felsefeyle hizmet üreteceklerine gönülden 
inanıyorum. Şehirlerimizin ruhunu koru-
yacağız. Şehirlerimizin kaybolan estetiğini, 
kaybolan güzelliklerini, kaybolan tarihini 
gün yüzüne çıkaracağız. Sokak sokak, cad-
de cadde şehirlerimizin her karışına, ayrım 
yapmadan, ayrımcılık yapmadan hizmet 
götüreceğiz. 

Şunu özellikle, altını çizerek ifade etmek 
istiyorum: Hiçbir adayımız, hiçbir aday 
adayımız, listeler açıklandıktan, seçim 
bittikten ve seçildikten sonra rahata erece-
ğini sanmasın. Partimize aday adayı olarak 
çok sayıda müracaat oldu. Aday adayları 
içinde gerçekten çok değerli, çok kabiliyet-
li, çok tecrübeli arkadaşlarımız var. Çoğu 
durumda bunların içinden seçim yapmak-
ta zorlandık. Ancak sonuçta seçime bir 
adayla giriliyor. Bu yüzden aday olamayan 
aday adayı arkadaşlarımızın da seçim ön-
cesi ve seçim sonrası süreçte sorumluluk 
üstlenmeleri, olgun ve katkı veren bir tu-
tum içinde olması büyük önem taşıyor. 

Siyaset uzun soluklu bir uğraştır. Bugün 
aday olamayan arkadaşlarımız, yarın baş-
ka pozisyonlarda değerlendirilebilirler. 
Bu sebeple elbirliği yaparak, dostluk ve 
dayanışma içinde kampanya sürecini bir-
likte sürdürmemiz büyük önem taşıyor. 
Aday olanlar için de seçim öncesi ve seçim 
sonrası aynı gayreti, aynı yüksek tempoyu 
sürdürmek büyük önem taşıyor. 29 Mart 
akşamından itibaren, 5 yıl boyunca, tüm 
arkadaşlarımın, tıpkı seçim öncesinde ol-
duğu gibi, hatta daha da fazla çalışmasını, 
çabalamasını, hizmet ve eser üretmesini 
istiyorum, bekliyorum. Biz sadece diğer 
siyasi partilerle değil, kendimizle de yarış 
içindeyiz. Telefonlar 24 saat açık olacak. 
Belediyenin kapısı, Belediye Başkanımın 
kapısı halkıma, milletime her daim açık 
olacak. Özellikle küçük şehirlerde, ilçe-
lerde, beldelerde, belediye Başkanımın 
uğramadığı, hal hatır sormadığı, ihtiyaçla-
rını sorgulamadığı hane kalmayacak. Tüm 
başkan arkadaşlarım, samimiyetle, tevazu 
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ile, halkla tam iletişim içinde, muhabbet 
içinde, karşılıklı sevgi ve saygı içinde, şeh-
rin efendisi olarak değil, şehrin hizmetkarı 
olarak gönülleri kazanacak. 

Şimdi; bu ruhla, bu anlayışla hizmete talip 
olan ve bizim de uzun incelemeler, istişa-
reler ve araştırmalar sonunda, adaylığına 
karar verdiğimiz arkadaşlarımı sizlere 
açıklamak istiyorum: 

Açıklayacağımız ilk büyükşehrimiz Sam-
sun… 

Samsun, bir çok açıdan Türkiye’nin 
önemli şehirlerinden biridir. Kurtuluş 
Savaşımız’ın meşalesinin yakıldığı, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’ya 
çıktığı kent olan Samsun, Karadeniz’in 
ortasında, sanayisiyle, limanlarıyla, üni-
versitesiyle, turizm potansiyeliyle büyük 
bir şehrimiz. Orta ve Doğu Karadeniz’in 
Ankara ve İstanbul’a açılan kapısı. İşte bu 
büyük ve önemli şehrimizi, gerek hüküme-
timizin yatırımlarıyla, gerek büyükşehir 
belediyemizin hizmetleriyle bambaşka bir 
çehreye kavuşturduk. 

Biliyorsunuz, Samsun’dan başlayan Ka-
radeniz sahil yolunun tamamını bitirdik. 
11 Kilometrelik Samsun çevre yolunu 
tamamlayarak şehir içindeki yoğun tra-
fiği şehir dışına aktardık. Samsun’un 
Ankara ve İstanbul’la bağlantısını en kısa 
zamanda duble yol olarak tamamlıyoruz. 
Samsun-Bafra, Samsun-Kavak yollarını 
tamamladık. Bunlar, Hükümet olarak 
yaptığımız yatırımlardan sadece bazıla-
rı. Büyükşehir Belediyemiz de, 28 Mart 

2004’ten itibaren yerelde Samsun’a yeni 
bir vizyon kazandırdı. 

Bakınız, ülkemiz için, tarihimiz için son de-
rece önemli olan, Kurtuluş Savaşımız’ın ilk 
adımının atıldığı, Bandırma Vapuru’nun 
karaya yanaştığı liman, belediyemiz ve va-
liliğimizin ortak çalışmasıyla adeta hayata 
döndürüldü. Bandırma müze gemisiyle, 
protokol yoluyla burada tarihi canlandır-
dık. 2’inci Bulvar Yolu’nu bitirdik. Samsun, 
sahil kenti olmasına rağmen, denizle bağ-
lantısı kopuk bir şehrimizdi. Kirlilikten, 
atıklardan, çarpık yapılaşmadan dolayı de-
niz kenarında yaşayan Samsunlular adeta 
denizi göremiyorlardı. Sahil yolu ve sahil 
peyzaj çalışmasını bitirdik, Samsun’u, 
Samsunlular’ı denizle buluşturduk. Bu-
gün Samsun’da şehir içinde artık denize 
girilebiliyor. Modern plajlar, Teleferik, sos-
yal tesisler ve arıtma tesisleriyle Samsun’u 
yeniden ele aldık. 17 kilometrelik raylı 
sistem projesinin ihalesini yaptık, inşaat 
çalışmalarına başladık ve inşallah 2 yıl 
içinde de bu projeyi tamamlıyoruz. 106 
milyon Avro bedelle yapacağımız raylı 
sistem, şehir merkezini üniversiteyle bu-
luşturacak. Huzurevi, Balık Hali, Otogar 
inşaatlarını tamamladık, nehir üstüne 
köprüler yaptık, alt ve üst geçitleri bitir-
dik. Atıksu Arıtma Tesisi projemiz için 70 
milyon Avro krediyi temin ettik, ihalesini 
tamamlayıp bu projemize de başlıyoruz. 
Büyükşehir Belediyemiz TOKİ ile birlikte 
Samsun’da 2 bin konut üretti. 

Ş u raya  d i kka t i n i z i  ç e k m e k  i s t i yo -
rum: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanunu’nu çıkardık, dedik ki, Büyükşehir 
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Belediyeleri, yaşlılara evinde bakım hiz-
meti verecek. Bakınız, Samsun Büyükşehir 
Belediyemiz, 350 hanedeki yaşlılarımıza 
örnek bir bakım hizmeti sunuyor. Haftada 
2 kez ekiplerimiz evlere gidiyor, ev temiz-
leniyor, doktor ve hemşirelerimiz sağlık 
kontrollerini yapıyor, aşçılarımız yemek-
leri pişiriyor, bunun dışında ihtiyaçlar 
varsa karşılanıyor ve yaşlıların hayır duası 
alınıyor. Yıl boyunca haftada 2 kez bu uy-
gulama aksatılmadan yapılıyor. Samsun 
Büyükşehir Belediyemiz, 5 yılda 500 mil-
yon TL’lik yatırımı Samsun’a kazandırdı. 
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Yusuf Ziya Yılmaz’ı beş yıldır yürüttüğü 
başarılı çalışmalar sebebiyle kutluyorum. 
Yeni dönemde Samsun’da Yusuf Ziya Yıl-
maz ile yola devam ediyoruz. 

Bir başka Büyükşehrimiz Sakarya…

AK Parti iktidarı döneminde, Sakarya’yı 
Türkiye’nin en büyük 6 ihracat şehrinden 
biri haline getirdik. Sakarya Büyükşehir 
Belediyemiz son 5 yıl içinde önemli yatı-
rımlara imza attı, 567 milyon TL tutarın-
da yatırım gerçekleştirdik. Bakınız, son 
5 yıl içinde Sakarya’da AK Belediyecilik 
olarak neler yaptık? 9 milyon TL’ye mal 
olan katı atık depolama tesisini tamamla-
yarak, vahşi çöp depolamaya son verdik. 
Akyazı ve Hendek’te 14. 5 milyon TL’ye 
mal olan 2 adet yeni atık su arıtma tesisi 
kurduk, içme suyu kaynaklarını koruma 
altına aldık. Yeşil alan miktarını yüzde 
78 oranında, park alanlarını ise 7 kat 
artırdık, bu hizmetler için 15 milyon TL 
harcadık. Hükümetimiz tarafından Bü-
yükşehir belediyemize devredilen 160 bin 

metrekarelik Eski Zirai Donatım Fabrikası 
alanını şehrin en büyük parkı olarak Kent 
Park adıyla halkımızın istifadesine sun-
duk. Sakarya’nın içme suyu kaynağı olan 
Sapanca Gölü, hükümetimizce sağlanan 
4,5 milyon TL’lik kaynakla koruma altına 
alındı. Sakarya’da 2008 yılının yaz mevsi-
minde, yani sadece 4 ay gibi kısa bir süre 
zarfında 40 milyon dolarlık doğalgaz yatı-
rımı gerçekleştirdik, bu sayede toplam hat 
uzunluğunu 1500 kilometreye ulaştırdık 
ve sadece şehir merkezine değil, ilçelere de 
doğalgaz imkanı sağladık. 

Sosyal yardımlar kapsamında 50 bin koli 
erzak dağıtıldı, her yıl 400 bin öğün sıcak 
yemek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 
ulaştırıldı. Adeta bir hastane gibi hizmet 
veren Büyükşehir Belediyemizin Tıp 
Merkezi’nde her yıl ortalama 100 bin ki-
şiye sağlık hizmeti verildi, her yıl 10 bin 
vatandaşımız sağlık taramasından geçi-
rildi. Son 5 yıl içinde tünel geçişli kavşak 
dahil olmak üzere 16 kavşak düzenlemesi, 
15 bin metre yürüyüş yolu, 684 kilometre 
asfalt, 500 bin metrekare kilitli parke, 201 
kilometre yağmursuyu, 524 kilometre 
kanalizasyon çalışmasını tamamladık. 
Sadece bu hizmetler için 140 milyon TL 
harcadık. Sadece 900 metre olan şehir içi 
duble yol uzunluğunu 60 kat artırarak, 
55 kilometreye ulaştırdık, kaldırımlı yol-
ların uzunluğunu ise 16 kat artırarak, 16 
kilometreden 256 kilometreye ulaştırdık. 
Büyükşehir sınırları içindeki köylerimizin 
yüzde 80’ini sıcak asfalta kavuşturduk. 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın 
Aziz Duran’a öncelikle Sakarya’ya verdiği 
hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. 
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Aziz kardeşimiz, gerçekten Sakarya için 
elinden gelen çabayı, çalışmayı ortaya 
koydu. İnanıyorum ki, Sakaryalılar da Aziz 
Duran’ı şükranla anacaktır. Ancak siyaset 
de, belediyecilik de bir bayrak yarışıdır… 
Yeni dönemde yola Zeki Toçoğlu ile devam 
ediyoruz. Evet, Sakarya Büyükşehir Beledi-
ye Başkan adayımız Serdivan Belediye Baş-
kanımız Zeki Toçoğlu’dur. Sakarya’ya ve 
Sakaryalılara hayırlı olmasını diliyorum. 

Bugün adayımızı açıklayacağımız diğer 
Büyükşehir Belediyemiz Bursa. 

Son 5 yılda Bursa’da, gerek Büyükşehir 
Belediyemiz, gerek ilçe belediyeleri eliyle 
önemli yatırımlarımız oldu. Osmanlı’nın 
ilk başkenti, tekstil sektörümüzün kalbi, 
sanayimizin yüz akı Bursa, yıllar yılı ihmal 
edilmiş, kendi kaderine terk edilmişti. Ula-
şımı ayrı bir çile, altyapısı, üstyapısı ayrı 
bir çile haline gelmişti. Bakınız, sadece 
geçtiğimiz 5 yıl içinde Bursa’ya bir met-
ro kazandırdık ve hizmete açtık. Bizden 
önce Bursa’da sadece 4 kavşak vardı, biz 
buna ilave olarak 11 yeni kavşak yaptık. 
Bursalılar’ın hayali olan Hızlı Feribotu 
işletmeye açtık ve Bursa - İstanbul arasını 
75 dakikaya indirdik. Türkiye’nin hatta 
Avrupa’nın en modern, en sağlıklı halle-
rinden biri olan Bursa Kent Hali’ni kısa za-
manda tamamladık, bitirdik, Bursalılar’ın 
hizmetine sunduk. Nilüfer Vadisi’nin 5,5 
kilometrelik bölümünü rekrasyondan 
geçirdik, su yatağını ıslah ettik, spor saha-
larıyla, çocuk oyun alanlarıyla, yürüyüş 
yollarıyla, kafeterya ve otoparklarıyla, şim-
di halkımız en güzel biçimde bu hizmetten 
yararlanıyor. Aynı şekilde, tamamlandı-

ğında Bursalı kardeşlerimiz için büyük bir 
eğlence ve dinlenme alanı olmaya namzet 
Merinos Projemiz devam ediyor. Onu da 
en kısa zamanda tamamlayıp, halkımızın 
hizmetine sunacağız. 

Ben, bugüne kadar ki, hizmetlerinden 
ötürü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız Sayın Hikmet Şahin’e huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum. Kendileri çok başarılı 
işler gerçekleştirdiler, Bursa’yı yüzümü-
zün akı haline getirdiler. Hep söylüyorum, 
başarılı olmak, çalışmak gerek şarttır, ama 
yeter şart değildir. Yaptığımız çalışmalar, 
temayül yoklamaları, milletvekillerimi-
zin görüşleri ve değerlendirmelerimiz 
sonucunda Bursa için belirlediğimiz aday 
Recep Altepe’dir. Bursa’yı, yeni dönemde 
tarihine yaraşır, geleceğine yaraşır bir 
dünya kenti haline getirmek için bayrağı 
Osmangazi Belediye Başkanımız Recep 
Altepe kardeşimiz devralacak. 

Osmangazi’de biz gelinceye kadar, ilçe ol-
duğu dönem boyunca 200 park yapılmıştı, 
biz 205 tane daha yaptık. Osmangazi’de 16 
hizmet binası vardı, buna 36 tane ekledik. 
Sadece 10 spor tesisi vardı, biz buna tam 
31 tane daha ilave ettik. 3 kapalı yüzme 
havuzu, 2 kapalı spor salonu, 1 su kayağı 
tesisi tamamlandı, bitirildi. Sadece 5 tarihi 
mirasımız restore edilmişti, dikkat ediniz, 
135 tarihi – kültürel eser elden geçirilip 
yeniden Bursa’ya kazandırıldı. Osman 
Gazi’nin, Orhan Gazi’nin, 1’inci Murat, 2’nci 
Murat ve Cem Sultan’ın mirası olan Osman 
Gazi ilçemizi, tarihimize yaraşır şekilde 
güzelleştirdik. Osmangazi’nin çehresini de-
ğiştiren Recep Altepe kardeşimiz, şimdi de 
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Bursa’nın geneli için hizmet üretecek. Re-
cep Altepe’ye başarılar diliyor, Bursamız’a 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Bugün, kalan 2 Büyükşehirdeki adayları-
mızı da açıklıyoruz. Biliyorsunuz, kamu 
yatırımları noktasında 81 vilayetimizin 
hiç birini diğerinden ayırmadık. Her ilimi-
ze, her ilçemize hangi partiden olduğuna 
bakmadan hizmet götürdük. Ancak, şunu 
da tüm samimiyetimle ifade etmek istiyo-
rum, AK Partili belediye başkanlarının gö-
rev yaptığı iller, aynı ödeneği almalarına, 
aynı imkanlara sahip olmalarına rağmen, 
diğerleriyle kıyas kabul etmeyecek ölçüde 
hizmet ürettiler. 

Şimdi bu yerel hizmetleri, bu değişimi, bu 
farklı yaklaşımı 2 Büyükşehrimize, İzmir 
ve Eskişehir’e taşımaya talibiz. Ege’nin 
incisi; tarihiyle, kültürüyle, ekonomisiyle 
Türkiye’nin güzel şehri İzmir, inşallah bu 
dönem AK Belediyecilikle tanışacak. Tıp-
kı İstanbul gibi, Ankara, Konya, Kayseri 
gibi, özellikle Antalya gibi güzel İzmir’i 
de yerel ölçekte yeniden imar etmek isti-
yoruz. Bu noktada çok başarılı, tecrübeli, 
İzmirliler’in de “işte bu diyecekleri” bir 
arkadaşımızı AK Belediyecilik hizmet-
lerini İzmir’e taşımak için aday olarak 
gösteriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı adayımız, İzmir’e aşkla, sevdayla, 
coşkuyla, heyecanla hizmet getirecek olan 
kardeşimiz Taha Aksoy’dur. Kendisine 
başarılar diliyor, İzmir’e hayırlı olsun di-
yorum. 

29 Mart’ta AK Belediyecilikle tanışacak bir 
başka ilimiz Eskişehir. 

Eskişehir’e, tecrübesiyle, birikimiyle, 
plan ve projeleriyle hizmet üretecek de-
ğerli bir kardeşimizi aday gösteriyoruz. 
Türkiye’nin tam orta yerinde, kesişme nok-
tasında olan Eskişehir’i yeni baştan imar 
etmek, güzelleştirmek ve hizmet üretmek 
için kollarımızı sıvıyoruz. Eskişehir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın 
Prof. Dr. Hasan Gönen’dir. Eskişehir ve 
Eskişehirliler’e hayırlı olsun. 
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Değerli yol arkadaşlarım, değerli kardeşle-
rim… Yeni bir aday açıklama toplantımızda 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Türkiye’yi aydınlık yarınlara kavuşturma 
mücadelemizde yeni bir dönüm noktası-
na doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 29 
Mart’ta, seçim yoluyla, bir kez daha kendi-

mizi milletimizin nezdinde test etme fırsatı 
bulacağız. 3 Kasım’da milletimiz, emaneti 
AK Parti’nin omuzlarına yükledi. Yaklaşık 
bir buçuk sene sonra, 28 Mart’ta halkımız 
memnuniyetini sandık yoluyla ifade etti ve 
bu kez yerel yönetimlerde AK Parti’yi birin-
ci parti konumuna taşıdı. 

AK Parti Il Belediye Başkan 
Adaylarını Açıklama Toplantısı

Ankara | 22 Ocak 2009 
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22 Temmuz’da yaptıklarımızı ve yapacak-
larımızı milletimizin aynasında bir kez 
daha teste tabii tuttuk. Orada da seçmen-
lerin yüzde 47’sinin AK Parti dediğini, 
AK Parti’nin hizmet kervanına destek 
verdiğini, AK Parti’nin yaptıklarını ve 
yapacaklarını teyit ettiğini gördük. Asla 
şımarmadık… Asla rehavete kapılmadık… 
3 Kasım’dan itibaren her politikamızda, 
her hizmetimizde, her faaliyetimizde, bize 
oy verenlerin değil, onlarla birlikte tüm 
Türkiye’nin, 780 bin kilometrekarenin, 70 
milyonun partisi olduğumuzu gösterdik 
ve bunu ispat ettik. 

Hakkımızda ne tür senaryolar ürettikleri-
ni hepiniz hatırlıyorsunuz… Bize ve par-
timize neleri yakıştırdıklarını, ne iftiralar 
attıklarını, ne tür ithamlarda bulundukla-
rını hepiniz biliyorsunuz. Bizi karalamak, 
bizi hizmetten alıkoymak, bize engeller 
üretmek için hangi yollara tevessül ettik-
lerini hepiniz gördünüz, görüyorsunuz… 
Hamdolsun, hiç birine aldanmadık. Yola 
çıkarken bir sloganımız vardı: Yeter! de-
dik… Yolsuzluklara, yasaklara, yoksulluğa 
yeter dedik. Bu ülkeye biçilen elbiseler 
artık dar geliyor, yeter dedik. Bu ülkenin 
kaderi geri kalmışlık değildir, olamaz, bu 
ülke çok daha iyilerine layık, yeter dedik. 
Devletle milletin arasını açamazsınız, ye-
ter dedik. Bu ülkeyi içine kapatamazsınız, 
bu ülkeyi üçüncü sınıf bir ülke haline geti-
remezsiniz, bu ülkeyi karanlığa mahkum 
edemezsiniz, yeter dedik. “Yeter, söz de 
karar da artık milletindir” dedik. Aradan 
6 yıl geçti ve büyük bir memnuniyetle, 
büyük bir mutlulukla, büyük bir gururla 
ifade ediyorum: Bu sözümüzün arkasında 

kararlılıkla durduk, durmaya da devam 
ediyoruz. 

Şunu bu fırsatla bir kez daha hatırlatmak 
istiyorum: Bizim, millete hizmetten başka 
bir gayemiz yok… Bizim ülkemize hizmet-
ten başka bir derdimiz yok… Bizim vatan-
daşlarımıza hizmetten başka bir hedefimiz 
yok… AK Parti’de bunun dışında bir şey 
arayan boşuna arar, beyhude arar…

Değerli arkadaşlarım…

Son dönemde gündemde olan operas-
yonlarla ilgili birkaç hususu vurgulamak 
istiyorum. Öncelikle şunu herkesin kabul 
etmesi gerekiyor: Türkiye’de kuvvetler ay-
rılığı prensibi geçerlidir ve yargı bağımsız-
dır. Devam eden bir mahkeme süreci var-
dır ve gerçekleşen operasyonlar mahkeme 
kararıyla ve talebiyle gerçekleşmektedir. 
Burada hükümeti ilgilendiren boyut sade-
ce, kolluk kuvvetlerinin yargının görevlen-
dirmesiyle sürecin içerisinde olmasından 
ibarettir. Yürütme organı olarak Hükümet, 
konunun tarafı değildir, yaşanan gelişme-
lerin yönlendiricisi veya karar vericisi de 
değildir. Bir kısım çevrelerin bu süreci hü-
kümetin yönlendirmesi altındaymış gibi 
göstermeye çalışması son derece yanlıştır, 
yargının irade ve işlemlerine saygısızlıktır. 
Bu süreçte kimi siyasetçilerin hükümeti 
taraf gibi gösterecek yaklaşımlar içine gir-
mesini kabul etmemiz mümkün değildir. 
Ne kimse kendisini devam eden davada 
avukat gibi görmelidir, ne de hükümeti 
savcı konumunda göstermeye çalışmalı-
dır. Devam eden bir yargılamayla ilgili ola-
rak görüş ve yorumda bulunmak, insan-
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ları suçlu veya suçsuz ilan etmek açık bir 
hukuksuzluktur, ciddi bir suçtur. Özellikle 
medyada yargısız infaz görüntüsü veren 
haber ve yorumların çıkmasını son derece 
yanlış buluyorum. İnsanların şahsiyetleri-
nin korunması, herkesin öncelikli hassasi-
yeti olmalıdır. 

Bir çok vesileyle ifade ettiğim gibi huku-
kun temel ilkelerinden biri, “aksi ispat 
edilene kadar herkesin masum kabul 
edilmesi gerektiği”, yargılama bitene ka-
dar kimsenin suçlanamayacağı, suçlu gibi 
ilan edilemeyeceğidir. Herkes yargılama 
süreçlerine saygılı olmalı, insanların şah-
siyetlerini incitici, tahkir ve tezyif edici 
ifadelerden şiddetle kaçınmalıdır. Ayrıca 
önemli olan ve daha önce vurguladığım bir 
husus da, kişilerin hatalarının kurumları 
bağlamayacağı, güvenlik kuvvetlerimizin 
manevi şahsiyetini zedeleyecek yorum 
ve değerlendirmelerden kaçınılması ge-
rektiğidir. Türkiye köklü tarihe ve tecrü-
beye sahip bir hukuk devletidir. Kurum 
ve kurallar işlemektedir. Hukuki sürecin 
işlemesini herkes sağduyu ve metanetle 
karşılamalı, gelişmeleri hassasiyetle izle-
melidir. Kimse, hukukun işlemesini bir 
sorun olarak takdim etmemeli, bunu bir 
gerginlik vesilesi haline getirmemelidir. 
Biz, hükümet olarak gelişmeleri hukukun 
ve anayasanın belirlediği pozisyonda kala-
rak izlemeye devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim…

Şu 6 yılda Türkiye’nin nereden nereye 
geldiğini lütfen iyi görelim, iyi değerlen-
direlim… Şu 5 yılda, AK Partili belediye 

başkanlarının görev yaptığı illerimizin, 
ilçelerimizin, beldelerimizin nereden 
nereye geldiğini iyi görelim. Türkiye’nin, 
6 yıl önce dünyadan nasıl göründüğünü, 
dünyada nasıl algılandığını; bugün ise 
dünyanın neresinde olduğunu, dünya si-
yasetinde nasıl bir ağırlık sahibi olduğunu 
lütfen iyi anlayalım. 

Son 6 yıla kadar Türkiye, kendi iç siyasi 
meselelerinden, kendi iç siyasi gerilimin-
den, ekonomik sorunlarından kurtulup 
da, yanıbaşında neler olup bittiğini, bölge-
sinde ne gelişmeler olduğunu göremiyor-
du bile. Bugün ise Türkiye Avrupa Birliği 
ile katılım müzakerelerini sürdürüyor. Bu-
gün Türkiye bölgesel meselelerde ağırlığı-
nı koyuyor. Bugün Türkiye, Balkanlar’da, 
Kaf kaslar ’da, Ortadoğu’da barış için, 
huzur için, refah için etkin mücadele veri-
yor. Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin bir üyesi olarak bugün dünya 
barışına katkı sağlıyor. Türkiye, dünya 
üzerindeki hemen her ülkeyle ticari ilişki-
lerini geliştiriyor, tam 127,5 milyar dolar 
ihracat yapıyor, 15 milyar dolar uluslara-
rası yatırım çekiyor. Dünyanın en büyük 
17’inci, Avrupa’nın en büyük 6’ıncı eko-
nomisi olarak geleceğe güvenle bakıyor, 
umutla bakıyor. İşte Türkiye’nin bugün 
ulaştığı yer budur. 

Türkiye’yi, dışarıdaki imajına denk düşe-
cek, dünya üzerindeki ağırlıyla örtüştüre-
cek şekilde içerde de her açıdan yeniden 
inşa ediyoruz, yeniden imar ediyoruz. Eği-
tim, sağlık, adalet ve emniyet başta olmak 
üzere, Türkiye’yi sağlam temeller üzerinde 
geleceğe hazırlıyoruz. Yıllarca ihmal edil-
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miş meseleleri gündeme taşıyoruz ve karar-
lılıkla çözüme kavuşturuyoruz. Türkiye’yi, 
muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasını 
engelleyecek her türlü ayak bağından, her 
türlü prangadan kurtardık, kurtarıyoruz. 
Çetelere, mafyaya, karanlık odaklara asla 
göz yummadık, asla göz yummuyoruz, 
taviz vermiyoruz. Temiz toplum, şeffaf yö-
netim için mutlak şart, hukuk devleti anla-
yışının tam anlamıyla hakim olması, huku-
kun sağlıklı bir şekilde işlemesidir. Avrupa 
Birliği’yle katılım müzakerelerini sürdüren 
Türkiye’nin demokratik standartlarını 
yükseltmesini çok önemsiyoruz. Bu minval 
üzere yolumuza devam edecek, Türkiye’yi 
çok daha büyük hedeflerle inşallah tanıştı-
racak, buluşturacağız. 

Değerli kardeşlerim…

Konuşmamın başında da ifade ettiğim 
gibi, 29 Mart’ta bir kez daha milletimizin 
tercihine ve iradesine başvuracağız. Bizim 
hedefimiz, mevcut belediyelere yenilerini 
eklemek ve AK belediyecilik hizmetle-
riyle Türkiye’nin daha geniş bir kesimini 
tanıştırabilmektir. 28 Mart 2004 seçim-
leri öncesinde, belediyeciliğin uzmanı 
olduğumuzu, ustası olduğumuzu, erbabı 
olduğumuzu ifade ettik. Şu 5 yıllık süreçte 
de halkımıza bunu ispat ettik. Türkiye’de 
belediyecilik standartlarını, yerel hizmet 
standartlarını çok çok yükseklere taşıdık. 

Türkiye genelinde bütün büyükşehirle-
rimiz, şehirlerimiz, ilçe ve beldelerimiz, 
nüfusları oranında imkanlara sahipler. 
Hükümet olarak belediyeler arasında 
asla bir ayrım yapmadık. Ancak, işi bilen, 

kendini hizmete adamış, millete aşkla, 
sevdayla hizmet üreten AK Partili bele-
diyelerle diğerleri arasındaki fark apaçık 
ortaya çıkıyor. Hangi birimde görev aldıy-
sak, geçmişiyle kıyaslanamayacak ölçü-
de hizmetler, yatırımlar ortaya koyduk. 
Hangi belediyede iş başı yaptıysak, çıtayı 
yükseklere taşıdık. Hangi şehrimizde hiz-
mete talip olduysak, o şehrimizi geçmişin 
sorunlarından kurtarıp, geleceğe umutla 
bakar hale getirdik. İşte 29 Mart’ta, yerel 
hizmet ürettiğimiz birimleri kat kat artırıp 
yolumuza devam edeceğiz. 

Türkiye genelinde sadece ve sadece hiz-
metlerimizi anlatacağız. Bütün belediye 
başkan adaylarımızdan ricam da budur. 
Geçmişi kötülemek, enkaz edebiyatı yap-
mak, “Cek-cak” larla, “yapacağız-edeceğiz” 
şeklinde konuşmak bizim tarzımız değil. 
Biz eserlerimizle konuşacağız. Biz ürettik-
lerimizle konuşacağız. Biz, ulaşılabilir, ma-
kul, gerçekleşebilir planlarımızla, proje-
lerimizle, programlarımızla konuşacağız. 
Biz ülke genelinde sadece hizmetlerimizle 
konuşacağız. İnanıyorum ki, milletim de 
ak ile karayı görecek ve tercihini buna göre 
yapacaktır. 

Değerli yol arkadaşlarım, değerli kardeş-
lerim…

Şimdi sizlere, adaylığını kesinleştirdiği-
miz arkadaşlarımızı açıklamak istiyorum. 
Biliyorsunuz Mersin, Akdeniz’de hızla 
büyüyen bir kentimiz. Yoğun biçimde göç 
alması nedeniyle Mersin her alanda di-
namik, üretken, aktif bir yapı sergilemek 
zorunda. Halkımızın günlük yaşamını 
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kolaylaştıracak yatırımlara hız vermek, te-
mel hizmetleri aksatmamak zorunda. Be-
lediye, ihtiyaçların peşinden koşmamalı, 
ihtiyaçları öngörerek yatırımları önceden 
planlamalı. Mersin’in başta ticaret ve tu-
rizm olmak üzere tüm potansiyellerini ha-
rekete geçirmek noktasında önemli kamu 
yatırımlarımız oldu. 

2003-2009 yılları arasında Mersin’e tam 
2 bin 418 derslik kazandırdık. Aynı dö-
nemde okullarımıza 10 bin 227 bilgisayar 
gönderdik. Mersin’e 7 genel lise, 12 Ana-
dolu Lisesi, 35 Meslek Lisesi, 1 Anadolu 
Denizcilik Meslek Lisesi yaptık. Mersin 
Üniversitesi bünyesinde 3 Yüksekokul, 
4 Meslek Yüksekokulu, 6 Araştırma ve 
Uygulama Merkezi ve Mersin Teknoloji 
Geliştirme Bölgesini kurduk. 2003-2009 
yılları arasında şartlı nakit transferinden 
31 bin 457 öğrenciye 6. 9 milyon TL yar-
dım yaptık. Mersin’de 1 milyon 652 bin öğ-
rencimize 17. 2 milyon adet ücretsiz ders 
kitabı dağıttık. Sağlık noktasında Mersin’e 
yine önemli yatırımlarımız oldu. Hükü-
metimiz döneminde sağlık hizmetleri için 
Mersin’e 99 milyon TL harcadık. 255 yatak 
kapasiteli 3 adet hastaneyi, 1 adet Sağlık 
Meslek Lisesini ve 13 adet Sağlık Ocağını 
Mersin’e kazandırdık. Ayrıca, 450 Yataklı 
2 adet Devlet Hastanesini de önümüzdeki 
dönemde Mersin’e kazandırıyoruz. 

Mersin’de çiftçi kardeşlerimizi de yalnız 
bırakmadık. 2002 yılında 29. 2 milyon TL 
toplam destek alan çiftçi kardeşlerim 2008 
yılında 63. 3 milyon TL toplam destek aldı-
lar. 2003–2008 Yıllarında Mersin’e Toplam 
310 milyon TL tarımsal destek verdik. 23.3 

Milyon TL mazot desteğini, 10. 8 milyon 
TL kimyevi gübre desteğini de çiftçimize 
sağladık. Biz geldiğimizde 979 bin TL olan 
prim desteklerini 2008 yılında 11. 3 mil-
yon TL’ye çıkardık. Hayvancılık destekleri-
ni, tam 49 kat artırdık, 16. 4 milyon TL’ye 
çıkardık. Mersin’e 2003-2008 döneminde 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 
Müdürlüğümüz tarafından toplam 102 
milyon TL kaynak aktardık. Aynı dönem-
de 62 bin ton kömürü ihtiyaç sahiplerine 
dağıttık. KÖY-DES projesi kapsamında top-
lam 68 milyon TL yatırım yaptık. 526 üni-
temizin içme suyu sıkıntısına son verdik. 

Mersin – Antalya karayolunun ne durumda 
olduğunu hepiniz iyi biliyorsunuz. Saatler-
ce süren, tehlikeli virajlarla dolu bu yolu 
yapacağız dedik, ilk kazmayı vurduk ve 
yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Şu 
ana kadar 9 tünelin ihalesini de gerçekleş-
tirdik ve 2 tüneli de tamamladık. Tarsus’a 
uluslararası çapta ve tüm Çukurova’ya 
hizmet verecek havalimanı yapımı için 
çalışmalarımız sürüyor. Kozanlı Ceyhan 
sahil şeridini, turizmin hizmetine sunmak 
üzere projelendirdik ve ihalesini yaptık. 
TOKİ kapsamında Mersin’e 3 bin 252 
konut kazandırdık, 357 konutun inşaatı 
devam ediyor. TOKİ’nin tüm projeleri ta-
mamlandığında Mersin’e 6 bin 708 konut 
kazandırmış olacağız. 

Türkiye’nin hem ticaret, hem de turizm 
noktasında dünyaya açılan kapılarından 
biri olan Mersin’i şimdi AK Belediyecilikle 
tanıştırmak istiyoruz. Tıpkı batısında-
ki Antalya ve doğusundaki Adana gibi 
Mersin’i de bu dönemde yerel yönetimdeki 
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hizmetlerimizle buluşturmak istiyoruz. 
Mersin’i bir dünya kenti haline getirecek, 
alt yapı ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılaya-
cak, kaynakları etkin olarak kullanacak, 
Mersin’in zenginliğini tüm Mersinliler’e 
sunacak bir yerel idare anlayışını Mersin’e 
taşımayı hedefliyoruz. Mersin Büyükşe-
hir Belediye Başkanı adayımız Mustafa 
Eyiceoğlu’dur. Önceki dönem milletvekili 
olan Eyiceoğlu daha önce Gülnar belediye 
başkanıydı. Hem genel siyaseti, hem yerel 
yöneticiliği tecrübe eden değerli bir arka-
daşımızdır. Eyiceoğlu’nun bu tecrübesi, 
merkezi yönetim ile yerel yönetim arasın-
da daha iyi bir uyum ve koordinasyonun 
gerçekleşmesini sağlayacaktır. Kendisine 
şimdiden başarılar diliyor, Mersin’e hayırlı 
olsun diyorum.
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Değerli yol arkadaşlarım, değerli kardeşle-
rim, hanımefendiler, beyefendiler… Aday 
açıklama toplantımızda sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor, toplantımızın 
hayırlı olmasını diliyorum. Trabzon’daki 
kardeşlerimle birlikte, Diyarbakır’dan, 
Artvin’den, Gümüşhane’den, Ordu’dan, 
Sinop’tan, Ardahan’dan gelen kardeşlerimi 
de sevgiyle selamlıyorum. 

AK Parti’yi kurduğumuz 14 Ağustos 2001 
tarihinin üzerinden yaklaşık 7,5 yıl gibi 
bir zaman geçti. Kurulduktan 15 ay son-
ra, 3 Kasım 2002’de girdiğimiz ilk genel 
seçimlerden birinci parti olarak çıktık. 
28 Mart 2004’te yapılan yerel seçimlerde 
yüzde 41 oya ulaştık. 22 Temmuz 2007’de 
milletimiz yaptıklarımızı takdir etti, her 
iki kişiden biri partimize oy vererek, yüz-

AK Parti Il Teşkilatı ile Toplantı

Trabzon | 23 Ocak 2009 
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de 47 ile yine tek başımıza iktidar olma 
sorumluluğunu bize yükledi. Aynı şekilde, 
16 büyükşehir belediyesinin 12’sinde mil-
letimiz AK Parti’yi yönetime taşıdı. Bunun 
yanında 45 il, 496 ilçe, 1. 334 belde olmak 
üzere toplam 1. 887 birimde emaneti tes-
lim aldık. Tabii, 2004 yerel seçimleri, par-
timizin girdiği ilk yerel seçimdi. Milletimiz 
AK Parti’yi kısa bir zamanda test etme, 
izleme imkânına sahip olmuştu. Şimdi, o 
sürenin üzerine yerel yönetimlerde geçen 
beş yıllık bir tecrübeyi, başarıyı, hizmetleri 
ilave ediyoruz. 

Daha büyük bir birikimle, tecrübeyle yeni 
bir seçim sürecine giriyoruz. İnanıyorum 
ki, AK Parti olarak 22 Temmuz akşamı 
yaşadığımız haklı gururu, 29 Mart akşamı 
tekrar yaşayacak, milletimizle tek yürek 
olarak “durmak yok, hizmete devam” di-
yeceğiz. Benim partime olan, sizlere olan 
inancım tamdır. Milletime güvenim tam-
dır. Türkiye’ye olan inancım ve güvenim 
tamdır. Biliyor ve inanıyorum ki, Türkiye 
de bize güveniyor, Türkiye de bize inanı-
yor. Yüreğinde kalkınma heyecanı, Tür-
kiye sevdası olan her vatandaşımın kalbi 
bizimle birlikte çarpıyor. Biz, 70 milyon 
insanımızın desteğini arkamızda hissedi-
yoruz. Bizi güçlü kılan, başımızı dik tutan, 
yorulmadan, bıkmadan, usanmadan hiz-
met üretmemize vesile olan da bu inanç, 
bu sinerji, bu karşılıklı güvendir. 

Değerli arkadaşlar…

Yola çıkarken en büyük gayemiz milleti-
mize hizmet etmek, Türkiye’nin kaybettiği 
on yılları yeniden milletimize, ülkemize 

kazandırmak oldu. Bunu yaparken tek pa-
rolamız vardı: Türkiye’yi bir uçtan bir uca 
adaletle kalkındırmak, adaletle büyütmek, 
çağdaş yaşam standartlarına kavuştur-
mak… Hiçbir ideolojinin, hiçbir kamplaş-
manın, hiçbir kutuplaşmanın içinde yer 
almadık, Türkiye’nin bütün renklerini, bü-
tün farklılıklarını aynı hassasiyetle kucak-
lamanın gayreti içinde olduk. Türkiye’yi 
sağ- sol diye ikiye ayıran siyasetin devamı 
olmayı kesin bir dille reddettik. İhtilafları 
değil, ittifak noktalarımızı güçlendirme-
nin peşinde olduk. Türkiye’yi bir olmaya, 
iri olmaya, diri olmaya kanalize ettik, 
bütün sorunlarımızı toplumsal uzlaşma 
ile çözüme kavuşturmaya özen gösterdik. 
Ülkemize ayak bağı olan siyaseti bertaraf 
ettik, statükodan yana değil, değişim ve 
dönüşümden yana olduk. Popülizme, de-
magojiye, hamasete pirim vermedik. 

Birçok alanda ilklere imza attık, siyasetin 
ezberini bozduk. Aynı anda hem işçinin, 
hem işverenin, hem yoksulun hem zengi-
nin hükümeti olunabileceğini ispatladık. 
Milletimizin artık inancını yitirdiği, “ne 
yapalım, alnımızın yazısı kara imiş” diye 
karamsarlığa kapıldığı bir noktada, bizler 
Türkiye’nin makûs talihini değiştirdik. 
AK Parti olarak, AK Belediyecilik olarak, 
Türkiye’yi, insanımızın gönlü gibi AK, alnı 
gibi AK bir yönetim anlayışıyla tanıştırdık. 
Hükümette ve yerel yönetimlerde sergi-
lediğimiz performansla, elde ettiğimiz 
tarihi başarılarla, inanılmaz rekorlarla 
Türkiye’yi büyüttük, geliştirdik, kalkındır-
dık; Türkiye’ye yeni hedefler, yeni ufuklar 
çizdik. Her geçen gün küçülen, derin bir 
girdaba hapsolan ülkemizi, bu girdap-
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tan, girdiği karanlık tünelden çıkardık. 
Türkiye’nin umutlarını artırdık, hedefle-
rini büyüttük, geleceğe güvenle bakan bir 
ülke haline getirdik. Türkiye’yi dünyaya 
açtık, dünyayı Türkiye’ye açtık, ülkemizi 
uluslararası toplumun saygın ve etkin bir 
üyesi haline getirdik. 

Değerli kardeşlerim…

Şunu büyük bir onurla, gururla ifade 
ediyorum: Bugünkü Türkiye, sizin gayret-
lerinizle, sizin çabalarınızla ortaya çıktı. 
Bugünkü Türkiye sizin eserinizdir, aziz 
milletimizin eseridir. Milletvekillerimizle, 
il ve ilçe başkanlıklarımızla, kadın kolla-
rımızla, gençlik kollarımızla, teşkilatları-
mızda görev alan her bir arkadaşımızla bu 
Türkiye tablosu sizindir. Bu Türkiye’nin 
mimarı milletin gücünü arkasına alan 
AK Parti’dir. Başkalarının enerjisinin tü-
kendiği yerde, başkalarının hayallerinin 
ulaşamadığı noktada AK Parti olarak, biz-
ler yolculuğumuza başladık. Cumhuriyet 
tarihinin en büyük projelerinin, en büyük 
yatırımlarının altına imza attık. 

Bakın işte Karadeniz Sahil Yolu bu proje-
lerden biri… Karadeniz Sahil Yolu, Kara-
yolları Genel Müdürlüğümüzün Cumhu-
riyet tarihinde gerçekleştirdiği en büyük 
proje. Samsun’dan başlayıp Sarp Sınır 
Kapısı’na kadar uzanan bu duble yol tam 
542 kilometre uzunluğunda. 1987 yılında 
bu büyük projede ilk ihale yapıldı, ilk kaz-
ma vuruldu. O günden bizim hükümetimi-
ze kadar tam 12 hükümet geldi geçti. 16 
yılda sadece 220 kilometre yol yapıldı. Biz 
ise sadece 4 yılda 316 kilometre yol yaptık, 

projeyi tamamladık. Eğer proje eski hızıyla 
devam etseydi, yani AK Parti iktidarı da 
kendisinden önceki hükümetler gibi yılda 
sadece 14 kilometre yol yapsaydı, bu proje 
ancak 2024 yılında bitecekti. Samsun 17 
yıl kaybedecekti. Ordu 17 yıl kaybedecekti. 
Giresun 17 yıl kaybedecekti. Trabzon 17 
yıl kaybedecekti. Rize 17 yıl kaybedecekti. 
Artvin 17 yıl kaybedecekti… Bütün bir 
Karadeniz Bölgemiz, bütün Karadenizli 
vatandaşlarımız 17 yıl kaybedecekti. Tür-
kiye senelerini kaybedecekti… İnsanımız 
yollarda, trafik kazalarında sevdiklerini, 
akrabalarını kaybedecekti. 

Sadece, Karadeniz Sahil Yolu’nu tamamla-
mak suretiyle medeniyet yolculuğumuz-
da, kalkınma yolculuğumuzda 17 yıl öne 
geçtik. Buna 14 yıllık Bolu Tüneli’ni ek-
leyin. Buna, hızlı adımlarla çalışmalarını 
yürüttüğümüz 148 yıllık MARMARAY’ı 
ekleyin. Buna 8 yıllık Mavi Akım’ı ekle-
yin. Buna Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru hattı 
projesini ekleyin. İşte sadece bu projelerle, 
sadece bu yatırımlarla bile Türkiye’nin AK 
Parti iktidarıyla birlikte ne kadar zaman 
kazandığını görürsünüz. 

Bakınız, biz işbaşına gelinceye kadar, 
Karadeniz’in potansiyeli yeterince kulla-
nılamıyordu. AK Parti iktidarıyla birlikte 
Karadeniz uluslararası bir öneme kavuştu, 
çok önemli bir stratejik merkez haline dö-
nüştü. Türkiye’nin en büyük yatırımları-
nın merkezi oldu. Göreceksiniz, Karadeniz 
sahil yolu ile bu bölgemiz çok daha büyük 
bir ekonomik merkez olacak, olmaya da 
başladı. Bu süreçte hangi ilimiz şehircilik 
bakımından gerekli yatırımları yapar, ge-
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leceğe hazırlanırsa, turizmden, ekonomik 
yatırımlardan, istihdamdan en büyük 
payı alacaktır. Trabzon’un bu yarıştan geri 
kalmaması, çok önemli. Zira biz Trabzon’u 
çok büyük bir önem veriyoruz. 

Değerli hemşerilerim…

Şimdi yeni bir sürece, yeni bir döneme 
adım atıyor, zorlu bir maratona başlıyoruz. 
29 Mart’taki yerel seçimlere yaklaşık 2 ay 
gibi kısa bir süre kaldı. Bizler de, belli bir 
takvim, belli bir plan ve program dahilin-
de çalışmalarımızı yürütüyor, büyükşe-
hirlerde, illerde, ilçelerde ve beldelerdeki 
adaylarımızı, açıklıyoruz. Geçen hafta, 
Trabzon Belediye Başkan adayımızı, hem 
sizlere, hem de kamuoyuna duyurduk. 
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon’un 
evladı olarak, bu seçimlerde partimizin 
adayı oldu. Orhan kardeşim, geçmişte çok 
önemli işlerin altına imza attı, son olarak 
da Sağlık Bakanlığı’nda Müsteşar olarak 
görev üstlendi, sağlık alanında gerçekleş-
tirdiğimiz reformlara ciddi katkılar sağla-
dı. Bundan sonra bütün enerjisini, bütün 
birikimini Trabzon’a hizmet etmek için 
kullanacak. 29 Mart’tan sonra Trabzonlu 
hemşerilerimizin desteğiyle, Trabzon’un 
ufkunu açacak, Trabzon’u yeniden imar 
edecek. Benim Sayın Gümrükçüoğlu’na 
güvenim tamdır, inanıyorum ki o da bizim 
yüzümüzü, Trabzonlu hemşerilerimizin 
yüzünü kara çıkarmayacak. 

Biliyorsunuz, 2004 seçimlerinde Trabzon’u 
kıl payı gibi bir farkla kaybettik. Şimdi bu 
kıl payını bir kenara bırakıp, büyük bir 
farkla, aslan payıyla Trabzon’u almamız la-

zım. İnanıyorum ki, 29 Mart’ta, Trabzon’da 
gecikmiş bir vuslat olacak, gecikmiş bir bu-
luşma cereyan edecek. AK Parti Trabzon’a, 
Trabzon Ak Belediyeciliğe kavuşacak. 
Milletimizle el birliği yaparak, Trabzon’u 
ve ilçelerini AK Parti belediyeciliğinin 
hizmet farkıyla, yatırım farkıyla tekrar 
buluşturacağız. Hizmet aşkıyla yanıp tutu-
şan, merkez-yerel uyumunun avantajlarını 
sergileyen başkanlarla tanıştıracağız. Mer-
kezi hükümet olarak Trabzon’a yaptığımız 
yatırımları, Trabzon’a kazandırdığımız 
eserleri, 30 Mart’tan itibaren yerel ölçekte 
Trabzonlu kardeşlerime, hemşerilerime 
kazandırmaya devam edeceğiz. 

Değerli hemşerilerim, değerli yol arkadaş-
larım…

Bu süreçte teşkilatlarımıza, kadın kolla-
rımıza, gençlik kollarımıza çok büyük 
görevler düşüyor. Şimdi zaman, kapı kapı 
dolaşıp, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı 
milletimize anlatma zamanıdır. Bu süreçte 
demokrasi adabına yakışmayan davra-
nışlara, tahriklere, karalama kampanya-
larına maruz kalabilirsiniz. Siz onlara 
aldırmayacaksınız, AK Parti farkını ortaya 
koyacaksınız. Biz “Barış içinde yarış” pa-
rolasıyla yola çıkıyoruz ve bu centilmence 
tavrımızı seçim sonuna kadar götüreceğiz. 
Kimseyi kötülemeyeceğiz, başkalarının 
neler yapmadıklarını değil, kendimizin ne 
yaptığını, neler yapacağımızı anlatacağız. 
Sağduyuyla, aklıselimle, hoşgörüyle hare-
ket edeceğiz. 

Bakınız, bizler bugüne kadar asla milleti-
mize tepeden bakmadık. Sizler de AK Parti 
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kimliğine yakışanı yapacak, asla millete 
tepeden bakmayacaksınız. Şunu unutma-
yın: Biz, sadece mevcut belediyelerimizi 
kazanmak amacıyla değil, insanlarımızı 
kazanmak, gönülleri kazanmak, hizmet 
üretmek, iş üretmek, değer üretmek, yeni 
yatırım imkânları üretmek amacıyla yola 
çıktık, aynı anlayışla yolculuğumuza de-
vam ediyoruz. 

Burada adaylık kısmet olmayan aday 
adaylarımızdan da özellikle ricada bulu-
nuyorum. Siyaset hizmet işidir, hizmet 
yarışıdır. Siyaset uzun soluklu bir uğraştır. 
Millete hizmetin adresi sadece milletve-
killiği, sadece belediye başkanlığı değildir. 
Onun için burada gereksiz dargınlıkları, 
küskünlükleri bir kenara koymamız, el 
birliği, gönül birliği içinde çalışmamız la-
zım. Gücümüzü, enerjimizi tek bir hedefe 
yöneltmemiz, milletimizin takdirine layık 
olabilmek için güç birliği yapmamız lazım. 
Aynı şekilde, başkanlarımız, başkan aday-
larımız da bu süreçte çok dikkatli, çok titiz 
olmalılar. 

Her zaman söylüyorum, yine ifade ediyo-
rum: Benim her bir başkanım, cep telefonu 
24 saat açık, belediyesinin, belediyedeki 
odasının kapısı vatandaşa her zaman 
açık, her an, her saniye hizmetin peşinde 
koşan başkanlar olacak. Benim belediye 
başkanım önce halkıyla barışık olacak. 
Kapı kapı, ev ev dolaşacak, hatta vatandaşı 
kendi evine davet edecek. Nerede aç, nere-
de garip, nerede ihtiyaç sahibi var, tespit 
edecek, onların hamisi olacak. Yoksula da, 
zengine de eşit mesafede olacak. Her bir 
başkanımın, beldesine, ilçesine, iline dair 

projesi olacak, planı olacak. Şehrinin, her 
bir sokağının meselelerini kendi meselesi 
olarak görecek ve bunu çözmek için gayret 
edecek. 

Gittiğim bazı şehirlerde, ilçelerde görüyo-
rum, tek tek, hane hane hangi evde kimin 
oturduğunu, durumunun ne olduğunu 
biliyor, o vatandaşım için belediye olarak 
neler yapıldığını sıralıyor. Benim bütün 
başkanlarda, başkan adaylarında görmek 
istediğim özelliklerden biri de doğrusu bu 
yakınlıktır, bu mesafedir, bu samimiyettir, 
bu gayrettir. Halkımıza bu kadar yakın 
olursanız, onların derdini kendi derdiniz 
sayarsanız, sorunlarına çözüm üretmek 
için samimi çaba harcarsanız, inanıyorum 
ki, bu dayanışma o ildeki, o ilçedeki, o 
beldedeki halkın güvenini çok daha fazla 
kazanmaya vesile olacaktır. Planlarımız, 
projelerimiz, yaptıklarımız ve yapacakları-
mız ortada… Boş vaatlerle, ham hayallerle 
değil, somut projelerle halkımızın karşısı-
na çıkıyoruz, çıkmalıyız. 

Sevgili hemşerilerim…

Biliyorsunuz bugün Trabzon’da görkemli 
bir açılış gerçekleştirdik. Trabzonumuz’un 
çehresini değiştiren Zağnos Gecekondu 
Dönüşümü ve Rekreasyon Projesi’ni haya-
ta geçirdik. Akçaabat’ta tamamlanan 399 
konutun anahtar teslimini yaptık. Eğitim, 
sağlık, spor, yol gibi hizmet alanlarında 
44 tesisin, yatırımın, hizmetin açılışını 
yaptık. Trabzon’a, 2003 yılı başından beri 
yaptığımız yatırımların tutarı 2,6 mil-
yar lirayı geçiyor. Bütün bu yatırımların 
Trabzon’a hayırlı olmasını diliyorum. Ta-
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bii, Trabzon’a kazandırdıklarımız bugün 
açılışını yaptıklarımızdan ibaret değil. 
Hepsini öyle bir çırpıda sıralamak da 
mümkün değil. Ben burada sadece bir kıs-
mını sizlere aktarmak istiyorum. 

Göreve geldiğimiz tarihte Trabzon’un EĞİ-
TİM alanında çok ciddi açıkları vardı, bu 
açığı kapatmak amacıyla 2003–2009 yıl-
ları arasında 1. 615 dersliği Trabzon’a ka-
zandırdık. Aynı dönemde 23 liseyi hizmete 
sunduk ve okullarımıza 8 bin 839 bilgisa-
yar gönderdik. Okul öncesi eğitimde 2003 
yılında okullaşma oranı sadece yüzde 6,5 
iken 2009 yılında bu oran yüzde 59’a yük-
seldi. Trabzon’da 727 bin 665 öğrencimize 
7 milyon 545 bin adet ücretsiz ders kitabı 
dağıttık. 2003–2009 yılları arasında şartlı 
nakit transferinden 39 bin 505 öğrencimi-
ze 11. 6 milyon TL’lik yardım yaptık. Üni-
versitemize 6 yeni fakülte, 1 meslek yük-
sek okulu, devlet konservatuarı kurduk. 
TEKNOKENT’in binası tamamlanmak 
üzere, onun da açılışını en kısa sürede ya-
pacağız. Trabzon’da yüksek öğrenim yur-
du kapasitesini 5 bin 348 yatağa çıkardık. 
Şimdi, Yomra’da, Karadeniz Teknik Üni-
versitesi Kampüsü’nde ve Beşikdüzü’nde 
olmak üzere 500’er yatak kapasiteli 3 yeni 
yurdu da Trabzon’a kazandırıyoruz. 

Sağlık alanındaki yatırımlarda çok büyük 
aksaklıklar, ihmaller vardı. Hükümetimiz-
den önce 3 hastanenin, Numune Hastanesi 
ek binasının ve 5 adet sağlık ocağının ya-
pımına başlanmıştı, işler ağır ilerliyordu, 
bunları hızlandırarak bitirdik, hizmete 
açtık. Bunların içinde yapımına 1995’de 
başlanan projeler var. 3 adet hastane ek 

binası ve 6 sağlık ocağının yapımına da 
biz başladık, biz tamamladık. Biliyor-
sunuz bugün Ahi Evren Kalp ve Damar 
Cerrahisi Hastanesinin açılışını yaptık. 
Bu hastanemiz, sadece Trabzon için değil 
tüm bölge için büyük anlam ifade ediyor. 
Yine Trabzon’u bir sağlık merkezine dö-
nüştürecek girişimlerimiz oldu. Tıp Fakül-
tesi Farabi ek binası için 18,5 milyon dolar 
harcadık ve hizmete açtık. Diş Hekimliği 
Fakültesini Trabzon’a kazandırdık. Eczacı-
lık Fakültemizi de kurduk, inşallah binası 
tamamlanarak o da yakında hizmet ver-
meye başlayacak. Yatırım, bakım-onarım, 
donanım işleri için Trabzon’da 99 milyon 
TL harcadık. 400 Yataklı Trabzon Bölge 
Hastanesi, 200 Yataklı Trabzon Akçaabat 
Devlet Hastanesi ve 3 adet sağlık ocağının 
yapımını da tüm hızıyla sürdürüyoruz. 

Tarımsal alanda da yıllarca ihmal edilen 
Trabzonlu çiftçilerimize büyük imkânlar, 
büyük fırsatlar sağladık. 2002 yılında 
yalnızca 9 milyon TL toplam destek alan 
çiftçi kardeşlerim 2008 yılında 41,8 mil-
yon TL toplam destek aldılar. 2003–2008 
yıllarında Trabzon’a toplam 175 milyon 
TL tarımsal destek verdik. 6,5 milyon TL 
mazot desteğini, 2,7 milyon TL kimyevi 
gübre desteğini de çiftçimize sağladık. 

Ulaştırma hizmetleri için bakanlığımız 
bütçesinden Trabzon için tam 1 milyar 
316 milyon TL ödenek ayırdık. 2002 yı-
lında Trabzon’da sadece 73 kilometre bö-
lünmüş yol vardı. Biz 6 yılda, Cumhuriyet 
tarihinde yapılandan daha fazla bölünmüş 
yol yaptık, 76 kilometre bölünmüş yolu 
Trabzon’a kazandırdık. Mevcut havaalanı 
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talebi karşılayamıyordu, Trabzon Hava 
Limanı Yeni İç Hatlar Terminal Binasını 
tamamladık, 22 Kasım’dan itibaren hizmet 
vermeye başladı. 5 bin kişiye ekmek kapı-
sı olacak ve yılda 120 milyon dolar gelir 
getireceğini tahmin ettiğimiz Sürmene 
Yeniçam Tersanesi ile ilgili çalışmalarımız 
bütün hızıyla devam ediyor. İnşallah Mart 
ayının sonuna kadar tamamlamayı düşü-
nüyoruz. Bu rakamlar, tersanenin Trabzon 
için ne kadar önemli olduğunu açıkça or-
taya koyuyor. 

Zor günlerinde Trabzonlu esnafımızın 
yanında olduk. Bu çabalarımız karşılıksız 
kalmadı, Trabzon’da 2002 yılına göre 2008 
yılında açılan işyeri sayısı yüzde 19 artar-
ken, kapanan işyeri sayısı ise sadece yüzde 
3 oranında kaldı. 2002 yılında, Halkbank 
aracılığıyla 1. 378 esnafımıza sadece 2 mil-
yon 756 bin TL kredi kullandırılmışken, 
2008 yılında 3 bin esnafımıza tam 55 mil-
yon 138 bin TL kredi kullanma imkânı sağ-
ladık. Trabzonlu esnafımıza kullandırılan 
kredi miktarında sağladığımız artış tam 
20 kat. Bu arada esnafımızın kullandığı 
kredilerin faiz oranı da yüzde 47’den yüz-
de 14 seviyesine düştü. Trabzon’da, 2003-
2008 yılları arasında firmalara KOSGEB 
Destek Yönetmeliği kapsamında 3 milyon 
884 bin TL tutarında 851 adet destek ver-
dik. Ayrıca 75 KOBİ’mize 1 milyon 910 bin 
TL kredi imkânı sağladık. 

Bakınız, AK Parti’nin yerel kalkınmaya ne 
kadar önem verdiğini göstermek babından 
bir örnek vermek istiyorum. Biz iktidara 
gelinceye kadar, köylerimizin, beldelerin 
kalkınmasına önem verilmiyordu. Sadece 

büyükşehirlerde, o da göstermelik, göz 
boyama kabilinden hizmetler, yatırımlar 
yapılıyordu. Bunların büyük çoğunluğu da 
açılış değil, temel atma şeklinde gerçekle-
şiyordu. Sonra o temellerin yerinde yeller 
esiyordu, bir daha ne soran oluyordu, ne 
de gelen giden oluyordu. Biz, Türkiye’yi 
bir uçtan bir uca, büyükşehirlerinden mez-
ralarına kadar yeniden imar edeceğimizi 
söylediğimizde, bizi popülizm yapmakla 
suçlayanlar, 5 yılın, 6 yılın sonunda yapı-
lanları imrenerek izlemeye başladılar. 

Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza attık, 
KÖY-DES ve BEL-DES projelerini gerçek-
leştirdik. Türkiye’nin hiçbir köyü, hiçbir 
hanesi susuz kalmayacak dedik, bu dedi-
ğimizi de yaptık. Trabzon da bu illerimiz-
den biri… KÖY-DES projesi kapsamında 
2005-2008 yıllarında Trabzon’a 118 kilo-
metre stabilize, 274 kilometre asfalt, 214 
kilometre beton yol yaptık, 346 kilometre 
yolumuzun da onarımını gerçekleştirdik. 
112 ünitemizin yetersiz içme suyu sıkıntı-
sına son verdik. BEL-DES kapsamında ise 
61 kilometre stabilize, 12 kilometre asfalt, 
52 kilometre beton yol yaptık. Şu anda, 19 
belediyemizin içme suyu sıkıntılarını gi-
dermeye yönelik çalışmalarımız ise devam 
ediyor. 

Trabzonumuz’da TOKİ’miz aracılığıyla bu-
güne kadar 16 şantiyede 2 bin 141 konut 
ürettik. İnşaat ve proje aşamasındaki TOKİ 
hizmetlerini tamamladığımızda, 4 bin 660 
konut, 4 hastane ve pek çok soysal birimi 
Trabzon’umuza kazandırmış olacağız. Bü-
tün bu hizmetlerin altında insan sevgisi 
yatıyor. İnsanımıza hizmet aşkı yatıyor. 
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Ülkemize hizmet aşkı yatıyor. Türkiye’yi 
kalkındırma, büyütme, dünya lideri hali-
ne getirme sevdamız yatıyor. 29 Mart’tan 
sonra yeni bir solukla, yeni bir heyecanla 
“durmak yok, hizmete devam” diyerek bu 
hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz. 

Çok iyi biliyorum ki, Trabzonlu hemşeri-
lerim için Trabzonspor’un verdiği müca-
dele de bir o kadar önem taşıyor. Trabzon, 
sporun merkezi… Bu şehir, Türk sporuna 
çok önemli değerler, çok büyük yetenekler 
kazandırdı, kazandırmaya devam ediyor. 
Biz de bu anlayışla, Trabzon’daki spor ya-
tırımlarına ağırlık verdik, vermeye devam 
ediyoruz. Trabzon’un bütün dünyada bili-
nen bir spor merkezi haline gelmesi için, 
Trabzon’un yurtdışında çok daha iyi tanın-
ması için uluslararası spor organizasyon-
larına, etkinliklerine imza attık, atıyoruz. 

Bildiğiniz gibi, Trabzon 2007 Karadeniz 
Oyunları’na başarıyla ev sahipliği yaptı. 
Bütün dünyada büyük bir ilgiyle takip edi-
len bu organizasyon, Trabzon’un önünde 
yeni imkanlara, yeni fırsatlara vesile oldu. 
Önümüzdeki dönemde, çok daha büyük 
organizasyonlara ev sahipliği yapabil-
mesi için gerekli adımları atıyoruz. İşte, 
2011 yılında Trabzon’da Avrupa Gençlik 
Olimpiyatlarına ev sahipliği yapıyoruz. 
Trabzon’un bu çok önemli organizasyonu 
da başarıyla yürüteceğinden, ülkemizi 
en iyi şekilde temsil edeceğinden kuşku 
duymuyorum. Hükümet olarak bu organi-
zasyonun başarıyla gerçekleşmesi için her 
türlü tedbiri alıyor, hazırlığımızı ona göre 
yapıyoruz. 

Bakınız, şu anda Trabzon’a, denizi doldur-
mak suretiyle 40 bin kişilik çok modern 
bir stadyum yapımı için hukuki altyapıyı 
hazırladık. Biliyorsunuz bununla ilgili 
yasa geçtiğimiz Temmuz ayında çıktı. Bu 
stadyum, gençlik olimpiyatlarının açılış 
ve kapanış töreniyle diğer uluslararası 
faaliyetlere de ev sahipliği yapacak. Hüse-
yin Avni Aker stadı bugüne kadar önemli 
hizmetlerde bulunmuş olsa da Trabzon 
şehrinin futbola olan yoğun ilgisini kar-
şılama noktasında artık yetersiz kalıyor. 
Trabzonspor da maçlarını bundan sonra 
bu yeni yapılan stadyumda oynayacak, 
zaten çok zor bir deplasman olan Trabzon 
maçları, 40 bin kişilik taraftar desteğiyle 
rakip takımlar için daha da zorlaşacak. 
500 kişilik spor salonu ve olimpik havuz 
yapımında da ihale aşamasına geldik. 

Değerli kardeşlerim, değerli yol arkadaş-
larım…

Trabzon bizim gözbebeğimiz. Trabzon’a 
yatırımlarımız, hizmetlerimiz hız kesme-
den devam edecek. İnşallah, önümüzdeki 
dönemde Trabzon’u AK Belediyecilikle 
de tanıştıracak, AK hizmetleri yerelde de 
Trabzon’a taşıyacağız. 

Bu arada, bu toplantı vesilesiyle Diyar-
bakır Büyükşehir Belediye Başkanı ada-
yımızı ve bazı il ve ilçelerimizin belediye 
başkan adaylarını da buradan açıklamak 
istiyorum. Biliyorsunuz, bütün Doğu ve 
Güneydoğu illerimiz gibi, Diyarbakır’ın da 
ihmal edilmiş sorunlarını çözmek için bu-
güne kadar yoğun gayret sarfettik. Kamu 
yatırımları noktasında Diyarbakır’a çok 
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önemli yatırımlarımız oldu. Tam 3 bin 500 
dersliği Diyarbakır’a kazandırdık. Aynı dö-
nemde okullarımıza 8 bin 883 bilgisayar 
gönderdik. Diyarbakır’a 39 yeni lise ka-
zandırdık. Dicle Üniversitesi bünyesinde 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni açtık. 
2003 yılına göre öğretmen sayısında yüz-
de 52 artış sağladık. “Haydi Kızlar Okula” 
kampanyası ile bugüne kadar 25 bin 570 
kız çocuğumuzu eğitim hayatına dahil et-
tik. Şartlı nakit transferinden 91 bin 272 
öğrencimize 10 milyon TL yardım yaptık. 

Sağlık noktasında 214 milyon TL’yi Diyar-
bakır için harcadık. Diyarbakır’a 6 yıl için-
de toplam 915 yatak kapasiteli 6 hastane 
ve 2 hastane ek binası kazandırdık. Özel-
likle 400 Yataklı Diyarbakır Bölge Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi ile Diyarbakır, ar-
tık tüm bölgenin en önemli sağlık merkez-
lerinden biri durumuna geldi. 150 yataklı 
Ergani Devlet hastanemizle 3 sağlık oca-
ğımızın yapımına devam ediyoruz. 2002 
yılında 78,2 milyon TL toplam destek alan 
çiftçi kardeşlerim 2008 yılında 288 milyon 
TL toplam destek aldılar. 

2003–2008 Yıllarında Diyarbakır’a toplam 
1 milyar 65 milyon TL tarımsal destek 
verdik. Çiftçilerimize ayrıca 69,1 milyon 
TL mazot desteği, 33,6 milyon TL kimyevi 
gübre desteği de sağladık. Diyarbakır’da 
yoksullukla kararlı bir mücadele ser-
giledik. 2003-2008 döneminde Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Mü-
dürlüğümüz aracılığıyla 290 milyon TL 
kaynak aktardık. Aynı dönemde yapılan 
kömür yardımı miktarı 296 Bin tondur. 
KÖY-DES projesi kapsamında toplam 147 

milyon TL yatırım yaptık. 698 ünitemizin 
yetersiz içme suyu sıkıntısına son verdik. 
TOKİ aracılığıyla Diyarbakır genelinde 
bugüne kadar tam 5 bin 966 konutu inşa 
ettik, bitirdik ve hak sahiplerine dağıttık. 
1. 680 konutun inşası devam ediyor. Bütün 
projeler tamamlandığında Diyarbakır’a 
tam 12 bin 805 konut kazandırmış olaca-
ğız. GAP Eylem Planımız’ı Diyarbakır’da 
açıkladık, GAP’ın en önemli şehirlerinden 
Diyarbakır’a 2012 yılına kadar her alanda 
büyük yatırımlar gerçekleştiriyoruz. 

Eğitimden sağlığa, turizmden tarıma ka-
dar her alanda Diyarbakır’ı adeta yeniden 
inşa ediyoruz. Tabii ki sadece kamu yatı-
rımları yetmiyor. Güney Doğu’nun bu en 
büyük ili, yerel idare noktasında da hizme-
te ihtiyaç duyuyor. Bakınız, Diyarbakır’ın 
mevcut durumunu izah etmeye kelimeler 
yetmiyor. Başbakan olarak defalarca git-
tiğim bu şehrimizin, yerel hizmetler nok-
tasında nasıl bir terk edilmişliğe, nasıl bir 
ötelenmişliğe maruz kaldığını görenler, 
yaşayanlar biliyor. Ne yazık ki, mevcut 
idare, Diyarbakır’ın çöp sorununu, ulaşım 
sorununu, çevre sorunlarını çözmek ye-
rine başka işlerle uğraşıyor. Diyarbakır’ın 
potansiyelini, zenginliğini, kaynaklarını 
yine Diyarbakırlılar’ın hizmetine sunmak 
yerine, enerjiyi başka alanlarda tüketiyor. 
Diyarbakır’daki yoksulluğa, işsizliğe yerel 
imkanlarla çözüm üretmek yerine, mesai-
sini başka alanlara sarfediyor. 

Şunu özellikle ifade etmek istiyorum: 
Diyarbakır buna layık değil. Diyarbakır 
bu manzaraya layık değil. Diyarbakır, bu 
terk edilmişliğe, bu ihmal edilmişliğe, bu 
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insafsızlığa layık değil. İnsanları istismar 
etmek, duygularını sömürmek, şehre bir 
eser kazandırmıyor, şehre bir hizmet sağ-
lamıyor, insanımızın daha iyi hizmet alma-
sını sağlamıyor. 5 yıldır Diyarbakır bunu 
çok iyi gördü, çok iyi anladı. Diyarbakır 
dışına çıkıp başka şehirleri ziyaret etme 
fırsatı bulan kardeşlerim, Diyarbakır’ın 
ne kadar ihmal edildiğini daha iyi anlıyor. 
Biz diğer belediyelerde gördüğümüz çalış-
maları, hizmetleri artık Diyarbakır’da da 
görmek istiyoruz. Merkezi bütçeden aktar-
dığımız kaynakların halkımızın hizmetine 
daha verimli bir şekilde sunulmamasını 
Diyarbakır halkımıza bir haksızlık olarak 
görüyoruz. 

Bakınız, Diyarbakır nüfusunun yüzde 64’ü 
24 yaşın altında. Bu kadar büyük bir genç 
nüfusa sahip olan bir şehrimiz Diyarbakır. 
Peki, bu kadar büyük bir potansiyele sahip 
olan bu ilimizde acaba gençlerimiz gele-
ceklerine umutla bakabiliyorlar mı? Bıra-
kın uzun vadeyi, üç yıl, beş yıl sonra hala 
başka yere göç etmeden ben bu şehirde 
yaşayacağım diyebilen kaç tane gencimiz 
var? Benim bu kadar önemli bir şehrimi 
terörle, şiddetle bağdaştırmaya kimsenin 
hakkı yoktur, olamaz. 

İşte şimdi, 29 Mart’ta Diyarbakır’da her 
şey yeniden başlayacak. Diyarbakır hizme-
te, Diyarbakır eserlere, yerel yatırımlara 
kavuşacak. 30 Mart sabahı halkımızın 
desteğine mazhar olacak Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız inşallah kolları sıvayacak 
ve Diyarbakır’ı Güneydoğu’nun incisi, 
Türkiye’nin en güzel şehri yapmak için ça-
lışmalarına başlayacak. Diyarbakır’a aşk-

la, sevdayla, heyecanla hizmet üretecek, 
Diyarbakır’ın talihini değiştirecek, man-
zarasını güzelleştirecek adayımız, Millet-
vekili arkadaşımız Sayın Kutbettin Arzu. 
Kendisine başarılar diliyor, Diyarbakır’a 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm 
adaylarımızın ülkemize, milletimize, tek 
tek şehirlerimize hayırlı olmasını diliyo-
rum. Her şey Türkiye için. Her şey mille-
timiz için. Durmak yok, yola devam. Dur-
mak yok, hizmete devam diyor; hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Çok değerli hemşehrilerim, değerli arka-
daşlarım, hanımefendiler, beyefendiler… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
bu anlamlı buluşmayı sağladığı için başta 
Sayın Valimiz olmak üzere herkese teşek-
kür ediyorum. Bugün bir kez daha Rize’de, 
baba ocağında bulunmaktan, siz değerli 
arkadaşlarımla bir araya gelmekten, hasbı-

hal etmekten son derece memnun olduğu-
mu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum.

Hem küresel ölçekte, hem de ulusal öl-
çekte çok yoğun, hatta baş döndürücü bir 
trafik içinden geçiyoruz. Küresel finans 
krizi tüm dünya ülkelerini etkisi altına al-
mış durumda ve tüm ülkeler bununla baş 

AK Parti Il Teşkilatı ile Toplantı

Rize | 24 Ocak 2009 
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edebilmenin çarelerini arıyorlar. Türkiye 
olarak da bu krizin etkilerini minimum 
hasarla atlatmak için tedbirlerimizi al-
dık, almaya devam ediyoruz. Hepimizin 
yakından takip ettiği gibi İsrail, Gazze’de 
havadan ve karadan operasyonlar gerçek-
leştirdi ve 1200’den fazla Gazzeli’nin ölü-
müne, 4 binden fazlasının yaralanmasına 
şahit olduk. Ortadoğu’yu bir kez daha kana 
ve gözyaşına boğan bu orantısız güç kulla-
nımını durdurmak, ateşkesi sağlamak için 
yoğun bir diplomasi trafiği içinde olduk. 
Bölge ülkelerini bizzat ziyaret ettim, bir 
çok ülke lideriyle telefonda konuşarak, 
bizzat görüşerek ateşkesin sağlanması 
noktasında girişimde bulunmalarını iste-
dim. Yine Birleşmiş Milletler nezdinde gi-
rişimlerimiz oldu. Gerek İsrail’in saldırısı 
sırasında, gerek bugün, ateşkes ortamında 
Gazze’ye insani yardım sağlamak için hem 
hükümet hem de millet olarak örnek bir 
çalışma yürütüyoruz.

Türkiye’yi yakından ilgilendiren bu me-
selelerin yanı sıra, dış politikamız açısın-
dan bizi doğrudan ilgilendiren, bizzat 
içinde olduğumuz gelişmeleri de yaşadık. 
Biliyorsunuz Türkiye 1 Ocak 2009 tarihi 
itibariyle Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi Geçici Üyelik görevine başladı. 
Türkiye açısından çok önemli bir diploma-
tik başarıyı böylece elde etmiş olduk. Bu 
görev sayesinde dünya barışına çok daha 
fazla katkı sağlamak için yoğun gayret 
içinde olacağız. Geçtiğimiz hafta sonu bili-
yorsunuz Belçika’ya iki günlük bir ziyaret 
gerçekleştirdim. Hasselt kentinde 15 bin 
vatandaşımızla bir araya geldik, onlarla 
dertleştik. Ardından Brüksel’de, AB ku-

rumları ve yetkilileri nezdinde temaslarda 
bulunduk. Avrupa Birliği üyeliğinin Tür-
kiye için ve özellikle de Avrupa Birliği için 
önemini bir kez daha hatırlattık, yaptığı-
mız reformları ve konudaki kararlılığımızı 
bir kez daha teyit ettik. Tüm bu gelişmele-
re paralel olarak, ülke içinde de çalışmala-
rımız yoğun şekilde devam ediyor.

Biraz önce de ifade ettiğim gibi, küresel 
finans krizinin ülkemiz üzerindeki etki-
lerini en aza indirmek için tüm kurum-
larımızla yoğun çaba içindeyiz. Bakınız, 
bu kriz, son 100 yılın en büyük finansal 
krizlerinden biri. Bu krizin etkileri, ortaya 
çıktığı ABD ile sınırlı kalmayacaktır dedik, 
Türkiye’yi de az ya da çok etkileyecektir 
dedik ve ilk günden itibaren teyakkuzda 
olduk. Krizin etkileri arttıkça, biz de ted-
birlerimizi uygulamaya koyduk. Şu anda 
da kurumlarımız ve ilgili arkadaşlarımız 
gelişmeleri an be an takip ediyorlar. Bili-
yorsunuz en son, esnafımızı rahatlatacak 
bazı önlemleri aldık. Esnaf ve sanatkarımı-
zın, kefalet kooperatifleri aracılığıyla kul-
lanacağı kredi faizinin artık yüzde 50’sini, 
yani yarısını biz karşılıyoruz. Bir başka 
deyişle, bugün yüzde 15.6 olarak uygula-
nan faiz oranı, yüzde 12’ye inmiş olacak. 
Karar, 10 Ocak’ta Bakanlar Kurulumuzda 
imzalandı ve yürürlüğe girdi.

Yine önemli bir tasarı, Sicil Affı olarak 
bilinen tasarı önceki gün TBMM’de kabul 
edildi. Karşılıksız çek, protestolu senet, 
her türlü kredi ve kredi kartı yüzünden 
kara listeye giren esnaf-sanatkar, şirket 
ve vatandaşlarımızın, borçlarını kapat-
maları halinde kara listeden çıkarılması 
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böylece mümkün hale geliyor. Şimdi, 
TESKOMB’un yapacağı uygulamayla, 100 
bini aşkın esnaf ve sanatkarımıza borçları 
noktasında yeni bir fırsat getiriyoruz. Ye-
niden yapılandırma uygulamasıyla, anapa-
rasını ödeyecek olan 100 bine yakın esnaf 
ve sanatkarımızın borçlarının temerrüt 
faizi 5 yıla kadar taksitlendirilecek. Yani 
bu yeniden yapılandırmayla, 100 bine ya-
kın esnaf ve sanatkarımızın evi ya da işyeri 
hacizden kurtulacak. Bunlar, sadece son 
iki hafta içinde uygulamaya koyduğumuz 
ve esnafımıza yönelik tedbirler. Krizin ba-
şından beri buna benzer çok sayıda tedbiri 
uyguladık ve somut sonuçlarını da aldık. 
Bundan sonra da kriz noktasında gereken 
her türlü tedbiri, yeri ve zamanı geldikçe 
uygulamaya koyacağız.

Değerli arkadaşlarım…

Sizlere özetle aktardığım tüm bu yoğun 
trafik, aslında, Türkiye’nin ne büyük bir 
değişim yaşadığını, ne büyük bir dönüşüm 
sürecinden geçtiğini gösteriyor. Türkiye 
artık, küresel ölçekte dikkat çeken ve tak-
dir toplayan bir ülke haline geldi. Güçlü 
ekonomisiyle, bölgesel ve küresel politi-
kalara aktif katılımıyla Türkiye 6 yıl önce-
siyle kıyaslanamayacak bir seviyeye ulaştı. 
Tüm bunların yanında, demokratikleşme 
noktasında, insan hakları noktasında attı-
ğımız adımlar, Türkiye’yi geleceğe umutla 
ve güvenle bakan bir ülke yaptı.

Şunu özellikle ifade etmek istiyorum: Şu 
son 6 yılda, Türkiye’de siyasetin kalitesi 
ciddi ölçüde yükselmiştir. Siyasetin kalite-
sini düşük düzeyde tutmak isteyenler, eski 

alışkanlıkları devam ettirmek isteyenler 
dahi bundan vazgeçip kendilerini sorgu-
lamaya başlamıştır. Öte yandan siyaset, 
bir rant dağıtma mekanizması olmaktan 
çıkmış, çıkar çevreleri oluşturma hedefini 
terk etmiş ve hizmet etme, Türkiye’yi bü-
yütme, geliştirme aracına dönüşmüştür. 
Buna da ayak uyduramayanlar, bu yeni du-
ruma alışamayanlar kuşkusuz var. Ancak 
Türkiye’nin eğitimli nüfusu, dinamik nü-
fusu artık bu yeni siyaseti benimsemiştir 
ve inanıyorum ki muhafaza da edecektir.

Yine önemli bir konu, Türkiye, cesur bir 
biçimde, kararlı bir biçimde tabularının, 
korkularının, kendisine ayak bağı olan çe-
teleşmelerin ve mafyanın üzerine gidiyor. 
Türkiye’de başta siyaset olmak üzere her 
alan temizleniyor, yenileniyor. Bu konuda 
dahi çeşitli tarafların ayak direttiğini, di-
renç gösterdiğini görüyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye bir hukuk devleti, hukuk tüm ku-
rumlarıyla ve kurallarıyla işliyor. Her şey, 
Anayasamız ve yasalarımız çerçevesinde 
yürüyor. Savcılarımız ve hakimlerimiz, 
tamamen bağımsız şekilde hukuku haya-
ta geçirmeye çalışıyorlar. Dava sürecini 
ya da soruşturma sürecini hiç kimsenin 
gölgelemeye ve engellemeye hakkı yoktur, 
olamaz. Türkiye bir karanlıklar ülkesi 
değildir, olmasına da asla izin vermeyiz. 
Türkiye, bir faili meçhuller ülkesi olamaz, 
olmasına da izin vermeyiz. Hukuk dev-
leti anlayışının tüm boyutlarıyla hayata 
geçmesi, şeffaflaşma büyük önem taşıyor. 
Esasen, Türkiye’nin küresel çapta itibarlı 
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ve güçlü bir ülke olması, ulusal çapta yine 
güçlü, istikrarlı ve güvenli bir ülke olması, 
öncelikle çetelerden, mafyadan, karanlık 
işlerden ve ilişkilerden kurtulmasıyla 
mümkün olacaktır. Bugün Türkiye’nin 81 
vilayeti, daha önce hiç tecrübe etmediği 
bir kalkınma sürecini yaşıyor. Rize ilimiz 
de bunlardan biri.

Bakın, Rize’de 6 yılda 1.071 dersliğin ya-
pımını tamamladık. Aynı dönemde okul-
larımıza 4 bin 900 bilgisayar gönderdik. 
Rize’ye bir üniversite açtık. 6 yılda 75 
kilometre bölünmüş yolu Rize’ye kazan-
dırdık. 2003–2008 yıllarında Rize’ye top-
lam 378 milyon TL tarımsal destek verdik. 
KÖY-DES projesi kapsamında 2005-2008 
yıllarında toplam 70 milyon 926 Bin TL 
kaynak aktardık. 52 kilometre stabilize, 46 
kilometre asfalt, 285 kilometre beton yol, 
19 adet köprü inşa ettik. Rize’ye bugüne 
kadar toplam 1.145 konut kazandırdık. 
Rize’de toplam 1.244 konut, 16 derslikli 
ilköğretim okulu, lise, 2 hastane, 2 ticaret 
merkezi, cami ve kültür merkezi kazandır-
mış olacağız. Hangi ilimize giderseniz gidi-
niz, benzeri yatırımlarımızı göreceksiniz. 
Bunlar nasıl oluyor? Bunlar, istikrarla, gü-
venle, milletçe oluşturduğumuz sinerjiyle, 
ülkemizin önüne açtığımız ufukla, umutla 
oluyor.

Ufkumuzun karartılmasına, umutlarımı-
zın kırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. 
Türkiye’yi kalkınma ve ilerleme azminden 
alıkoyacak hiçbir girişime, biz de, milleti-
miz de müsaade etmeyecektir. El birliğiyle 
çalışacak, sorunlarımızı el birliğiyle, gönül 
birliğiyle çözecek ve gelecek nesillerimize 

bugünkünden daha yaşanabilir bir Türki-
ye emanet edeceğiz. Ben buna canı gönül-
den inanıyorum.

Bakın, memleketim, baba ocağım olan 
Rize, yıllar boyunca ihmalin pençesinde 
eriyip bitmişti. Rize’de yaşayan hemşehri-
lerimden daha fazlası Rize dışında, hatta 
yurtdışında kendilerine imkanlar aramak 
zorunda kaldılar. Oysa zamanında bu yatı-
rımlar yapılsaydı, bu okullar açılsaydı, bu 
üniversite kurulsaydı, bu yollar yapılsaydı 
Rize daha farklı bir yer olacaktı. İşte şimdi 
bunu telafi etmenin çabası içindeyiz. Ri-
zeli tüm kardeşlerimi de bu çabaya destek 
olmaya çağırıyorum. Özellikle işadamları-
mızı bir kez daha Rize’ye yatırım yapmaya 
davet ediyorum. Rize’ye hizmet bizim 
boynumuzun borcudur ve bunu her Rizeli 
gücü ölçeğinde yapmalıdır. Bu düşünce-
lerle sözlerime son verirken, bir kez daha 
bu buluşmayı sağladığı için Valiliğimiz’e 
teşekkür ediyorum. Sizlere de katıldığınız 
için teşekkür ediyor, sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum.
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Değerli arkadaşlarım, değerli misafirler… 
Yeni bir grup toplantımızda sizleri sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum. Konuşmamın 
hemen başında, geçtiğimiz hafta Gölcük’te 
bir trafik kazası sonucu şehit olan 6 aske-
rimize ve önceki gün, Trabzon’da çığ facia-
sında hayatını kaybeden 10 vatandaşımıza 
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimi-
ze baş sağlığı diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım...

Hükümette bulunduğumuz 6 yılın her 
anında olduğu gibi, geçtiğimiz iki hafta 
içinde de çok yoğun bir trafik içinde ol-
duk. Esasen, milletimizin bize yüklediği 
emanet, her anımızı, her günümüzü mil-
letimiz için geçirmemizi zorunlu kılıyor. 
On yıllarını heba eden, kaynaklarını, ener-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 27 Ocak 2009 
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jisini, umutlarını yitirme noktasına gelen 
ülkemizin, tüm bu kayıplarını telafi etmek 
için hamdolsun gecemizi gündüzümüze 
katarak çalıştık, çalışmaya da devam edi-
yoruz. Milletimizin bize olan teveccühü, 
gittiğimiz her yerde karşılaştığımız coşku 
ve muhabbet, yeni yeni eserlerin, yatırım-
ların toplu açılışını yapmak,  tüm yorgun-
luğumuzu alıp götürüyor.

Şunu tüm samimiyetimle belirtmek isti-
yorum: 3 Kasım seçimlerinin hemen er-
tesinde, 4 Kasım sabahı nasıl bir heyecan 
içindeysek, bütün arkadaşlarımla birlikte 
bugün aynı heyecanı hissediyoruz, aynı 
azim ve kararlılıkla yolculuğumuzu sürdü-
rüyoruz. 28 Mart seçimlerinin ertesinde 
nasıl bir kararlılık içindeysek, bugün ülke 
meselelerini çözmek noktasında daha bü-
yük bir kararlılık içindeyiz. 22 Temmuz 
akşamı omuzlarımızda varlığını hissetti-
ğimiz mesuliyeti bugün çok daha fazla-
sıyla hissediyoruz. Türkiye’nin meseleleri 
tek tek çözüldükçe, sorunlar aşıldıkça, 
Türkiye’nin umutları çoğaldıkça bizim de 
coşkumuz, heyecanımız, enerjimiz, karar-
lılığımız artıyor. Türkiye yeni bir seçime 
hazırlanırken, AK Parti olarak, milletimi-
zin rotasından bir nebze dahi sapmadan 
yolumuza devam ediyoruz. Seçime en-
deksli politikalar izlemiyoruz, popülizme 
tevessül etmiyoruz, seçimden seçime mil-
letimizi hatırlamıyoruz.

28 Mart öncesinde, 22 Temmuz öncesinde 
ortaya koyduğumuz yaklaşım, Türk siya-
seti adına bir ilktir, önemli bir farklılıktır. 
İktidardayken seçime giden partilere 
bir bakın. Seçim sürecinde mali disiplin 

nasıl bozulmuş, ekonomik göstergeler 
nasıl yerinden oynamış, hazine nasıl yeni 
yüklerle karşı karşıya kalmış? Seçim sü-
recindeki yönetim zafiyetleri, Türkiye’yi 
nasıl gelişme, büyüme rotasından uzaklaş-
tırmış? Çok şükür hiçbir zaman seçim için 
Türkiye’yi geriletecek, dengeleri bozacak, 
milletimize uzun vadede kaybettirecek bir 
adım atmadık, böyle bir yaklaşımın içinde 
olmadık. AK Parti olarak, Türkiye siyase-
tine kazandırdığımız yeni seviye, böyle 
zamanlarda çok daha bariz şekilde kendi-
sini hissettiriyor. İnşallah 29 Mart seçim 
sürecini de aynı sağduyu ve sorumluluk 
duygusuyla geçirecek, Türkiye’nin menfa-
atlerini en üst düzeyde korumaya devam 
edeceğiz.

Değerli kardeşlerim…

Memnuniyetle ifade etmek istediğim di-
ğer bir husus da şudur: Türkiye genelinde 
hemen her beldede, her ilçede, her şeh-
rimizde onlarca arkadaşımız aday adayı 
oldu. Partimiz aday adaylığı açısından da 
çok büyük bir teveccühe mazhar oldu. AK 
Parti’nin hizmet kervanında yer almak, 
millete hizmet üretmek, yeniden inşa ve 
imar ettiğimiz ülkemize bir tuğla koymak 
isteyen on binlerce kardeşimiz oldu.

Öncelikle, aday adayı olan tüm arkadaşla-
rımıza bir kez daha Partim adına, Grubum 
adına, milletim adına teşekkür ediyorum. 
Gönül ister ki, hizmete aday olan tüm 
arkadaşlarımız görev alabilsin, kendisini 
yeterli gören, her bir arkadaşımız belediye 
başkanı olarak bu hizmet kervanına katıla-
bilsin. Ancak her birimde bu arkadaşları-
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mız içinden sadece bir tanesini seçmemiz 
gerekiyordu ve çok büyük bir hassasiyetle 
bu süreci götürmenin çabası içinde olduk. 
Türkiye siyasetinde daha önce örneği gö-
rülmemiş şekilde, tüm demokratik meka-
nizmaları işleterek, milletin sesine kulak 
vererek, teşkilatın, milletvekillerimizin 
sesine kulak vererek, parti içi demokrasiyi 
tam anlamıyla işleterek aday belirleme sü-
recimizi tamamlama aşamasına getirdik.

Adaylarımızı açıklarken defaatle ifade et-
tim: Biz, sadece ve sadece millete hizmet 
için varız. Hedefimiz, derdimiz gayemiz yal-
nızca ve yalnızca budur, millete hizmettir. 
Millete hizmette küslük olamaz, kırgınlık 
olamaz, dargınlık olamaz. Aday olsun ya da 
olmasın, tüm arkadaşlarımdan, tüm teşki-
latımdan, artık aday belirleme sürecini bir 
kenara bırakıp seçim sürecine yoğunlaşma-
larını bekliyorum. Bu süreç, ciddi anlamda 
bir samimiyeti test etme sürecidir. Aday 
olamayan arkadaşlarım, siyasetin uzun so-
luklu bir süreç olduğunu, siyaset yapmanın 
sadece belediye başkanı seçilmek demek 
olmadığını iyi bilmek durumundadır.

İnanıyorum ki, her bir arkadaşım, AK 
Parti’nin hizmet kervanında bir nefer 
olarak sorumluluk üstlenecek, bu sürece 
olumlu katkılarını sürdürecektir. Aday 
olsun ya da olmasın, tüm arkadaşlarımın 
seçim sürecinde de, sonrasında da aynı 
heyecanla, aynı samimiyet ve aynı azimle 
yola devam etmelerini bekliyorum. Şu 
anda, Belediye Meclis üyeleri ve İl Genel 
Meclis Üyeleri noktasında da aday belir-
leme çalışmalarımız titizlikle sürüyor. Bu 
noktada da gerçekten hizmet üretecek, 

yerel yönetim noktasında birikim sahibi, 
tecrübe sahibi arkadaşlarımızı aday olarak 
göstereceğiz.

Şunu da bu vesileyle ifade etmek istiyo-
rum: Biz, parti içi eğitim konusunda da 
farkımızı ortaya koyduk. Partimizi kurdu-
ğumuz andan itibaren, Siyaset Akademi-
leri aracılığıyla çok sayıda arkadaşımızın 
kaliteli bir siyaset eğitimi almalarını sağla-
dık. Bunu, “Dostlar alışverişte görsün” an-
layışıyla değil, tam tersine, siyasete kalite 
kazandırmak, siyasete birikimli ve bilgili 
isimler kazandırmak amacıyla yaptık. Ni-
tekim, gerek Belediye Başkan adaylarımız 
arasında, gerek belirleyeceğimiz İl Genel 
Meclisi ve Belediye Meclisi adaylarımız 
arasında da akademilerimizden mezun 
arkadaşlarımız görev aldılar ve alacaklar.

Değerli arkadaşlarım…

29 Mart seçimlerini ve aday belirleme 
konusunu gündeme aldığımız ilk andan 
itibaren her fırsatta altını çizerek ifade et-
tim: Demokrasi de, kalkınma da, hizmet de 
yerelde başlar. Eğer şehirlerimiz hizmetten 
yoksun kalıyorsa, eğer şehirlerimiz alt yapı 
ve üst yapı problemleriyle mücadele edi-
yorsa, sokaklarımızda yaşam standartları 
yükselmiyorsa, ülke genelinde de bir ba-
şarıdan söz edemeyiz. Bu nedenle 28 Mart 
2004 seçimlerinin hemen ertesinde, yöne-
timinde bulunduğumuz tüm birimlerde 
farklı bir hizmet, farklı bir şehircilik anla-
yışını uygulamaya başladık. 5 yıl gibi kısa 
bir süre içinde, Büyükşehirlerimiz’den 
beldelerimize kadar her birimde hizmet 
çıtasını daha yukarılara taşımanın gayre-
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ti içinde olduk. Şimdiden İstanbul gibi, 
Antalya gibi, Gaziantep, Kayseri, Konya, 
Kocaeli gibi bir çok ilimizi marka haline 
getirdik. 81 ilimizi kendi öz değerleriyle, 
kendi imkânlarıyla öne çıkarmak ve küre-
sel yarışta bir kulvara yerleştirmek için de 
çabalarımız devam ediyor.

Şimdi, önümüzdeki yerel seçimlerde de, 
bugüne kadar ortaya koyduğumuz başarıyı 
daha ileri noktalara götürecek, çıtayı daha 
da yükseğe koyacak, hizmetin kalitesini, 
çeşitliliğini, yaygınlığını artıracağız. Bele-
diyeciliğin AK Parti’nin işi olduğunu, AK 
Parti’nin bu konuda uzman olduğunu, usta 
olduğunu şu 5 yılda bütün boyutlarıyla gös-
terdik. Şimdi tüm il ve ilçelerimizde bu us-
talığımızı sergilemek için çalışacağız. Bizim 
adaylarımızın ne kadar işinin ehli olduğuna, 
ne kadar usta olduğuna, yönettikleri birimin 
meselelerini nasıl kendi meseleleri haline 
getirdiğine lütfen dikkat edin. Bizim adayla-
rımız, kamuoyunun önüne çıktığında, idare 
ettiği birimin meselelerini konuşuyor, bu 
meselelere yönelik çözüm önerilerini sıralı-
yor, planlarını, programını, projelerini anla-
tıyor. Böyle bir derdi olmayan, popülizmden, 
boş vaadden, kuru sıkı atmaktan başka yol 
bulamayanlar da var. Yegane amaçları var, 
o da yapılanı bozmak, iş yapana, iş üretene 
engel olmak, başarıyı gölgelemek, çamur ve 
iftira atmak. Projeye kafa yormak yerine, ka-
ralamaya, kumpas kurmaya kafa yoruyorlar. 
Plan-proje üretmek yerine, çamur üretmeyi 
tercih ediyorlar.

Genel siyasette tarzları buydu, şimdi, öyle 
anlaşılıyor ki, yerel siyasette de bu tarzı, bu 
metodu sürdürecekler. Genel Başkanları 

aylardır bas bas bağırıyor, fakire fukaraya 
yardım dağıtmamızı, kömür dağıtmamızı 
kıyasıya eleştiriyor. İstanbul’da, Ankara’da 
kendi adayları çıkıyor, Genel Başkanla-
rının tam tersine, akla hayale gelmedik 
vaadler sıralıyor. Neymiş, kömür dağıt-
mayacaklarmış ama ayda 600 TL yardım 
yapacaklarmış, bunu da evdeki kadının 
banka hesabına yatıracaklarmış. Şimdi 
insana sormazlar mı? Bu ne perhiz, bu ne 
lahana turşusu? Tamam, AK Parti’yi taklit 
edin, AK Parti’yi örnek alın, bundan biz 
de mutlu oluruz. Ama lütfen biraz tutarlı 
olun, hakkı teslim edin, lütfen, dün söy-
lediklerinizle bugün söyledikleriniz az da 
olsa birbirini tutsun, makul olsun. Geç-
mişte iki anahtar vereceğini, herkese maaş 
bağlayacağını söyleyenlerin, Kaf Dağı’nın 
ardındakileri vaad edenlerin durumlarına 
bir bakın, öyle konuşun. Zira artık millet 
bunları yutmuyor.

Bu millet, kimin bol keseden attığını, kimin 
de gerçeklerle, ayağı yere basan projelerle, 
gerçekleşebilir planlarla siyaset yaptığını 
görüyor. Milletim artık hizmet üretenle ça-
mur üreteni, eser üretenle gerilim üreteni 
çok iyi görüyor ve notunu da sandık önüne 
konulduğunda çok iyi veriyor. Onun için 
biz bugüne kadar yaptığımız gibi, bu seçim 
sürecinde de milletimizin yüreğine konu-
şacağız, aklına konuşacağız, bizatihi mille-
timizin gönül diliyle konuşacağız. Çamur 
atmak, karalamak, kötülemek, gerilimden 
çıkar sağlamaya çalışmak, kaostan rant 
üretmek bizim tarzımız değil.

Biz, Türkiye genelinde yaptığımız 130 bin 
derslikle, 400 hastaneyle, 337 bin konutla, 
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9 bin kilometre duble yolla, Marmaray’la, 
enerji projelerimizle, tarıma sağladığımız 
desteklerle, açtığımız 112 adalet sarayıy-
la milletimizin huzuruna çıkacağız. 27 
çeyrek üst üste büyüttüğümüz, gayri safi 
yurtiçi hasılasını 233 milyar dolardan alıp, 
750 milyar dolara taşıdığımız, kişi başı-
na gayri safi yurtiçi hasılasını 3 bin 300 
dolardan alıp 10 bin dolara çıkardığımız, 
dünyanın 17’incisi yaptığımız, güçlü, sağ-
lam, sağlıklı ekonomimizle konuşacağız. 
Biz, paramıza kazandırdığımız itibarı, ül-
kemize kazandırdığımız saygınlığı, 127,5 
milyara çıkardığımız ihracatı anlatacağız. 
Türkiye’nin bölgesinde artan önemini an-
latacağız. Fakir fukarayla dayanışmamızı, 
sosyal yardımlarımızı, yoksullukla, yasak-
larla, yolsuzlukla yaptığımız mücadeleyi 
anlatacağız. Bu ülkeye musallat olan çete-
leri ve mafyayı temizlemek için gösterdiği-
miz kararlılığı ve milletten bu yönde aldı-
ğımız cesareti anlatacağız. İşçiye, memura, 
emekliye, çiftçiye, esnafa, özürlüye, öğren-
ciye sağladığımız imkânları anlatacağız. 
İdare ettiğimiz şehirlere kazandırdığımız 
dev projeleri, alt yapı yatırımlarını, üst 
yapı yatırımlarını, parkları, yeşil alanları, 
yolları, rahatlattığımız trafiği, barajları 
halkımıza aktaracağız. Bizden, bunun dı-
şında bir tarz bekleyen beyhude bekler.

“Çamur at izi kalsın” tarzı bizim tarzımız 
değil. Çocukları dahi korkutacak, ürkü-
tecek,  televizyondan izlenmesi ciddi 
sakınca oluşturacak bir üslupla tekmeden-
tokattan bahsetmeyeceğiz, idam ipleri fır-
latmayacağız. Vakar içinde, nezaket içinde, 
demokratik bir kültür içinde, çağdaş bir 
siyaset yaklaşımıyla meydanlarda olacak, 

milletimizin içinde olacak ve milletimizin 
gönlünü kazanacağız. Bizim muhatabımız 
aziz milletimizdir. Millet ne diyor, millet 
ne istiyor, o neyi beğeniyor ya da beğenmi-
yor, bizim dikkate alacağımız budur. Tüm 
aday arkadaşlarımdan, tüm milletvekili 
arkadaşlarımdan, teşkilatımızın tüm men-
suplarından, seçim sürecinde bu anlayışa 
azami dikkat göstermelerini bilhassa rica 
ediyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Bakınız, bizim de yoğun girişimlerimiz 
neticesinde Gazze’de geçtiğimiz hafta 
ateşkes ilan edildi. Ateşkesin uzun soluklu 
olması için de gayretlerimiz sürüyor. Aynı 
zamanda, Gazze’de hasar tespiti yapılıyor 
ve yaraların sarılması yönünde de milletçe 
örnek bir seferberlik içindeyiz.

Şunu altını çizerek ifade etmek istiyorum: 
Gazze’de yaşanan insanlık trajedisi karşı-
sında, Türkiye olarak, hem bölgemize hem 
de dünyaya örnek teşkil edecek bir duruş 
sergiledik. Sessiz kalmak mümkündü. Gör-
mezden gelmek mümkündü. Suya sabuna 
dokunmayan açıklamalarla geçiştirmek 
mümkündü. Öldürülen masum çocukla-
ra, masum kadınlara, masum insanlara 
sadece seyirci kalmak, olayları kınamayla 
geçiştirmek mümkündü. Ama biz, bu tür 
bir duruşun, bu tür bir tavrın insani olma-
yacağını, vicdani olmayacağını düşündük. 
Sadece tepki göstermedik, aynı zamanda 
sorunun diplomatik yollarla çözüme ka-
vuşturulması için de azami gayret gös-
terdik. Muhalefetin ve medyanın, bizim 
Gazze’ye yapılan saldırı karşısındaki du-
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ruşumuzu eleştiren, iç politika malzemesi 
yapan tutumunu tamamen milletimizin 
takdirine sunuyorum.

Bizim, İsrail ile Filistin arasındaki soru-
nuna bakışımız son derece nettir. Bizim, 
bölgede barışın tesis edilmesi noktasın-
daki tavrımız ve duruşumuz son derece 
nettir. Biz, olaylara karşı tavır belirleyen 
değil, olayları, ilkelerimiz doğrultusunda 
yorumlayan ve yönlendiren bir dış politi-
ka anlayışını esas aldık. Eksen değiştiren 
değil, bulunduğu eksende kararlılıkla iler-
leyen bir dış politika izledik.

Türkiye’nin dış politikadaki proaktif 
tutumunu algılayamayanlar, şu son 6 
yılda nereden nereye geldiğimizi bir kez 
daha gözden geçirsinler. Kıbrıs’ta çözü-
me hayır. Avrupa Birliği’ne hayır. Suriye 
ile, İran ile diyaloğa hayır. Yunanistan’la, 
Ermenistan’la ilişkiye hayır. O ülkeyle dış 
ticarete hayır, bu ülkeyle dış ticarete hayır. 
Bölgesel sorunlarda arabuluculuğa hayır. 
Kafkasya ile ilgilenme, eksenin kayar. Türk 
Cumhuriyetleri’yle iletişim kurma yönün 
değişir. Ortadoğu ile ilgilenme başın ağrır. 
Liste uzayıp gidiyor… Ufukları da bu ka-
dar, vizyonları da bu kadar…

Türkiye, sıkıştırdıkları o dar kalıplardan 
kurtuldukça, ezberleri bozdukça, düşman 
değil dost ürettikçe, dünyanın itibarlı bir 
ülkesi haline geldikçe bakıyorsunuz rahat-
sız oluyorlar. Sizin politikanız, sizin dış po-
litika anlayışınız, sizin, iktidardayken olay-
lar karşısındaki tutumunuz bu olabilir; 
ama biz, haksızlık karşısında susmayacak, 
dünyanın neresinde ve kime karşı olursa 

olsun haksızlığa ortak olmayacağız. Bu bir 
eksen değişikliği değil, bu, ezberleri bozan, 
reformcu, cesur ve güçlü bir dış politika 
anlayışıdır. Dış politikamızda ne kadar 
isabetli olduğumuz da şu 6 yıla bakılınca 
zaten çok bariz şekilde görülecektir. Jeost-
ratejik konumumuz, bölge ülkeleriyle tari-
hi geçmişimiz ve elbette bölgenin gelece-
ğinde söyleyecek sözü olan önemli bir ülke 
olarak bu politikayı devam ettireceğiz. 

Tabii bazılarının, Türkiye’nin bu ilkeli tav-
rını anlamadığını, anlamak istemediğini 
ya da anlamazlıktan geldiğini de görüyo-
ruz. İçeride ve dışarıda, gayet sistematik 
ve koordineli bir biçimde, bizim bu ilkeli 
tavrımızı çarpıtarak dünya kamuoyunu 
yanıltmaya çalışanlar olduğunu da bili-
yoruz, görüyoruz. Ancak biz buna seyirci 
kalmayız. Dış politikamızda olduğu gibi, 
kamu diplomasisinde  de, uluslararası 
iletişim ve enformasyon süreçlerinde de,  
pro-aktif davranarak yanlışları düzelmek 
ve doğruları anlatmak için daha da aktif 
olacağız. Nitekim son Gazze olaylarında 
Türk diplomatların görüşme taleplerinin 
bazı ülkeler tarafından reddedildiği yala-
nını anında etkisiz hale getirdik; Brüksel 
temaslarımızı çarpıtarak yansıtmaya kal-
kışanların dezenformasyon girişimlerini 
de boşa çıkardık. 

Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir 
konu var: Türkiye’nin bölgede etkin ve 
güçlü olmasını istemeyen bazı yabancı 
mahfillerin, bilgi kirliliği oluşturarak  mi-
letimizi ve ülkemizi olduğundan farklı 
göstermeye yeltenmelerini anlarım. Ancak 
ülkemizdeki bazı basın yayın organları-
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nın, bu tür haberleri hiç doğrulatmadan, 
bunları, altında hangi hesap ve emellerin 
yattığını hiç sorgulamadan, “kes-yapıştır” 
yöntemiyle sayfalarına, ekranlarına taşı-
malarını anlamam mümkün değildir. Bazı 
dış mahfillerde, masa başında kotarılan  
bu “enformatik mamülleri” anlaşılmaz 
bir hevesle alıntılayan bizim bazı gazete 
ve televizyonlarımıza, şunu bir kere daha 
hatırlatmak istiyorum: Sizin doğru haber 
vermek gibi kamusal bir sorumluluğunuz 
vardır. Elbette bunun doğal bir sonucu 
olarak, eleştiri hakkınız da vardır.  Ama 
özellikle yabancı basından alıntı yaparken, 
en azından haberi kaynağından bir de 
kendiniz tahkik edin, doğrulatın, gerçeği 
öğrenin. Zira Türkiye bölgesinde etkin 
oldukça, bundan rahatsız olan çevrelerin 
bu tür dezenformasyon girişimleri de ola-
caktır. Unutmayınız ki, Türk ve dünya ka-
muoyunu her türlü dezenformasyondan, 
bilgi kirliliğinden korumak da gazetecile-
rimizin, televizyoncularımızın kamusal 
sorumluluk alanına girer.

Değerli arkadaşlarım…

Geçtiğimiz iki hafta içinde hem ülke içinde 
hem de ülke dışında önemli temaslarımız 
oldu. 17 farklı ilimizdeki 13 baraj, 4 su-
lama ve 3 içme suyu tesisinin toplu açılı-
şını İzmir’den gerçekleştirdim. Açılışını 
yaptığımız barajlarda yılda 2,28 milyar 
kilowattsaat enerji üretilecek, 340 milyon 
metreküp içme, kullanma ve sanayi suyu 
temin edilecek, 117.297 hektar tarım ara-
zisi sulanacak. Bu 20 projenin, 2008 yılı 
rakamlarıyla yatırım bedeli 4 milyar 320 
milyon Türk Lirası; yani 2 milyar 750 mil-

yon dolar. Ayrıca, İzmir’de, eğitimden sağ-
lığa, köprülü kavşaktan futbol sahasına, 
KÖYDES ve BELDES projelerinden taşın-
maz kültür varlıklarının korunmasına ka-
dar 24 kalemde yüzlerce hizmeti ve eseri 
de yine toplu açılışla hizmete sunduk.

Yine hafta sonunda Trabzon’da açılışları-
mız oldu. Zağnos Gecekondu Dönüşümü 
ve Rekreasyon Projesi’ni hizmete açtık. 
TOKİ tarafından yaptırılan Akçaabat’taki 
399 konutun anahtar teslimini gerçek-
leştirdik.  TOKİ projeleri yanında, sağlık, 
spor, eğitim, yol gibi hizmet alanlarında 44 
tesisi de yine Trabzonlular’ın hizmetine 
kazandırdık. 19-21 Ocak tarihleri arasında 
yine Brüksel’de temaslarda bulundum, ge-
rek Avrupa Komisyonu ve Konseyi, gerek 
Avrupa Parlamentosu nezdinde görüşme-
lerimiz oldu.

Öncelikle, Belçika’nın Hasselt kentinde, 
yaklaşık 15 bin vatandaşımızın katılımıy-
la coşkulu bir toplantı gerçekleştirdik. 
Türkiye güçlendikçe, Türkiye büyüdükçe, 
Türkiye’nin itibarı arttıkça yurtdışındaki 
vatandaşlarımızın da göğsü kabarıyor. 
Türkiye’nin gücünden aldıkları güç, onla-
rı bulundukları ülkelerde daha mutlu ve 
daha gururlu kılıyor. Bunu da yerinde gör-
me imkanımız oldu. Brüksel’de, Komisyon 
Başkanı Sayın Barroso ve Konsey Genel 
Sekreteri Sayın Solana ile görüştük. Önem-
li düşünce kuruluşlarında Türkiye’nin 
dış politika tezlerini ve AB’ye yaklaşı-
mını anlattım. Tüm bu temaslarımızda, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik 
yolundaki kararlılığını ve heyecanını bir 
kez daha Avrupalı yetkililerle paylaştık. 
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Aynı şekilde Türkiye’ye verilen sözlerin 
tutulması gerektiğini, ülkemize eşit ve adil 
davranılması noktasındaki beklentileri-
mizi vurguladık. Yarın da, beraberimdeki 
heyetle İsviçre’nin Davos kentine gideceğiz 
ve orada toplantılarımız, görüşmelerimiz 
olacak. Dünya gündeminin çok hassas 
olduğu bu dönemde Davos’ta Dünya Eko-
nomik Forumu kapsamında birçok liderle 
bir araya geleceğim. Forum kapsamında 
bazı panellere katılarak ülkemin bu hassas 
dönemde oynadığı kilit rolü anlatma fırsa-
tı bulacağım.

Değerli arkadaşlarım, değerli misafirler…

Son birkaç konuya da kısaca değinip 
konuşmamı bitirmek istiyorum. Biliyor-
sunuz, çalışma hayatına yönelik olarak 
2008 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Re-
formu ve İstihdam Paketi gibi iki önemli 
yasal düzenlemeyi gerçekleştirdik. Her iki 
yasa da, hem işverenlerimiz üzerindeki 
yükleri önemli ölçüde kaldırdı, hem de 
çalışanlarımızın haklarını daha geniş ve 
daha demokratik bir zemine kavuşturdu. 
İşveren sosyal sigorta priminde yüzde 25 
oranında indirim yaptık, bu sayede işve-
renlere yıllık 4,7 milyar TL tutarında bir 
kaynak sağladık. Prim borçlarını yüzde 
85’e varan oranlarda indirimlerle yeniden 
yapılandırdık. Kadın ve gençlerin işe alın-
masını teşvik maksadıyla, ilk 5 yıl boyunca 
işveren primlerinin kademeli olarak devlet 
tarafından karşılanması uygulamasını 
getirdik. İşyeri kurma izni, tesis kurma ve 
zorunlu istihdam gibi idari yükleri hafif-
lettik. Mesleki eğitimlere yıllık 300 milyon 
TL kaynak ayırdık ve yıllık 100 bin kişiye 

eğitim verilmesi imkanını sağladık. Liste 
böyle uzayıp gidiyor.

Küresel finans krizinin çalışma hayatımız 
üzerindeki, istihdam üzerindeki olumsuz 
etkilerini gidermek için de yine tedbir-
lerimiz oldu. Merkez Bankası Yabancı 
Para Karşılık Oranları’nın düşürülmesi, 
reeskont seviyesinin yükseltilmesi, hisse 
senetlerinde stopajın sıfıra indirilmesi gibi 
tedbirlerle finans sektörünü rahatlatmış-
tık. Bunların yanında ücret iyileştirmeleri, 
sözleşmeli personel alımları, enflasyon far-
kı ve KEY ödemeleri, kuraklık desteği uy-
gulaması, karayolları ve GAP çerçevesinde 
yapılan yatırımlarla piyasaya 10 milyar 
TL’ye yakın likidite sağlandı. Yine, vergi 
borçlarının 18 ay taksit ve yüzde 3 faizle 
yapılandırılmasını da piyasayı rahatlatan 
bir tedbir olarak uygulamaya koyduk.

Bütün bunların yanında, krizin istih-
damı olumsuz etkilememesi için, Kısa 
Çalışma Ödeneği uygulaması Çalışma 
Bakanlığımız’ca devreye sokuldu. Kısa Ça-
lışma Ödeneği, kriz nedeniyle çalışılama-
yan günler için işçi ücretlerinin belirli bir 
oranda İşsizlik Sigortası Fonu tarafından 
karşılanması anlamına geliyor. Bu uygula-
ma ile krizden etkilenerek sıkıntıya giren 
işverenlerin işgücü maliyetleri azaltılıyor 
ve işçi çıkarmak zorunda kalmamaları 
amaçlanıyor. Bakanlar Kurulumuz’da dün 
bu konuyu ele aldık ve, krizin istihdam 
üzerindeki etkilerini daha da hafifletmek 
amacıyla, 2009 yılına münhasır olmak 
üzere Kısa Çalışma Ödeneği’nin miktarı-
nı ve süresini artırmayı Hükümet olarak 
kararlaştırdık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
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Bakanımız ilgili sosyal taraflarla bu konu-
ya ilişkin görüşmelerini en kısa sürede ta-
mamlayacak, Tasarı meclise sevk edilecek. 
İstihdamı rahatlatmak, işveren üzerindeki 
istihdam yükünü rahatlatmak ve işsizliğin 
daha da artmasını önlemek noktasında 
bu uygulamanın hayati derecede yararlı 
olacağına inanıyor, çalışanlarımıza hayırlı 
olmasını diliyorum.

Bu arada esnafımızı da unutmadık. Bili-
yorsunuz, Halkbank ve Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri aracı-
lığıyla, esnafımıza kullandırılacak kredi 
limitini 10 kat artırdık, 5 bin TL’den 50 
bin TL’ye çıkardık. Bu kredilere uygulanan 
faiz oranı 2002’de yüzde 59 düzeyindeydi, 
bunu da yüzde 15.6’ya kadar çektik. Kü-
resel bir finans krizinin yaşandığı bu tür 
dönemlerin esnaf ve sanatkarımız için zor 
günler anlamına geldiğini biliyoruz. Bu 
zorluğu aşmak için hükümet olarak, im-
kanlarımızı da zorlayarak rahatlatıcı ön-
lemler aldık, almaya da devam ediyoruz.

Biliyorsunuz, kamuoyunda Sicil Affı olarak 
bilinen tasarı TBMM Genel Kurulu’nda 
görüşüldü ve geçtiğimiz hafta içinde ya-
salaştı. Karşılıksız çek, protestolu senet, 
her türlü kredi ve kredi kartı yüzünden 
kara listeye giren esnaf-sanatkar, şirket 
ve vatandaşlarımızın, borçlarını kapat-
maları halinde kara listeden çıkarılması 
için gerekli düzenlemeyi böylece yaptık. 
Halkbank, yine esnaf ve sanatkarımızı ra-
hatlatacak önemli bir projeyi uygulamaya 
koyuyor. Halkbank ile Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ortak bir fon oluşturarak 
esnafımıza uygun koşullarda kredi imkanı 

sağlayacaklar. Bu şekilde toplam 3,5 mil-
yar TL seviyesinde bir kaynak oluşturulu-
yor ve bu kaynaktan tam 26 bin esnafımız, 
uygun faiz oranı, uygun vadeyle yararla-
nabilecek. Bunun da esnafımıza hayırlı 
olmasını diliyorum.

Bakınız, 2002 yılında, mevduat bankala-
rının verdiği toplam kredi miktarı 32,2 
milyar TL seviyesinde idi. 2007 yılında 
bankalar 214,8 milyar TL kredi dağıttılar. 
Finans krizine rağmen, 2008’de dağıt-
tıkları kredi miktarı artış gösterdi ve yıl 
sonunda, dikkat ediniz, 267,7 milyar TL’ye 
yükseldi. Sadece ticari kredilere baktı-
ğınızda, 2002’de 21,7 milyar TL, 2008 
sonunda 136,6 milyar TL’ye ulaşmış. Yine 
önemli bir gösterge, 2008 sonu itibariyle 
açılan şirket sayısı 49 bin, kapanan şirket 
sayısı ise 9 bin 578 olarak gerçekleşti ki, 
bu da krize rağmen sevindirici bir gelişme 
olarak karşımıza çıkıyor. Hükümet olarak 
gerek esnafımız, gerek tüm diğer kesimler 
için gerektiği zamanda imkânlarımız ölçü-
sünde desteklerimizi sürdüreceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Son olarak, yarın görüşülecek, devlet 
bakanımız hakkında gensoru açılmasına 
ilişkin önerge konusuna kısaca değin-
mek istiyorum. Ana muhalefet Partisi ve 
lideri, Türkiye’nin tarihindeki karanlık 
noktaların aydınlatılması girişimlerinden 
neden rahatsız oluyor, neden alınganlık 
gösteriyor, tabii bizler de millet de bunu 
anlayabilmiş değiliz. Bizim medya ile ilgili 
en küçük bir eleştirimiz olduğunda basın 
özgürlüğünden, ifade özgürlüğünden, ha-
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ber alma hakkından bahseden Sayın Ana-
muhalefet lideri, kendisiyle ilgili iddialar 
ortalığa atıldığında ölçüsüz ve orantısız 
bir tepki gösteriyor. Bu konu bugün ay-
rıntılarıyla ele alınacak ve inanıyorum ki 
yüce Meclis kararını verecektir. 

TRT, özellikle son dönemde her alanda 
başarılı projelere imza attı. TRT çocuk ka-
nalı bu başarılardan biriydi. Biliyorsunuz 
en son TRT 6, 24 saat Kürtçe yayın yapan 
bir kanal olarak uyduda yerini aldı. Ana 
muhalefet, halkımızın büyük takdirini 
toplayan bu kanala yönelik de tepki göster-
di. Şimdi TRT, iki yeni kanalla önemli bir 
boşluğu daha dolduruyor. 21 Mart’ta, yani 
Nevruz’da, Avrupa, Ortadoğu, Balkanlar 
ve Orta Asya’ya Türkçe seslenecek yeni 
bir kanalımız yayına başlıyor. Bununla 
ilgili çalışmalar süratle devam ediyor. Bu 
kanal sayesinde, vatandaşlarımızın, soy-
daşlarımızın, akraba toplulukların yoğun 
yaşadığı bölgelere seslenmek, oralardan 
haberdar olmak gibi bir fırsat elde etmiş 
olacağız. İkinci bir kanalımız da Nisan 
ayında yayına başlayacak. Mevcut TRT 
INT kanalı, yeni bir anlayışla, yeni bir 
yaklaşımla haber ve kültür kanalı olarak 
dünyaya seslenecek. Tıpkı BBC’nin haber 
kanalları gibi, tüm dünyanın Türkiye’den 
ve Türkiye’nin de tüm dünyadan sağlıklı 
şekilde haberdar olması sağlanacak. Bu 
çok önemli projelerin de ülkemize, milleti-
mize hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisimiz’in yoğun 
bir gündemi var. Perşembe günü Komis-
yonda görüşülecek önemli bir konu da, AK 
Partili kadın milletvekili arkadaşlarımızın 

gündeme getirdikleri Fırsat Eşitliği Komis-
yonu kurulmasıyla ilgili  teklif. Kadın-er-
kek eşitliğinin sağlanması için TBMM’de 
böyle bir komisyon kurulmasını, son dere-
ce önemli bir konu olarak görüyorum. Bu 
yoğun gündem içinde grubumuza başarılı 
bir hafta, verimli bir hafta diliyorum. He-
pinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, saygıdeğer misafir-
ler… Şubat ayının bu ilk grup toplantısında 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Biliyorsunuz, Türkiye İstatistik Kurumu 
Cuma günü, 2008 yılı dış ticaret istatistik-
lerini yayınladı. 2008 yılı sonu itibariyle, 
ihracatımız, 2007’ye göre yüzde 23.1 ora-
nında artarak 132 milyar dolara ulaştı. 

Aynı dönemde ithalatımızdaki artış yüzde 
18.7 oranında oldu ve yıllık ithalatımız 
da 202 milyar dolar olarak gerçekleşti. 
Bu seviyeye, küresel finans krizine rağ-
men ulaştığımızı da özellikle hatırlatmak 
istiyorum. Elbette dış ticaretimiz küresel 
krizden etkilenmiştir. Nitekim Türkiye İh-
racatçılar Meclisi’nin Ocak ayı verileri, ih-
racatımızda bir miktar düşüş yaşandığını 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 3 Şubat 2009 
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teyit ediyor. Ancak aldığımız önlemlerle, 
pazar çeşitlendirmesi, teşvikler gibi tedbir-
lerle bu etkiyi son derece sınırlı tutuyoruz 
ve inanıyorum ki en kısa zamanda da ihra-
catta eski performansımızı yakalayacağız. 
Ancak 2002 sonu itibariyle 36 milyar do-
lar olan ihracatın, 2008 sonu itibariyle 132 
milyar dolara ulaşması dönemimizde bü-
yük bir ivme yaşandığını ortaya koyuyor. 

Bir başka önemli veri olan Turizm ista-
tistikleri de açıklandı. Burada da, krize 
rağmen çok başarılı seviyeler elde ettik. 
2007 yılında 18 milyar 487 milyon dolar 
seviyesinde olan turizm gelirimiz, 2008 
sonunda yüzde 18.5 oranında aratarak 22 
milyar dolar olarak gerçekleşti. Ülkemizi 
2007 yılında 27 milyon kişi ziyaret etmiş-
ti, ziyaretçi sayısı da yüzde 13.6 oranında 
arttı ve 31 milyon kişi olarak gerçekleşti. 
Dikkat ediniz, 2002 yılında turizm geliri-
miz 8.5 milyar dolar ve turist sayımız da 
13 milyon kişi seviyesinde idi. Milletçe 
hepimizi sevindiren bu gelişmenin de he-
pimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Hafta sonunda İstanbul’da yoğun bir açılış 
programımız oldu. Cuma günü İstanbul 
metrosunun iki hattını hizmete açtık. Bu 
hatlarla birlikte, İstanbul’un şehir içi ula-
şımında ciddi bir rahatlama sağladık. Söz 
konusu hatların aktarmasız şekilde dev-
reye girmesiyle Şişhane Taksim arası 2.5 
dakika, Şişhane Maslak arası 21 dakikada 
alınabilecek. İstanbul’da, MARMARAY 
da bittiğinde, raylı sistem uzunluğu tam 
191.5 kilometreye ulaşmış olacak. Bir şe-

hir hatları vapurunu ve iki araba vapuru-
nu da yine törenle hizmete aldık. 

Dikkat ediniz, İstanbul’da son 5 yılda sa-
dece ulaşım yatırımları için kullandığımız 
finansman miktarı 11.5 milyar TL, yani 
11.5 katrilyon oldu. Yine İstanbul’da, Pano-
rama 1453 Tarih Müzesi’ni, Topkapı Kültür 
Parkı’nı, İstanbul Büyükşehir Belediyemi-
zin sosyal tesisini de hizmete açtık. Pazar 
günü de Gaziosmanpaşa’da toplu açılışla-
rımız oldu. Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı 
bu tören ve diğer açılışlarımız İstanbul Bü-
yükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz 
ve hükümetimizin nasıl bir sinerji ortaya 
koyduğuna güzel bir örnek oluşturuyor. 

Ülkemiz ve milletimiz adına bir başka se-
vindirici haberi biliyorsunuz, Cumartesi 
günü İstanbul’dan verdik. Küresel şart-
lardan kaynaklanan enerji fiyatlarındaki 
büyük artış nedeniyle Kasım ayında do-
ğalgazda fiyat artışına gitmek durumunda 
kalmıştık. Ancak o zaman bir söz verdik. 
Şartlar iyileştiğinde, imkanlar elverdiğin-
de indirim yapacağımızı o zaman ifade 
ettik. İşte bu sözümüzde de durduk ve 1 
Şubat 2009 tarihinden itibaren doğalgaz 
fiyatını konutlarda yüzde 17, sanayide yüz-
de 18 oranında aşağıya çektik. 

Şuraya da dikkatinizi çekiyorum: BOTAŞ, 
1997-2002 yılları arasında, doğalgazdan 
ortalama yüzde 28 oranında karla satıyor-
du. Bu kar vatandaşımızdan, vatandaşı-
mızın cebinden sağlanıyordu. Geldik, bu 
oranları kademeli olarak indirdik. Bizim 
dönemimizde, 2007 sonuna kadar kar ora-
nı yüzde 8 oldu. 2008 sonrası ise kar oranı 
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sadece yüzde 1.5 olarak gerçekleşti. Biz, 
milletimizin karşısına bütün samimiyeti-
mizle, bütün yüreğimizle çıkıyoruz. Her 
şeyi, bütün netliğiyle, bütün berraklığıyla 
ortaya koyuyor, imkanlarımızı milletimiz 
için seferber etmenin gayreti içinde oluyo-
ruz. Şartlar iyileşince de bunu aynı şekilde 
milletimize yansıtmaktan çekinmedik. 

Bakınız, bu yıl, tüm dünya çok ciddi bir 
enerji krizi yaşadı. Rusya ile Ukrayna 
arasındaki anlaşmazlık sonucu Rusya’dan 
gaz ihracı durdu ve Avrupa ülkeleri zor 
günler yaşadı. Bazı ülkelerde bu konuyla 
ilgili olağanüstü hal ilan edildi, insan-
lar kapılarını sökerek yakmak zorunda 
kaldılar. Hamdolsun, bu krizi hiçbir şe-
kilde ülkemize yansıtmadık. Yaptığımız 
yatırımlarla, uyguladığımız akılcı enerji 
politikalarıyla, inşa ettiğimiz depolarla 
enerji krizini vatandaşımız hissetmedi. 
Ülkemde ne elektrik kesintisi yaşandı, ne 
de doğalgaz kesintisi oldu. Çünkü buraya 
dikkatinizi çekiyorum, son 6 yıldır enerji 
noktasında, devrim niteliğinde reformları 
gerçekleştirdik. 

Bakınız, Türkiye son 27 çeyrektir üst üste 
büyüme kaydediyor. 2003-2007 arasında-
ki ortalama büyüme oranımız yüzde 6.9. 
Böyle bir büyüme sürecinde tabiidir ki 
enerji talebimiz de arttı. Sadece elektrikte, 
tüketim yüzde 55 oranında arttı. Bu büyü-
menin getirdiği enerji talebini karşılamak 
zorundaydık ve yaptığımız yatırımlarla 
hamdolsun karşıladık. Ülkemizde 2002’de 
doğal gaz hatlarının uzunluğu 4 bin 500 
kilometre idi. Bugün 11 bin kilometreyi 
aşmış durumdayız. 

Biz geldik, sadece 9 ilimizde doğal gaz var-
dı, bugün 63 ilimiz doğalgaza kavuşmuş 
durumda. Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz 
Boru Hattı’nı devreye aldık. Türkiye-Yu-
nanistan Doğalgaz Boru Hattı’nı inşa ettik. 
Türkiye bu projeyle doğalgaz ihraç eder 
konuma geldi. Yılda 50 milyon ton petrol ta-
şıma kapasitesine sahip Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Petrol Boru Hattı’nı yine 2006 yılında işler 
hale getirdik. Bu hattan dünya piyasalarına 
sevk ettiğimiz ham petrol miktarı 70 mil-
yon tona yaklaştı. Bu çok önemli projenin, 
başka projelerle desteklenerek Ceyhan’ın 
uluslararası bir enerji merkezi haline geti-
rilmesi çalışmalarını sürdürüyoruz. 

Şurası da son derece önemli: Bu son 6 yıl-
da yaptığımız yatırımlarla, inşa ettiğimiz 
ve hizmete açtığımız hatlarla, Türkiye’yi 
uluslararası enerji alanında etkin bir aktör 
haline getirdik. Sadece kendi enerji arz gü-
venliğimize değil bölgenin ve dünyanın da 
enerji arz güvenliğine katkıda bulunduk. 
Irak’la, Türkmenistan’la, İran’la, Suriye’yle, 
Mısırla yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. 
Su kaynaklarımızı, yer altı kaynaklarımızı 
en etkin biçimde kullanmaya başladık. 
Yenilenebilir Enerji Yasası’nı, Türkiye’nin 
rüzgar, jeotermal ve güneş haritalarını çı-
kararak yatırımcıların hizmetine sunduk. 
Bu yasayla daha önce boşa akan sular hid-
roelektrik enerjisine, boşa esen rüzgarlar 
da rüzgar enerjisine dönüştürüldü. 

Biz iktidara geldiğimizde Türkiye rüzgar 
enerjisinde Avrupa’da 36 ülke arasında 
sonuncuydu, son dönemde yapılan çalış-
malarla 13. sıraya yükseldi. Hedefimiz 1. 
veya 2. sıraya yükselmek. 2002 yılında 17 
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mega-watt mertebesinde olan rüzgar sant-
ralı kurulu gücümüz bugün 450 mega-watt 
seviyesine ulaştı. Nükleer santral yapımı 
projesi de yine, ülkemizin uzun dönem-
de nükleer teknolojide kendi kendisine 
yeterli hale gelmesi hedefi çerçevesinde 
yürütülüyor. 

Değerli arkadaşlarım…

Bunlar, tüm bu yatırımlar, Türkiye’nin 
gerek bölgede, gerek dünya genelinde hem 
önemini, hem de rolünü, geçmişle asla kı-
yaslanamayacak ölçüde değiştirmiştir. Her 
zaman söylüyorum: Türkiye’yi geçmişin 
parametreleriyle, geçmişin kriterleriyle 
değerlendirenler yanılırlar. Türkiye o eski 
Türkiye değil. Hangi alana bakarsanız 
bakınız, Türkiye’yi daha da büyütmeye, 
Türkiye’yi daha güçlü, daha etkin, daha 
onurlu bir ülke haline getirmeye yönelik 
adımlar attığımızı görürsünüz. 

Biz, 2002 yılında iktidara yürürken, 
önümüze çok iddialı hedef ler koyduk. 
“Türkiye’ye inanıyoruz, Türkiye’ye gü-
veniyoruz” dedik. Türkiye, kendi öz kay-
naklarıyla, kendi öz değerleriyle, kendi 
potansiyeli ve zenginliğiyle kalkınabilir, 
büyüyebilir ve dünyanın büyük ülkeleri 
arasında yerini alabilir dedik. Eğer siz 
kendinize inanmazsanız, milletinize gü-
venmezseniz, başkaları size inanmaz, gü-
venmez. 

Türkiye’nin son dönemdeki başarılarından 
biri ülke olarak, millet olarak özgüvenini 
geri kazanması, kendine güveninin artma-
sıdır. İşte bu vizyonun bir neticesidir ki, 

Türkiye bugün Avrupa Birliği ile katılım 
müzakerelerini kararlılıkla sürdürüyor. İşte 
bu ufuk neticesindedir ki, Türkiye Birleş-
miş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bir üye-
si olarak küresel meselelere çözüm arıyor. 
İşte bu hedefler sonucudur ki, Türkiye, dün-
yanın, 17., Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi 
haline geldi ve daha üst sıralara tırmanmak 
için azimle yoluna devam ediyor. 

Enerji’de, bölgesel ve küresel bir aktör 
haline geliyoruz. Dünya gıda sorununu 
tartışırken, biz, başta GAP olmak üzere dev 
projelere hız vererek Türkiye’yi tarımın 
ve gıda üretiminin merkezi haline getiri-
yoruz. İstanbul, dünyanın kültür başkenti 
olmanın yanı sıra, bir finans merkezi olma 
yolunda emin adımlarla ilerliyor. İstanbul 
başta olmak üzere her bir şehrimiz, An-
talya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Kocaeli 
birer marka şehir haline geliyor, her gün 
yeni şehirlerimiz bu listeye ekleniyor. Hem 
Türkiye’ye inandık, hem milletimize inan-
dık, hem kendimize inandık ve Türkiye’yi 
bu noktalara, bugünlere taşıdık. 

Şunu da bu vesileyle ifade etmek istiyo-
rum: İdare-i maslahat, ülkeyi yönetmek 
için bir tarzdır, yöntemlerden bir yöntem-
dir. Nitekim tarihimize bakınız, dönem 
dönem idare-i maslahatın ülkemizin en 
muteber metotları arasına girdiğini görür-
sünüz. İdare edelim. Yapıyormuş gibi görü-
nelim. Aman suya sabuna dokunmayalım. 
Aman tatlıya tuzluya karışmayalım. Aman 
risk almayalım… On yıllar boyunca Tür-
kiye bu anlayışla oyalanmış, vakit kaybet-
miş, enerjisini heba etmiş ve bir adım dahi 
ileriye gidememiştir. Türkiye için artık, 
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küçük düşünme devri sona ermiştir. Tür-
kiye artık büyük düşünmek, jeostratejik 
konumunun, tarihi misyonunun, kültürel 
ve ekonomik potansiyelinin gereklerine 
uygun olarak büyük düşüncelerle hareket 
edecektir. 

Değerli arkadaşlarım…

İktidara geldik, masamızda üzeri tozlan-
mış dosyalar bulduk. Elimizi her uzattı-
ğımızda, dosyaların kapağını her açmak 
istediğimizde, belli çevrelerden feryatlar 
yükseldi. Malum koro, on yıllar boyunca 
yaptığı gibi, “dokunma, görme, bulaşma, il-
gilenme” dedi. Nedir bu dosyalar? Avrupa 
Birliği Dosyası, Kıbrıs Dosyası, Ortadoğu 
Dosyası, Suriye, Lübnan, İran, Ermenistan 
Dosyası, Afrika dosyası, Orta Asya Dosyası, 
Kafkasya, Balkanlar Dosyası. Daha da toz 
bağlamış bir başka dosya: Çete ve Mafyalar 
dosyası. Buna benzer daha birçok mese-
le… Eğitim reformu aynı şekilde, sağlık 
reformu aynı şekilde, yargı reformu, yerel 
yönetimler reformu, tarım reformu… Zo-
runlu tasarruf hesabı, KEY hesabı, çalışma 
hayatının sorunları, ulaşım sorunu, konut 
sorunu, çevre sorunu… Hangisine elimizi 
uzattıysak, birileri “aman” dedi. 

Değerli arkadaşlarım…

Çözümsüzlük bir siyaset olamaz, çözüm-
süzlük bir politika aracı olamaz, çözüm-
süzlük bir yöntem olamaz. Yapıyormuş 
gibi görünmek, idare etmek, görmezden 
gelmek, geçiştirmek bir politika olamaz. 
Bu ne Türkiye gibi büyük bir ülkeye yakı-
şır, ne AK Parti gibi vizyon sahibi ve kararlı 

bir iktidara yakışır. Türkiye’nin korkuyla, 
endişeyle, tereddütle, çekimserlikle ulaşa-
bileceği hiçbir nokta, hiçbir seviye, hiçbir 
hedef olamaz. 

Bu millet, 3 Kasım’da, 28 Mart’ta ve 22 
Temmuz’da bize, “sorunları çözün”, “bu 
tozlu dosyaların kapaklarını açın” diyerek 
emaneti yükledi. Bu millet, “idare-i masla-
hattan” bıktık, artık yeter, ezberleri bozun 
diyerek bize yetki verdi. Millet, tüm bu 
meselelerin üzerine gitmemiz için bize ira-
desini teslim etti. Eğer bu tozlu dosyalara, 
bizden öncekilerin yaptıkları gibi dokun-
masaydık, statükonun derin hikmetlerine 
teslim olsaydık, aziz milletimize de, mil-
letimizin emanetine de, açık söylüyorum, 
ihanet etmiş olurduk. Çünkü Türkiye’nin 
ali menfaatleri bu yaklaşımlardan geçmi-
yor. Çünkü Türk milletinin çıkarları bu dar 
anlayışlardan geçmiyor. 

6 yıllık yolculuğumuz boyunca, bu dosya-
ların kapaklarını açtıkça, bu dosyaların 
derinlerine indikçe, millet adına yapılması 
gerekeni yaptıkça, değişik çevrelerden, o 
malum korolardan itirazlar yükseldi. Hiç 
birine aldırmadık, hiç birine prim verme-
dik. “Rotamız milletimizin rotasıdır” de-
dik ve kararlılıkla, cesaretle, samimiyetle 
yolumuza devam ettik. 

Değerli arkadaşlarım…

Bakınız, 28-29 Ocak tarihlerinde, yani 
geçtiğimiz hafta Çarşamba ve Perşembe 
günleri, Dünya Ekonomik Forumu’na 
katılmak üzere İsviçre’nin Davos kentine 
gittim. Bilindiği gibi dünyanın önde ge-
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len birçok devlet adamı, uluslararası iş ve 
finans çevrelerinin üst düzey yöneticileri 
bu Forum vesilesiyle bir araya geliyor. Bu 
yılki toplantılarda ağırlıklı olarak 2008 
yılının son aylarında ortaya çıkan küresel 
ekonomik kriz ve bununla bağlantılı konu-
lar ele alındı, dünya ekonomisini yeniden 
canlandırmanın yolları tartışıldı. Bu top-
lantılar vesilesiyle ben de muhataplarıma 
Türkiye’nin geleceğe yönelik vizyonuyla 
önceliklerini izah etme fırsatını buldum. 

Davos’ta, çok sayıda devlet ve hükümet 
başkanıyla ikili görüşmelerde bulundum. 
Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Kazakis-
tan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 
Arnavutluk Başbakanı Sali Berisha, Hol-
landa Başbakanı Jan Peter Balkenende, 
Kolombiya Devlet Başkanı Sayın Velez, Or-
tadoğu Dörtlüsü temsilcisi, İngiltere eski 
Başbakanı Tony Blair, ABD eski Başkan 
Yardımcısı Al Gore, Polonya Başbakanı 
Donald Tusk, Ermenistan Cumhurbaşkanı 
Sayın Sarkisyan, Ermenistan Dişişleri Ba-
kanı Sayın Nalbantyan ile bir araya geldik. 
IMF Birinci Başkan Yardımcısı John Lipski 
ile de iktisadi konuların yanı sıra birçok 
uluslararası ve bölgesel konuda yararlı 
görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca, dün-
yanın önde gelen iş ve finans çevreleriyle 
de görüşmelerimiz oldu. 

Perşembe gecesi biliyorsunuz Davos’ta 
bir hadise yaşadık. Gazze konulu oturum, 
yöneticinin eşitlik ve adalet ilkesinden 
uzak tutumu nedeniyle arzu etmediğimiz 
şekilde sonuçlandı. Şunu bu fırsatla bir 
kez daha ifade etmek istiyorum: Kimsenin 

Türkiye’yi yanlış bir konumda göstermeye 
çalışmasına, Türkiye’yi farklı bir katego-
riye yerleştirmesine izin vermeyiz, vere-
meyiz. Kimsenin Türkiye Cumhuriyeti 
başbakanına saygısızlık yapmasına fırsat 
vermeyiz, veremeyiz. Türkiye, ülkelerden 
bir ülke, sıradan bir ülke değildir. Bunu 
herkesin iyi görmesi, iyi algılaması gerekir. 

Oturumda yöneticinin tavrına karşı gös-
terdiğimiz tepkiyi diplomatik bulmayan-
lar oldu. Bakınız; o oturumda son derece 
diplomatik bir üslup kullandık. Biz hakkı-
mızı nasıl kullanacağımızı, kiminle nasıl 
konuşulacağını da iyi biliriz, haksızlığa 
karşı nasıl davranmamız gerektiğini de iyi 
biliriz. Bizim şahsi hesabımız, kişisel me-
selemiz yok, bulunduğumuz makam neyi 
gerektiriyorsa onu yaparız, bugüne kadar 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanlık 
makamını bu izzetle, bu vakarla yürüttük, 
bundan sonra da aynı hassasiyetle yürüte-
ceğiz. Nitekim bazı parti başkanları da bize 
yapılan haksızlığa işaret ederek, davranışı-
mızın normal ve gerekli olduğunu ortaya 
koymuştur. Kendilerine bu değerlendir-
melerinden dolayı da teşekkür ediyorum. 

Herkes şunu iyi bilmelidir: Başbakan 
milletinin kalbinden ne geçiyorsa, onu 
orada yansıtmıştır, ortamın nezaketine 
uygun bir şekilde yansıtmıştır. Başbakan 
milletinin hissiyatı ne ise onu dile getir-
miştir. Başbakan Türkiye’nin itibarını, 
Türkiye’nin onurunu, Türkiye’nin haysi-
yetini savunmuştur. Kimsenin Türkiye’yi, 
Türk milletini küçük düşürmesine göz 
yumamayız. 
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Bizden kimse haksız eleştirilere, haksız 
yorumlara karşı yutkunmamızı, alttan al-
mamızı, söylenenlere göz yummamızı bek-
lememeli. Haddi zatında hiçbir Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanından veya devlet 
görevlisinden böyle bir tavır beklenmez ve 
beklenmemelidir. Olayın hemen ardından, 
televizyon ekranlarında arzı endam edip, 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’nın üslu-
bunu eleştiren bazı kişiler, siyaset yapma 
adına, siyasi tarafgirlik adına durumu 
farklı bir noktaya çekmeye çalışmışlardır. 
Diplomasideyken monşer gibi davranan 
bu kişiler, siyasette de monşer olarak dav-
ranmaya devam ediyorlar. 

Biz, bu birkaç kişinin haleti ruhiyesini, 
ızdırabını çok iyi anlıyoruz, asıl onların 
milleti çok iyi anlaması, milletin ne de-
diğine kulak vermesi gerekiyor. Diplo-
masiyi siyasete alet eden bu kişilerin de 
artık, milletin hissiyatının çok uzağına 
düştüklerini görmesi gerekiyor. Tepki-
mizi “fevri, öfkeli, nezaketsiz” bulanlar, 
ömürleri boyunca köşelerinde, yazıların-
da, yorumlarında, ülkelerine ilişkin böyle 
bir kaygıyı taşımamış olabilirler. Biz, bu 
milletin bir ferdi, bu milletin bir evladı 
olarak bu kaygıyı taşıyoruz ve bununla da 
onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. 

Dikkat ediniz, öyle zamanlar vardır ki, öyle 
anlar vardır ki, orada siyaset susar, orada 
politika susar, orada şahsi menfaatler, ide-
olojiler arka planda kalır. Milletçe bizim en 
büyük vasıflarımızdan biri de budur. Ülke-
mize yönelik bir saldırı, bir aşağılama, bir 
hakaret mevzubahis olduğunda 71 buçuk 
milyon tek yürek olur, tek vücut olur. Bu 

konuda da, büyük bir çoğunlukla aklı se-
limin hakim olduğunu, milletimizin tüm 
fertleriyle tek yürek olduğunu görmekten 
büyük memnuniyet duyduk. Bu anlamda 
siyasi parti başkanlarının çoğunluk itiba-
riyle gösterdikleri dayanışmayı, Türk si-
yaseti adına kaydadeğer bir durum olarak 
gördüğümü ifade etmek istiyorum. Sivil 
toplum örgütlerimizin, medya kuruluşla-
rımızın mensuplarına, özellikle de duygu-
larını sevgi seli şeklinde izhar eden vatan-
daşlarıma ayrıca çok teşekkür ediyorum. 

M i l l e t i m i z i n  y ü k s e k  s e c i y e s i n i n 
Çanakkale’den Kırşehir ’e, Edirne’den 
Diyarbakır’a hangi hissiyatla niçin dalga-
landığını, bu yürek coşkusunun ne anlama 
geldiğini iyi biliyorum. Biliyorum ki, bu ta-
vır sadece 81 vilayetimizdeki milyonların 
ruhunu harekete geçirmedi aynı zamanda 
Melbourne’den Toronto’ya, Berlin’den 
Taşkent’e, Gazze’den Sana’ya kadar hakka-
niyetten yana olan herkesi onurlandırdı. 
Bu vicdan daha önce Saraybosna için, Go-
rajde için, Kosova için ayağa kalktığı gibi 
dün Gürcistan için ayağa kalktı. 

Türkiye’nin tavrının özeti insanlığın vic-
danı olmaktır. Bu vicdan Balkanlarda, 
Kaf kaslarda nasıl mazlumun yanında 
yer aldıysa Ortadoğu’da da mazlumun 
yanında yer almıştır. Türkiye, hem insan-
lığın vicdanı, hem de bölgenin vicdanı 
olmuştur, bundan sonra da bu özelliğini 
koruyacaktır. Kimi medya kuruluşlarının, 
kimi yazarların, kimi siyasetçilerin, böyle 
bir sınavda bir kez daha milletin gerisinde 
kalmış olmalarını da yine milletime havale 
ediyorum. Artık, belli çevreler ezberlerini 
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bozmalı, kendisine, milletine ve ülkesine 
daha fazla güvenmelidir. 

Bugüne kadar Atatürk’ün ortaya koydu-
ğu “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesinin 
samimiyetle takipçisi olduk. Daima, dost 
kazanmaya ve dostluk halkasını genişlet-
meye çalıştık. Ancak hiçbir haksızlığa da 
reel politika adına, güç dengeleri adına 
sessiz kalmadık, bunu uluslararası itiba-
rımızı gözeten onurlu bir davranış olarak 
görmedik. Birileri bu barışçı siyasetimizin 
Türkiye’nin önüne bir fatura çıkaracağını 
ima ederek Türkiye’nin gücünü küçümse-
me yoluna gidiyor olabilir, ancak herkes 
bilmeli ki, Türkiye böyle bir ihtimali boşa 
çıkaracak güçlü bir ülkedir. 

Türkiye, eski iradesiz siyasetçilerin elinde 
gücü heder edilen, uluslararası camiada 
gücüne denk bir saygınlık edinemeyen, 
özgüven sorunu yaşayan Türkiye değil-
dir. “Başkaları ne der, Türkiye ne yapar 
değil”, “Türkiye ne der, Türkiyesiz baş-
kaları ne yapar” anlayışı içinde olmalı-
dır. Türkiye’nin gücünü, büyüklüğünü 
kabullenmek, ona uygun bir duruş ser-
gilemek gerekiyor. Biz, duygusal davra-
nıp, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası 
menfaatlerini arka plana atmıyoruz. Biz 
Türkiye’nin ulusal ve uluslararası men-
faatlerinin ancak onurlu ve saygın bir 
duruşla korunabileceğine inanıyoruz. 
“Mahçup, ürkek, ezik bir politika bize de, 
milletimize de, devletimize de yakışmaz, 
artık DİK duralım” diyoruz. Türkiye Cum-
huriyeti muasır medeniyet çizgisinden 
sapmayacak, Demokrasisini geliştirerek, 
bölgesindeki dostluk halkasını genişle-

terek, barışın kılavuzluğunu yaparak AB 
hedeflerine kararlılıkla yürüyecektir. 

Değerli arkadaşlarım…

27 Aralık’ta, İsrail operasyonlarının baş-
ladığı günden itibaren her fırsatta ifade 
ettim: Biz barıştan yanayız, biz diyalogdan 
yanayız, biz bölgenin artık huzura kavuş-
masından yanayız. Biz, coğrafyanın hangi 
parçasında olursa olsun, kanın ve gözyaşı-
nın dinmesinden yanayız. Bütün çabamız, 
bütün gayretimiz de bu hedefe yönelik 
oldu. Çocukların ölmesine, masum siville-
rin hedef alınmasına, dünyanın neresinde 
olursa olsun karşı çıkarız ve üzerimize 
düşen neyse onu yaparız. Gürcistan’da 
bombaların altında hayatını kaybeden 
çocukların, Filistin’de fosfor bombalarıyla 
öldürülen bebeklerin, İsrail’de hayatını 
kaybeden çocukların bizim nezdimizde 
anlamı birdir, hepsi için üzülürüz, hepsi 
için sesimizi yükseltiriz, hepsine yönelik 
olarak aynı duyguyu besleriz. 

Biz sivillerin, masumların, kadınların, 
çocukların öldürülmesine, masumiyetin 
pervasızca yok edilmesine karşıyız. Bizim 
insani değerlerimiz bunu gerektiriyor, 
bizim hukuk anlayışımız bunu gerektiri-
yor, bizim kültürel-manevi değerlerimiz 
bunu gerektiriyor. İşte Gürcistan’da yap-
tığımız budur. Gazze bombalanırken de 
yaptığımız budur. Gazze’de çocuklar başta 
olmak üzere, masum sivillerinin ölümünü, 
Hamas ve Anti-semitizm odaklı bir karşı 
propagandayla boğmaya çalışmak, son 
derece yanlıştır, son derece tehlikelidir. 
Gazze’deki trajediyi dile getirmek için ağ-



243

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-5

zını açan herkesi, “sen Hamas taraftarısın” 
ya da “sen Yahudi düşmanısın” diyerek saf 
dışı bırakmaya çalışmak, kutuplar arasın-
daki gerilimi artırmaktan başka bir amaca 
hizmet etmez. Her eleştiriyi Semitizm kar-
şıtlığıyla geçiştirmeye çalışmayı artık dün-
ya kamuoyu yutmuyor. İsrail yönetimine, 
İsrail’in ölçüsüz güç kullanımına yönelik 
eleştirilerimizi, Hamas taraftarlığına ya 
da Anti-semitizm eksenine oturtmaya çalı-
şanlar, hem Türkiye’ye, hem Gazze’nin ma-
sum sivillerine, orada yaşamını yitiren ma-
sum çocukların hatırasına, hem de bölge 
barışına haksızlık ve saygısızlık ediyorlar. 

Biz, bugüne kadar ne yaptıysak, bölge ba-
rışı için yaptık, insaniyet için yaptık, hak-
hukuk için yaptık. İsrail’in, Suriye-Filistin 
ve Lübnan-Pakistan ile ilişkilerinin nor-
malleşmesi için çaba gösterirken de aynı 
amacı taşıyorduk. Bizim İsrail’le iyi olan 
ilişkilerimiz, bu eleştirileri yapmamızı 
engellememeli, tam tersine, İsrail’in oran-
tısız güç kullanımını ve bu pervasızlığını 
engellemeli, İsrail hükümetinin uygula-
malarında daha dikkatli davranmasını 
sağlamalı. Biz kategorik olarak bir devle-
ti, bir toplumu, bir dini eleştirmiyoruz. 
Biz, somut bir olayı eleştiriyoruz. Bunu, 
dünyanın sonu gibi, eksen kayması gibi, 
her şeyin bitmesi gibi göstermeye çalı-
şanlara da anlam veremiyoruz. Biz asıl bu 
hassasiyetimizi yitirirsek, bu hakkaniyeti 
yitirirsek, bölgesel konumumuzu, etkimi-
zi, inandırıcılığımızı kaybederiz. Türkiye 
dürüst davrandığı için, çifte standart 
gütmediği için, tüm taraflarla diyalog ku-
rabildiği için, bu misyonları yüklenmek-
tedir. Bu misyonumuzu, taraflar talepte 

bulunduğu sürece de sürdürmeye devam 
edeceğiz. 

Şunu da bir kez daha altını çizerek ifade 
etmek istiyorum: Bu milletin, bu ülkenin 
tarihinde hiçbir zaman anti-semitizm ol-
mamıştır, hiçbir zaman Yahudi düşmanlığı 
olmamıştır ve bundan sonra da olmaya-
caktır. Bizim tarihimiz, bizim kültürümüz, 
bizim medeniyetimiz, farklılıkların bir bü-
tün içinde dostça, kardeşçe, bir ve bütün 
olarak yaşaması esasına dayalıdır. Bu ül-
kenin her bir ferdi, her bir vatandaşı, etnik 
kökenine, dinine, mezhebine, ırkına, rengi-
ne, diline bakılmaksızın, bu ülkenin birinci 
sınıf vatandaşıdır. Zaman zaman bütünlü-
ğümüze yönelik provokatif girişimler olsa 
da, bu millet her seferinde kenetlenip bu 
oyunlara karşı durmayı bilmiştir. Ülkemin 
her bir ferdi, her bir vatandaşı, Anayasa ve 
Yasalar önünde eşit haklara sahip olduğu 
gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de 
güvencesi altındadır. Yahudi düşmanlı-
ğını, Anti-Semitizmi dillerine dolayanlar, 
bu hassas meseleyi sürekli gündemde 
tutarak, tehlikeli bir oyun oynadıklarının 
da artık farkına varmalıdırlar. Bireysel ha-
talar olabilir, nitekim olmuştur da. Bunları 
da sert bir dille eleştirdik ve eleştirmeye de 
devam edeceğiz. 

Bir kez daha söylüyorum: Bu topraklar-
da farklı olana düşmanlık hiçbir zaman 
barınak bulamamıştır, bundan sonra da 
bulmayacaktır. Biz, Türkiye olarak, barışa 
yönelik umutlarımızı muhafaza ediyoruz. 
Bölgede barıştan başka bir alternatif ta-
nımıyoruz. Bölgenin güçlü, istikrarlı bir 
ülkesi olarak, tecrübe ve birikim sahibi 
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bir ülkesi olarak, yönü Batı’ya dönük bir 
ülkesi olarak barışa katkı sağlamaya de-
vam edeceğiz. Haksızlık karşısında susma-
yacak, haksızlığa asla ortak olmayacağız. 
Aynı zamanda barış umutlarının, bölgede 
de yeniden yeşermesi için girişimlerimizi 
sürdüreceğiz. Türkiye’ye yaraşan budur, 
Türkiye’ye yakışan budur. Bu düşüncelerle 
sözlerime son veriyor, grubumuza başarılı 
bir hafta diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Sevgili Ankaralılar, değerli kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
buradan tüm Ankara’ya, tüm ilçelerimize, 
beldelerimize, tüm köylerimize selam-
larımı, sevgilerimi iletiyorum. Ankara 
Anadolu’nun, Türkiye’nin kalbidir. Ankara 
Kurtuluş Savaşımızın, Milli Mücadele-
mizin kalbidir. Ankara ülkemizin, mille-

timizin, Cumhuriyetimizin Başkentidir. 
Başkentimizin her semtine, mahallesine, 
sokağına buradan yürek dolusu selamları-
mı gönderiyorum. 

Bundan 86 yıl önce, Cumhuriyetimizin 
ilanından hemen önce, 13 Ekim 1923’te 
Ankara Başkent ilan edildi. O gün 30 bin 

AK Parti Il Belediye Başkan 
Adayları Açıklama Toplantısı

Ankara | 4 Şubat 2009 
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nüfuslu bir kasaba olan Ankara, bugün 
artık 4 milyonu aşan nüfusuyla, çağdaş, 
modern bir Avrupa kenti. 

Bakınız, şuraya özellikle dikkatinizi çe-
kiyorum. Kurutuluş Savaşımızı verdik, 
Ankara’dan tüm Türkiye’ye dalga dalga 
yayılan bir kahramanlık destanı yazdık. 29 
Ekim 1923’de Cumhuriyetimizi ilan ettik 
ve işte o andan itibaren yeni bir mücade-
leye başladık. Nedir bu mücadele? Bu mü-
cadele, kalkınma mücadelesidir. Bu müca-
dele, çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine 
çıkma mücadelesidir. Bu mücadele, yeni-
den güçlü, yeniden büyük, yeniden saygın 
bir Türkiye inşa etme mücadelesidir. 

Bizim, Kurtuluş Savaşı’nda, kazanmaktan 
başka bir seçeneğimiz, kazanmaktan baş-
ka bir alternatifimiz yoktu. “Ya İstiklal, 
Ya Ölüm” dedik ve tarihte görülmemiş bir 
destan yazdık. Aynı şekilde, kalkınma mü-
cadelesinde de bizim kazanmaktan başka 
bir seçeneğimiz yok. Türkiye’yi muasır me-
deniyetler seviyesine çıkarmaktan başka 
bir seçeneğimiz yok. Türkiye’yi dünyanın 
en güçlü ülkeleri arasına sokmaktan baş-
ka seçeneğimiz yok. Türkiye ekonomisini 
büyütmekten, güçlendirmekten başka 
bir seçeneğimiz yok. İşte biz, bu ruhla, bu 
coşkuyla, bu heyecanla yolumuza devam 
ediyoruz. AK Parti olarak, bütün teşkilatı-
mızla, bütün vatandaşlarımızla, bütün yol 
arkadaşlarımızla birlikte, azimle, kararlı-
lıkla yolumuza devam ediyoruz. 

Şunu tüm dünya artık bilmek durumunda-
dır: Türkiye, ülkelerden bir ülke değildir. 
Türkiye, sıradan bir ülke değildir. Türkiye 

özgüveni yüksek, itibarı yüksek, saygınlığı 
yüksek bir ülkedir. Türkiye akıntıya kapı-
lan, rüzgara göre yol alan bir ülke değil, 
akıntıya yön veren, rüzgara rota çizen, 
gerektiğinde fırtınalar dahi estiren bir ül-
kedir. Türkiye, gündemin arkasına takılıp 
giden bir ülke değil, gündemi belirleyen 
ülkedir. Türkiye, “Başkaları ne der” diye 
düşünen değil, “Türkiye ne der” sorusunu 
tüm dünyanın zihninde var eden bir ülke-
dir. Bizim Çanakkale’den aldığımız ruh bu-
dur. Bizim Kurtuluş Savaşı’ndan edindiği-
miz ruh budur. Biz milletimizin onurunu 
bugüne kadar çiğnetmedik, bundan sonra 
da asla çiğnetmeyeceğiz. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Ankaralılar…

AK Parti olarak, 6 yıl önce yola çıkarken 
ülkemize ve milletimize bir söz verdik. 
Türkiye’yi büyüteceğiz dedik, Türkiye’yi 
yücelteceğiz dedik, Türkiye’yi muasır me-
deniyetler seviyesine ulaştıracağız dedik. 
Hamdolsun, 6 yıl boyunca bu hedeften, bu 
gayeden şaşmadık. 

Dikkat edin, 2002 sonunda iktidara gel-
dik, Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılası 
230 milyar dolardı. 5 yılda buna tam 427 
milyar dolar ekledik ve 657 milyar dolara 
ulaştırdık. Şimdi 750 milyar dolara koşu-
yoruz. Kişi başına düşen gayri safi yurtiçi 
hasılayı 3 bin 500 dolardan aldık, 10 bin 
doları devirdik, artık 15 bin dolar hedefi-
mize doğru yol alıyoruz. İhracatı 36 milyar 
dolardan aldık, 132 milyar dolara kadar 
yükselttik. Enflasyon yüzde 50, yüzde 60, 
yüzde 130’lar seviyesinde idi. 2005 yılında 
enflasyonu tek haneli oranlara kadar çek-
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tik, işte dün yeni oranlar açıklandı: Yüzde 
9.5. Yine tek haneli oranları gördük ve 
mücadelemizi hız kesmeden sürdürdük, 
sürdürüyoruz. Tüm bir Cumhuriyet tari-
himiz boyunca ülkemizde yapılan derslik 
sayısı 362 bin. Geldik, 6 yılda bunun 3’te 
birinden fazla, tam 130 bin derslik yaptık 
ve bunları eğitime kazandırdık. 6 yılda 
400 hastane, 9 bin kilometre yol, 237 bin 
adet yeni konut yaptık. 

Şuraya dikkatinizi çekiyorum: Yıllar bo-
yunca tekerlemeler söylendi: “Türkiye’nin 
stratejik önemi var” dediler. “Türkiye’nin 
yüksek potansiyeli var” dediler. “Asya 
ile Avrupa arasında köprüyüz, önemli 
ülkeyiz” dediler. “Türkiye’nin üç tarafı 
denizlerle, dört tarafı düşmanlarla çevrili” 
dediler. Ben şimdi buradan soruyorum: 
Peki siz, Türkiye’nin önemini ortaya çı-
karmak için bugüne kadar ne yaptınız? 
Türkiye’nin stratejik konumuna yaraşan 
ne ortaya koydunuz? Türkiye’nin potan-
siyelini açığa çıkarmak için ne ürettiniz? 
Barış için, dostluk için, istikrar için, güven 
için, demokrasiyi güçlendirmek için bu-
güne kadar ne çalışma yaptınız? Kaç tane 
derslik yaptınız? Kaç kilometre yol inşa 
ettiniz? Şu Türkiye’de, şu Ankara’da göste-
rebileceğiniz hangi büyük eseriniz var?

Dikkat ediniz; Başta Ankara, İstanbul, An-
talya, Kocaeli ve Gaziantep olmak üzere, 
birçok vilayetimizde, ilçemizde, belde-
mizde belediye başkanlığı görevini CHP’li 
Belediyelerden devraldık. Bugün bu ille-
rimizdeki fark kıyas bile kabul etmiyor. 
Onların zihniyeti susuzluk üretti, biz şehir-
lerimizi suya kavuşturduk. Onlar şehirleri 

çoraklığa mahkum etti, biz şehirlerimizi 
yeşil alanlarla donattık. Onlar trafiği adeta 
felç etti, biz trafiğe köklü çözümler ürettik. 
Onlar, şehirleri yokluğa, yoksulluğa mah-
kum etti, biz yoksulun, ihtiyaç sahibinin, 
kimsesizin yanında olduk. Onlar çirkin-
leştirdi, geldik, biz güzelleştirdik. Onlar 
bozdu biz yaptık. 

Büyükşehir belediyemizin ürettiği hizmet-
ler ortada. Altındağ’ın çehresi nasıl değiş-
ti, ortada. Keçiören nasıl bir ilçe haline 
geldi, ortada. Yenimahalle’nin, Sincan’ın, 
Etimesgut’un, Mamak’ın, Gölbaşı’nın 
bizden önceki manzarası da ortada, AK 
Belediyecilikle tanıştıktan sonraki man-
zarası ortada. İnşallah, yeni dönemde 
Çankaya’nın da manzarası değişecek, Çan-
kaya da AK Belediyecilikle, yani hizmetle, 
yatırımla tanışacak. Ankaralı kardeşim, 
Çankayalı kardeşim inşallah tercihini hiz-
metten yana, eserden yana, estetikten yana 
kullanacak ve Çankaya da AK belediyecilik 
safındaki yerini alacak. 

Şuraya lütfen dikkat edin… Ankara’da, 
İstanbul’da CHP’li aday adayları seçim 
meydanına çıktılar. Eğer yollarını bula-
bilirlerse seçmenin karşısına çıkıyorlar. 
Ankara’ya İstanbul’a ilişkin kaydadeğer 
bir tek projelerini duydunuz mu? Göstere-
bilecekleri bir tek eser, bir tek hizmet yok, 
planladıkları, tasarladıkları eser ve hizmet 
de yok. Biraz önce burada Büyükşehir 
Belediyemizin tam 140 projesini izledik. 
Ankara’nın geleceğine damga vuracak tam 
140 proje. Yeşil alanlar, eğlence merkez-
leri, sosyal yaşam alanları, parklar, fuar 
alanları yapıyoruz. 
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Ankara’nın 20 yıllık su sorununu çözdük; 
Gerede suyunu da Ankara’ya getirip bu ko-
nuyu artık kapatıyoruz. Metro’yu inşallah 2 
sene içinde bitiriyor, Çayyolu’nu, Sincan’ı, 
Keçiören’i metroyla buluşturuyoruz. Met-
ro çalışmalarına büyük önem veriyoruz, 
bu projeyle Ankara’nın ulaşımda tarihi bir 
adımı atacağına inanıyoruz. Ulaşımı yeni 
projelerle daha da rahatlatıyoruz. Kültür 
merkezleriyle, spor tesisleriyle, sosyal yar-
dımlarla Ankara’yı daha da çağdaş bir kent 
haline getiriyoruz. Aynı şekilde, tüm ilçe 
belediyelerimizin projeleri var. Bizim yap-
tıklarımız ortada, yapacaklarımız ortada. 
Peki, onların neyi var?

Bakın ben size küçük bir hesap yapayım: 
Ayda her yoksul aileye 600 TL verecekler-
miş. Yılda yaklaşık 1 milyar TL, eski parayla 
1 katrilyon lira yapıyor. 25 bin kişiyi de 
işe alacaklarmış. 500 bin TL de oradan, 
eder 1.5 milyar TL, yani yılda 1.5 katrilyon 
lira. Tamam, uçulur da bu kadar uçulmaz. 
Bunların belediyecilikten anladıkları za-
ten işe adam almak, belediye kadrolarını 
şişirmek… Geçmiş dönemlerdeki başarısız-
lığın altında yatan zihniyet işte budur. AK 
Parti’nin sosyal belediyecilik misyonunu 
taklit ediyorsanız, lütfen biraz ayağınız yere 
bassın. Biz bunların iş görme biçimini, bun-
ların hesap yöntemlerini çok iyi biliriz. 

Dikkat ediniz, Kocaeli’nin CHP’li eski bele-
diyesi, Yuvacık Barajı’nı 4.5 milyar dolara 
mal etti. Halen hazinemiz bu paraları öde-
mekle meşgul. Yuvacık Barajı’nın iki katı 
büyüklüğünde olan Kavşakkaya Barajı ise 
45 milyon dolara, yani Yuvacık’tan 100 kat 
daha ucuza mal edildi. ASKİ, 2005 yılı so-

nunda çalışmalara başladı, 16 ay gibi kısa 
bir sürede bu barajı bitirdi. Üstelik Yuvacık 
Barajı 50 milyon metreküp su kapasiteli, 
Kavşakkaya Barajı bunun yaklaşık iki katı, 
90 milyon metreküp su kapasiteli. İşte he-
sap ortada… Bunların iş görme tarzı budur. 

Değerli kardeşlerim, değerli yol arkadaş-
larım…

CHP’den devraldığımızda Ankara’daki 
toplam alt üst geçit sayısı 17 idi. Ankara’ya 
tam 101 adet yeni alt-üst geçit yapıldı. 
Ankara’nın 5 ayrı giriş noktasında yollar 
genişletildi ve modern bir görünüm kazan-
dı. Bu ana girişlere ilave olarak şehrin pek 
çok yerine yeni bulvarlar ilave edildi. Esen-
boğa Havaalanı ile şehir merkezi arasında-
ki yol, Ankara’nın adeta vitrini, dünyaya 
açılan kapısı konumunda. Yurtdışından 
gelenler Ankara’ya ilişkin olarak öncelikle 
bu yol ve çevresini görüyorlar. Çok kısa 
bir süre zarfında, 4 ay gibi rekor bir süre-
de yol tamamlandı, çağdaş bir görünüme 
kavuştu, yol üzerindeki çirkin görüntüler 
kaldırıldı. Kuzey Ankara girişindeki gece-
kondular yıkıldı, TOKİ ile Belediye işbirli-
ğinde yeni, çağdaş konutlar bitirildi. 

Sadece 2008 yılında Ankara genelinde 3 
milyon 300 bin ton asfaltlama yapıldı. 363 
köye 1684 kilometre asfalt döküldü ve bu 
boyutuyla da yeni bir rekor kırıldı. 138 ki-
lometre mesafedeki Kesikköprü’den üç ayrı 
hat ile Ankara’ya su getirildi ve Ankara’nın 
önümüzdeki onlarca yıl için su sorunu 
çözüldü. Üstelik bu proje bir yıl gibi yine 
rekor bir sürede tamamlandı. Ankara’da 
doğalgaz’da büyük aşama kaydedildi. Do-
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ğalgaz servis hattı sayısı 2008 yılı sonu iti-
bariyle 1 milyon 140 bin’e ulaştı. Ankara’da 
90’lı yıllarda kişi başına 2 metrekare yeşil 
alan düşerken, bugün bu oran 17 metre-
kareye yükseldi. Esenboğa yolu üzerinde 
Avrupa’nın en büyük futbol tesisi yine bü-
yükşehir belediyemizce inşa edildi. 

Sokakta çalışan çocuklara yönelik başarılı 
projeler yapıldı, 4 bin civarında çocuğu-
muz sokaktan kurtarıldı. Belmek kursları 
aracılığıyla 140 bin hanım kardeşimiz bir 
meslek edindi. Beltek kursları ile 70 bin 
gencimiz iş sahibi oldu. Her gün 8 bin 350 
engelliye okullarda ücretsiz yemek hizmeti 
veriliyor. 3 bin 600 engelliye akülü sandal-
yeden bastona kadar her türlü malzeme 
yardımı yapılıyor. Bugüne kadar tam 122 
bin 649 engelliye hizmet üretildi. Her yıl, 
155 bin aileye yılda üç sefer gıda ve temiz-
lik malzemesi yardımı, yaklaşık 100 bin 
aileye kömür yardımı, her gün 55 bin aileye 
ekmek yardımı, yaklaşık 100 bin çocuğa bot 
kaban ve kırtasiye yardımı yapılıyor. Gerek 
üniversite önlerinde, gerek Ulus’ta her gün 
4 bin kişiye ücretsiz kahvaltı veriliyor. Bu 
doğrudan yardımların yanı sıra, Ankara’da 
sanayi altyapısının gelişmesi, yeni istihdam 
alanlarının oluşturulması, meslek eğitimle-
ri gibi metodlarla Ankara’da ekonomiye de 
önemli katkıda bulunuldu. 

Aynı şekilde ilçe belediyelerimiz, Türkiye’ye, 
hatta dünyaya örnek teşkil edecek proje-
ler yürüttüler. Yenimahalle Belediyemizi 
2004’de devraldığımızda 100 milyon TL 
borcu vardı, tüm gayrimenkullerine, hesap-
larına haciz konmuştu. Hem bu borçları 
ödedik, hem de, dikkat ediniz, 233 milyon 

TL yatırım harcaması yaptık. Altındağ yüzde 
80 oranında gecekondulaşmış bir ilçemizdi. 
Tam 12 bin sağlıksız yapı, sahiplerinin rı-
zasıyla yıkıldı, sağlıklı konutlar inşa edildi. 
Ankara’nın merkezindeki Altındağ 5 yılda 
dünya turizminin hizmetine açıldı. Keçiören 
aynı şekilde, Estergon Kalesi’yle, teleferiğiy-
le, parklarıyla, temiz sokaklarıyla, spor tesis-
leriyle başarı örneği haline geldi. 

Varolduğumuz tüm merkez ve çevre ilçe-
lerde AK Parti farkını, AK Hizmet farkını 
ortaya koyduk. İşte şimdi, tüm Türkiye’de 
olduğu gibi, Ankara’da da “Durmak Yok, 
Yola Devam, Durmak Yok, Hizmete Devam” 
diyoruz. AK bir kadroyla, işinin ehli, işinin 
ustası, belediyeciliğin erbabı adaylarımızla 
bir kez daha milletimizin huzuruna çıkı-
yoruz. AK Belediyecilik hizmetlerini, yeni 
projelerimizle, planlarımızla milletimize 
taşımak için, Ankara’yı daha güzel, daha 
yaşanabilir, daha çağdaş ve modern bir 
kent haline getirmek için, Ankara’ya hizmet 
üretmek için yola koyuluyoruz. Başta Çan-
kaya olmak üzere, henüz AK Belediyecilikle 
tanışmamış ilçelerimizi de hizmet kervanı-
na katmak için yola çıkıyoruz. 

Değerli kardeşlerim, değerli Ankaralılar…

Biliyorsunuz, Türkiye genelinde, Büyükşe-
hir, İl ve İlçe Belediye Başkan adaylarımızı 
açıkladık. Beldelerle ilgili çalışmalarımız 
devam ediyor. Yine, İl Genel Meclisi ve Be-
lediye Meclis Üyesi adaylarımızı da belirli-
yoruz. Daha önce de ifade etmiştim. Meclis 
üyeliklerinde aday listeleri hazırlanırken 
her dört adayımızdan birinin bayan olması 
noktasında özen gösteriyoruz. 
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Aynı şekilde, yine her dört üyeden birinin 
25-30 yaş aralığında yer alan genç arkadaş-
larımızdan oluşmasına da aynı hassasiye-
ti, aynı titizliği gösteriyoruz. Bir yandan 
Türkiye’nin birikimli kadrosuyla ülkemizi 
yeniden ayağa kaldırmanın gayesi içindey-
ken, bir yandan da siyasete yeni yüzler, 
yeni düşünceler, taze fikirler kazandırıyo-
ruz. Gerek milletvekillerimizin, gerek bele-
diye başkanlarımızın, gerek teşkilatlarımı-
zın şekillendirilmesinde, belirlenmesinde 
bu anlayış içinde olduk. Partimizin bünye-
sinde Siyaset Akademileri kurduk, hemen 
her ilimizde birer şube açarak, adeta bir 
üniversite gibi buralarda gençlerimize, 
kadınlarımıza siyaset eğitimi verdik. AK 
Parti olarak ilkleri gerçekleştirdik, rekorla-
rın altına imzamızı attık. Hükümet olarak 
nasıl ilklerimiz varsa, belediyelerde de ilk-
lerimiz var, siyasette de ilklerimiz var. 

Kuruluşumuzu gerçekleştirdiğimiz 14 
Ağustos 2001 tarihinden bu yana geçen 7.5 
yıllık zaman içinde ikisi genel, biri yerel 
seçim olmak üzere üç seçime girdik. Her 
üç seçimde de centilmence, dostça, de-
mokratik olgunluk içinde bir seçim yarışı 
sürdürdük. Popülizme asla tevessül etme-
dik. Gerilim siyaseti, çamur siyaseti bizim 
tarzımız olmadı. Bu seçim sürecinde de, 
aynı olgunlukla, aynı siyasi nezaket içinde 
yolumuza devam edeceğiz. Yaptıklarımızı 
anlatacak, eserlerimizi, hizmetlerimizi 
anlatacak, projelerimizle, planlarımızla 
konuşacağız. 

Son olarak önemli bir hususu da sizlerle 
paylaşmak istiyorum: Biliyorsunuz, nüfu-
su 2 binin altında kalan belde belediyeleri-

nin kapatılmasını içeren bir yasa çıkardık. 
Bu beldelerden büyük çoğunluğu AK Par-
tili idi. Ancak, şunu gördük ki, bu belde-
lerimize bu şekilde hizmet taşıyamıyoruz. 
Beldede belediye başkanlığı var, ancak mi-
mar yok, mühendis yok, iş makinesi yok, 
hesaptan, kitaptan anlayan personel yok. 
Şimdi, yeni çıkardığımız yasa ile Büyük-
şehir belediyesi sınırları içindeki beldele-
rimiz, buranın altını özellikle çiziyorum, 
çok daha fazla hizmet alacaklar. Her belde-
de bir ofis olacak, buralarda, Büyükşehir 
Belediye Meclis üyelerinden bir temsilci 
bulunacak ve bu yerleşim yerlerine hizmet 
taşıyacak. Göreceksiniz, çok daha fazla, 
çok daha hızlı bir hizmete ve hizmet kalite-
sine bu beldelerimiz kavuşacak. 

Değerli kardeşlerim…

Tüm Türkiye’de olduğu gibi, Ankara’da da 
aday arkadaşlarımızın tam bir uyum ve 
koordinasyon içinde çalışacaklarına inanı-
yorum. Adaylarımız, milletvekillerimizle, 
teşkilat ile kendi aralarında tam bir uyum 
içinde olacak ve bu sayede milletimize en 
iyi hizmeti üretecekler. Hangi bahaneyle 
olursa olsun, küslük kabul etmiyoruz, dar-
gınlık kabul etmiyoruz. El birliği yaparak, 
gönül birliği yaparak, güç birliği yaparak 
Ankara’yı daha ileri noktalara taşıyacağız. 
Ben bu duygularla sözlerime son verirken, 
adaylarımıza başarılar diliyor, Ankara’mı-
za hayırlı olsun diyorum. Tüm adayları-
mızı size, siz sevgili Ankaralılara emanet 
ediyor, sizleri de Allah’a emanet ediyorum. 
Sağolunuz, varolunuz. 
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Değerli yol arkadaşlarım, değerli kardeş-
lerim… Genişletilmiş il başkanları toplan-
tımızda hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. 29 Mart yerel seçimlerine 
doğru ilerlediğimiz bu önemli süreçte siz-
lerle olmaktan, ülkemizin büyük değişim 
heyecanını sizlerle paylaşmaktan büyük 
mutluluk duyuyorum. 

Türkiye’de demokrasinin, hukuk devleti-
nin, adaletin, barışın, topluma hizmetin çı-
tasını yükseltmek için yeni bir demokratik 
seçimin arifesindeyiz. Tecelli edecek mil-
let iradesiyle bir kez daha ülkemize yeni 
bir bahar gelecek, Nisan ayından itibaren 
yurdumuz, evimiz, ocağımız, şehirlerimiz 
baştanbaşa yeni bir diriliş mevsimini ya-

AK Parti Genişletilmiş  
Il Başkanları Toplantısı

Ankara | 6 Şubat 2009 
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şayacak. 29 Mart 2009 tarihinde gelecek 
bahar şimdiden ülkemize, milletimize ha-
yırlı olsun, kutlu olsun. Milletimizin bahtı 
ak, yüzü daima aydınlık olsun. Biliyorum 
ki, AK Parti kadroları olarak ülkemizin bu 
kader seçimini en iyi biçimde değerlen-
direceksiniz. Biliyorum ki, gece gündüz 
demeden bu milletin hak ettiği hizmetleri 
tamamlamak için koşacak, çalmadık kapı, 
gönlünü kazanmadığınız tek bir vatandaş 
bırakmayacaksınız. Yolunuz açık olsun. 

AK Parti, bütün kadrolarıyla, bütün birim-
leriyle, bütün teşkilatıyla kendini daima 
milletin kaderiyle birlikte tanımlayan ve 
kendini milletine adayan bir partidir. Bu 
partiye mensubiyet, bu partiye aidiyet, bu 
parti çatısı altında Türkiye’ye hizmet etmek 
tarihi bir sorumluluktur. Zira AK Parti, 
milletimizin birliğinden, vakarından asa-
letinden doğan gücün adıdır. Türkiye AK 
Parti ile üzerindeki ölü toprağını silkelemiş, 
şaha kalkmıştır. Türkiye, AK Parti iktidarı 
ile tarihi rekorlara imza atmış, birçok ilkle 
tanışmıştır. Türkiye, AK Belediyecilik ile 
mahalli idarelerde de büyük bir dönüşüme 
imza atmış, yerel kalkınmada büyük bir 
mesafe katetmiştir. Bu yüzden AK Partili 
olmak, bu büyük harekete gönül vermek, 
bu büyük kadro ile birlikte yürümek, bu 
hareketi, bu misyonu temsil etmek büyük 
sorumluluktur. İnşallah, mahcup olmadan, 
tökezlemeden, sen ben davasına düşmeden 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da bu ulvi emaneti, bu sorumluluğu şerefle 
taşıyacağız. Zira AK Partili olmak, millet-
ten aldığını yeniden millete vermektir. AK 
Partili olmak, halkın emanetini hakkaniyet 
duygusuyla, liyakatle, sadakatle taşımaktır. 

AK siyasetin asli özelliği, milletin hukuku-
nu her koşulda korumaktır. AK siyasetin 
temeli, insan odaklı bir anlayışla insa-
nımızı esenliğe kavuşturmak, ülkemizi 
adalet ve kalkınmayla yükseltmektir. Mu-
hafazakar Demokrat kimliğiyle, toplum-
sal merkeze oturan hüviyetiyle, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin birikimine, kazanımları-
na sahip çıkan özelliğiyle AK Parti, ülkemi-
zin bütün renkleriyle, bütün desenleriyle, 
bütün fikirleriyle ahenk içinde olan bir 
partidir. AK Parti, belli bir dini, mezhebi, 
etnik kökeni, dünya görüşünü değil, 72 
milyon Türkiye’nin tüm farklılıklarını, 
tüm çeşitliliğini aynı samimiyetle sahiple-
nen, tüm Türkiye’yi aynı ruhla kucaklayan 
bir harekettir. 

Bakınız seçim sürecine girdiğimiz için 
özellikle dikkatlerinizi çekiyorum. Se-
çim süreçlerinde sinirleri germek için 
özel programlar düzenlenir. Tahrikler, 
kışkırtıcı ajitasyonlar, marjinal söylem-
ler seçim atmosferini rehin almak ister. 
Biz, bu tuzaklara karşı daima teyakkuz 
halinde olacağız. Hiçbir kavganın tara-
fı değiliz, olmayacağız. Hakikatin dili, 
felsefesi bizim kendimizi anlatmamıza 
yeter. Bugüne kadarki seçimlerin hep-
sine demokrasinin, hukukun, ekonomi-
nin, siyasetin diliyle konuşarak, yalana, 
popülizme tenezzül etmeden toplumun 
adalet taleplerinin sözcüsü olarak gir-
dik. İcraatımız yüz ağartıcıdır. Merkezi 
yönetimden yerel yönetimlere kadar, 
ekonomiden uluslararası ilişkilere ka-
dar Türkiye’nin en büyük modernleşme 
adımlarını attık. 
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AK Parti’nin söylemi hiçbir zaman yürüt-
tüğümüz AK Siyasetin felsefesinden ayrı 
bir söylem olmadı olmayacaktır. AK Parti 
hükümetinin eylemleri, söylemleri hiçbir 
zaman milletimizin hissiyatından, duru-
şundan farklı olmadı, bundan sonra da 
olmayacaktır. Zira AK Parti’nin dili, üslubu 
milletimizin dili ve üslubudur. Bu üslup-
la yeni bir seçime gireceğiz. Ayrımcılık 
yapmadığımız için, zümre siyaseti, bölge 
siyaseti, rant siyaseti yapmadığımız için, 
seçimden seçime demokrat olmadığımız 
için, ülkemize hizmetlerimizle milletimi-
zin gönlünde taht kurduk. 

Hakkaniyet duygusundan ayrılmadığımız 
için, haksızlık karşısında susmadığımız 
için, çifte standarda, ayrımcılığa prim 
vermediğimiz için, bütün şehirlerimize 
aynı yakınlıkta olduğumuz için, iktidar 
sarhoşluğuna kendimizi kaptırmadığımız 
için, halkın hukukunu siyasetimizin ana 
ekseni kabul ettiğimiz için, demokrasiyi 
halktan esirgemediğimiz için, yurtdışında 
ayrı yurt içinde ayrı bir siyaset dili kurma-
dığımız için, diplomasi masasına oturur-
ken akıl ve vicdanımızı kapının eşiğine 
bırakmadığımız için, siyasi dengeler adına 
hakikaten sapmadığımız için, gücümüzü 
yalnızca milletimizden aldığımız için, 
açık ve şeffaf bir yönetim sergilediğimiz 
için, Diyarbakır’dan İstanbul’a, Van’dan 
Çanakkale’ye, Antalya’dan Trabzon’a, 
Bursa’dan İzmir’e, Kocaeli’nden Eskişehir’e, 
Mardin’den Muğla’ya ,  Malatya’dan 
Tekirdağ’a, Konya’dan Gaziantep’e ülke-
mizin her köşesinde umudun, değişimin, 
dinamizmin, yatırımın, refahın yegane 
siyasi adresiyiz. 

Değerli yol arkadaşlarım…

Evet, hiçbir zaman bir bölgenin, biz bir 
zümrenin, bir imtiyazlı kadronun, bir 
çıkar grubunun partisi olmadık olmayaca-
ğız. Zira biz, Türkiye’nin partisiyiz. İddia-
mız, Türkiye kadar büyüktür. Türkiye’nin 
büyüklüğünü hiçbir zaman aklımızdan 
çıkarmadık, çıkarmayacağız. Her zaman 
Türkiye’nin, Türk milletinin büyüklüğü-
ne, saygınlığına, itibarına uygun şekilde 
hareket ettik, buna gölge düşürülmesine 
asla izin vermedik. Birileri Türkiye’nin 
büyüklüğünü yeterince hissetmiyor, buna 
yeterince inanmıyor, bir özgüven sorunu 
yaşıyor olabilir. Biz, hiçbir zaman kendi-
mize de, milletimize de, ülkemize de gü-
vensizlik içinde olmadık. Başkaları ne der 
diye sancı çeken bir siyasetin, gölgesinden 
korkan bir ürkekliğin içinde olmadık. 

Biz, ilk günden bu yana Türkiye’ye inan-
dık, Türk milletine inandık, ülkemizin gü-
cüne ve imkanlarına inandık. Bu inanç sa-
yesinde, bu özgüven sayesinde yapılamaz 
denilenleri yaptık, başarılamaz denilenleri 
başardık, içeride ve dışarıda tüm ezberleri 
bozduk. Özel sektörümüzün başarılarını 
bu milletin, bu ülkenin başarıları olarak 
görüyoruz. İşçilerimizin, esnafımızın, me-
murumuzun kaderini onlarla birlikte ya-
şıyoruz. 81 vilayetimize, 72 milyon vatan-
daşımıza aynı yakınlık içinde olduğumuz 
için 6 yıldır şehir şehir dolaşıyoruz. Bu 
iddiamıza sahip çıktığımız için gönüller 
fethederek bugünlere getirdik ülkemizi. 
Bu iddiamıza sahip çıktığımız için siyaseti-
miz bütün dünyanın gündemindedir. 
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Ülkemizi, vatanımızı, devletimizi bir gir-
daptan çıkardık ve dünya ile bütünleşen 
anayola kavuşturduk. Siyasi ahlakımız 
gereği, siyasi ilkelerimiz gereği bu başarıyı 
kendimize mal etmek yerine milletimizle 
birlikte paylaşmayı tercih ettik. Başarıla-
rımız ülkemize, milletimize mal ettiğimiz 
için de her seçimde demokrasinin çıtası-
nı biraz daha yükselttik. İnanıyorum ki, 
Allah’ın izniyle, milletimiz 29 Mart günü 
demokrasi, özgürlük, refah, adalet çıtasını 
daha da yükseltecektir. 

AK Parti’nin tökezlemesini bekleyen-
ler beyhude bir bekleyiş içindedir. AK 
Parti’nin milletten kopmasını bekleyenler 
boşuna bir bekleyiş içindedir. Eski siyasi 
argümanlarla Türkiye’nin karanlık kori-
dorlara döneceğini bekleyenleri büyük 
bir hayal kırıklığı beklemektedir. Bugüne 
kadar kalbimiz daima Türkiye ile birlikte, 
Türkiye için çarptı, bundan sonra da bu ek-
sende yürüyeceğiz. Bir yandan şehirlerimi-
zi mamur hale getirdik bir yandan ülkemi-
zin dünyadaki saygınlığını en üst noktaya 
taşıdık. Hukuk reformlarıyla Avrupa Bir-
liği hedefimize odaklanırken Türkiye’nin 
imkan ve kaynaklarını bütün dünyada ha-
rekete geçirdik. Yükselen bu çıta bir daha 
aşağıya inmeyecektir. Demokrasi daha çok 
güçlenecek, hukuk devletinde yaşadığımı-
zı vatandaşlarımız daha çok hissedecek, 
adalet daha çok yaygınlaşacaktır. 

Sevgili AK Partililer, değerli arkadaşlarım…

AK Parti, kuruluşunun üstünden çok kısa 
bir süre geçtikten sonra 3 Kasım 2002’de 
milletimizin büyük teveccühüyle iktidara 

geldi. Milletimizin bizden beklentisi, yıl-
lar boyunca çözümsüzlüğe terk edilen ve 
adeta dağ gibi biriken sorunlara çözümler 
getirmemizdi. Ama bundan da önemlisi, 
ülkemizin makus talihini değiştirmemiz, 
kırılan umutları tazelememiz, insanımızın 
önüne bu ülkenin büyüklüğüne yakışan 
hedefler koyarak bu doğrultuda ilerleme-
mizdi. Göreve geldiğimiz ilk gün hedefimi-
zi değişim olarak belirledik. Her alanda bu 
ülkeyi düze çıkaracak, aydınlığa çıkaracak, 
bu ülkeyi layık olduğu en yüksek gelişme 
seviyelerine ulaştırmak olarak belirledik. 
O günden bu yana bu hedeflerimizden, bu 
istikametimizden zerre kadar sapmadan, 
en ufak bir taviz vermeden yolumuza mil-
letimizle birlikte devam ediyoruz. 

Geçen zaman zarfında Türkiye’de çok şey 
değişmiştir, değişmeye de devam ediyor. 
Türkiye artık yönetimiyle, ekonomisiy-
le, diplomasisiyle yakın geleceğin en 
güçlü, en etkili, en ağırlıklı ülkelerinden 
biri haline gelmektedir. Bu sadece bizim 
temennimiz değil, dünyanın en önemli 
strateji uzmanlarının da projeksiyonudur, 
beklentisidir. Bu ülkede yaşayıp da bu 
gerçeği hala idrak edememiş olanlar da 
umuyorum ki yakında nihayet bu noktaya 
gelecek, bu umudu, bu heyecanı bizlerle 
paylaşacaktır. Çünkü mızrağın çuvala sığ-
mayacağı gibi, Türkiye bu felaket tellalla-
rının çizdiği dar sınırlara, kısır anlayışlara, 
sığ zihinlere sığmayacak bir gelişme içinde 
olduğunu her geçen gün biraz daha bariz 
şekilde gösteriyor. Türkiye yıllar boyunca 
kendisini çaresizliğe bağlayan zincirleri 
bizzat milletimizin iradesiyle parçalıyor, 
nihayet bütün gücü ve enerjisiyle hedefle-
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rine ilerliyor. Bu yolun nereye gittiği artık 
aşikar, bu yol muasır medeniyet seviyesi-
nin ötelerine gidiyor. 

Değerli arkadaşlarım…

Önümüzdeki seçim, Türkiye’nin hedefle-
ri ve istikameti bakımından son derece 
önemlidir. Her siyasi parti için en önemli 
faaliyet, seçimdir. Belediyelerimizi yö-
netecek kadrolar için teşkilatımızın ana 
kademeleri, kadın ve gençlik kolları, il 
başkanlarımız, ilçe ve belde başkanları-
mız, mahalle ve köy temsilcilerimiz azami 
bir gayret içindeler. İnanıyorum ki, Genel 
Merkez yönetiminden sandık müşahitle-
rine kadar bu kadroda görev alan bütün 
yol arkadaşlarım 29 Mart gününü yeni 
bir sevinç günü kılmak için bütün dikkat-
leriyle çalışacaklardır. Yerel yönetimler 
konusundaki iddiamızı artık bütün dünya 
biliyor. Aday belirleme sürecinde beklenti-
leri ertelenen arkadaşlarımızın da yürek-
lerini bu yola koyduklarını biliyorum. Bu 
hareket, bu kadro hiçbir zaman kişiselliği 
merkeze alan bir hareket ve kadro olmadı, 
olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlar…

2002 yılında başlayan adalet ve kalkınma 
yolculuğunu, geçen zaman zarfında san-
cağı hiç yere düşürmeden aynı azim ve ka-
rarlılıkla sürdürmeyi başardık. Yapılan her 
seçimden eksilerek, zayıflayarak, kırılarak 
değil, büyüyerek, güçlenerek, milletimizin 
güvenini daha da fazla arkamıza alarak 
çıktık. Şimdi Türkiye’nin değişimini tama-
ma erdirmek, milletimizi sıkıntılarından 

tümüyle uzaklaştırmak, refahı yaygınlaş-
tırmak, adaleti güçlendirmek için yeni bir 
fırsat daha istiyoruz. Geçen altı buçuk yılı 
bir teminat olarak milletimize sunuyor, 
bundan daha fazlasını başarmanın da 
sözünü veriyoruz. 3 Kasım öncesinde söy-
lediklerimizin nasıl arkasında durduysak, 
22 Temmuz öncesinde söylediklerimizin 
nasıl arkasında durduysak, 29 Mart için 
de aynı kararlılığı, aynı samimiyeti ortaya 
koyuyoruz. 

Türkiye’nin yaptığı bu tarihi atılımın daha 
alması gereken mesafeleri var, bu mesa-
feleri hiçbir engele takılmadan, hiçbir 
mazerete sığınmadan almanın sözünü 
veriyoruz. Ülkemizin demokrasi çıtasını 
dünyanın en ileri demokrasileriyle aynı 
seviyeye taşıyarak, millet iradesinin tar-
tışma konusu yapılmadığı, yapılmayaca-
ğı çağdaş, demokratik bir Türkiye sözü 
veriyoruz. Bütün insanlarımızın kendini 
bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak 
hissedeceği eşitlikçi, özgürlükçü, aydınlık 
bir Türkiye için yeniden millet iradesine 
başvuruyoruz. Dünyaya karşı boynu eğik 
kalmayan, fikrini, tezini, siyasetini başını 
dik tutarak savunan, savaş kültürüne karşı 
daima barışın tarafında olan, aktif, etkili, 
dinamik bir dünya ülkesi sözü veriyoruz. 
Vatandaşlarına dünyanın gelişmiş ülke-
lerinin hayat standartlarını kazandırma 
azminde, geçim sıkıntılarını ve yoksulluğu 
artık yavaş yavaş gündeminden çıkarma 
kararlılığında bir yönetim sözü veriyoruz. 
Üreten, ürettiğini dünyanın dört bir yanın-
da satabilen, dış yatırıma tümüyle açık ve 
kendi yatırımcılarıyla dünyaya açılan di-
namik bir ekonomi sözü veriyoruz. Huzur-
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lu ve istikrarlı, yatırımcının yarınını göre-
bileceği ve küresel krizlerden ancak asgari 
seviyede etkilenen, sağlam, dayanıklı bir 
ortam sözü veriyoruz. Dev yatırımlarla ge-
leceğini adım adım inşa eden ve yakaladığı 
hedefin yerine daima daha büyük hedefler 
koyabilen özgüven sahibi bir Türkiye sözü 
veriyoruz. 

Çocuklarımızın umutlarının körelmediği, 
ufkumuzun ve bahtımızın kararmadığı bir 
Türkiye… Karanlık niyetlilerin, imtiyazlı 
menfaat gruplarının, çetelerin, istismar 
oluşumlarının değil, bu milletin aydınlık 
insanlarının yön verdiği bir Türkiye… 
Ülkemizin ilerlemesine engel olan bütün 
ağırlıklardan, bütün yüklerden, bütün 
karanlıklardan ve kirlerden Türkiye’yi 
kurtarma, arındırma, bu konuda asla ta-
vizkar olmama sözü veriyoruz. 3 Kasım’da, 
22 Temmuz’da yüklendiğimiz emaneti 
milletimize yaraşır bir onurla sürdürme-
ye, belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için 
çalışmaya devam ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım…

Her zaman ifade ettim, yine ediyorum; 
AK Parti Türkiye’nin yegane gelecek umu-
dudur, millet iradesini hiçbir tartışmaya 
meydan vermeden hakkıyla savunan ve 
koruyan yegane siyasi adrestir. Bu sebep-
le bizim sorumluluğumuz çok büyüktür. 
Yeni dönemde inşallah milletimizden 
aldığımız güçle bu ülkenin istikrarını ve 
insanlarımızın özgüvenini korumak bi-
rincil görevimiz olacaktır. Türkiye’yi dar 
kalıpların içine mecbur etmek isteyenler 
maalesef bu ülkeden hiç eksik olmuyor, 

bunlara asla meydanı boş bırakmayacağız. 
İnsanlarımızı yıllarca mahkûm ettikleri 
komplekslere geri çekmek, uf kumuzu 
karartmak isteyenlere asla izin vermeyece-
ğiz. Bu milletin izzetini, onurunu, ufkunu 
daima koruyacağız, geliştireceğiz. Bu ülke-
nin çocuklarının adeta karanlığa, karam-
sarlığa, umutsuzluğa gözlerini açtıkları o 
eski günlere asla geri dönmeyeceğiz. 

Geçen altı buçuk yıl bu ülkenin insanla-
rının neleri başarabileceğinin en büyük 
delilidir. Her alanda adeta dibe vurmuş 
bir ülke, bugün büyüme hızı ve istikrarıyla 
dünyaya örnek oluyor. Bu büyük atılımın 
kaynağı milletimizin gelişme azmi, me-
deniyet iradesidir. Hiç kimse bu milleti 
çaresizliğe, ümitsizliğe, sığ fikirlere sü-
rükleyebileceğini aklına bile getirmesin. 
Bu milletin ufku açıktır, ülkesine güveni, 
geleceğine inancı tamdır, kimse bu ahengi 
bozmaya da kalkışmasın. İşte AK Parti’nin 
ayağını bastığı zemin bu zemindir, milleti-
mizin tarihten bugüne taşıdığı büyük me-
deniyet iradesidir, bu zemini daha da sağ-
lamlaştırmak önümüzdeki dönemde de 
milletimize en büyük borcumuz olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım…

Malumunuz olduğu üzere 2004 yılında 
yapılan yerel seçim neticesinde AK Par-
ti, ülke yönetiminden sonra illerimizin, 
ilçelerimizin, beldelerimizin de büyük 
bir çoğunluğunun yönetimini üstlenmek 
onurunu yaşamıştır. Aradan beş yıla ya-
kın bir zaman geçti, şimdi milletimizden 
karnemizi alacağız. İnanıyorum ki bu 
seçimden de alnımız ak, başımız dik, mil-
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letimize mahcup olmadan çıkacağız. Her 
ne sonuç olursa olsun başardıklarımızdan 
daha fazlasını başarmak, ülkemize hizmet 
adımlarımızı daha da sıklaştırmak, daha 
da hızlandırmak üzere yola çıkacağız. 
Siyaseti polemikle, demagojiyle, iftirayla 
yürütmeye çalışanlara bıkmadan usanma-
dan hizmetle, yatırımla, bu ülkenin dört 
bir yanına bıraktığımız dev eserlerle cevap 
vereceğiz. 

Türkiye’de siyasetin boş laf, boş vaat demek 
olmadığını bir kere daha göstermek bizim 
bu ülkeye karşı en büyük borcumuzdur, 
görevimizdir. Benim bütün başkan aday-
larımızdan, bütün teşkilatımızdan ricam, 
Türkiye’nin polemik konularına, çatışma 
başlıklarına, kavga gündemine değil, bu 
milletin beklentilerine, bu ülkenin ihtiyaç-
larına sahip çıkmalarıdır. Nereden nereye 
geldiğimizi çok iyi anlatmak zorunda ol-
duğumuz gibi demokrasiyi güçlendirerek 
gerçekleştireceğimiz hedeflerimizi de halkı-
mıza çok iyi anlatmak durumundayız. 

29 Mart 2009 yerel yönetim seçimleri için 
start veriyoruz. Yarın Ankara’da tüm aday-
larımızı tanıtıyor ve kampanya sürecini 
başlatıyoruz. Pazar günü ise Kocaeli’de ilk 
seçim mitingimizi yapıyoruz. Böylece yeni 
bir koşu başlatıyoruz. Bu demokratik yarı-
şı kazanacağız ama bu süreci yönetmede 
önemli sorumluluklarımız var. Seçim süre-
cini bir demokratik yarış olarak bize yaraşır 
bir vakar ve asalet içinde yöneteceğiz. AK 
Parti’ye yaraşır bir üslup içinde olacağız. 
Üslup ve söylem bütünlüğümüzü özenle 
koruyacağız. Neler yaptığımızı en doğru 
biçimde anlatacağız. Yapmadığımızı asla 

söylemeyeceğiz. Her zamanki temel ilke-
mizi koruyacağız. O ilke, o değişmez düstur 
şudur: Aldanmayacağız ve aldatmayacağız. 
Dürüst ve şeffaf olacağız. Halkımıza yü-
reklerimizi daha çok açacağız. Küçük dü-
şünenler varsın küçük düşünmeye devam 
etsinler. Biz, ülke fotoğrafının tamamından 
bir an gözümüzü ayırmayacağız. Mahalli tu-
zaklara, gerilim isteyenlerin provokasyon-
larına gelmeyeceğiz. Kadın kollarımızla, 
gençlik kollarımızla yeni gönüller kazan-
maya azami özen göstereceğiz. 

Bizim gündemimiz milletimizin gündemi-
dir, o halde bizim nabzımız da milletimizle 
birlikte atmalıdır. Milletimizin önemli 
gördüğü hiçbir sorun önemsiz değildir, 
biz o soruna ilgi göstermezsek hem göre-
vimizi yerine getirmemiş, hem de AK Parti 
siyasetine ihanet etmiş oluruz. Çünkü biz 
bulunduğumuz her mevkie, her makama 
bu yüce milleti temsilen geliyoruz, bunun 
sorumluluğuyla, bunun yükümlülüğüyle 
geliyoruz. Kim siyaseti şahsı adına, çev-
resi adına, menfaatleri adına yapıyorsa, 
bilsin ki bizim aramızda yeri yoktur. Kim 
siyaseti bu millete hizmet etmenin dışında 
bir saikle yapıyorsa bilsin ki bizim onunla 
en ufak bir benzerliğimiz, ortaklığımız 
yoktur. Kimin kalbi bu ülkenin büyüklü-
ğüne, izzetine, onuruna yakışmayan bir 
ürkeklikle atıyorsa bilsin ki bu medeniyet 
kervanında işi yoktur. 

Bütün bu arazlarla siyaset yapılabilecek 
yerler olabilir bu ülkede, ama burası AK 
Parti, burada bu yanlışlara asla yer yoktur. 
Biz Türkiye’nin büyüklüğünü bilen, insa-
nına inanan, kalbi hizmet aşkıyla dolu ve 
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üstlendiği görevin gerektirdiği donanıma 
sahip olanlarla birlikte yürüyoruz, yürü-
yeceğiz. Milletimizin gönlüne tereddüt 
düşürecek en ufak bir istismara, en ufak 
bir yanlışa bile rıza gösteremeyiz. 

İnanıyorum ki bu çatı altında siyaset yap-
makta olan her arkadaşım bu konularda 
en az benim taşıdığım kadar büyük bir 
hassasiyet taşıyor. Bilgili olacağız, dona-
nımlı olacağız, yürekli olacağız, ama hep-
sinden önce vicdan sahibi olacağız, vizyon 
sahibi olacağız, hakkaniyetli olacağız. Bu 
milletten emaneti aldığımız andan itiba-
ren yakamızdaki rozeti unutup Türkiye 
büyüklüğünde bir kalple hizmete koşa-
cağız. Hiç kimseyi mahzun etmeyeceğiz, 
hiç kimseyi gönlü kırık bırakmayacağız, 
hiçbir insanımızı mağdur etmeyeceğiz. Yu-
nus gibi bir gönül enginliğiyle insanımızın 
huzuruna “Dostun evi gönüllerdir, gönül-
ler yapmaya geldim” şiarıyla çıkacağız. 
Türkiye’nin ihtiyacı budur, milletimizin 
bizden beklentisi budur. Allah yolumuzu, 
bahtımızı, ufkumuzu açık etsin, bizi mille-
timize karşı mahcup etmesin. 
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Çok değerli kardeşlerim, değerli yol ar-
kadaşlarım, sevgili AK Partililer… Sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor, aday 
tanıtım toplantımıza ve kampanya açılışı-
mıza hoş geldiniz diyorum. Buradan, bu 
coşkulu, heyecanlı salondan, Türkiye’nin 
ve milletimizin kalbi Ankara’dan tüm 

Türkiye’yi, tüm milletimizi sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. Bu harekete gönül 
veren, bu harekete destek ve katkı veren, 
bu harekete aşkını, sevdasını, coşkusunu, 
heyecanını katan her bir arkadaşıma, her 
bir kardeşime buradan bir kez daha teşek-
kür ediyorum. 

AK Parti Belediye Başkan 
Adaylarını Toplu Tanıtım Töreni 

ve Kampanya Açılışı

Ankara | 7 Şubat 2009 
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14 Ağustos 2001 tarihinde AK Parti’yi 
kurduğumuzda Türkiye’nin üzerinde ka-
rabulutlar dolaşıyordu. Türkiye, ekonomik 
anlamda, siyasi anlamda, sosyal anlamda 
tam bir darboğazdan geçiyordu. Benim 
aziz milletim, krizlerden, kaostan, belirsiz-
likten, yamalı bohça gibi koalisyonlardan 
artık bizar hale gelmişti. Yoksulluk, yol-
suzluk, yasaklar adeta çığ gibi büyümüştü. 
Sorunlar çözülemiyor, çözüm üretilemi-
yordu. Gemi su almaya başlamış, hızla 
dibe doğru gidiyordu. Türkiye’nin ulusal 
ve uluslararası itibarı, saygınlığı yara al-
mıştı. İşte böyle bir dönemde, Türkiye’yi 
AK yarınlara kavuşturmak, Türkiye’yi AK 
günlerle buluşturmak, Türkiye’yi aydınlık 
günlere ulaştırmak için AK Parti’yi kur-
duk. Milletimize, bi zatihi kendisi çözüm 
üretecek dedik. Milletimiz artık kendi 
sesini yükseltecek dedik. Artık herkes 
susacak, bu millet konuşacak dedik. Ve 
o zaman dedik ki: “Yeter, söz de, karar da 
milletindir”. AK Parti’yi millet kurmuştur, 
iktidara da millet taşıyacaktır dedik…

Hiç unutamıyorum… Partimizi kurduk, 
arkadaşlarımızla birlikte Anadolu’yu, 
Trakya’yı adım adım, ilçe ilçe, köy köy 
dolaştık. Gittiğimiz her yerde büyük bir 
coşkuyla, büyük bir özlemle kucaklandık. 
Doğu Anadolu’da, Güneydoğu Anadolu’da 
mahşeri kalabalıklar bizi karşıladı: “Hayır 
duamız sizlerle, Allah yar ve yardımcınız 
olsun” dediler. Akdeniz’de, Marmara’da, 
İç Anadolu’da milletim yollara döküldü. 
Gümüşhane-Trabzon arasında bir köyde, 
gecenin karanlığında hanım teyzeler önü-
müzü kesti: “Anan gurban, kolumuzdaki 
bilezik, parmağımızdaki yüzük size feda 

olsun, çok hasret çektik, celin gayri” dedi-
ler. Karadeniz’in yollarında önümüzü yaşlı 
amcalar kesti. “Uşağum, ne diye bu yollar-
da kendinizi heder edeyisinuz, millet za-
ten akın akın AK Parti diyor. Boşuna ken-
dinuzi yoraysinuz” dedi. Nereye gittiysek, 
hangi bölgemize, hangi ilimize gittiysek, 
milletimizin hayır duasıyla, coşkusuyla, 
sevgisiyle karışlandık. 

İşte bu millet, önce 3 Kasım 2002’de, ardın-
dan 28 Mart 2004 ve 22 Temmuz 2007’de 
artan bir muhabbetle AK Parti dedi. O yaşlı 
amcalara karşı, o hanım teyzelere karşı, 
ülkemin 780 bin kilometrekaresindeki her 
bir çocuğumuza, her bir gencimize, her bir 
vatandaşımıza karşı mahcup olmamak bi-
zim en büyük gayemiz oldu. ‘Milletimizin 
başı öne eğilmeyecek’ dedik. ‘Bu parti yük-
lendiği sorumluluğu hakkıyla taşıyacak’ 
dedik. ‘Millete hizmette yorgunluk yoktur, 
olamaz’ dedik. ‘Milletin emanetine hale 
getirmeyeceğiz’ dedik ve hamdolsun, ne 
dediysek onu yaptık. 

AK Parti temiz siyasetin adresidir. AK Parti 
ilkeli siyasetin adresidir. AK Parti millet 
odaklı, millet eksenli siyasetin adresidir. 
AK Parti bizzat milletin partisidir, milletin 
iktidarıdır. Partimizi kurduğumuz andan, 
iktidara geldiğimiz andan itibaren bu il-
kelerden hamdolsun şaşmadık. Siyasetin 
kirli ayak oyunlarına hiçbir zaman teves-
sül etmedik. Popülizm bizim siyasetimizde 
kendisine asla yer bulamadı. Toplumun 
karşısına her zaman samimiyetimizle, açık 
yürekliliğimizle, açık sözlülüğümüzle çık-
tık. Rotamızı milletimizin rotasından asla 
ayrı-gayrı görmedik. 
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Dikkat ediniz… Seçimden seçime vatanda-
şımızı hatırlayan, seçimden seçime Ana-
dolu yollarına düşen, seçimden seçime 
halkın hatırını soranlardan olmadık. Par-
timizi kurduğumuz andan itibaren Anado-
lu, Trakya yollarındayız. 81 vilayetimizin 
her birine defalarca gittik. Ankara’dan 
dışarıya adımını dahi atamayanlardan 
olmadık. Türkiye haritasının belli kesim-
lerine hitap edemeyenlerden olmadık. 71 
buçuk milyon vatandaşımın her birine 
aynı dili kullandık, hepsine yüreğimizden 
seslendik. 

Bakınız, ufukta sandık göründü, siyasi par-
tilere bir haller oldu. Birden bire Türkiye’yi 
hatırladılar, birden bire halkı hatırlamaya 
başladılar. Bu ülkenin on yıllardır özle-
mini duyduğu, hasretini çektiği mevzular 
bu partilerin birden bire gündemi haline 
geliverdi. On yıllardır ayak direttikleri, 
engeller çıkardıkları konulara şef katle 
yaklaşmaya başladılar. Gerilim ürettikleri, 
fırtına kopardıkları konular, siyasetlerinin 
ana başlığı haline geldi. Sandık göründü, 
bunlar müthiş bir aydınlanmaya maruz 
kaldılar. Bu ana muhalefet zaten ne zaman 
genel kongreye gitse, ne zaman seçime git-
se aydınlanmaya uğruyor, açılıma gidiyor, 
toplumun gündemine yaklaşıyor. Sosyal 
devleti hatırladılar. Başörtüsünü hatır-
ladılar. Din eğitimini, Kur’an kurslarını 
hatırladılar. 

Şunu bütün samimiyetimle söylüyorum: 
Bütün bu gayretleri, bütün bu girişimle-
ri, amacı her ne olursa olsun, gayesi her 
ne olursa olsun, büyük bir mutlulukla 
ve memnuniyetle karşılıyorum. Konu ne 

olursa olsun, diğer partilerin de milletin 
gündemine dönmesinden, milletin hissi-
yatına yakınlaşmasından biz her zaman 
memnuniyet duyarız. Ana muhalefet Par-
tisi nihayet Türkiye’yi hatırlamıştır. Ana 
muhalefet Partisi nihayet Türkiye’nin ger-
çeklerini, Türkiye’nin meselelerini hatır-
lamıştır. Ana muhalefet Partisi nihayet bu 
mevzularda akılcı, gerçekçi, mantıklı yolu 
hatırlamıştır. Ancak; tutarlılık bekliyoruz, 
devamlılık bekliyoruz, samimiyet bekli-
yoruz. Eğer samimi olmazsanız, işte böyle 
çarşafa da dolanırsınız, tabanınızdan da 
tepki görürsünüz. Türk milleti hiçbir za-
man istismarcılara, taklitçilere, yapıyor-
muş gibi görünenlere prim vermemiştir, 
vermez. Aylardır, yıllardır bizim sosyal 
yardımlarımızı eleştiriyorlar. Şunu burada 
bir kez daha ifade etmek istiyorum: Bu ül-
kede yoksulluğun sebebi AK Parti değildir. 
Yoksul üreten, yoksulluk üreten politika-
ların sahibi AK Parti değildir, olmamıştır. 

2002 sonunda iktidara geldik, ülkenin bü-
tün illerinde, ilçelerinde, köylerinde yok-
sulluk vardı. Ne dedik? 3Y ile amansız bir 
mücadele yürüteceğiz dedik. Yoksulluk, 
yolsuzluk ve yasaklar… İşte bu sözümüzün 
arkasında durduk. Akılcı, gerçekçi, ayak-
ları yere basan, milletimizin gerçekleriyle 
örtüşen ekonomi politikaları uyguladık. 
Yoksullukla makro ölçekte mücadele eder-
ken, ihtiyaç sahiplerimize doğrudan yar-
dımlar yaptık. Seçim demedik, propagan-
da demedik, popülizm demedik… Bu AK 
Partilidir, bu AK Partili değildir demedik. 
Ülkemizin her köşesinde, ihtiyaç sahipleri-
ni tespit ettik ve onların ellerinden tuttuk. 
Sosyal devlet olmanın gereği neyse, ana-
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yasanın bize yüklediği sorumluluk neyse, 
medeniyetimizin bize öğrettiği neyse, onu 
yapmanın gayreti içinde olduk. 

4 gündür, Tunceli’de Valiliğin yaptığı yar-
dımları dillerine doladılar. Soruyorum on-
lara… Siz hiç Tunceli’ye gittiniz mi? Sizin 
Tunceli diye bir derdiniz, bir meseleniz 
oldu mu? Sizin Tunceli’ye merhem ola-
cak, Tunceli’ye deva olacak bir politikanız 
oldu mu? Tunceli’de gösterebileceğiniz 
tek bir eseriniz, tek bir hizmetiniz var mı? 
Siz ancak yoksulluk üretirsiniz, AK Parti 
ise işte sizin ürettiğiniz bu yoksullukla 
mücadele ediyor. Tunceli’deki valim sa-
ğolsun, tebdil-i kıyafet edip halkın arasına 
karışıyor, Tunceli’nin yollarına düşüyor, 
Tunceli’nin sokaklarında, köylerinde ihti-
yaç sahiplerini bulup tespit ediyor. Soğuk-
tan titreyen çocukları, okulundan evine 5 
kilometre, 10 kilometre yürümek zorunda 
kalan öğrencileri, üzerinde kıyafeti olma-
yan çocukları, tenceresinde aşı olmayan 
anaları, cebinde harçlığı bulunmayan ba-
baları buluyor, onlara çare üretiyor. 

Benim 81 ilimin valisi, tüm kaymakam 
arkadaşlarım bu anlayışla şehirlerini idare 
ediyorlar. Bir yandan bunu eleştiriyorsun, 
Tunceli’de yoksullarla dayanışmaya kar-
şı çıkıyorsun, bir yandan da Ankara’da, 
İstanbul’da bol keseden vaadlerde bulu-
nuyorsun. Bir yandan “ben de yoksullara 
dağıtacağım” diyorsun, bir yandan benim 
öğrenci kardeşimin aldığı bursa gözünü 
dikiyorsun. Bir yandan sosyal devlet di-
yorsun, öbür yandan bu ülkenin valisinin, 
bu ülkenin kaymakamlarının şevkini 
kırmak için elinden geleni yapıyorsun. 

Bu tutarlılık değil. İnsana derler ki: “Bu 
ne perhiz, bu ne lahana turşusu… Amacın 
üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Bir 
yandan on yıllar boyunca özgürlüklerin 
önünde dağ gibi, duvar gibi duruyorsun, 
AK Parti’nin her türlü özgürlük açılımını 
engellemek için çaba harcıyorsun. Milletin 
inançlarını, milletin geleneklerini göz ardı 
ediyorsun, görmezden geliyorsun, onlarla 
adeta alay ediyorsun. Bir yandan da çarşaf 
açılımı, Kur’an kursu açılımı diyorsun. Bu 
da tutarlılık değil. Siyasetin temeli tutarlı 
olmaktır, dürüst olmaktır, samimi olmak-
tır, istikrarlı olmaktır. 

Değerli kardeşlerim, değerli yol arkadaş-
larım…

Türkiye Cumhuriyeti devleti, Anayasasın-
da da ifade edildiği gibi 4 temel üzerine 
inşa edilmiştir: Türkiye Cumhuriyeti laik-
tir. Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir 
devlettir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk 
devletidir. Türkiye Cumhuriyeti bir sosyal 
devlettir. Bu ilkelerin hiç biri diğerinden 
daha az önemli değildir. Bu niteliklerin 
hiçbiri bir diğerine feda edilemez. Bu ülke 
bu 4 esas, bu 4 temel, bu 4 nitelik üzerine 
bina edilmiştir. Sosyal devleti ıskalayarak 
hukuk devleti inşa edilemez. Demokrasiyi 
öteleyerek laiklik inşa edilemez. 

AK Parti olarak, 6 yıldır bu anlayışla, bu 
felsefeyle, bu bakış açısıyla yolumuza de-
vam ediyoruz. Tıpkı laiklik gibi, demokra-
siyi, hukuku, sosyal devlet ilkesini bütün 
yönleriyle ve bütün boyutlarıyla hayata 
geçirmeye çalışarak yolumuzda ilerliyo-
ruz. İşte bunun için Avrupa Birliği diyoruz. 
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İşte bunun için daha çok demokrasi, daha 
çok özgürlük diyoruz. İşte bunun için ülke-
mizi çağdaş standartlara kavuşturuyoruz. 
Bunun için çetelerle, mafyayla kararlılık 
içinde mücadele ediyoruz. İşte bunun için 
yoksullarımızı gözetiyor, kolluyor, kaynak-
larımızı onlarla paylaşıyoruz. Bu sayede 
Türkiye’yi büyütüyor, bu sayede sofra-
daki ekmeğimizi büyütüyor, bu sayede 
Türkiye’yi bölgesinde ve dünyada küresel 
bir güç haline getiriyoruz. 

Değerli kardeşlerim, değerli yol arkadaşla-
rım, sevgili Belediye Başkanı adaylarımız…

Bugün bu salon, bu salonda bulunan bu 
topluluk tarihi bir ana daha şahitlik edi-
yor. Ülkemiz için yeni bir başlangıcın ilk 
adımlarını bugün burada atıyoruz. Bugün 
bu salonda, 16 büyükşehrimizin, 65 vilaye-
timizin, 892 ilçemizin ve 1968 beldemizin 
belediye başkan adayları bulunuyor. Bugün 
bu salonda toplam 2 bin 941 AK Beledi-
yeci bulunuyor. Ülkemize, şehirlerimize, 
ilçelerimize, beldelerimize aşkla, sevdayla 
hizmet taşıyacak, şehirlerimizle birlikte 
ülkemizi yeniden imar ve inşa edecek AK 
Kadro bugün bu salondan hizmete başlıyor. 

5 yıl boyunca AK Belediyecilik noktasında 
var olduğumuz her birimde hizmet üret-
tik, eser ürettik. Şehirlerimizin her türlü 
sorununa yerelde çareler ürettik. Şimdi, 
30 Mart sabahından itibaren, daha çok 
belediyede hizmetlerimizi sürdüreceğiz. 
AK Belediyeciliği çok daha fazla birime 
taşıyacağız. Hükümette olduğu gibi, yerel 
yönetimlerde de AK Parti farkını bir kez 
daha ortaya koyacağız. 

Buradan, salondaki tüm belediye başkan 
adayı arkadaşlarıma seslenmek istiyorum: 
Sizler, demokratik bir sürecin, titiz bir 
araştırmanın, kılı kırk yaran bir hassasi-
yetin sonucunda bu görevlere aday olarak 
seçildiniz. En küçük beldeden, büyükşe-
hirlerimize kadar, her belediye başkanı 
adayımız millete hizmet etmek gibi kutsal 
ve onurlu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. 
Omuzlarınızdaki yük, omuzlarınızdaki 
emanet çok büyüktür. Bu yükü, bu ema-
neti hakkıyla taşıyacağınıza, asla ve asla 
yere düşürmeyeceğinize, bu emanete leke 
kondurmayacağınıza bütün kalbimle ina-
nıyorum. Bütün mahalli birimlerimiz siz-
den hizmet bekliyor. 30 Mart sabahından 
itibaren, tek bir saniyenizi bile hizmetten 
uzak geçirmeyeceksiniz. Makam odaları-
nız ve telefonlarınız asla kapalı olmayacak. 
İdare ettiğiniz birimlerin her bir köşesi 
sizin mesuliyetiniz altındadır. Biz, “ücra” 
kavramını, “uzak” kavramını, “ulaşıla-
maz” kavramını kabul etmiyoruz. Her bir 
semtten, mahalleden, sokaktan haberdar 
olacaksınız. Kimin ne sorunu varsa, ne 
ihtiyacı varsa, şehirde aksayan ne varsa siz 
orda olacaksınız. 

Şunu lütfen unutmayınız… Sizlere gönde-
rilen kaynak, idare ettiğiniz finansman, 
bu milletin vergilerinden oluşuyor. O para-
larda yetimlerin hakkı, aziz şehitlerimizin 
mirası bulunuyor. Her bir kuruşa gözünüz 
gibi, yüreğiniz gibi bakacak, en iyi şekil-
de değerlendirecek ve amacı dışında tek 
bir kuruşun bile harcanmasına göz yum-
mayacaksınız. Her birinizin bu konuda 
son derece hassas olduğunu biliyorum. 
Belediye Başkanlarımıza bu yönde çamur 
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atanlar oldu, bundan sonra da bu çamur 
siyasetine devam edecekler. Bunlara asla 
aldanmayacak, bizi engellemeye, bizi ya-
vaşlatmaya, bizi durdurmaya çalışanlara 
asla prim vermeyeceğiz. 

Şurası da son derece önemli… Bizim şe-
hirlerimiz artık Türkiye’nin şehirleriyle 
yarışmıyor. Bizim birçok şehrimiz, artık 
dünya şehirleriyle yarışıyor. 5 yıllık sü-
reçte başta İstanbul, Ankara, Antalya, Ga-
ziantep, Kayseri, Konya, Kocaeli, Samsun 
olmak üzere birçok şehrimizi birer dünya 
markası haline getirdik. Bu yeni dönemde 
çok daha fazla şehrimizi dünya şehirleriy-
le rekabet eder hale getireceğiz. Bizim, 81 
vilayetimizin her biri, küresel rekabette 
yer tutacak güce ve potansiyele sahip. Her 
bir şehrimiz, ticaret, sanayi, turizm, spor, 
kültür-sanat, kongre gibi alanlarda eşsiz 
zenginlikler barındırıyor. Hakkari’yi, ta-
bii güzellikleriyle, kültürel değerleriyle, 
el değmemiş zenginlikleriyle, göz nuru 
kilimleriyle, üniversitesiyle dünyanın 
dikkatini, ilgisini çeken bir şehir haline 
getirebiliriz. Diyarbakır’ı tarihi eserleriyle 
dünya turizmine açabilir, bölgede sanayi 
ve ticaretin merkezi yapabiliriz. 

Dünyada tarım denildiğinde neden Şanlı-
urfa akla gelmesin? Çay denildiğinde ne-
den Rize akla gelmesin, neden Rize’nin üni-
versitesi akla gelmesin? Iğdır’ın pamuğu, 
Erzurum’un kış sporları, Trabzon’un spor 
aşkı, Giresun’un fındığı, Çanakkale’nin se-
ramikleri, Çorum’un leblebisi, Denizli’nin 
kaplıcaları, Kahramanmaraş’ın dondur-
ması neden küresel bir tanınmışlığa ka-
vuşmasın? Bunu yapacak gücümüz, bunu 

yapacak vizyonumuz var. Biz bu ufukla, 
bu hedef lerle hareket ediyoruz. Bizim 
yerel yönetim anlayışımızın temelinde 
işte bu vizyon yer alıyor. 21’inci Yüzyıl’da, 
rekabetin ülkeler üzerinden değil, şehir-
ler üzerinden olacağına inanıyor ve bu 
anlayışla şehirlerimize yaklaşıyoruz. AK 
Belediyecilik birçok ilimizi bu anlamda 
marka haline getirdi. 29 Mart’tan itibaren, 
siz değerli başkanlarımız bu kervana in-
şallah yenilerini ekleyeceksiniz. Şunu da 
unutmayınız… Türkiye’de, belediyeciliğin, 
yerel yönetimlerin, yerel hizmetin adresi 
de AK Parti’dir. Belediyecilik AK Parti’nin 
işidir, işte bu AK Kadronun işidir. 

Değerli kardeşlerim…

Bugün burada aynı zamanda 29 Mart Ma-
halli Seçimleri’nin Kampanyası’nı da açı-
yoruz. Her fırsatta ifade ettiğim gibi, Tür-
kiye genelinde demokrasiyi, barışı, siyasi 
nezaketi, birlik ve bütünlüğü, dayanışmayı 
öne çıkaran bir kampanya yürüteceğiz. 
Türkiye genelinde her birimde “Barış için-
de yarış” anlayışıyla hareket edeceğiz. Bi-
zim gerilim siyasetiyle işimiz olmayacak. 
Bizim çatışma siyasetiyle işimiz olmaya-
cak. Biz ayrıştıran değil birleştiren olaca-
ğız. 71 buçuk milyonun tamamına gönül 
telimizden seslenecek, aynı kelimelerle 
konuşacağız. Çamur atmak, gerilim üret-
mek, karalamak, enkaz edebiyatı yapmak 
bizim tarzımız değil. Biz, hizmetlerimizle, 
eserlerimizle konuşacağız. 

Bu salonda teşkilatımızın her kademe-
sinden arkadaşlarımız bulunuyor. Genel 
Merkez’deki arkadaşlarımız, kadın kolla-
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rımız, gençlik kollarımız, il teşkilatlarımız 
bulunuyor. Burada bulunanlar, şehirlerine 
gittiklerinde burada bulunmayanlara an-
latsın. Bizim, 6 yılda hükümette, 5 yılda 
belediyelerde yaptıklarımız, kendimizi 
anlatmak için yeter. 6 yılda 130 bin derslik 
yaptık, 400 hastaneyi ülkemize kazan-
dırdık, 337 bin 500 konut ürettik, 9 bin 
kilometre duble yol yaptık, 9 ilde doğalgaz 
vardı, 63 ile çıkardık, şehirlerimizi met-
royla, raylı sistemle tanıştırdık, ulaşıma, 
toplu taşımaya, alt ve üst yapıya önemli 
projelerle çözüm ürettik. Şehirlerimizi es-
tetiğe kavuşturduk, parklarla, bahçelerle 
şehirlerimizin standartlarını yükselttik, 
yeşil alanlarla, temiz hava ve temiz suyla 
şehirlerimizi yaşanabilir mekanlar yaptık. 
Biz işte bunlarla konuşacağız. 

Biz, ürettiğimiz hizmetlerin ve eserlerin 
yanında, üreteceklerimizle, planlarımızla, 
projelerimizle konuşacağız. AK Hüküme-
tin eserlerini, AK Belediyelerin eserlerini 
gösterecek, hem hizmete devam diyecek, 
hem de hizmet kervanımıza yeni şehirler, 
yeni ilçeler, yeni beldeler katacağız. İşte bu 
anlayışla, seçim boyunca tüm Türkiye’de 
yankılanacak bir vurgumuz olacak: “İşimiz 
Hizmet Gücümüz Millet”. Gücümüzü mil-
letten aldık ve bu güçle milletimize hizmet 
ürettik. Bundan sonra da, bu anlayışla, bu 
parolayla, gücümüzü milletten alarak mil-
letimize iş üretmeye devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim…

Biz “Barış içinde yarış” diyoruz. Biz seçim 
yatırımı olsun diye popülizm yapmıyoruz. 
Seçim yatırımı olsun diye milletimizin 

mukadderatıyla, milletimizin geleceğiyle 
oynamıyoruz. Avrupa’nın bazı ülkelerinde 
olduğu gibi başka ülkelerin üyeliklerini 
tartışmaya açıp, ayrımcılık, dışlayıcılık 
yapan, başka milletler üzerinden iç siyaset 
yapan bir hareket olmadık. Çevre ülkeler 
üzerinden iç politika istismarı yapan, se-
çim uğruna başka milletleri tahfif eden, 
kötüleyen bir yaklaşımın da içinde olma-
dık. Başka ülkelerin insanlarını, partilerini 
muhatap alarak hamaset yapan bir hareket 
de olmadık. 

İsrail’de son günlerde siyasi kampanyanın 
nasıl yürütüldüğünü çok iyi görüyorsu-
nuz. Bir lider diyor ki: Seçilirsem, Hamas’ı 
yok edeceğim. Bir lider diyor ki: Hamas 
liderleri yok edilmeli, İran nükleer prog-
ramdan vazgeçmezse bombalanıp yerle bir 
edilmeli. Diğer bir lider diyor ki: Tokat sert 
olacak, gerekirse tekrar Gazze Şeridi’ne 
saldırabiliriz. Başka bir lider diyor ki: 
Bütün düşmanlarımızı imha edeceğiz. Bu 
söylemleri görünce, Gazze’de yaşananların 
nasıl bir seçim yatırımı olduğunu şimdi 
gayet iyi anlıyoruz. Savaş çığırtkanlığı 
yapan, vurmayı, yok etmeyi esas alan bir 
anlayış siyasi rekabette geçer akçe olabilir 
mi? Daha fazla öldürmeyi vaad eden bir 
seçim kampanyası olabilir mi? Bu savaş 
zihniyeti, hangi demokrasiyle bağdaşabi-
lir, hangi hukuk anlayışıyla telif edilebilir, 
hangi insaniyetle, hangi siyasetle izah edi-
lebilir? Oy uğruna insanların hayatlarıyla, 
onurlarıyla, mukadderatlarıyla oynamak, 
neyle izah edilebilir? Ondan sonra birileri 
çıkıyor diyor ki, kin ve nefret tohumları 
ekmeyin, şiddeti, çatışmayı tahrik etme-
yin… Bizim eleştirilerimizde sertlik bulan-
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lar, aynaya dönüp bir baksınlar, bu savaş 
çığırtkanlığı, bu kin-nefret bezirganlığı 
nedir? Böyle bir siyaset olur mu, böyle bir 
diplomasi olur mu, böyle bir siyaset olur 
mu? İşte bu yüzden “barış içinde yarış” slo-
ganımızın önemi daha iyi ortaya çıkıyor. 

İsrail’deki bazı sorumsuz çevrelere de ses-
lenmek istiyorum: Yalan yanlış haberlerle, 
kasıtlı yönlendirmelerle, hakaret içeren 
yaklaşımlarla, lobilerin, medyanın ayak 
oyunlarıyla Türkiye’nin karşısına dikil-
meyin. Türkiye de, AK Parti iktidarı da 
size büyük gelir, bunun altında kalırsınız. 
Türkiye’yi aşık attığınız başka ülkelerle 
karıştırmayın. Türkiye-İsrail ilişkilerine 
zarar verecek, iki ülkenin karşılıklı menfa-
atlerine gölge düşürecek provokasyonlara 
yeltenmeyin. Bu yaklaşımlarınızla İsrail 
devletinin de, İsrail halkının da menfa-
atlerine hizmet etmiş olmuyorsunuz. 
Türkiye’nin amacı bölge barışına, bölge 
güvenliğine katkıda bulunmaktır. Biz 
bölgedeki tüm halkların, tüm insanların 
huzur içinde, esenlik içinde, barış içinde, 
güvenlik içinde, refah içinde olmasını arzu 
ediyoruz. Tüm insanları etnik kökenine, 
dinine, mezhebine, ülkesine göre değil, sa-
dece insan olarak görüyor, hepsi için aynı 
olumlu temennide bulunuyoruz. Önümüz-
deki dönemde de aynı samimiyetle, aynı 
heyecanla barışa, dostluğa, refaha katkıda 
bulunmaya devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim, değerli yol arkadaş-
larım…

Biz Türkiye’ye inandık. Biz Türkiye’nin 
gücüne inandık. Biz, Türkiye’nin potan-

siyeline, zenginliğine inandık. Bu inanç 
bizi bugünlere taşıdı. Bugün artık Türkiye, 
hem bölgesinin, hem dünyanın en büyük, 
en stratejik ve en güçlü ülkelerinden biri 
haline geldi. Avrupa Birliği katılım müza-
kereleri devam ediyor. Türkiye Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nde küresel 
barış için çaba sarfediyor. Bölgesel mesele-
lerin çözümünde en etkin biçimde arabu-
luculuk yapıyoruz. Sadece bölgemiz için 
değil, tüm dünya barışı için çaba harcıyor, 
katkı veriyoruz. 

6 yılda ekonomide elde ettiğimiz başarı-
larla dünyanın en büyük 17, Avrupa’nın en 
büyük 6. ekonomisi haline geldik. Bugün 
Türkiye ülkelerden bir ülke değil, güçlü, 
istikrarlı, güvenli ve geleceğe doğru emin 
adımlarla ilerleyen büyük bir ülkedir. 
Milletimizin başını öne eğdirmeyeceğiz 
dedik ve hamdolsun hiçbir ortamda, hiç-
bir platformda milletimizin onurunu çiğ-
netmedik. Tarihimizden, kültürümüzden, 
medeniyetimizden, coğrafi konumumuz-
dan aldığımız güçle, geleceğe doğru emin 
adımlarla ilerliyoruz. Bu ülkeyi yıllarca kü-
çük düşünmeye mahkûm ettiler. Bu ülkeyi 
yıllar boyunca dar kalıplara sıkıştırmaya 
çalıştılar. Benim ülkemi, benim milletimi, 
on yıllar boyunca yapay sorunlarla, sonu 
gelmez tartışmalarla meşgul ettiler. Ama 
AK Parti ile tüm bunlara yeter, dedik. Tür-
kiye büyük bir ülkedir dedik. Türkiye ufku 
olan, vizyonu olan bir ülkedir dedik. 

2 9  M a r t  s e ç i m l e r i n d e  d e  “ B ü y ü k 
Türkiye’ye; Büyük Düşünmeye” vurgu ya-
pıyoruz. “Sen Türkiye’sin Büyük Düşün” 
diyoruz. Bunu tüm Türkiye’de, tüm illeri-
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mizde, tüm ilçelerimizde ve beldelerimiz-
de vurguluyoruz. Sen İstanbul’sun, Büyük 
Düşün! Sen Ankara’sın, Büyük Düşün! 
Sen Diyarbakır’sın, Büyük Düşün! Sen 
İzmir’sin, Büyük Düşün! Tek tek şehirle-
rimizi büyütmek, şehirlerimizle birlikte 
ülkemizi büyütmek için azmimizi, karar-
lılığımızı, samimiyetimizi ortaya koyuyo-
ruz. Büyük şehirlerden büyük bir ülkeye, 
büyük bir ülkeden küresel barışa katkı 
sağlayan güçlü Türkiye’ye dalga dalga iler-
liyoruz. İnşallah, bu sloganlarla, demokra-
si içinde, barış içinde, birlik ve bütünlük 
içinde, dayanışma içinde seçim sürecimizi 
tamamlayacak, Türkiye’ye ve yerel birim-
lerimize yeni başarılar yaşatacağız. 

İlk mitingimizi yarın Kocaeli’nde yapıyo-
ruz ve ardından, çoğunlukla bizzat ben, 
ulaşamadığım yerlerde Bakan arkadaşla-
rım, Milletvekili arkadaşlarım meydanlara 
çıkıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. 
Alnımız ak, başımız dik, yolumuz açık ol-
sun. Her bir adayımıza, bütün teşkilatımı-
za başarılar diliyorum. 29 Mart seçimleri-
nin ülkemiz için, milletimiz için, bölgemiz 
ve dünyamız için hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum. Durmak Yok, Yola De-
vam! Durmak Yok, Hizmete Devam! İşimiz 
Hizmet Gücümüz Millet! Sen Türkiye’sin, 
Büyük Düşün! Herşey Türkiye İçin. Sağo-
lun, varolun…
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Değerli arkadaşlarım, değerli misafirler… 
Haftalık grup toplantımızda sizleri en kal-
bi duygularımla selamlıyorum. 

29 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere sayılı 
günler kala, yoğun bir gündem yaşıyoruz. 
Seçim kampanyamızı Cumartesi günü 
Ankara’da tüm belediye başkan adayla-
rımızın katıldıkları bir törenle başlattık. 
2 bin 941 adayımızın yanında, il başkan-
larımızın, kadın ve gençlik kollarımızın, 
mensuplarımızın katıldığı coşkulu, heye-
canlı bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye 
genelinde, “Barış içinde yarış” parolasıyla 
seçim sürecini götüreceğimizi orada ifade 
ettik. Seçim boyunca kullanacağımız slo-
ganları da yine orada açıkladık. Türkiye 
genelinde, eserlerimizle, hizmetlerimizle, 
yapıp ürettiklerimizle konuşacağız, “İşi-
miz Hizmet, Gücümüz Millet” diyeceğiz. 
“Sen Türkiye’sin, Büyük Düşün” vurgusuy-
la 16 büyükşehrimizi, 65 vilayetimizi, 892 
ilçemizi ve 1968 beldemizi yankılandıra-
cağımızı söyledik. 

Pazar günü ilk mitingimizi Kocaeli’nde 
yaptık. Yoğun sağanak yağışa rağmen, çok 
büyük bir ilgiyle, heyecan dolu büyük bir 

kalabalıkla ilk mitingimizi gerçekleştirdik. 
Ayrıca toplu açılışlar yaptık. Kocaeli’nde 
2006’da 99 tesisin toplu açılışını yapmış-
tım. Bir yıl sonra, 2007’de 111 hizmeti 
daha toplu açılışlarla Kocaeli’ne kazandır-
dık. Bu gidişimde de yine 105 eseri, bele-
diye ve kamu yatırımlarını açtık. Orada 
da Kocaelili kardeşlerim bizi yalnız bırak-
madılar. AK Parti olarak, milletimizin bu 
coşkusunu, bu vefasını, bu teveccühünü 
hiçbir zaman nazarı dikkatimizden uzak 
tutmadık, tutamayız. Bugün Kırşehir’de, 
yarın Kastamonu’da mitinglere ve toplu 
açılışlara devam edeceğiz. 

Şuraya dikkatinizi çekiyorum: Çok partili 
hayata fiilen geçtiğimiz 1950 yılından 
2002 yılına kadar, yani bizim iktidara 
geldiğimiz tarihe kadar, Türkiye’de orta-
lama hükümet etme süresi 16 ay idi. Yine, 
1950’den 2002 yılına kadar Türkiye’de 
13 milletvekili seçimi, 8 milletvekili ara 
seçimi, 11 yerel yönetimler seçimi, 8 
Cumhuriyet Senatosu kısmi seçimi olmak 
üzere tam 41 seçim yaşandı. 52 yılda tam 
41 seçim. Yani, ortalamaya vurduğunuzda, 
Türkiye her 15 ayda 1 seçim gördü. Hiçbir 
parlamentonun normal süresinde görevi 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 10 Şubat 2009 
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tamamlayıp seçime gittiğine bu ülke maa-
lesef şahit olamadı. 

2002 yılına kadar Türkiye, ortalama 16 
ayda bir hükümet, ortalama 15 ayda bir 
seçim gördü. Hiç şüphesiz bu durum, 
Türkiye’de uzun bir süre boyunca devam 
eden kronik bir istikrarsızlığı işaret edi-
yor. Hükümetler, Bakanlar, milletvekilleri 
daha ne iş yaptıklarını anlayamadan ya hü-
kümet değişiyor, ya da Türkiye yeni bir se-
çim sürecine giriyordu. Üstelik, Türkiye’de 
o dönemlerde artık yerleşik hale gelmiş 
popülist siyaset neticesinde her seçim, 
ekonomik dengelerin, siyasi dengelerin, 
sosyal dengelerin tamiri zor biçimde bo-
zulmasını da beraberinde getiriyordu. Se-
çim öncesinde bütün planlar, programlar, 
tedbirler askıya alınıyor, bütün musluklar 
açılıyor, popülist harcamalar yapılıyor; 
seçim sonrasında da bunları telafi etmek 
için atılan adımlarla fatura yine halkımıza 
kesiliyordu. Milletimizin teveccühüyle AK 
Parti olarak Türkiye’nin içine girdiği bu kı-
sır döngüyü, bu istikrarsız yapıyı 3 Kasım 
2002 seçimleriyle bozduk. 

3 Kasım erken seçimlerinin ardından, 
yaklaşık 1.5 yıl sonra, 28 Mart 2004’te Tür-
kiye yerel seçimlere gitti. Seçim var diye, 
hiçbir programdan taviz vermedik. Hiçbir 
harcama musluğunu açmadık. Hiçbir po-
pülist söyleme ve eyleme tevessül etmedik. 
Seçim öncesinde farklı, seçim sonrasında 
farklı davranmadık. Seçim öncesinde sak-
layıp, seçim sonrasında kötü sürprizler 
yapmadık. Bütün samimiyetimizle, bütün 
açık yürekliliğimizle, bütün dürüstlüğü-
müzle milletimizin karşısına çıktık ve mil-

letimiz de bunu takdir ederek tercihini bir 
kez daha bizden yana kullandı. Demokrasi 
tarihimizde ilk kez, 2007 yılı Kasım ayın-
da bir hükümet 5 yıllık süreyi doldurup 
normal zamanında seçime gidecekti. Bili-
yorsunuz orada da önümüze olmadık en-
geller çıkardılar ve seçimleri 5-6 ay kadar 
öne çekmek zorunda kaldık. 22 Temmuz 
seçimleri öncesinde de, aynı şekilde seçim 
ekonomisi, seçim siyaseti uygulamadık, 
dengeleri bozmadık, popülizme tenezzül 
etmedik. Bu kez de milletimiz yüzde 47 
destek ile “Durmak Yok, Yola Devam” dedi. 

Dikkat ediniz değerli arkadaşlarım, bütün 
bunlar, Türkiye’de ilk kez yaşandı. İlk kez 
bir parlamento Türkiye’de bu kadar uzun 
süre görev yaptı. İlk kez bir hükümet, 2 mil-
letvekili seçimi, 2 yerel seçim, 1 Cumhur-
başkanlığı seçimi ve 1 referanduma rağmen 
büyük bir kararlılıkla ekonomik dengeleri, 
sosyal dengeleri gözetti, taviz vermedi ve 
popülizm yapmadı. Bugün her alanda elde 
ettiğimiz başarıların, her alanda şahit oldu-
ğumuz sevindirici gelişmelerin temelinde 
işte oluşturduğumuz bu istikrar ve güven 
ortamı yatıyor. Esasen, milletimizin özledi-
ği, arzuladığı, talep ettiği de on yıllar boyun-
ca işte buydu. AK Parti olarak, milletimizle 
aynı yöne baktık, aynı dili konuştuk, gönül 
birliği içinde olduk, milletimizle tam bir 
muhabbet zemini oluşturduk ve bu sayede 
Türkiye’yi bugünlere taşıdık, daha da ileri 
noktalara taşıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım…

Seçimler demokrasinin en önemli aracıdır. 
Seçimler, demokrasinin tazelenmesidir, 
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demokrasinin güçlenmesidir. Seçimler, 
iktidarın da, muhalefet partilerinin de 
millet tarafından test edilmesi, gözden 
geçirilmesidir. Millet, seçimler yoluyla 
iradesini, tercihini beyan eder, seçimler yo-
luyla emanetini dilediğine yükler. Emaneti 
taşıyanlar için de seçim süreçleri kendile-
rini muhasebe etme, kendilerini milletin 
aynasında ölçüp biçme sürecidir. Biz, AK 
Parti olarak seçimlere bu nokta-i nazardan 
baktık ve bakmaya da devam ediyoruz. 

Yaşadığımız her seçimden sonra, 3 Kasım, 
28 Mart, 22 Temmuz sonrasında, milleti-
mizin ne demek istediğini, hangi mesajı 
vermeye çalıştığını, neleri takdir edip neleri 
tenkit ettiğini enine boyuna ölçtük, biçtik. 
Milletimizin hangi politikaları beğenip, 
hangilerini elinin tersiyle ittiğini çok iyi 
gördük. Her seçimde artan desteği, Allah 
korusun, bir şımarma, bir rehavet mesajı 
olarak değil; tam tersine, daha çok çalışma, 
daha çok azim, daha çok kararlılık mesajı 
olarak aldık ve her seçim sonrasında gay-
retlerimizi katlayarak artırdık. Biz, yüzde 
47’nin oyunu aldık diye kibirlenmedik. 
Her seçim sonrasında hizmet aşkımızı, hiz-
met sevdamızı, coşkumuzu, heyecanımızı 
büyüttük. Her seçimde ve her seçim sonra-
sında milletimizle daha fazla kucaklaştık, 
milletimizle iletişim kanallarını daha da 
genişlettik ve yoğunlaştırdık. 

Şurası da son derece önemli: Partimizi kur-
duğumuz andan itibaren, yani 14 Ağustos 
2001 tarihinden bugüne kadar AK Parti 
olarak her an, her saniye, her dakika seçi-
me hazırlıklı bir parti olduk. Anadolu’nun, 
Trakya’nın yollarını seçimden seçime ha-

tırlayan partilerden olmadık. Milletin ta-
leplerini, milletin sesini seçimden seçime 
dinleyenlerden olmadık. 

Şu son 6 yılda, gitmediğim şehir kalmadı, 
çoğu ilimize defalarca gittim. Hakkari’den 
Kı rkl a re l i ’ n e ,  Iğ d ı r ’ d a n  M u ğ l a’ ya , 
Samsun’dan Adana’ya kadar ülkemizi 
bir baştan bir başa dolaştım, gittiğim her 
yerde toplu açılışlar yaptım, bütün bu ille-
rimizle, milletimle kucaklaştım. Biz, 6 yıl 
boyunca, her hafta en az bir ilimize gittik 
ve onlarca, yüzlerce eserin toplu açılışla-
rını gerçekleştirdik. Biz, Cumartesi günü 
Ankara’da 2 bin 941 aday arkadaşımızı 
topladık, coşkuyla, heyecanla kampanya-
mızı başlattık. Seçime kadar 60 ilimize 
gidiyor, oralarda milletimle kucaklaşıyo-
rum. Son seçimdeki oyumuza bakıp, yan 
gelip yatmıyoruz, koşuyoruz, çalıyoruz, 
milletimizle kucaklaşıyoruz. 

Değerli arkadaşlar…

Bazı muhalefet partileri, seçim sürecini 
hangi anlayışla geçireceklerine dair ilk sin-
yalleri vermeye başladılar. Seçim atmosfe-
rini iftiralarla gölgelemek, karalamalarla 
yol almak isteyenler var. Projeleriyle değil, 
iftiralarıyla konuşacaklarını gösteren bu 
partiler seçim sürecini nasıl geçirecekle-
rini göstermiş oldular. Çamur siyasetinde, 
iftira siyasetinde belli maharetleri, belli 
tecrübeleri olduğu görülüyor. Belli ki, ne 
geçmişten ders almışlar, ne de ezberlerini 
bozmuşlar. 

Seçim kampanyası sürecinin daha başın-
dayken bir hususu açıkça ilan ediyorum. 
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Biz, seçim sürecinde demokrasinin çıtasını 
düşüren bir söylem ve üslup içinde olmaya-
cağız. Türkiye fotoğrafının bütününe odak-
lanmaktan vazgeçmeyeceğiz. Milletimizin, 
diliyle, üslubuyla konuşacağız, milletimizle 
söylem birliği içinde olacağız. Ne aldatan 
olacağız, ne aldanan… Yüzde 34, yüzde 42, 
yüzde 47 çıtasını daha da yükseltmek için 
bütün gücümüzle çalışacağız. Bu seçim, 
Türkiye’de demokrasinin geriye gideceği 
bir seçim olmayacaktır. Bu seçim demokra-
simizin de, güven ve istikrar ortamımızın 
da daha güçleneceği bir seçim olacaktır. 

Herkes bilsin ki, Türkiye’de demokrasi, 
Türkiye’de halkın iradesi iftiralarla, çamur 
siyasetiyle sarsılmayacak kadar sağlamdır. 
Bu millet, demokrasinin önemini kavra-
mış, demokrasi ile kalkınmanın ne kadar 
birbirine bağlı olduğunu AK Parti iktida-
rıyla görmüştür. Bu ülke, demokrasinin 
yerel yönetimlerde güçlenmesinin şehir-
lerimize neler kazandırdığını görmüştür. 
İçeride ve dışarıda izlediğimiz açık ve 
şeffaf siyasetin milletten aldığımız güçle 
sağlandığını halkımız açıkça görmüştür. 
İçeride, milletimizin iradesini yönetime 
yansıttıkça dışarıdaki haysiyetli dış politi-
kamızın Türkiye’nin gücüne güç kazandır-
dığı bütün dünyaca görülmüştür. 

AK Parti, içeride ve dışarıda milletimizin 
hem aklını, hem de vicdanını temsil eden 
bir büyük siyaset yürütüyor. Türkiye’nin 
ekseni bellidir, Türkiye’nin yönü bellidir. 
Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti 
olan Türkiye Cumhuriyeti, modern dün-
yanın ayrılmaz bir parçasıdır, saygın ve 
itibarlı bir üyesidir. Avrupa Birliğine tam 

üyelik yolunda tereddütsüz yol almakta-
dır. “Türkiye AK Parti ile eksen değiştiri-
yor” iftirasını el altında işlemeye çalışan-
lar, bize akıllarınca diplomasi öğretmeye 
çalışanlar önce Türkiye ile, halkımız ile 
kendi aralarındaki mesafeyi kapatsınlar. 
Zira, kendi halkıyla konuşamayanlar ken-
dilerini ne kadar seçkin ve doğuştan imti-
yazlı görürlerse görsünler, dünya ile konu-
şamazlar. Kendi halkından kopuk olanlar, 
çağdaş dünyayla da bütünleşemezler. 

22 Temmuz seçimlerinde milletin ter-
cihini gördükten sonra CHP’de siyaset 
yapan bir eski diplomat, şöyle demişti: 
“AK Parti’in oylarını artırmasını hiçbir 
mantık izah edemez. Eğer siyasette mantık 
dışı unsurlar bu kadar fazla oluyorsa, bu 
demokrasi açısından düşündürücüdür…” 
Açıkça “halk aklını kullanamadı, halk 
mantıki davranmadı” diyen bu anlayış 
CHP’nin temel yaklaşımını ele veren bir 
anlayıştır. Evet, kemikleşmiş mantıkları 
budur, halk ile aralarındaki mesafe budur, 
halkın iradesine saygıları budur, demokra-
siden anladıkları budur. Seçimden seçime 
halkın yaşama biçimini hatırlarsan, 22 
Temmuz’da milletin sandıktan çıkan ira-
desini “halk mantıki davranmadı”, “halk 
aklını doğru kullanmadı” “halk mantık 
dışı davrandı” diye yorumlarsan 29 Mart 
seçimlerinde de mahcup olursun. Tıpkı, 
Davos’ta Türkiye’nin haysiyetine yakışan 
tavrımızı daha anlamadan alelacele ekran-
lara koşup mahcup olduğun gibi… 

Hatırlayınız, 22 Temmuz seçimlerinden 
sonra ana muhalefet liderinin ağzını gün-
lerce bıçak açmamış, milletin kendisine 
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verdiği dersi bile tek bir cümleyle yorum-
lamamıştı. Baykal ağzını açtığında ise ne 
demişti: “Demokrasi sadece seçim değildir.” 
demişti. Sorarım, Demokrasi seçim değil-
se, milli iradeye başvuru değilse nedir? 
Dünyanın neresinde halkı, sandığı, seçimi, 
milli iradeyi hafife alan bir anlayış ayakta 
durabilir? Muhalefet ak olana kara demek 
midir? Hiçbir öneri getirmeden Ankara ve 
İstanbul’un belli muhitlerine çöreklenerek 
nereye kadar siyaset yapabilirsiniz? 

Hatırlayınız; “Devlet kimlikler, inançlar 
karşısında kör olmalı” cümlesini. Baykal 
daha bir ay önce kurmuştu. Milletin ta-
lepleri karşısında devlete körlük öneren 
Baykal’ın seçim gelince, sandık görü-
nünce açılım üstüne açılım denemeleri 
yapması şayan-ı hayrettir. Biz tabii ki, bu 
açılımlardan, bu çabalardan büyük mem-
nuniyet duyuyoruz. CHP politbürosunun 
içine kapanmasının Türkiye’nin hayrına 
olduğunu asla düşünmüyoruz. Ama AK 
Parti’ye çeşitli ithamlarda bulunanların, 
kapatma davası açanların bu söylemleri 
de değerlendirmeye alması, kendileri için 
bir öz eleştiri yapması gerekmez mi? Yok-
sa hukuk sadece AK Parti’ye mi işliyor? 
Millete doğru açılım yapmalarını, milletin 
hissiyatına, milletin gündemine yaklaşma-
larını elbette olumlu karşılarız. Seçimden 
seçime olsa da, dört beş yılda bir de olsa 
bu milletin inançlarını, kültürünü, yaşama 
biçimini görmeleri bizi mutlu eder. 

Değerli arkadaşlar…

AK Parti, koltuğa yapışmayı demokrasinin 
ruhuna aykırı gördüğü için, seçimi koltuk 

kavgası olarak değil, halka hizmet imkanı 
olarak görmektedir. AK Parti, kendine 
güvendiği için, halkına güvendiği için, 
demokrasiye güvendiği için seçimleri beş 
yıldan dört yıla indirmedi mi? AK Parti, 
bu ülkenin yarınlarını sahiplenecek genç-
liğine güvendiği için seçilme yaşını 30’dan 
25’e indirmedi mi? Ben, şimdiden seçim 
sonrası ne diyeceklerini merak ediyorum. 
Şimdiden not edin, 29 Mart 2009 seçim-
lerinde sandıklar açıldıktan sonra bakın 
bakalım parti genel başkanları kaç gün 
halkın karşısına çıkamayacak? 

Evet, AK Parti ile Türkiye, muasır mede-
niyet çıtasını o kadar yükseltmiştir ki, 
ana muhalefet her büyük adımın arka-
sından büyük bir intikal sorunu yaşa-
maktadır. Ne 3 Kasım’da, ne 28 Mart’ta, 
ne 22 Temmuz’da milletin ne dediğini 
anlamıştır, ne de Davos zirvesinde ne 
dediğimizi anlamıştır. Biz her seçimi 
Türkiye için demokratik bir fırsat ola-
rak görüyoruz. Türkiye’nin kalkınması, 
büyümesi, ilerlemesi için yeni bir imkan 
olarak görüyoruz. Yaptıklarımızın daha 
da iyilerini yapmak için yeni bir aşama 
olarak görüyoruz. Çünkü son altı buçuk 
yılda Türkiye öyle bir atılımın içine girdi 
ki, artık duracak, boşa geçirecek tek bir 
dakikası bile yok, gelişme yolunda atılan 
adımlar sürekli hale getirilmeli, hedefler 
sürekli yenilenmeli, büyütülmelidir. Bu 
çıtayı bu kadar yükseğe biz koyduk, bu-
gün de şikayet edecek, rehavete kapılacak 
halimiz yok, azimliyiz, kararlıyız, bütün 
bu hedefleri yakalayarak milletimizin yü-
zünü güldüreceğiz. 
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Biz Türkiye için güzel ufuklar, somut he-
defler belirliyor ve o hedeflere doğru emin 
adımlarla ilerliyoruz. Hayalci davranmıyo-
ruz, hayal tacirliğine tevessül etmiyoruz. 
Biz en başta hedeflerimizi açıkladığımızda 
bizi hayalcilikle suçlayanlar bugün Bakü-
Ceyhan’ı, MARMARAY’ı, Hızlı Tren’i, Kara-
deniz Sahil Yolu’nu, Bolu Tüneli’ni ve daha 
nice eserimizi karşıdan seyrediyorlar. Bu 
ülkenin değişmez denen, çözülmez denen 
ne kadar derdi varsa hepsi tek tek çözülü-
yor. Eskiden telaffuz edilebileceğine bile 
ihtimal verilmeyen özgürlükler, bu ülkede 
demokrasinin yerleşik hale geldiğinin en 
önemli göstergesi. Bunu başaran millet 
iradesidir, milletimizin medeniyet azmi ve 
kararlılığıdır. 

Bu ülkeyi karanlık işlerden, kanunsuz güç-
lerden, her türlü hukuksuzluktan Allah’ın 
izniyle temizliyoruz, temizleyeceğiz. Bu 
ülkenin vatandaşlarının verdiği her oyun 
hakkını, izzetini, onurunu korumak bizim 
siyasetçiler olarak en büyük görevimizdir, 
sorumluluğumuzdur. Aldığımız emanetin 
Türkiye’nin geleceği olduğunun bilinci 
içindeyiz, bu bilinçle hareket ediyoruz, 
milletimizin iradesine bağlı kalarak 
Türkiye’nin aydınlık yarınlarına doğru yü-
rüyüşümüzü sadakatle sürdüreceğiz. Bu 
anlamda önümüzdeki seçim, bizim için bu 
ülkeye hizmet yolunda bir tazelenme, bir 
yenilenme vesilesi olacaktır. 

AK Parti, Türkiye’yi kendine bile yetme-
yen, aciz, içe kapalı, statükoya mahkum 
edilmiş bir ülke olarak görmek isteyenlerin 
önünde kapı gibi dik ve sağlam duracaktır. 
Bu ülkeyi bir krizler ülkesi olarak görmek 

isteyenlerin; krizlerin, istikrarsızlıkların, 
ağır bunalımların Türkiye’yi kendilerine 
mahkum ettiğini düşünenlerin iştahlarını 
kursaklarında bırakacağız. Türkiye, tıpkı 
bu ülkenin insanlarının gönülleri gibi ay-
dınlık, ufku açık, bahtı açık, yolu açık bir 
ülke olarak yürüyüşüne devam edecektir. 
Yerel yönetimlerimizin bu süreçte şehirle-
rimize kattıkları değer, verdikleri hizmet, 
Türkiye’nin ideallerine yaptıkları katkı 
son derece önemlidir. Sadece altyapı hiz-
metleriyle değil, bir şehri yaşanabilir kılan 
derinliğe, vizyona sahip yeni bir anlayışla 
hizmete hazırlanıyoruz. Bizim yönetim an-
layışımızın temeli insana hizmettir, adalet 
ve kalkınmaya odaklanmaktır. 

Çok açık ve net olarak söylüyorum, kendi 
menfaatlerini bir tek gün bu milletin men-
faatlerinin önüne geçiren olursa AK Parti 
çatısı altında bir daha yeri olamaz. Milletin 
gönlünden düşeni bu çatı altında barındır-
mayız. Bu sebeple attığımız her adımı mu-
hasebesini yaparak atmak, her kararımızı 
vicdanımıza sorarak vermek mecburiyeti-
miz vardır. Ben, altı buçuk yıllık iktidar dö-
neminde milletimizin güvenini kazanan 
AK Parti siyasetine, hiçbir arkadaşımızın 
tek bir kara leke sürdürmeyeceğine sami-
miyetle inanıyorum. Hesap tutmaz, telafi 
edersiniz; göstergeler düşer, düzeltirsiniz; 
ama milletimizin gönlünden düşerseniz, 
bunun telafisi yoktur. Halkımızın gönlün-
de, zihninde, kalbinde, hafızasında yer 
edinmek, onların hayır duasını almak, 
memnuniyetini kazanmak bizim için si-
yasetin temel gayesidir. Geçmişte bu has-
sasiyetleri taşımayanların geldiği noktayı 
hepimiz biliyoruz, biz asla bu hassasiyeti 
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benliğimizden eksik edemeyiz. Biz, sadece 
seçim kazanmak için, oy almak için çalış-
mıyoruz, biz gönül kazanmak, muhabbet 
kazanmak, halkımızın sevgisine, memnu-
niyetine nail olmak için çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım… 

Ekonomideki bazı gelişmelere de değine-
rek, ardından Kırşehir’e, oradaki vatandaş-
larımızla kucaklaşmak üzere yola çıkaca-
ğım. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum: 
Biz, “Sen Türkiye’sin; Büyük Düşün” derken, 
bunu bir seçim sloganı olarak kullanırken, 
aynı zamanda bir gerçeği de tüm Türkiye’de 
milletimize hatırlatmak gayesi içindeyiz. 
Türkiye, 6 yıldır AK Parti hükümeti ve 5 
yıldır da AK Parti’li belediyeler eliyle dev-
rim niteliğinde reformlar gerçekleştirerek, 
bölgesinin ve dünyanın en önemli ülkeleri 
arasındaki haklı yerini aldı. Türkiye’nin 
büyüklüğünü en anlamlı ve somut şekilde 
ifade eden gelişmeler de hiç şüphesiz eko-
nomide gerçekleşmiştir. 2002 yılında 230 
milyar dolar olan gayri safi yurtiçi hasılamı-
zı 2007 sonunda 657 milyar dolara çıkardık 
ve 2008 sonunda da öyle tahmin ediyorum 
ki 750 milyar dolar civarında bir hacme 
ulaştık. 3 bin 311 dolardan devraldığımız 
kişi başına gayri safi yurtiçi hasılayı yine 
2007 sonunda 9 bin 305 dolara yükselttik 
ve 2008 sonunda da 10 bin dolar hedefi-
mizi inanıyorum ki aştık. Biz geldiğimizde, 
Türkiye 36 milyar dolar ihracat yapıyordu, 
2008 sonunda tam 132 milyar dolar ihracat 
rakamını yakaladık. 

Bildiğiniz gibi küresel bir finans krizinin 
içinden geçiyoruz. Başta ABD olmak üze-

re Avrupa ülkelerinde, Japonya’da, diğer 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bü-
yümenin daraldığını, gıda ve emtia fiyat-
larının arttığını görüyoruz. Özellikle ABD 
ve Avrupa’da 100 yıllık, 150 yıllık banka-
lar, finans kuruluşları, sigorta şirketleri 
dar boğaza girdi, iflas etti ya da çok ucuz 
fiyatlarla el değiştirdi. Böyle bir süreçte 
Türkiye olarak şu ana kadar çok başarılı 
bir performans sergiledik. Kriz öncesinde, 
yaklaşık 6 yıl boyunca yaptığımız reform-
lar, bu krizin Türkiye’ye yansımalarının 
sınırlı olmasını sağladı. 

Bakınız, şu rakamlara özellikle dikkatinizi 
çekiyorum. İhracat, 2007 yılının sonunda 
107 milyar dolar seviyesinde idi. Kriz nede-
niyle yıl sonundaki düşüşe rağmen, 2008’i 
132 milyar dolar ihracatla kapattık. Otomo-
bil satışlarında kısmi bir düşüş var. Ancak, 
2002’de satış miktarı 91 bin; 2007 sonunda 
357 bin, 2008 sonunda ise 306 bin. Örne-
ğin, buzdolabı, 2002’de 1 milyon seksen 
sekiz bin adet satılmış, 2007 sonunda 1 mil-
yon 940 bin adet satılmış, 2008 sonunda, 
krize rağmen ulaştığımız rakam 1 milyon 
907 bin. Tüm dünyada enflasyon yüksel-
me eğilimindeyken, bildiğiniz gibi, Ocak 
ayında yeniden tek haneli rakama ulaştık. 
Merkez Bankası rezervimiz, 2002’deki 
26.8 milyar dolar seviyesinden, bugün, 68 
milyar dolar seviyesine ulaştı. IMF’ye olan 
borcu 23.5 milyar dolardan aldık, bugün 8 
milyar dolara kadar düşürdük. 

Son olarak, biliyorsunuz ki, turizm gerçek-
leşmeleri yayınlandı. 2002’de Türkiye’yi 
ziyaret eden turist sayısı 13 milyon kişi 
seviyesinde idi. 2008’de, 2007’nin de üze-
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rine çıktık ve 26 milyon sayısına ulaştık. 
Turizm gelirimiz de aynı şekilde 2002’deki 
8.5 milyar dolar seviyesinden yaklaşık 22 
milyar dolar seviyesine çıktı. Estirilmeye 
çalışılan karamsarlığa rağmen, psikolojile-
ri bozmaya yönelik her türlü girişime rağ-
men Türkiye büyük bir devlet, büyük bir 
ekonomi olma yolunda kararlılıkla ilerli-
yor. 100 yılda bir görülen türde küresel bir 
krizin içinden geçiyoruz. Elbette ihracatta 
olsun, büyümede olsun, diğer göstergeler-
de olsun bir miktar düşüş olacaktır. Ancak 
bu yolculuğa nereden başladığımızı, nere-
den yola çıktığımızı, nerelere ulaştığımızı 
iyi analiz edersek, bardağın dolu tarafının 
boş tarafından daha çok olduğunu rahat-
lıkla görürüz. Bu bizi rehavete mi sevk 
ediyor? Tabi ki hayır.  

Krizin başladığı andan itibaren her türlü 
tedbiri aldık, almaya da devam ediyoruz. 
Ne yaşanan durumu algılamaya yönelik 
bir zaaf söz konusu, ne de alınan tedbirlere 
yönelik bir eksiklik var. Durumu ciddi-
yetle izliyor, gereken adımları vakti saati 
geldiğinde atıyoruz. Burada daha fazla ay-
rıntısına girmiyorum. KOBİ’lere yönelik, 
ihracata yönelik, esnaf ve sanatkarımıza 
yönelik, istihdama yönelik çok sayıda ön-
lemi aldık ve uygulamaya başladık. 

Geçtiğimiz hafta Ekonomik Sosyal Konsey 
toplandı, istihdamı enine boyuna masaya 
yatırdık, aldığımız ve alacağımız önlemleri 
konuştuk. KOBİ’leri, esnaf sanatkarı rahat-
latmaya yönelik, cansuyu kredileri, faiz 
indirimleri, sicil affı gibi girişimlerimiz 
oldu. 2008’in sadece son 6 ayında piyasaya 
enjekte ettiğimiz likidite miktarı 10 milyar 

dolar. Yeni tedbirleri de zamanı geldikçe 
sırasıyla uygulamaya koyacağız. Türkiye 
ve Türkiye ekonomisi, birilerinin hayal 
ettiğinden, birilerinin tasavvurundan çok 
daha büyüktür. Milletim bunu anladıkça, 
ekonominin aktörleri bunu yaşadıkça, 
gördükçe, Türkiye bu tür badireleri kolay-
lıkla aşacak ve çok daha yüksek seviyelere 
ulaşacaktır. Ben bu düşüncelerle sözlerime 
son verirken, grup çalışmalarımıza başa-
rılar diliyor, sizleri bir kez daha sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili gençler, değerli kardeşlerim, sevgili 
yol arkadaşlarım… 

Ankara’daki gençlerimizle birlikte bizi 
uydu aracılığıyla izleyen, İzmir, Diyar-
bakır, Erzurum, Mersin, Karabük ve An-
talya-Kepez’deki tüm genç kardeşlerimi 
sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Siz-

lerin şahsında, Türkiye genelindeki tüm 
gençlerimize, AK Parti’ye gönül vermiş AK 
Gençliğe, AK Elçiler’e sevgilerimi, selamla-
rımı iletiyorum. 

Türkiye, 29 Mart’ta yeni bir demokrasi sına-
vından geçiyor. Yaklaşık 3 bin birimde, va-
tandaşlarımız, yerel idarecilerini seçecekler. 

AK Elçiler Açılış Töreni

Ankara | 12 Şubat 2009 
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AK Parti olarak, demokrasinin, hizmetin ve 
kalkınmanın yerelde başladığına inanıyor, 
6 yıldır hükümette, 5 yıldır da yerel yöne-
timlerde bu anlayışla hareket ediyoruz. 28 
Mart 2004 seçimlerinde, Türkiye genelinde 
milletimiz, 12 büyükşehir, 45 il, 496 ilçe, 
1334 belde olmak üzere toplam 1887 birim-
de emaneti bize teslim etti. 5 yıl boyunca bu 
emaneti gururla taşıdık, var olduğumuz her 
birimde AK Belediyecilik farkını tüm boyut-
larıyla ortaya koyduk. 21. yüzyılda, küresel 
rekabetin artık şehirler üzerinden olacağını 
çok net olarak görüyoruz. 

Türkiye, güçlü ve büyük bir ülke olma yo-
lunda emin adımlarla ilerlerken, şehirleri-
ni bayındır hale getirmek, her bir şehrini 
çağdaş bir görünüme kavuşturmak, tüm 
dünyada tanınan, bilinen marka şehirler 
üretmek durumundadır. İlk günden itiba-
ren AK Parti olarak bu bilinçle, bu anla-
yışla hareket ediyoruz. AK Parti hükümeti 
olarak, AK Belediyecilik olarak tüm gayre-
timiz, tüm mücadelemiz bu yöndedir. Ye-
rel yönetimlerde son 5 yıllık süreçte, başta 
İstanbul, Antalya, Kocaeli, Ankara, Konya, 
Kayseri, Gaziantep, Erzurum, Samsun 
olmak üzere birçok ilimizi, dünyada tanı-
nan, bilinen şehirler haline getirdik. Hü-
kümet olarak, 81 ilimizin tamamına eşit ve 
adil biçimde hizmet taşırken, AK Belediye-
ler olarak yerelde de tüm Türkiye’ye, hatta 
dünya şehirlerine örnek olacak projelerin 
altına imza attık. 

Değerli gençler…

Şunu özellikle hatırınızda bulundurmanı-
zı diliyorum: Biz, AK Parti olarak, siyaseti 

bir ayrışma, çatışma, gerilim zemini olarak 
değil, tam tersine bir hizmet zemini olarak 
görüyoruz. Biz, güncel ve gündelik tartış-
malarla ülkemize ve milletimize vakit kay-
bettirmenin yerine, geleceği tasarlayan, 
geleceği şekillendiren projelerle yolumuz-
da ilerliyoruz. Çünkü gelecek sizlersiniz. 
Gayemiz, hedefimiz, mücadelemiz, siz de-
ğerli gençlerimize ve çocuklarımıza daha 
yaşanabilir şehirler, daha yaşanabilir bir 
ülke emanet etmek. Yarın sizlere emanet 
edeceğimiz şehirlerimizin, aynı zamanda 
bugün kaderi de sizlerin elinde. Geleceğin 
tasarlanmasında, geleceğin şekillenmesin-
de en çok sizlerin söz sahibi olmanız gerek-
tiğine yürekten inanıyorum. 

Bu inançladır ki, 2006 yılında yaptığımız 
bir Anayasa değişikliği ile seçilme yaşını 
25’e indirdik. Nüfusumuzun yarısı 28 
yaşın altında iken, yani nüfusumuzun 
yarısı genç iken, gençlerin ülkemizin ve 
şehirlerimizin kaderini belirlemekten 
uzak tutulmasına gönlümüz razı olamazdı. 
Gerek milletvekili adaylarımızın belirlen-
mesinde, gerek belediye başkanı ve meclis 
üyelerinin belirlenmesinde, gençlerimize 
daha fazla fırsat verilmesini savunduk ve 
bunun da arkasında durduk, duruyoruz. 
Bunun yanında, gençlerimizi geleceğe 
daha iyi hazırlamak için, başta eğitim ol-
mak üzere her alanda köklü reformların 
altına imza attık. 

6 yılda 132 bin dersliği Türkiye’ye, ço-
cuklarımıza ve gençlerimize kazandırdık. 
54 yeni üniversite açtık, üniversitesi ol-
mayan il bırakmadık. Bilgisayar çağında 
yaşıyoruz, ancak 2002 yılında iktidara 
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geldiğimizde maalesef okullarımızın bilgi-
sayardan yoksun olduğunu, var olan bilgi-
sayarların da demode olduğunu gördük. 6 
yılda tam 621 bin bilgisayarı okullarımıza 
gönderdik, hemen her okulumuzu hızlı 
internetle tanıştırdık. Yine bu dönemde 
5 bin 385 yeni okul kütüphanesi kurduk. 
Hükümet ve AK Partili belediyelerin eliyle, 
şehirlerimizde spor ve kültürel imkanlar 
için önemli yatırımlar gerçekleştirdik. 

Bütün bunlardan çok daha önemli bir 
şeyi yine bu dönemde gerçekleştirdik. 
Türkiye genelinde tüm gençlerimizin, ken-
dilerine daha fazla güvenmeleri, geleceğe 
umutla bakmaları, kendilerini geleceğe 
daha iyi şekilde hazırlamaları için uygun 
bir zemin, bizim dönemimizde, AK Parti 
iktidarı döneminde oluştu. Bugün artık 
Türkiye’nin gençleri, geleceğe daha da 
umutla bakıyor, küresel rekabette yerini 
almak için çok daha fazla azim ve gayret 
gösteriyor. Türkiye’nin gençleri, dünya-
nın gelişmiş ülkelerindeki gençlerle aynı 
imkanlara, aynı fırsatlara, aynı birikim ve 
donanıma hızla kavuşuyor. 

Değerli gençler…

Şunu unutmayınız: Sizler, büyük bir ülke-
nin, tarihiyle ve potansiyeliyle güçlü bir 
ülkenin mensuplarısınız. Sizin ülkeniz, 
tarihten aldığı güç ve mirasla, geleceği 
küresel ölçekte şekillendirecek bir ülkedir. 
Bu ülkenin ne gençlerinin, ne de diğer 
vatandaşlarının başı öne eğik olamaz. Bu 
ülkenin hiçbir ferdi, hiçbir genci, umut-
suzluk ve karamsarlık içinde, kendisini 
ezik hissedemez. 6 yıldır buna izin verme-

dik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Barış 
içinde, huzur içinde, birlik ve beraberlik 
içinde geleceğe doğru yürüyecek, bölge-
mizde ve dünyada geleceği bizzat biz şekil-
lendireceğiz. İşte AK Parti gençliğinin en 
önemli vasıflarından biri de budur. 

Sizler, büyük Türkiye’ye inanmış, gönül 
vermiş bir nesilsiniz. Gözlerinizdeki ışık, 
yüreğinizdeki muhabbet, zihninizdeki coş-
ku bunun en güzel işaretidir. Demokrasiyi 
daha ileri noktalara taşıyacak, ülkemizin 
standartlarını daha yükseklere çıkaracak, 
muasır medeniyetler seviyesine Türkiye’yi 
kavuşturacak olan sizlersiniz. Bu sorumlu-
luğunuzu unutmayınız. İşte, 29 Mart Yerel 
Seçimleri’ne de bu heyecan ve bu coşkuyla 
giriyoruz. Türkiye’nin 81 vilayetinde ör-
gütlenmiş olan AK Gençlik, bu seçimde 
de farklılığını ortaya koyacak, partimizin 
ufkunu ve vizyonunu tek tek tüm hanele-
re, tüm kapılara taşıyacaktır. Sizler, ülke-
mizdeki tüm gençler için olduğu kadar, 
ülkemizin her bir vatandaşı için de örnek 
teşkil ediyorsunuz. Hal ve hareketleriniz, 
görünümünüz ve üslubunuz, omuzları-
nızda taşıdığınız aziz emanetle uyumlu 
olmalıdır. Sizleri tartışmaya, sizleri kavga-
ya ve çatışmaya çekmek isteyenlere kulak 
asmayın, itibar etmeyin. 

Her seçim öncesinde olduğu gibi, bazı ka-
ranlık odaklar, çatışma ve gerilimden çıkar 
sağlamak isteyen bazı siyasi anlayışlar AK 
Parti Gençliği’ne de sirayet etmek isteye-
bilir. Bundan önceki seçim süreçlerinde 
olduğu gibi, bu seçimde de, aldanan ve 
aldatan bir gençlik olmadığınızı lütfen her 
ortamda gösteriniz. Birlik ve beraberlik 
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ruhundan, hoşgörü ve diyalog üslubun-
dan lütfen en küçük bir taviz vermeyiniz. 
Bizler, diğerlerinin tersine, ayrımcı değil, 
birleştirici ve bütünleştiriciyiz. Bizler, 780 
bin kilometre kareye, 71 buçuk milyon 
vatandaşımıza aynı gönül diliyle konuşan 
bir partinin mensuplarıyız. Çaldığınız her 
kapıda güler yüzünüzü ve samimiyetini-
zi eksik etmeyiniz. Size açılan kapılarda 
vakarınız ve ağırbaşlılığınızla, nezaket ve 
alçak gönüllülüğünüzle kalıcı bir iz bırak-
mak birinci hedefiniz olsun. 

Türkiye’nin dört bir yanına ulaştıracağı-
nız şahsıma ait mektup, aynı zamanda 
partimin, aynı zamanda siz değerli genç-
lerin hissiyatını taşıyor. Bu sorumlulukla 
hareket edeceğinizden, AK Parti’nin AK 
Elçileri olduğunuzu her fırsatta en iyi şe-
kilde göstereceğinizden en ufak bir şüphe 
duymuyorum. Şimdiden her bir genç ar-
kadaşıma teşekkür ediyorum. Büyük Tür-
kiye, Kalkınan Türkiye, Gelişen Türkiye 
için verdiğiniz katkılar için milletim adına 
teşekkür ediyorum. “İşimiz Hizmet, Gücü-
müz Millet; Sen Türkiye’sin Büyük Düşün; 
Her Şey Türkiye İçin” diyor, her birinizi 
alınlarınızdan öpüyor, sevgilerimi, saygıla-
rımı sunuyorum. Yolunuz ve bahtınız açık 
olsun, sağolun, varolun.
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Değerli AK Partililer, sevgili arkadaşlar... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlı-
yorum. Bildiğiniz gibi bugün Isparta’da 
24. mitingimizi gerçekleştirdik, Ispartalı 
kardeşlerimizle hasret giderdik. Yarın 
Manisa’da 25. mitingimizi gerçekleştiri-
yor, Manisalı kardeşlerimizle buluşuyor, 
kucaklaşıyoruz. Komşu illerdeki bu mi-

tinglerimiz vesilesiyle bugün İzmir’de 
bulunmaktan, sizlerle beraber olmaktan 
büyük mutluluk duyuyorum. 

Bakınız, Türkiye önemli bir sürecin eşi-
ğinde. 29 Mart, ülkemiz için, şehirlerimiz 
için, demokrasimiz için, partimiz için 
tarihi bir imkan, tarihi bir fırsat sunuyor. 

Seçim Çadırında AK Parti  
Il Teşkilatı ile Yemek

İzmir | 3 Mart 2009 
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AK Parti’nin yönetimi devraldığı günlerde 
ülkemiz krizlerin cenderesinde kıvranan 
bir ülkeydi. Milletimizin bizden beklentile-
ri çok büyüktü. Koalisyon hükümetlerinin 
etkisizliğinden muzdarip olan milletimiz, 
güven ve istikrar arayışındaydı. AK Parti 
iktidarı, öncelikle milletimizin bu beklen-
tisini hayata geçirdi, ülkemizi büyüme ve 
kalkınma kulvarına soktu. Hamdolsun, in-
sanımızın beklentilerine cevap vermenin 
gayreti içinde olduk, milletimizi mahçup 
etmedik, Türkiye’nin başını dik tuttuk. 

Hükümetlerin karnesinde ilk 100 gün, 500 
gün son derece önemlidir. AK Parti’nin 
100 günlük karnesi de, 500 günlük karnesi 
de toplumun bütün kesimlerinden takdir 
topladı. Bu başarımız, 28 Mart 2004’te 
katıldığımız yerel seçimlerde milletimizin 
AK Parti’yi daha çok benimsemesine, yerel 
yönetimlerde de büyük oranda emaneti 
bize teslim etmesine vesile oldu. Milleti-
miz 12 Büyükşehir, 45 il, 496 ilçe, 1334 
belde olmak üzere toplam 1887 birimde 
emaneti bize teslim etti. Hamdolsun, 5 yıl 
boyunca bu emaneti de hakkıyla taşıdık. 
AK Parti farkını, AK Belediyecilik farkını 
gittiğimiz, görev aldığımız her birimde 
gösterdik. Demokrasi yerelde başlar, siya-
set yerelde başlar, kalkınma yerelde başlar 
dedik. Bu şuurla, bu anlayışla durmak yok, 
hizmete devam dedik, hizmetlerimizle, 
eserlerimizle milletimizin gönlünde taht 
kurduk. 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye bugün yeni bir sürecin eşiğinde. 
Bu süreç, Cumhuriyetimiz için, demokra-

simiz için, siyasetimiz için büyük değer 
taşıyor. Türkiye artık ekonomisiyle, sa-
nayisiyle, demokrasisiyle dünya liginde 
üst sıralara tırmandı, tırmanmaya devam 
ediyor. Şehirlerimiz, kendi ürettikleriyle, 
kendi kültürüyle, öz değerleriyle birer 
marka haline geliyor, dünyanın önde gelen 
şehirleriyle yarışıyor, boy ölçüşüyor. Daha 
ilk mitingimizde, Kocaeli’nde bunu dile 
getirdim.

Dünyadaki kalkınma yarışı artık sadece ül-
keler üzerinden yapılmıyor. Artık ülkeler 
değil, şehirler birbiriyle yarışıyor. Biz, de-
mokrasi yerelde başlar, kalkınma yerelde 
başlar derken dünyadaki bu değişimi ifade 
ediyoruz. Bunun için her bir şehrimizi 
marka şehir haline getirmeye çalışıyo-
ruz. Bizim kavgamız, bizim mücadelemiz 
kısır siyasi tartışmalar değil. Bizim mü-
cadelemiz sadece oylarımızı arttırmanın 
mücadelesi değil. Elbette, bütün şehirleri-
mizde sandıklardan birinci parti çıkmak 
istiyoruz. Elbette daha fazla oy toplamak 
istiyoruz. Fakat, AK Parti için oy amaç de-
ğildir, araçtır. Oy, hizmetin aracıdır, görev 
yapmanın aracıdır. Biz, hizmete talibiz. 
Biz, Türkiye’yi birçok alanda lider ülkeler 
arasına sokmaya talibiz. Biz, şehirlerimi-
zin her birini geliştirmeye, kalkındırmaya, 
belli alanlarda markalaştırmaya talibiz.

Elinde projesi olmayanların, elinde hizmet 
listesi olmayanların hangi yüzle milleti-
mizden oy istediklerini doğrusu ben anla-
yabilmiş değilim. Bu ülkede tek bir dikili 
ağacı olmayanların, hangi gerekçeyle oy 
istediklerini anlayabilmiş değilim. Bu ül-
keyi krizlere, istikrarsızlığa, darboğazlara 
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sürükleyenlerin afaki, ayağı yere basma-
yan vaadlerini anlayabilmiş değilim. Zaten 
milletim de bu durumu gayet iyi görüyor, 
tartıyor, değerlendiriyor. Bu yüzden her 
seferinde sandıkta gerekli cevabı veriyor. 

Bakın, biz iktidarı devraldığımızda, 
Türkiye’nin toplam gayri safi yurtiçi hası-
lası 230 milyar dolardı. Buna 6 yılda 520 
milyar dolar ekledik ve 750 milyar dolara 
yükselttik. İhracatı 36 milyar dolardan 
aldık, 132 milyar dolara çıkardık. Türkiye 
genelinde 362 bin derslik vardı, 6.5 yıl 
içinde biz 132 bin yeni derslik yaptık. 54 
yeni üniversite açtık. 6 bin kilometre bö-
lünmüş yol vardı, 6.5 yıl içinde buna tam 9 
bin kilometreyi biz ekledik. TOKİ 1984’te 
kuruldu ve 2002 yılına kadar, dikkat edin, 
sadece 43 bin konut üretebildi. Biz geldik, 
6.5 yılda 334 bin konutun inşaatına başla-
dık, bunların 244 binini hak sahiplerine 
teslim ettik.

Bugün, biliyorsunuz enflasyon rakamları 
açıklandı. Şubat ayında TÜFE yüzde 0.3 
geriledi; ÜFE ise yüzde 1.17 arttı. Böylece 
yıllık enflasyon TÜFE’de yüzde 7.73’e ka-
dar geriledi. Yüzde 30’lardan devraldığı-
mız enflasyonu tek haneli oranlara, yüzde 
7.7’ye kadar çektik. İşte bizim farkımız bu, 
bizim hizmet farkımız bu. Biz, “Hizmette 
Barış” diyoruz ama dikkat edin, rakip bu-
lamıyoruz. Biz çamurda, iftirada, yalanda 
dolanda yarışmıyoruz. Biz hizmette, biz 
kalkınmada, biz ilerlemede yarışıyoruz. 
Biz dünyayla, dünya şehirleriyle yarışıyo-
ruz. AK Parti hükümetinin, AK Partili bele-
diyelerimizin verdiği mücadele budur. Bu 
hedefimizde de büyük mesafeler kat ettik.

İstanbul’u kültür ve kongre merkezi hali-
ne getirdik. 2010 Avrupa Kültür Başkenti 
seçildi. Olimpiyatlarda Pekin’le, yatırımda, 
ticarette New York’la yarışır hale geldi. An-
talya, turizmde bir dünya markası haline 
geldi. Şu anda Akdeniz ülkelerinin şehir-
leriyle yarışıyor. 2002’de 4 milyon 750 
bin turist ağırlarken, bugün 9 milyonun 
üzerinde turist ağırlamaya başladı. Dün-
yadaki en iyi 100 otelin 15’i Antalya’da 
hizmet veriyor. Aynı şekilde Erzurum, kış 
turizminde adından söz ettiriyor, Palandö-
ken’iyle bir cazibe merkezi haline geliyor. 
Kayseri, meydanlarıyla, çevre düzenleme-
siyle Avrupa’nın en gelişmiş kentleriyle 
yarışıyor. Bütün bunlar emek işi, ufuk işi, 
vizyon işi.

63 ile kazandırdığımız doğalgaz sayesinde, 
diktiğimiz onlarca hektar ağaçlık alan sa-
yesinde şehirlerimizin havası temizlendi. 
Susuzluk çeken büyükşehirlerimizi, yap-
tığımız yatırımlar sayesinde önümüzdeki 
20 yıl, 30 yıl, 40 yıl gibi dönemler için 
susuzluktan kurtardık. Şehirlerimizin 
potansiyeli, şehirlerimizin gücü yeniden 
ortaya çıktı. Ama gelin görün ki, CHP’li be-
lediyeler sanki başka bir dünyada yaşıyor-
muş gibi, hala bu değişimi anlayabilmiş, 
bu değişime ayak uydurabilmiş değil.

Bakınız, biz İzmir’i dünya vitrinine taşır-
ken, İzmir için Avrupa’da çok ciddi lobi 
faaliyetleri gösterirken, İzmir’i EXPO için 
Milano ile yarıştırırken, yerel yönetim dü-
zeyinde benim İzmirli kardeşimin beklen-
tilerinin ne kadar karşılanıp karşılanma-
dığı ortada. AK Parti iktidarı, “Herkes İçin 
Sağlık” konseptiyle İzmir’i dünya vitrinine 
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taşıyor, İzmir arsenikli su tartışmasını 
yaşıyor. Bir yanda İzmir’in yıldızını par-
latmaya çalışan bir AK Parti, diğer yanda 
İzmir’in potansiyellerini heba eden CHP 
zihniyeti. İnanıyorum ki, İzmirli vatandaş-
larımız 29 Mart’ta tüm bunların hesabını 
soracaktır. 

Değerli arkadaşlar…

Tabi, bu süreçte siz değerli kardeşlerimize 
çok büyük görevler düşüyor. Kadın kolla-
rıyla, gençlik kollarıyla, il ve ilçe başkanlık-
larımızla bütün teşkilatımıza, milletvekille-
rimize büyük görev ve sorumluluk düşüyor. 
Önümüzde daha 25 günlük bir zaman var. 
Bu süreçte, milletimize, İzmirli vatandaşla-
rımıza AK Parti’nin geçmişte yaptıklarını, 
gelecekteki projelerini ev ev, kapı kapı dola-
şarak anlatmalarını istiyorum.

Bakınız, seçim maratonu başlayalı ne ka-
dar oldu? Muhalefet daha bir tane proje, 
bir tane çözüm ortaya koyabilmiş değil. 
Türkiye için bir reçeteleri yok. Şehirleri-
miz için bir reçeteleri yok. Milletin derdi-
ne deva olacak bir reçeteleri yok. Belediye-
cilik adına ortaya koydukları bir tane proje 
yok. Hala çamur siyaseti, iftira siyaseti, 
yalan dolan siyasetiyle milleti aldatmanın 
peşindeler. Bırakalım, rakiplerimiz ha-
masetle, demagojiyle, polemiklerle vakit 
geçirsin. Bırakalım, çözüm üretmek yerine 
mazeret üretmeye devam etsinler. Biz AK 
Parti olarak bugüne kadar asla mazeret 
üretmedik, mazeret siyasetinin arkasına 
sığınmadık. Kaynak ürettik, plan-proje 
ürettik, hizmet ürettik, eser ürettik ve bun-
ları halkımıza sunduk.

Şimdi, 6.5 yıl hükümette, 5 yıl yerel yöne-
timlerde yaptıklarımızı halkımıza anlatma-
nın zamanıdır. Şunu iyi bilin ki, yakasında 
AK Parti rozeti, kalbinde AK Parti ruhu 
taşıyanlar olarak değişim iradesinin de-
vamında en önemli rol size aittir, en ağır 
yük sizlerin omuzlarınızdadır. Bu ülkenin 
nereden nereye geldiğini her insanımıza 
tek tek anlatmamız gerekiyor ve bunu sizler 
yapacaksınız. Türkiye’nin 6.5 yıldır nasıl 
bir değişim gerçekleştirdiğini örneklerle 
anlatacaksınız. Bunu AK Partililer olarak 
yapacaksınız, ama daha da çok Türkiye 
sevdalıları olarak yapacaksınız. Çünkü yap-
tığımız işi tamamlamak, kazanımlarımızı 
kalıcı hale getirmek, değişim atılımını her 
alanda sürdürmek zorundayız. 

Biz bu ülkeye hizmet etmek için yola çık-
tık, inşallah bu medeniyet yolculuğunu 
başarıyla tamamlayacağız. Bu hepimizin 
ortak görevidir, ortak sorumluluğudur. 
İnanıyorum ki bu şuura fazlasıyla sahip 
olan sizler, bu ülkeye hizmet etmek için 
ilk günkü heyecanla, ilk günkü aşkla, aynı 
azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ede-
ceksiniz. Onun için diyorum ki, artık mil-
letimizin yolu hep açık, ülkemizin geleceği 
hep aydınlık olacaktır. Bu duygularla söz-
lerime son veriyor, şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan sonraki çalışmalarınızda da 
başarılar diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlar, saygıdeğer misafirler; 
yaklaşık 2.5 aylık bir aradan sonra yaptığı-
mız bu grup toplantımızda sizleri sevgiyle, 
muhabbetle selamlıyorum. 

Kış mevsiminin ardından bugünlerde 
baharı karşılıyoruz. Bahar, tabiatın dirili-

şini müjdeler. Şu anda Edirne’den Kars’a, 
Muğla’dan Hakkâri’ye kadar, yurdumuzun 
dört bir yanında yeni bir dirilişe, tazelen-
meye, değişime şahit oluyoruz. Değişim, 
insan doğasının da, kâinatın da vazgeçil-
mez kuralıdır. Bahar ile birlikte bizler de 
yeni başlangıçlara, taze başlangıçlara adım 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 21 Nisan 2009 
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atıyoruz. Türkiye’nin gelecek umutlarının 
yeşerdiği, bahar tazeliğinin ülkemizin her 
köşesinde kendini hissettirdiği bu güzel 
günlerde sizlerle yeniden beraber olmak-
tan duyduğum memnuniyeti ifade etmek 
istiyorum. 

İki gün sonra, hem 23 Nisan Milli Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı’nı, hem de bu bay-
ramın vesilesi olan TBMM’nin açılışının 
89. yıldönümü kutlayacağız. 89 yıl önce 
Ankara’da, Ulus’taki eski binasında, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde dua-
larla açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
o tarihten itibaren milletimizin istiklal ve 
istikbal mücadelesinin adeta kalbi olmuş-
tur. Bu Gazi Meclis, Kurtuluş Savaşımızı 
sevk ve idare etmiş, Büyük Zaferin ardın-
dan da Türkiye’nin yeniden güçlü ve mü-
reffeh bir ülke haline gelebilmesi, geleceğe 
emin adımlarla ilerleyebilmesi için var 
gücüyle gayret göstermiştir. Bugün sahip 
olduğumuz modern siyasî-hukukî kavram 
ve kurumların temelinde millî egemenlik 
fikri vardır. Demokrasi, meşruiyetini mil-
letten, toplumdan, halktan, hukuktan alan 
çağdaş bir yönetim sistemidir. Demokratik 
sistemlerde, meşruiyetin yegâne kaynağı 
millettir. Millet iradesinin tecelli ettiği yer 
ise, hür bir ortamda gerçekleştirilmiş se-
çimler neticesinde oluşan meclistir. Onun 
için çatısı altında bulunduğumuz bu yüce 
meclis, demokratik, laik, sosyal bir hukuk 
devleti olan Cumhuriyetimizin de kalbidir. 

Değerli arkadaşlarım…

Ülke ve millet olarak milli egemenlik 
için, bağımsızlık için, hürriyet için çok 

ağır bedeller ödedik. Tarihte ve bugün, 
istiklaline bu kadar düşkün bir millete 
rastlamak mümkün değildir. 20. yüzyılın 
başında, Balkanlar’da, Kafkasya’da, Kuzey 
Afrika’da, Hicaz’da yüz binlerce Mehmet’i-
ni çeşitli savaşlarda şehit olarak feda eden 
bu millet, yılmamış, bıkmamış, yorulma-
mış ve tükendi denildiği bir anda Kurtuluş 
Savaşı’mızla şanlı bir zafer kazanmıştır. 
İşte onun için 23 Nisan tarihi, ülkemiz ve 
milletimiz için son derece önemlidir. Ara-
dan geçen 89 yıllık süreye ve yaşadığımız 
acı tecrübelere rağmen, milli egemenlik 
kavramını hala içine sindiremeyen, ka-
bullenemeyen, değersizleştirmek ya da 
aşındırmak isteyen yaklaşımların zaman 
zaman sahneye çıktığına şahit oluyoruz. 
Cumhuriyet gibi, laiklik gibi, demokra-
si gibi ortak değerlerimizin tartışmaya 
açılarak milli egemenliğin gölgelenmeye 
çalışıldığı süreçlere şahit olabiliyoruz. Hat-
ta kimi çevrelerin, daha da ileriye gidip, 
milli egemenliği ve demokrasiyi bu millete 
çok görüp demokrasi dışı, hukuk dışı ör-
gütlenmelere kalkıştıklarını da üzülerek 
müşahede ediyoruz. Bizatihi milli iradeye, 
bizatihi demokrasiye yönelik tehditlerin, 
yine bu meclisin içinden kendisine savu-
nucu ve avukat bulabiliyor olması ise son 
derece düşündürücü bir tablodur. 

Ne var ki bu millet, âlicenaplığıyla, sağdu-
yusuyla, iyiyi kötüden ayırma kabiliyetiyle 
bu tür çarpık fikirlere prim vermiyor ve 
inanıyorum ki bundan sonra da vermeye-
cektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu 
aziz Meclis, 89 yıl boyunca olduğu gibi, 
bundan sonra da milletin yegâne karar 
mercii olmaya devam edecek, milli ege-
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menliğini, milli iradesini ve demokrasisini 
güçlendirerek yoluna devam edecektir. Bu 
vesileyle bir kez daha 23 Nisan Milli Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. 
Aziz Meclisimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal ve arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi 
ve gazilerimizi bir kez daha şükranla ve 
minnetle anıyorum. Özellikle, dünyanın 
ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan’ın, 
ülkemiz çocuklarına ve dünya çocuklarına 
kutlu olmasını temenni ediyorum. Yine bu 
vesileyle, 16 yıl önce 17 Nisan tarihinde 
kaybettiğimiz, 89 yıllık milli egemenlik ve 
demokrasi yolculuğumuzun unutulmaz 
isimlerinden merhum Turgut Özal’ı da 
rahmetle anıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, değerli milletvekilleri…

Türkiye, Cumhuriyetimiz için, demokrasi-
miz için, milletimiz için, siyasetimiz için 
son derece büyük öneme sahip bir seçimi 
daha 29 Mart’ta başarıyla gerçekleştirdi. 
Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde 
demokratik tercihlerini ortaya koymuş 
olmasından, şahsım adına, partim adına, 
hükümetimiz adına büyük bir memnuni-
yet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 
Hükümet olarak, ister AK Parti’ye oy ver-
miş olsun, ister başka bir siyasi partiyi 
tercih etmiş olsun; hiçbir vilayetimizin, 
ilçemizin, beldemizin bizim nazarımızda 
bir farkı yoktur. Biz, Türkiye’yi bir bütün 
olarak görüyor, 71.5 milyon insanımızı bir 
bütün olarak kucaklıyoruz. Bugüne kadar, 
Türkiye’nin dört bir yanına adaletle, hak-
kaniyetle sahip çıktık, 81 vilayetimize eşit 
şekilde hizmet götürdük, bundan sonra 
da aynı şekilde sahip çıkmaya ve hizmet 

üretmeye devam edeceğiz. Milletimizin ta-
mamen hür iradesiyle tercihini yapmış ve 
yerel ölçekte kendisini idare edecek kişile-
re yetki vermiştir. Milletimizin kararına ve 
tercihine her zaman saygı duyduk, elbette 
bugün de saygı duyuyoruz. Bu kararı ve 
mesajı tüm boyutlarıyla anlamaya, isti-
kametimizi bu kararın ifade ettiği yönde 
belirlemeye devam ediyoruz. 

Seçim sonrasında, örneğin, “Başbakan 
filanca vilayete küstü” şeklindeki bazı 
değerlendirmeler, açık söylüyorum, son 
derece yakışıksız değerlendirmelerdir. 
Biz, hizmet siyasetini, eser siyasetini temel 
ilke olarak benimsemiş bir partiyiz. Mil-
letimizin yerel yönetim yetkisi vermediği 
birimlerde, elbette, belediye başkanlığı 
ölçeğinde hizmet vermemiz mümkün ol-
mayacaktır. Ancak her ilde belediye mec-
lislerinde ve il genel meclislerinde AK 
Partili arkadaşlarımız, şehirlerimizin yö-
netimlerine iradelerini yansıtacaklar, hiz-
met siyaseti doğrultusunda katkı vermeye 
devam edeceklerdir. Hükümet olarak, ister 
AK Parti’ye oy vermiş olsun, ister başka 
bir siyasi partiyi tercih etmiş olsun, hiçbir 
vilayetimizin bizim nazarımızda bir farkı 
yoktur. Aynı şekilde, görevi ilk defa veya 
ikinci defa devraldığımız birimlerde de 
insan odaklı hizmet anlayışını, eser odak-
lı siyaset anlayışını sürdürmeye devam 
edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi 
olmasın. 

Değerli arkadaşlar…

Bilindiği gibi, çeşitli istatistiklerden, çok 
farklı yorum, çok farklı analizler çıkarmak 
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mümkündür. Ancak, daha önce de ifade 
ettiğim gibi, ben, birilerinin yaptığı gibi 
rakamlar üzerinde cambazlık yapacak 
değilim. Milletimiz net bir şekilde tabloyu 
çizmiştir, manzarayı ortaya koymuştur; 
vermek istediği mesajı da yine net bir 
şekilde vermiştir. AK Parti, 29 Mart seçim-
lerinde önceki üç seçimde olduğu gibi bir 
kez daha birinci parti olmuş, en yakın ra-
kibine dahi büyük fark atarak seçimi açık 
ara önde tamamlamıştır. Bir partinin kuru-
luşundan itibaren girdiği dört seçimde bi-
rinci parti olarak çıkabilmesi eşine ender 
rastlanan büyük bir başarıdır. AK Parti, 
milletimizin umudu olduğunu, istikrarın 
ve güven zemininin teminatı olduğunu 29 
Mart seçimlerinde bir kez daha göstermiş-
tir. AK Parti, bu seçimde de kendi hedefle-
riyle, kendi başarılarıyla yarışmıştır. 

Kesin olmayan sonuçlara göre, İl Genel 
Meclisi oylarında, AK Parti yüzde 39 oy 
oranına ulaşmış, CHP yüzde 23 oy oranını 
yakalamış, MHP’nin aldığı oy oranı ise 
yüzde 16 olmuştur. Her iki partinin oyları-
nı topladığınızda, AK Parti’nin tek başına 
elde ettiği oy oranına ancak tekabül etmek-
tedir. AK Parti, 16 büyükşehir belediyesin-
den 10 tanesinde, 65 ilimizden de 35 ta-
nesinde milletimizden yetki almıştır. Yani, 
81 vilayetimizden 45’inde milletimiz AK 
Parti’yi görevlendirmiştir. 143 metropol 
ilçenin 85’inde yine milletimiz AK Parti’yi 
görevlendirmiştir. Aynı şekilde, 892 ilçe 
belediyesinden 447’sinde de milletimiz 
AK Partili adaylara yetki vermiştir. Tüm 
büyükşehir, il ve ilçe belediye toplamı olan 
973 belediyenin 492’sini AK Partili aday-
lar kazanmıştır. 1974 beldeden ise, kesin 

olmayan sonuçlara göre 973 belde AK 
Parti’yi tercih etmiştir. Toplamda baktığı-
mızda ise, 2 bin 947 birimin bin 465’i AK 
Parti demiştir. AK Parti, hem büyükşehir, 
hem il, hem de ilçe belediyeleri bazında 
milletimizin özgür iradesiyle, her alanda 
yüzde 50’nin üzerinde bir idare yetkisine 
mazhar olmuştur. 

Şu noktayı da özellikle dikkatlerinize sun-
mak istiyorum: İl Genel Meclisi sonuçla-
rına göre, AK Parti, 81 vilayetin 63’ünde 
birinci parti olarak çıkmıştır. AK Parti’nin 
en yakın takipçi ise, sadece 9 ilde birinci-
liği elde edebilmiştir (DTP). Buna karşın 
ana muhalefet partisi CHP yalnızca 6 ilde, 
Milliyetçi Hareket Partisi ise sadece 2 ilde 
birinci parti olabilmiştir. Burada dikkat çe-
ken husus, AK Parti’nin oylarını geniş bir 
tabana yaymasına karşılık, diğer partilerin 
hala bölge partisi olmaktan kendilerini 
kurtaramadığı gerçeğidir. 

Bazı partiler, kimlik siyaseti neticesinde 
sadece Doğu ve Güneydoğu’daki bazı ille-
rimizde varlık gösterebilmiş, diğer bölge-
lerde hiçbir varlık gösterememiştir. Başka 
partiler, sadece Ege ve Akdeniz’de kısmi 
varlık göstermiş, geriye kalan bölgelerde 
ciddi oy kayıplarına uğramıştır. Örneğin 
CHP, 26 ilde yüzde 10 oy oranının altında, 
16 ilde de yüzde 5 oy oranının altında kal-
mıştır. 31 ilin hiçbir ilçesinde seçimi kaza-
namayan CHP, bu illerin 17’sinde bir belde 
belediyesi bile elde edememiştir. Buna kar-
şılık AK Parti 81 vilayetin tamamında, ge-
rek belediye başkanlarına verilen oy, gerek 
İl Genel Meclisi oylarıyla varlık göstermiş 
ve Türkiye Partisi olduğunu bir kez daha 
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teyit etmiştir. Burada, Doğu ve Güneydoğu 
illerinde elde etmiş olduğumuz İl Genel 
Meclisi oylarını da bir kez daha dikkatleri-
nize sunmak istiyorum. Bakınız, Doğu ve 
Güneydoğu illerimizde, yani 23 ilimizde, 
kimlik siyaseti yaparak oy elde etmeye 
çalışan partinin İl Genel Meclisi’nde elde 
ettiği oy oranı yüzde 27.2 olmuştur. Buna 
karşılık, AK Parti’nin bu 23 ilde elde ettiği 
oy oranı ise yüzde 36.3 olmuş, yani AK 
Parti bu iki bölgenin toplamında da birinci 
sırayı elde etmiştir. 

Değerli arkadaşlar…

Elbette, AK Parti bu seçimden zaferle çıkmış-
tır. Elbette, bu seçimin birincisi AK parti’dir. 
Elbette, AK Parti bu seçimlerle birlikte bir 
kez daha Türkiye Partisi olduğunu göster-
miştir. Ancak, ortaya çıkan sonuçların bek-
lentilerimizin altında kaldığı da bir gerçektir 
ve bu durumu enine boyuna analiz etmek 
gibi de bir sorumluluğumuz bulunmaktadır. 
Muhalefet Partileri, AK Parti’nin bir önceki 
yerel seçime göre oylarındaki birkaç puan 
düşüşü kendi hanelerine bir başarıymış gibi 
yazma gayreti içindeler. Seçim öncesinde 
meydanlarda kendileri için değil, AK Parti 
için hedef belirleyenler; seçim sonrasında da 
kendi başarısızlıklarını değil, AK Parti’nin al-
dığı sonucu konuşuyorlar. Seçim sürecinde 
yürüttükleri iftira ve yalan kampanyalarına, 
küresel krizi istismar çabalarına, medyadan 
aldıkları sonsuz desteğe rağmen oylarını an-
cak cüzi miktarda artırabilenler, bu sıkıntılı 
durumu örtmek için AK Parti’yi hedef tahta-
sına yerleştiriyorlar. Bunlara itibar etmeye-
ceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. 

Bizim için esas olan, milletimizin ortaya 
koyduğu iradedir, bize verdiği mesajdır. 
Biz, milletimizin bize verdiği mesajı en iyi 
şekilde okuyacak, muhasebemizi yapacak 
ve aynı heyecanla, aynı şevkle yolumuza 
devam edeceğiz. Sorumluluğumuzun bü-
yük, yükümüzün ağır olduğunu biliyoruz. 
Türkiye’nin partisi olmanın, Türkiye’nin 
81 vilayetinde tercih edilmiş olmanın, 
milletimizin güvenine mazhar olmanın 
bize ağır bir emanet yüklediğinin bilincin-
deyiz. Bu emaneti yere düşürmeyecek, bu 
emanete halel getirmeyecek, hukuktan ve 
demokrasiden şaşmadan Türkiye’yi bü-
yütmeyi sürdüreceğiz. Bu seçimler bir kez 
daha göstermiştir ki, milletimiz önemli 
bir çoğunlukla, AK Parti’yi toplumsal mer-
kezin yegâne adresi olarak tescil etmiştir. 
Milletimiz, 29 Mart seçimlerinde bir kez 
daha “AK Parti” demiş, istikrara, güven 
ortamına, hizmet siyasetine, eser siyase-
tine “Durmak Yok; Yola Devam” mesajını 
gür bir sesle tekrarlamıştır. Biz de, hangi 
noktalarda hatalar yaptığımızı, nerelerde 
eksikliklerimizin olduğunu etüt ederek, 
milletimizin verdiği mesajları en doğru 
biçimde okuyarak, taze bir nefesle, taze 
bir heyecanla “Durmak Yok, Yola Devam” 
diyoruz. Ben, bu vesileyle, bir kez daha 
seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, 
partimize hayırlı olmasını diliyorum. Baş-
ta milletimiz olmak üzere, tüm milletvekili 
arkadaşlarımızı, teşkilatımızı, adaylarımı-
zı bir kez daha tebrik ediyorum. Türkiye 
genelinde, 2 bin 947 birimde seçilen tüm 
belediye başkanlarını, il genel meclisi, 
belediye meclisi üyelerini, tüm muhtarla-
rımızı kutluyor, başarılar diliyorum. 
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Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşla-
rım…

Bildiğiniz gibi, son birkaç hafta içinde Tür-
kiye genelinde, Cumhuriyet savcılarının 
talimatları doğrultusunda bazı gözaltılar 
gerçekleşti. Tamamen yargı organının tali-
matlarıyla gerçekleşen bu operasyonların 
ardından, bazı siyasi parti liderleri, mutad 
olduğu üzere sorumsuzca açıklamalar yap-
tılar ve bu açıklamalarına devam ediyor-
lar. Savcı ve hâkimlerin, hukuk kuralları 
çerçevesinde yürüttükleri adli soruştur-
maları seçimle, siyasetle, ilişkilendirenler, 
bu soruşturmalar üzerinden AK Parti’ye ve 
hükümetimize ağır eleştiri getirenler oldu. 
Ben, bu sorumsuzca yapılan eleştirilere, bu 
kastını aşan açıklamalara, kışkırtıcı, tahrik 
edici ifadelere cevap verecek değilim. An-
cak, burada, bir kez daha Türkiye’nin bir 
hukuk devleti olduğunu hatırlatmakta fay-
da görüyorum. Yasama, yürütme ve yargı, 
tamamen bağımsız erkler olarak, çağdaş 
bir hukuk devletine yaraşan bir şekilde 
görevlerini ifa etmenin gayreti içindeler. 
Anayasamızın 9. maddesinde de yerini 
bulduğu gibi, “yargı yetkisi, Türk milleti 
adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.” 
10. maddede, “herkes, dil, ırk, renk, cin-
siyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, 
mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım göze-
tilmeksizin kanun önünde eşittir” hükmü 
yer alır. 38. maddede ise, bir kez daha 
hatırlatmakta önemle fayda görüyorum, 
“suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, 
kimse suçlu sayılamaz” der. 

Yine, önemle altını çizmek istediğim bir 
kanun maddesi de Türk Ceza Kanunu’nun 

3. maddesidir: “Ceza Kanunu’nun uygula-
masında kişiler arasında ırk, dil, din, mez-
hep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya 
diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, 
millî veya sosyal köken, doğum, ekonomik 
ve diğer toplumsal konumları yönünden 
ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıca-
lık tanınamaz.” Anayasamız da, yasaları-
mız da, altına imza attığımız uluslararası 
hukuk belgeleri de gayet açıktır ve Türki-
ye, güçler arasındaki dengeyi en iyi şekilde 
muhafaza ederek, en iyi şekilde işleterek, 
gelişmiş bir demokrasi olmak yolunda 
emin adımlarla ilerlemektedir. Siyasetçiler 
dâhil olmak üzere, her kesime düşen, biraz 
önce hatırlattığım temel ilkelere, Anayasa 
ve yasalara uygun davranmaktır. Türkiye 
demokrasisinin bu olgunluğa erişmesi son 
derece elzemdir. Eğer bugün, savcılarımız, 
hâkimlerimiz, üzerlerinde hiçbir baskı 
hissetmeden, hiçbir tehdit hissetmeden, 
hiçbir baskı ve tehdide boyun eğmeden 
görevlerini yapabiliyorsa, bu, bugünümüz 
için de, geleceğimiz için de güven verici bir 
gelişmedir. Bundan kim, neden rahatsız 
olabilir? Bunu kim, neden engellemeye 
çalışabilir?

Bakınız, ortada son derece ağır, son derece 
vahim iddialar var. Anayasamıza, yasala-
rımıza göre suç teşkil eden ithamlar var. 
Bu iddiaların peşine düşen, bu iddiaları 
aydınlatmaya çalışan bir hukuk sistemi-
miz var. Bırakalım yargı işlesin, bırakalım 
hukuk işlesin. Bırakalım, ak ile kara ortaya 
çıksın. Süreci bulandırarak, süreci istismar 
ederek, hâkimleri, savcıları, yargıyı itham 
ederek, tehdit ederek hiç kimse hiçbir yere 
varamaz. Bu süreci siyasetle ilişkili göster-
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mek, bu süreci hükümetle ilişkili göster-
mek, bu süreç üzerinden siyasi rant elde 
etme gayretine girmek son derece sorum-
suzca bir yaklaşımdır. Hükümet olarak biz, 
sorumluluğumuzun idrakindeyiz. Yargıya 
yardımcı olmak, adaletin hızlı bir şekilde 
tecelli etmesini sağlamak için üzerimize 
düşen ne ise, sadece ve sadece onu yapı-
yoruz; onu yapmakla yükümlüyüz. Ancak 
aynı anlayışı, aynı yaklaşımı toplumun 
bütün kesimlerinden, bütün fertlerinden, 
özellikle de siyasi aktörlerden bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye ekonomisindeki son dönem geliş-
meleri de burada kısaca sizlerle paylaşmak 
istiyorum. Tarihte eşine az rastlanır bir 
küresel finans krizinin içinden geçiyoruz. 
Dünya genelinde hükümetler çok kapsam-
lı tedbir paketleri hayata geçirmelerine 
rağmen küresel ekonominin görünümüne 
ilişkin belirsizlikler hala sürüyor. Hükü-
met olarak, Türkiye ekonomisinin bu geliş-
melerden hangi kanallarla ve hangi ölçüde 
etkilendiğini yakından izledik ve imkânlar 
ölçüsünde tedbirlerimizi aldık, almaya 
da devam ediyoruz. 2008 yılının ikinci 
yarısından itibaren, 60’ın üzerinde tedbiri 
uygulamaya koyduk. Sanayinin çarklarını 
yeniden harekete geçirmek ve üretimi ve 
istihdamı artırmak amacıyla tedbirlerimiz 
oldu. Para politikalarında önemli açılımlar 
gerçekleştirdik. İç talebi canlandıracak 
tedbirler aldık. İşsizliğin çok can alıcı 
bir sorun olduğunun farkındayız ve bu 
sorunu kriz sürecinde hafif letmek için 
önlemlerimiz oldu, yenilerini de müzakere 
ediyoruz. Kısacası, hükümet olarak, bütün 

ilgili kurumlarımızla gelişmeleri takip 
ediyoruz ve gerektiğinde de tedbirlerimizi 
cesaretle alıp uyguluyoruz. 

Ekonomimize ilişkin önemli bir geliş-
me de, 2008 Yılı Katılım Öncesi Ekono-
mik Programı’nı hazırladık ve Avrupa 
Komisyonu’na sunduk. 2008 Yılı Katılım 
Öncesi Ekonomik Programı, 2007-2008 
yıllarına ilişkin mevcut gelişmeleri değer-
lendiriyor ve 2009-2011 dönemine ilişkin 
tahmin ve politikaları içeriyor. Program-
da, küresel krizin yansımaları da dikkate 
alınarak 2008 yılı Eylül ayında yüzde 4 
olarak açıklanan 2009 yılı büyüme tah-
mini yüzde -3.6 olarak revize edildi. 2010 
yılından itibaren ise, küresel şartların 
düzelmeye başlamasıyla birlikte Türkiye 
ekonomisinin de toparlanma sürecine 
girmesini bekliyoruz. Bu çerçevede, eko-
nominin 2010 yılında yüzde 3.3 ve 2011 
yılında yüzde 4.5 oranında büyümesini 
öngörüyoruz. 

Yaşanan krizin en önemli yansımalarından 
birinin, Türkiye’nin cari işlemler dengesin-
de ortaya çıkması bekleniyor. 2009 yılına 
ait Ocak ve Şubat ayı gerçekleşmelerinin 
de işaret ettiği gibi, 2009 yılı genelinde cari 
işlemler açığının önemli ölçüde gerileme-
sini bekliyoruz. Katılım Öncesi Ekonomik 
Program’da, 2009 yılı cari işlemler açığı 11 
milyar dolar olarak tahmin edildi. Merkez 
Bankamız tarafından 2009 yılı için yüzde 
7.5 ve 2010 ve 2011 yılları için yüzde 6.5 
ve 5.5 olarak ortaya konulan enflasyon 
hedefinin rahatlıkla erişilebilir olduğunu 
düşünüyoruz. Son 5 yılda izlediğimiz di-
siplinli maliye politikaları, sağlanan güven 
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ve istikrar ortamı sayesinde Maastricht 
tanımlı genel devlet brüt borç stokunun 
GSYH’ye oranı önemli ölçüde düştü. Söz 
konusu oran 2008 yıl sonu itibarıyla yüzde 
39.5 olarak gerçekleşti. Genel devlet brüt 
borç stokunun GSYH’ya oranının 2009 yı-
lında, küresel kriz nedeniyle yüzde 43.1’e 
yükselmesi bekleniyor. Ancak bu oranın 
2010-2011döneminde önemli bir değişim 
göstermeyeceğini tahmin ediyoruz. 

Bizler, bugüne kadar yaptığımız çalışma-
lar doğrultusunda küresel krizin etkilerini 
asgari seviyede olması yönünde büyük 
çaba sarf ettik. Gerekli görüldüğü takdirde 
aldığımız tedbirlere ilave yeni önlemler de 
alacağız. Beklentimiz, 2010 yılında ekono-
mimizin toparlanması ve sonrasında uzun 
dönemli büyüme sürecine girmesidir. Son 
6.5 yılda hep birlikte ekonomimizi çok ile-
ri noktalara götürdük. Türkiye’yi çok daha 
fazla büyütmek, ülkemizi çok daha ileri 
seviyelere taşımak noktasında kararlılığı-
mızı muhafaza ediyoruz. 

Bakınız, seçime rağmen, seçim süresince 
yürütülen olumsuz kampanyaya rağmen, 
Türkiye ekonomisi kendisiyle aynı grupta-
ki ekonomilere oranla çok daha dinamik 
bir yapı arz ediyor. Felaket tellalları çıktı, 
ağzını her açtığında karamsarlık pom-
palayanlar, olumsuz tablo çizenler oldu. 
Türkiye’de sanki her şey bitmiş, tükenmiş 
gibi bir manzara çizmeye niyetlenenler 
oldu. Bunların tamamının yersiz olduğu-
nu gördük, görmeye de devam ediyoruz. 
Türkiye, krizi şu ana kadar çok iyi bir 
şekilde yönetti ve rehavete düşmeden, 
gevşemeden, popülizme prim vermeden 

de bu süreç devam edecek. İnanıyorum ki, 
kriz geride kaldığında, krizden güçlenerek 
çıkmış, istikrar içinde büyüyen, gelişen 
bir ekonomik yapıyla yolumuza devam 
edeceğiz. 

Değerli milletvekilleri…

Son olarak, son birkaç hafta içinde ger-
çekleştirdiğimiz yoğun dış temaslara da 
değinerek konuşmamı tamamlamak isti-
yorum. 1 Nisan’da, ülkemizin öncülüğün-
de başlatılan ve Afganistan ile Pakistan’ın 
içerisinde yer aldığı, Üçlü Zirve toplantı-
larının 3.’sünü gerçekleştirdik. Ardından, 
hemen G-20 toplantısına katılmak üzere 
Londra’ya hareket ettik. Dünyanın geliş-
miş ve yükselen ekonomileriyle birlikte 
küresel ekonomik krizi değerlendirerek, 
bu krizi nasıl atlatabileceğimizi, krizin et-
kilerini nasıl hafifletebileceğimizi tartıştık. 
Bu zirvenin hemen ardından NATO zirvesi 
gerçekleştirildi. 6 ve 7 Nisan tarihlerinde, 
iki gün boyunca İstanbul, Medeniyetler 
İttifakı İkinci Forumu’na ev sahipliği yaptı. 
Dünyanın birçok ülkesinden liderler, tem-
silciler, İstanbul’da toplandı ve oradan tüm 
dünyaya bir kez daha barış mesajlarımızı 
ilettik. Medeniyetler İttifakı 2. Forumu sı-
rasında, Türkiye ile İspanya arasında Zirve 
toplantılarının ilkini gerçekleştirdik. Yine 
aynı günlerde, ABD Başkanı Sayın Barack 
Hüseyin Obama’yı ülkemizde ağırladık ve 
önemli görüşmelerde bulunduk. 

Hafta sonunda özel bir program için gitti-
ğim Almanya’da, Türk ve uluslararası ba-
sın temsilcileriyle sohbet toplantımız oldu. 
Yine burada, Almanya’da faaliyet gösteren 
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sivil toplum örgütlerimiz ve işadamla-
rımızla bir araya geldik. Bugün de İsveç 
Başbakanı ve Lübnan Cumhurbaşkanını; 
yarın ise Finlandiya Başbakan Yardımcısı 
ve Maliye Bakanı’nı ülkemizde ağırlıyoruz. 
Bu yoğun süreç içinde, Ermenistan’la bir-
takım temaslarımız oldu. 

Ne yazık ki, böyle önemli ve hassas bir 
konu dahi, ülkemizde bir istismar aracı 
yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor. 
Türkiye’nin bölgesindeki sorunlara çözüm 
üretme konusundaki gayretlerini gölge-
lemek isteyenler, bölgesel barışa dönük 
atılan her adımı karalama çabası içine giri-
yorlar. Türkiye her zaman kalıcı çözümden 
yana olmuştur ve bu tavrını sürdürmeye 
devam edecektir. 

Şunu burada bir kez daha açık, net bir şekil-
de ifade etmek istiyorum: Yukarı Karabağ 
sorunu çözülmeden Türkiye ile Ermenis-
tan arasında bir kısım engellerin aşılması 
söz konusu olamaz. Bizim, bu konudaki 
tavrımız son derece berraktır ve şeffaftır. 
1992’den itibaren Minsk Grubu’nda bunu 
savunduk. Azerbaycan nezdinde bunu 
her defasında ifade ettik. Bölgede güven 
ve istikrarın sağlanabilmesi, barışın tesis 
edilebilmesi için Yukarı Karabağ mesele-
sinin çözüme kavuşturulması gerektiğini 
her defasında gündeme taşıdık. Gerek 
Türkiye’de, gerek dost ve kardeş ülke 
Azerbaycan’da bazı kesimlerce yürütülen 
kışkırtıcı kampanya, barışa zarar verme-
nin, çözüm sürecine zarar vermenin dışın-
da hiçbir amaca hizmet etmez. Son olarak, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Pazar 
günü gerçekleşen seçimlerin de hayırlı 

olmasını diliyor, adada çözümün sağlan-
masına katkı sağlamasını temenni ediyo-
rum. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 
önünde yoğun bir gündem var. Son derece 
önemli tasarılar önümüzdeki günlerde 
Genel Kurul’da görüşülmeye başlanacak. 
Bu yoğun gündem içinde tüm milletvekil-
lerimize, grubumuza başarılar diliyorum. 
Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.



294

Recep Tayyip ERDOĞAN

Değerli arkadaşlar… Hepinizi en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. Sizlerin şahsında 
ülkemin bütün şehirlerini, bütün insanla-
rını sevgiyle muhabbetle kucaklıyorum. 29 
Mart yerel seçimlerinden sonraki bu ilk bu-
luşmamızın ülkemiz için yol gösterici, ufuk 
açıcı olmasını diliyorum. Sözlerime baş-
larken belediye başkanlığına seçilen tüm 
arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. 

Evet, tek bir derdimiz, tek bir idealimiz, tek 
bir sevdamız var. O sevdanın adı Türkiye… 
Türkiye’nin alnının ak olması, Türkiye’nin 
başının dik olması siyasetimizin asla de-
ğişmeyecek eksenidir. Her toplantımız, her 
buluşmamız bu sevdayı büyütmek içindir. 
Burada, birbirimize yüreklerimizi açaca-
ğız, burada tecrübelerimizi paylaşacağız, 
burada heyecanımızı artıracağız. Her gün 
biraz daha kollarımızı açacak, biraz daha 
fazla koşacağız. Diliyorum ki, bu kutlu 
yolda birlikte yürürken dönemin sonuna 
geldiğimizde, yani bir sonraki seçimde 

millete gittiğimizde buradaki hiçbir yol ar-
kadaşım tökezlememiş olsun, milletimizin 
gönlünü, rızasını kazanmış olsun. Şehrine 
önemli hizmetler, yatırımlar, eserler ka-
zandırmış, bu gökkubbe altında hoş bir 
seda bırakmış olsun.

Türkiye’nin demokratik yürüyüşünde 
yeni bir dönemin başındayız. Yeni, uzun 
bir koşunun başlama noktasındayız. Yo-
lumuz uzun, davamız büyük… Ülkemi-
zin imar ve inşası için, hukuk ve adalet 
için heyecan yüklüyüz. Türkiye bu nok-
taya kolay gelmedi. Buz dağlarını erite 
erite bugünlere geldik. Çetin yolları aşa 
aşa geldik. Kış kıyametle mücadele ede-
rek geldik. Üşüdük, zaman zaman inci-
tildik, engellerle, sıkıntılarla karşılaştık 
ama Türkiye sevdamız uğruna, Ferhat 
gibi meşakkatlere göğüs germekten geri 
durmadık. Birbirimize güç verdik, de-
mokrasiye, hukuka, adalete güç verdik. 
Yeni dönemde de ülkemizde yaşayan 

AK Parti 50. Genişletilmiş 
Il Başkanları ve Belediye 

Başkanları Toplantısı 

Ankara | 26 Nisan 2009 
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herkesin, ama herkesin yüzünü güldür-
mek, herkesin gönlünü kazanmak için 
canla başla çalışacağız. AK Parti olarak 
milletin emanetini şeref le taşıyacağız. 
Yeni dönemi de Türkiye’nin kazanç ha-
nesine kaydedeceğiz. 

Sevgili kardeşlerim…

Bir kez daha vurguyla ifade ediyorum ki, 
AK Parti’nin temsil ettiği dava Türkiye 
büyüklüğünde bir davadır. Bu davaya 
gönül verenler, bu hizmet kadrosunda 
görev alanlar, bu kervanda bizimle birlikte 
yol alanlar hiçbir zaman marjinal siya-
set tarzlarına tenezzül etmezler. Türkiye 
büyüklüğünde düşünmek, bize oy verip 
vermediği önemli olmaksızın Türkiye 
Cumhuriyeti’nin istisnasız bütün vatan-
daşlarını kucaklamayı gerektirir. Ayrım-
cılık yapanların, adalet yerine imtiyaz 
isteyenlerin, kendisi gibi düşünmeyenleri 
dışlayanların, çoğulcu demokrasiyi tekel-
ci, tek tipçi ideolojilerin inhisarı altına al-
mak isteyenlerin AK Parti siyasetinde yeri 
yoktur. Bu kervanda görev alanlar millete 
karşı mesuldür, hukuka karşı mesuldür, 
ma’şeri vicdana karşı mesuldür. 

Biliyoruz ki, hiçbir görev, hiçbir makam 
ve mevki hiçbirimize baki değildir. Öy-
leyse halka hesap veren, açık, şeffaf bir 
yönetim sergilemek durumundayız. Ada-
leti, hakkaniyeti, hukuku gözümüzün 
ışığı gibi korumak zorundayız. Katılımcı 
demokrasinin olmazsa olmaz şartı halkın 
yönetime katılma mekanizmalarını ala-
bildiğine açmaktır. 

Biliyorsunuz ki, kurulduğu günden bu 
yana AK Parti’nin temel misyonu, öncelik-
le bütün vatandaşlarımızı kucaklamaktır. 
Bunun için, yola çıkarken ayrımcılığı 
elimizin tersiyle ittik. Bunun için, her 
seçimde güvenin adresi, istikrarlı geliş-
menin ana dinamiği olduk. AK Parti’den 
önce siyaset paramparçaydı. AK Parti’den 
önce demokrasi ağır yaralıydı. İş başına 
geldiğimizden bu yana, mazeret siyasetini 
reddettik, enkaz devraldık edebiyatının 
ardına sığınmadık. Türkiye’yi hangi uçu-
rumdan devraldığımızı bugünkü tartışma-
lara bakarak daha net görebiliriz. Hukuk 
devletini sabote etmek, provokasyonlarla 
iç barışı ve huzuru kundaklamak, yıllarca 
siyaseti, yani milli iradeyi rehin almak is-
teyenlerin geçmişte bu ülkeye kurdukları 
tuzaklar bugün çok daha aşikâr olarak 
görülüyor. Türkiye’nin dağılan dengele-
rini toparlamak hiç de kolay olmadı, ağır 
bedeller ödendi ama nihayetinde Türkiye 
sahil-i selamete çıktı. Millet eliyle, millet 
iradesiyle demokrasinin, adaletin, barışın 
ve huzurun mümkün olduğu AK Parti ikti-
darıyla görüldü. “Egemenlik kayıtsız şart-
sız milletindir” ilkesi yeniden hayat buldu. 
Zira milletimizin hür iradesinin üzerinde 
hiçbir irade tanımadık, tanımayız. Zaten 
milletimiz de hür iradesinin üzerine kim-
senin gölge etmesini istemiyor. 

29 Mart 2009 seçimleriyle de kazanan 
milletimiz oldu, demokrasimiz oldu. Daha 
önceki üç seçimde milletin mesajını doğru 
okuyamayanlar bu seçimin sonuçlarını da 
yanlış anlamakta ısrar ediyorlar. Gerilim 
üretmenin kendilerine kısmi bir fayda 
sağladığını zannediyorlar. Eski ezberlerin-



296

Recep Tayyip ERDOĞAN

de ısrar ediyorlar ama dünya eski dünya 
değil, Türkiye eski Türkiye değil. Hayat 
akıyor. Demokrasi yolundaki ülkemizin 
yürüyüşü devam ediyor. Buradan geriye 
doğru tek bir adım atmayacağız ve sadece 
ileriye gideceğiz. 

Değerli arkadaşlarım…

Bu vesileyle şu hususun da altını çizmek 
istiyorum: Türkiye’nin küresel ve bölgesel 
barış noktasında en küçük bir tereddüdü 
dahi yoktur. Türkiye, hiçbir ülke için teh-
dit oluşturmuyor, her zaman için “yurtta 
sulh, cihanda sulh” ilkesini hayata geçir-
meye çalışıyor. Ancak Türkiye’nin göster-
diği bu hassasiyetin iyi algılanmadığına da 
zaman zaman şahit oluyoruz. 1915 olayla-
rıyla ilgili önceki gün yapılan açıklamaları 
gerçeği yansıtmayan kabul edilemez bir 
tarih yorumu olarak görüyoruz. Açıklama 
metninin, olayların bir bölümünü ağır bir 
yorumla değerlendirecek mahiyette kale-
me alınmış olduğu görülüyor. Tarihe ve ta-
rih bilimcilerine bırakılması gereken böyle 
hassas bir uzmanlık konusunun, sürekli 
olarak politik malzeme olarak kullanılma-
sı, her yıl lobilerin istismar meselesi haline 
getirilmesi, halklar ve ülkeler arasındaki 
ilişkilerin normalleşmesini de engelliyor. 

Türkiye olarak, 1915’te yaşanmış olayların 
tarihçiler tarafından bütün boyutlarıyla 
incelenmesi ve gerçeğin açığa çıkarılma-
sı için her zaman samimi gayret içinde 
olduk. Ortak tarih komisyonu kurulması 
gibi iyi niyetli önerilerimiz maalesef kar-
şılık bulmadı. Her zaman geçmişe takılıp 
kalmak, yerine geleceğe odaklanmamız 

gerektiği vurguladık. Siyasetçilerin görevi, 
geçmişi önyargılarla yargılamak değil, gele-
ceği barış üzerine kurmaktır, dedik. Kin ve 
nefret tohumları ekmek isteyenlere karşı, 
barış ve sevgi fidanlarını yeşertmeye çalış-
tık. Ancak ısrarla ve inatla konunun istis-
mar edilmesinden, 1915 olayları üzerinden 
birçok siyasetçinin oy kazanma yarışına 
girmesinden büyük üzüntü duyduğumuzu 
da ifade etmek istiyorum. Tarih, iç politika 
malzemesi yapılamayacak kadar saygın bir 
bilim dalıdır ve tarihin tarihçilere bırakıl-
masını arzu ediyoruz. Konuyla ilgisi olma-
yan ülkelerin durumdan vazife çıkarmak-
tan vazgeçmesi, ilişkilerin normalleşmesini 
sağlayacak, tarihi aydınlığa kavuşturacağı 
gibi barışa da zemin hazırlayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım…

AK Parti, kurulduğu 14 Ağustos 2001 tari-
hinden bugüne kadar girdiği 4 seçimden 
de birici parti olarak çıkmış, böylece siyasi 
tarihimizde bir ilkin öncüsü olmuştur. 29 
Mart’ta yapılan mahalli seçimlerde de AK 
Parti, Türkiye’nin en büyük partisi olmuş, 
kendisini en yakından takip eden siyasi 
partiye tam 16 puanlık fark atmıştır. İl 
Genel Meclisi oylarında, AK Parti yüzde 39 
oy oranına ulaşmış, CHP yüzde 23, MHP 
ise yüzde 16 oy oranını yakalamıştır. Her 
iki partinin oylarını topladığınızda, AK 
Parti’nin tek başına elde ettiği oy oranına 
ancak tekabül etmektedir. AK Parti, 16 
büyükşehir belediyesinden 10 tanesinde; 
65 ilimizden de 35 tanesinde milletimiz-
den yetki almıştır. Yani, 81 vilayetimizden 
45’inde milletimiz AK Parti’yi görevlendir-
miştir. 143 metropol ilçenin 85’inde yine 
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milletimiz AK Parti’yi görevlendirmiştir. 
Aynı şekilde, 892 ilçe belediyesinden 
447’sinde de milletimiz AK Partili adayla-
ra yetki vermiştir. Tüm Büyükşehir, il ve 
ilçe belediye toplamı olan 973 belediyenin 
492’sini AK Partili adaylar kazanmıştır. 
1974 beldeden ise, kesin olmayan sonuçla-
ra göre 973 belde AK Parti’yi tercih etmiş-
tir. Toplamda baktığımızda ise, 2 bin 947 
birimin bin 465’i AK Parti demiştir. 

Şu noktayı da özellikle dikkatlerinize 
sunmak istiyorum: İl Genel Meclisi so-
nuçlarına göre, AK Parti, 81 vilayetin 
63’ünde birinci parti olmuştur. Buna kar-
şın, DTP 9 ilde birinci parti olmuş, CHP 6 
ilde, MHP 2 ilde ve BBP de 1 ilde birinci 
parti olabilmiştir. Burada dikkat çeken 
husus, AK Parti’nin oylarını geniş bir ta-
bana yaymasına karşılık, diğer partilerin 
hala bölge partisi olmaktan kendilerini 
kurtaramadığı gerçeğidir. Bazı partiler, 
kimlik siyaseti neticesinde sadece Doğu 
ve Güneydoğu’daki bazı illerimizde varlık 
gösterebilmiş, diğer bölgelerde hiçbir var-
lık gösterememiştir. Başka partiler, sadece 
Ege ve Akdeniz’de kısmi varlık göstermiş, 
geriye kalan bölgelerde ciddi oy kayıpları-
na uğramıştır. Örneğin CHP, 26 ilde yüzde 
10 oy oranının altında, 16 ilde de yüzde 5 
oy oranının altında kalmıştır. 31 ilin hiçbir 
ilçesinde seçimi kazanamayan CHP, bu il-
lerin 17’sinde bir belde belediyesi bile elde 
edememiştir. CHP, daha seçime girerken 
yenilgiyi kabul etmiş, tam 1,005 belediye-
de hiç aday çıkarmamıştır. 

Seçim sürecinde de şahit olduğunuz gibi, 
CHP, kendisi için bir çıta koymak yerine, 

seçimden birinci parti olarak çıkma iddi-
asında bulunmak yerine, AK Parti’nin oy 
oranları üzerinden kendisine başarı kri-
teri belirlemiştir. Seçim sonuçları ortaya 
çıktığında da kendi başarısızlığı üzerine 
analizlerde bulunmak yerine, AK Parti’nin 
oy oranları üzerinden kendisine pay çıkar-
manın gayretine girmiştir. Buna karşılık 
AK Parti 81 vilayetin tamamında, gerek 
belediye başkanlarına verilen oy, gerek İl 
Genel Meclisi oylarıyla varlık göstermiş 
ve Türkiye Partisi olduğunu bir kez daha 
teyit etmiştir. Burada, Doğu ve Güneydoğu 
illerinde elde etmiş olduğumuz İl Genel 
Meclisi oylarını da bir kez daha dikkatleri-
nize sunmak istiyorum: Bakınız, Doğu ve 
Güneydoğu illerimizde, yani buradaki 23 
ilimizde, kimlik siyaseti yaparak oy elde et-
meye çalışan partinin İl Genel Meclisi’nde 
elde ettiği oy oranı yüzde 27.2 olmuştur. 
Buna karşılık, AK Parti’nin bu 23 ilde elde 
ettiği oy oranı ise yüzde 36.3 olmuş, yani 
AK Parti bu iki bölgenin toplamında da 
yine birinci sırayı elde etmiştir. 

Değerli başkanlar, değerli kardeşlerim…

Geride bıraktığımız seçimde milletin ver-
diği mesaj, değişim iradesinin güçlenerek 
devam etmesidir. Kimse, yanlış sonuçlar 
çıkarmasın ve lütfen herkes seçim öncesi 
millete verdiği sözleri hatırlasın. Seçim 
sonuçlarını milletin değişim iradesin-
den vazgeçmesi olarak yorumlamak son 
derece büyük bir yanlıştır. Aksine bu 
seçimde de milletin esas talebi çağın de-
ğişim ritmine uymamızdır. AK Parti, milli 
iradeye teslimiyetin gereği olarak bütün 
Türkiye sathında kılı kırk yaran analizler-
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le seçimde milletin mesajını doğru tahlil 
etmeye devam ediyor. Başarılarımızdan 
gururlanmak yerine, yeni sorumluluklar 
çıkarıyoruz. Zira biliyoruz ki, demokrasi, 
tek sesliliği reddeden, toplumun bütün 
katmanlarının sesine kulak veren, iradesi-
ni yönetime yansıtan bir düzendir. Bizim 
ülke olarak asıl ihtiyacımız da budur. 

Türkiye demokrasisi bu anlamda olgun-
luğunu bir kez daha teyit etmiştir ve 
dünyaya göstermiştir. Birilerinin bulanık 
havalardan hoşlanması, Türkiye’yi istika-
metinden çeviremez. Bu temel anlayışta 
milletçe mutabık olduğumuz sürece aşa-
mayacağımız hiçbir meselemiz olamaz. 
Şimdi, iktidar partisi olarak biz diyoruz ki, 
hangi partiye oy vermiş olursa olsun bu ül-
kenin seçilmiş bütün belediye başkanları 
bizim başkanlarımızdır. Öyleyse gelin, bu 
ülkede demokrasinin çıtasını hep birlikte 
yükseltelim. Diyalog ve uzlaşma kapılarını 
kapatarak, önyargıları kemikleştirerek, 
güvensizliği derinleştirerek kimsenin gi-
deceği bir yer yoktur. 

Bakınız yeni bir siyasi iklim ile yüz yüze-
yiz. Eski tabular, eski vehimler artık eskisi 
gibi siyaset meydanını rehin alamıyor. 
Herkes ve her kesim eski ezberlerini gözen 
geçiriyor, herkes bir özeleştiri sürecinden 
geçiyor ve yenilenme ihtiyacı hissediyor. 
Eşyanın tabiatı kendimizi yenilemeyi ge-
rektiriyor. Hayatın ve dünyanın değişen di-
namikleri de yenilenmeyi zorunlu kılıyor. 
Türkiye’nin dünyadaki artan saygınlığı 
da bu değişime öncülük ediyor. Kötüm-
ser senaryoların hepsi boşa çıkıyor. Bana 
göre, Türkiye tarihi ve stratejik misyonu-

na uygun bir büyüme iradesi sergiliyor. 
ABD’den Avrupa Birliği’ne, komşularımız 
olan dost ve kardeş ülkelerden yakın za-
mana kadar bize yan gözle bakan ülkelere 
kadar herkes Türkiye’nin dostluğundan 
medet umuyor. İçeride ve dışarıda değişen 
bu iklimi bu ülkenin aydınlık yarınları için 
büyük bir fırsata dönüştürebiliriz. Yeter ki, 
bu ülke kendi dinamiklerine sahip çıksın. 
Yeter ki, dünyanın gözleri üzerimizdeyken 
ülkemizi küçük düşürecek hiçbir fotoğraf 
vermeyelim. Bizler, dur durak bilmeden, 
yaptıklarımızla yetinmeden koşuyoruz, 
koşacağız. Toplumsal hayatın dinamiz-
minin gerisinde kalan bir siyaseti kabul 
etmemiz mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar…

Sizler şimdi belediye başkanı olarak seçildi-
niz. Bir kısmınız ilk kez böyle bir sorumluluk 
aldı, bir kısmınız yeniden görev üstlendiniz. 
Bir temel göreviniz var: Mutlaka adaleti 
sağlamak durumundasınız, mutlaka insanı-
mızın yüzünü güldürecek, hayat standardını 
yükseltecek, memnuniyetini sağlayacak hiz-
metleri üretmek zorundanız. Unutmayınız, 
tasarruf edeceğiniz her kuruş bu ülkeye, bu 
millete aittir. İnanıyorum ki, bu emaneti hak-
kıyla taşıyacaksınız. Biz, hükümet olarak, 
sandıktan çıkan bütün belediye başkanla-
rımıza eşit mesafedeyiz. Daima vatandaşın 
yanında olmanızı istiyorum. 

Açık söylüyorum: Ulaşılmaz başkan olur-
sanız, bunun hesabını milletten önce ben 
sorarım. Gurura, kibire, şöhrete, makam 
sevdasına, ihtirasa kapılırsanız, bunun he-
sabını önce biz sorarız. AK Partili belediye 
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başkanları kimsesizlerin kimsesi, sessiz 
yığınların sesi, fakir fukaranın yardımcısı 
olmak durumundadır. Zira yönetim, bizim 
işimiz, adalet bizim şiarımız, kalkınma 
bizim hedefimiz. İnsana hizmet etmek, in-
sanı yüceltmek bizim amacımız. 

Şu noktaya dikkatinizi çekiyorum: bugüne 
kadar ne merkezi yönetimde ne de beledi-
ye hizmetlerinde hiçbir zaman ayrıştırıcı 
siyasetin tuzağına düşmedik, bundan son-
ra da bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Hizip si-
yasetini, zümre siyasetini daima reddettik. 
Türkiye’nin partisi olarak bu ülkenin hiç-
bir meselesini küçümseme, erteleme lük-
süne sahip olmadık, olmayacağız. Biliyo-
ruz ki, ideolojik siyaset, toplumun yaşama 
üslupları üzerinden, kimlikler üzerinden 
yapılan siyaset, toplumu ayrıştıran çatış-
macı siyaset en ucuz siyasettir. Kuşkusuz, 
çoğulcu bir demokraside birileri de bu 
yolu tercih etmiş olabilir. Birileri “küçük 
olsun benim olsun” demekle yetinebilir 
ama bizim derdimiz, bizim davamız Türki-
ye büyüklüğündedir. Şimdi artık, bugünkü 
Türkiye, dünyanın taşrasında yer alan, ül-
kelerden bir ülke değildir. Türkiye, kendi 
dinamikleriyle buluştuğunda dünyanın 
hiçbir ülkesinin sahip olmadığı zenginlik-
lere sahip bir ülkedir. Türkiye’nin dünya-
nın her bölgesine, her ülkesine söyleyecek 
sözleri var ve yeri zamanı geldikçe bu söz-
lerimizi söylüyoruz. 

Uyarıyorum , rica ediyorum . Kimse 
Türkiye’yi küçümseyerek, eski alışkan-
lıklarla, eski ezik psikolojiyle birilerinin 
Türkiye’ye yol haritası çizdiğini iddia et-
mesin. Uluslararası arenada Türkiye’nin 

elini zayıflatmak gibi bir gayeleri yoksa, bu 
iddia sahipleri dün mahcup oldukları gibi 
yarın da mahcup olurlar. Aşkla, heyecanla 
Türkiye’nin imar ve inşasına çalışan AK 
Partiyi “memleketi satıyorlar” gibi ucuz 
yaftalarla ilzam edenlerin, bühtan ve ifti-
radan medet umanların yer altı provokas-
yonlarıyla Türkiye’nin kalbini durdurmak 
istemesi hayret vericidir; ama beyhudedir. 
Siyaset üretemeyince, proje üretemeyince 
vehim ve korku üretenlerin kendi varlık 
nedenlerini bile inkâr ederek siyaseti 
toptan tasfiye etmek isteyen çevrelerle 
aynı dili kullanması ise ne kadar hazindir. 
Medeni ölçüler içinde kalarak, konuşarak, 
mutabakat arayarak illa ki bugün zor görü-
nen meselelerimizi de aşacağız. 

Bir kez daha teyit ediyorum. Herkes bilsin 
ve emin olsun ki, bizim kimliğimiz mille-
timizin kimliğidir. Bizim siyaset üslubu-
muz da milletimizin üslubudur. Biliyoruz 
ki, dünyanın hiçbir ülkesi bizim kadar 
tarihini konuşmuyor. Bizse daha birkaç 
gün önce 23 Nisan Egemenlik Bayramı’nı 
kutladık. Tarihi hafızamızı tazeledik. Bir 
gün sonra, 24 Nisan’da ise 250 bin şehit 
verdiğimiz Çanakkale’de göğüs göğüse çar-
pıştığımız Anzakların torunlarıyla 94 yıl 
aradan sonra acılarımızı paylaştık. Öyley-
se kimse, ama kimse, Türkiye’yi mahkum 
edemez. Bizim siyasetimizde kimseye bo-
yun eğmek yoktur. 

Biz, uluslararası siyasette de, iç siyasette 
de, ekonomi yönetiminde de, ülke yö-
netiminde de, şehir yönetiminde de bu 
milletin haysiyetini kendi haysiyetimiz 
bilerek temsil görevimizi yapıyoruz. Bu 
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yüzden Türkiye’nin en büyük partisiyiz. 
Bu siyasete milletimiz sahip çıktığı için 
Türkiye’nin birinci partisiyiz. Bu büyük 
siyasetin dünyadaki yankıları yüzünden 
Doğu ile Batının, Asya ile Avrupa’nın bu-
luşma noktasıyız. Burası tarihin kalbinin 
attığı yerdir. Eskiden olduğu gibi herkesin 
gelip geçtiği bir “köprü ülke” değiliz artık. 
Bir merkez ülkesiyiz ve dünyaya buradan 
bakıyoruz. Bu anlayışımızı sadece halkı-
mıza değil, bütün dünyaya anlatıyoruz. 
Toplumsal merkezdeki konumu halkımı-
zın demokratik iradesiyle pekişen AK Parti 
iktidarı dünya haritasının bütün bölgele-
rinde Türkiye’nin hukukunu korumanın, 
insanlığın hak ve hukukunu korumanın 
mücadelesini veriyor. Can kardeşimiz 
Azerbaycan’ın hukukunu da, kapı komşu-
muz, kardeşimiz Irak’ın güven ve istikrara 
kavuşmasını da, Kıbrıs Türkü’nün asil mü-
cadelesini de biz temsil ediyoruz. 

Bir yandan, bu ülkede yaşayan kimse aç 
ve açıkta kalmasın diye, bütün evlatla-
rımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin, 
kadınlarımızın yüzü gülsün diye gecemi-
zi gündüzümüze katıyoruz. Bir yandan, 
Türkiye’nin dünyadaki saygınlığını en üst 
düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Demokrasi, 
adalet, merhamet herkesi, ama herkesi, her 
kesimi, her şehri, her bölgeyi kuşatsın diye 
koşuyoruz, koşacağız. Türkiye Cumhuri-
yeti Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlediği 
muasır medeniyet seviyelerinin üzerine 
çıksın diye, güven ve istikrar daim olsun 
diye koşacağız. “Sonuna kadar demokra-
si, sonuna kadar özgürlük, sonuna kadar 
hukuk ve adalet” için daima çalışacağız. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin asli özel-

likleri olan “demokratik, laik, sosyal hukuk 
devleti” ilkelerini eksiksiz hayata geçirmek 
için devlet ile milletimizin imkânlarını 
buluşturmaya devam edeceğiz. Sorunla-
rımızı aşmak için, meselelerimizi tartışır-
ken, bu ülkeye dar gelen temel yasaları 
yenilerken açık ve şeffaf bir demokratik 
düzeninin gereği olarak medeni ölçüler 
içinde kalarak, birbirimizi itham etmeden, 
kuvvetler ayrılığı prensibini çiğnemeden, 
birbirimizin hukukunu gözeterek hep bir-
likte sorunlarımızı çözeceğiz. 

Sevgili kardeşlerim…

Yeni nesiller için, geleceğimizi emanet 
edeceğimiz gençlerimiz için ısrarla bir 
konunun siyasetin ana gündemi olmasını 
istiyorum. Diyorum ki, özgüven, bu ül-
kenin, bu milletin en önemli meselesidir. 
Özgüveni yaralı toplumlar tarihin akışına 
tabi olurlar ve tarihi roller alamazlar. İster 
harici nedenler olsun, ister kendi ken-
dine yaptığı kötülükler yüzünden olsun 
özgüveni yaralanmış olan toplumlar içle-
rine kapanırlar. Oysa öz güven, özümüze 
güvenmemizdir. Yani yüreğimize, yani 
kalbimize, yani insanımıza, yani yönetme 
kabiliyetimize güvenmemizdir. 

Şu hususa özellikle dikkat çekmek is-
tiyorum. Bakınız, içeride ve dışarıda 
Türkiye’nin medeniyet yürüyüşünü aka-
mete uğratmak isteyenlerin en büyük 
stratejik saldırıları özgüvenimizi hedef 
alan saldırılardır. Biliyorum ki, bu mesele 
sadece bugünün meselesi değildir, Zaman 
zaman siyasetçilerimiz de, zaman zaman 
aydınlarımız da bu psikolojik eşiği aşmak-
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ta zorlanıyorlar ama emin olunuz ki bugün 
bizi engelleyen bütün tarihi eşikleri aşabi-
lecek güçteyiz. Diyorum ki, artık buna izin 
vermeyelim. Milletçe izin vermeyelim. 

Büyük bir milletiz. Büyük bir ülkeyiz. Ken-
dimizi hiçbir zaman tarihin akışına bırak-
mamış, daima evrensel ölçekte düşünmeyi 
başarmış bir milletin mensuplarıyız. Her-
kes müsterih olsun ki, Türkiye eski kaos 
günlerine, eski kriz günlerine dönmeye-
cektir. Bize seyrettirilen korku filmlerinin 
senaryoları çürüktür, kurguları sağlam 
değildir. Herkes bilsin ki, bu ülkenin çö-
zülemeyecek hiçbir meselesi yoktur. Ye-
ter ki, hepimiz Türkiye ölçeğinde büyük 
düşünelim. Türkiye, önündeki zorlukları 
aşacak büyüklüktedir. Ülkemiz, bugün 
dünden çok daha güçlüdür. Unutmayalım 
ki, demokrasimiz, yarın bugünden de daha 
güçlü olacaktır. Sizler belediye başkanı 
olarak, teşkilat başkanlarımız olarak yerel 
sorunları çözeceksiniz, bizim de gözümüz 
daima ülkenin bütünlüğünde olacak. 

6.5 yıldır hükümette, 5 yıl boyunca da ye-
rel birimlerde çok anlamlı eserler ürettik, 
milletimizin ihtiyacı olan hizmetler yap-
tık. Aynı aşkla, aynı şevkle, aynı coşku ve 
heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Tür-
kiye için, şehirlerimiz için üreteceğimiz 
çok daha fazla eser, çok daha fazla hizmet 
var. AK Parti farkını ortaya koyarak, şehir-
lerimizin çehresini değiştirmeye, ülkemizi 
ve şehirlerimizi geleceğe taşımaya devam 
edeceğiz. 

Bu arada, bildiğiniz gibi, İl kongrelerimiz 
Mayıs ayında başlıyor ve Temmuz ayına 

kadar 81 vilayetimizde kongrelerimizi ta-
mamlamış olacağız. İl kongrelerimizi, yeni 
başlangıçlar yapmak, taze başlangıçlar 
yapmak, özellikle de kendimizi muhasebe-
ye çekmek için önemli bir fırsat olarak gö-
rüyoruz. Her ilimiz, kendi iç muhasebesini 
yaparak, yönetimi güçlendirerek yeni bir 
döneme, yeni başlangıçlara adım atacak. 
İl kongrelerimizde, Türkiye’ye hizmet aş-
kımızı, hizmet coşkumuzu da güçlendire-
cek, heyecanımızı tazeleyerek kollarımızı 
hizmet için sıvayacağız. İl kongrelerimizin 
de demokrasi içinde, barış içinde, huzur 
içinde geçeceğine yönelik inancımı tekrar-
lıyor, başarılar diliyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Şunu bir kez daha hatırlatmak isterim: İşte 
bu kadro, sizler, Türkiye’nin gururusunuz. 
Sizler, Türkiye’nin, şehirlerimizin umu-
dusunuz. Omuzlarınızdaki ağır yükü, ağır 
sorumluluğu hakkıyla taşıyacağınızdan en 
ufak bir şüphe duymuyorum. Milletimiz 
sizden hizmet bekliyor, biz sizden hizmet 
bekliyoruz. Bu zorlu fakat kutlu yolculu-
ğunuzda size başarılar diliyorum. Allah 
yar ve yardımcınız olsun. Allah mahcup 
etmesin. Hepinizi sevgiyle selamlıyor, ko-
laylıklar diliyorum.
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Değerli arkadaşlarım, değerli belediye baş-
kanlarımız… Sizleri sevgiyle, muhabbetle 
selamlıyorum. Sizlerin şahsında, ülkemizin 
tüm ilçelerine, oralarda yaşayan kardeş-
lerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
29 Mart yerel seçimlerinden sonraki bu 

ilk buluşmamızın ülkemiz için, milletimiz 
için, partimiz için hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. Yine bu vesileyle, yeni belediye 
başkanlarımızı, tekrar seçilen belediye baş-
kanlarımızı yürekten tebrik ediyor, bu yeni 
dönemde başarılar diliyorum. 

AK Parti Ilçe Belediye 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 29 Nisan 2009 
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Konuşmamın hemen başında bir hu-
susu zikretmek istiyorum: Önceki gün 
İstanbul’da terör örgütüne yönelik büyük 
bir operasyon gerçekleştirildi. Başarılı bir 
operasyon olmasına karşın, istenmeyen, 
arzu etmediğimiz can kayıpları da yaşa-
dık. Bir emniyet amirimiz, Semih Balaban 
şehit oldu ve bir gencecik bir vatandaşı-
mız, Mazlum Şeker kardeşimiz hayatını 
kaybetti. Şehit emniyet amirimize ve va-
tandaşımıza Allah’tan rahmet, ailelerine 
sabır ve başsağlığı diliyorum. Yine bugün 
Diyarbakır’dan, Lice’den acı bir haber al-
dık. 2’si uzman çavuş, 7’si er olmak üzere 9 
askerimiz, haince hazırlanmış bir pusuda, 
mayınlı saldırıda şehit oldular. Acımız ger-
çekten büyük. 

Ancak, şunu da altını çizerek ifade etmek 
istiyorum: Bu tür saldırılar, bizim terörle 
mücadele azmimizde en küçük bir zafiyete 
dahi yol açmayacak, tersine kararlılığımızı 
daha da artıracaktır. Bu saldırılar, panik 
halindeki örgütün, istikrar ve güven zemi-
nini bulandırmaya dönük, huzurumuzu 
bozmaya dönük girişimleridir. Asla ve asla 
yılgınlığa kapılmayacağız; milletçe, tek 
yürek, tek ses, yekvücut olmaya devam 
edecek, bir ve bütün olmaya devam ede-
cek, bu hainlere gereken en net ve en an-
lamlı cevabı bu şekilde mutlaka vereceğiz. 
Bütün parametreleri gözeterek, terörün 
tüm boyutlarını hesaba katarak, güvenlik 
güçlerimizle, diplomatlarımızla, bürok-
ratlarımızla, her şeyden önemlisi bütün 
milletimizle birlikte azimli bir mücadele 
veriyoruz. Bu tür saldırılarla terör bugüne 
kadar hiçbir şey elde edemedi, bundan 
sonra da elde edemeyecek. Çok kararlı 

bir mücadele yürütüyoruz, yürütmeye de 
devam edeceğiz. Ben, bugün şehit olan 9 
askerimiz için Allah’tan rahmet temenni 
ediyorum. Acılı ailelerine ve milletimize 
sabır ve başsağlığı diliyorum. Hepimizin, 
milletimizin başı sağolsun…

Değerli arkadaşlarım…

Her biriniz, mesuliyeti çok yüksek, ancak 
aynı zamanda onurlu, şerefli ve kutsal bir 
emanet yüklendiniz. Bu emaneti hakkıyla 
taşıyacağınıza, devraldığınız noktadan 
çok daha ileri noktalara ulaştıracağınıza 
gönülden inanıyorum. Şurası son derece 
önemli: Sizler, seçildiğiniz ilçenin tümü-
nün belediye başkanısınız. Partimize oy 
vermiş olsun ya da olmasın, ilçenizde 
yaşayan bütün vatandaşlarımızın yükü 
sizlerin omzundadır. İlçelerimizin her bir 
sokağına, her bir caddesine, her bir mahal-
lesine hizmet etmek ve sahip çıkmak sizin 
şiarınız olmalıdır. Ayrımcılık, AK Parti si-
yasetinde kendisine asla yer bulmamıştır, 
bundan sonra da asla yer bulamayacaktır. 
Diğer siyasi partiler, ülkemizi, illerimizi, 
ilçelerimizi, hatta mahalle ve sokakları, 
“bize oy verenler ve vermeyenler” şeklinde 
kompartımanlara ayırabilirler. Ancak AK 
Parti, bütün Türkiye’nin partisidir; tüm 
illerimizde ve tüm ilçelerimizde varlık gös-
teren, temsil yetkisine sahip olan yegâne 
siyasi partidir. 

Sizler, bütün Türkiye’yi kucaklayan, bütün 
Türkiye’ye aynı gönül diliyle konuşan, bü-
yük bir siyasi hareketin mensuplarısınız. 
Atacağınız her adımda, yapacağınız her 
hizmette bu büyüklüğü, bu vakarı, bu ku-
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caklayıcı tavrı göstereceğinizden eminim. 
Bizim lügatimizde kibir yok, bizim lüga-
timizde gurur yok, bizim sözlüğümüzde 
millete tepeden bakmak, milletle aramıza 
mesafe koymak yok. Bu hareket, milletin 
içinden doğmuş, milletin desteği ve te-
veccühüyle büyümüştür ve milletle yan 
yana geleceğe doğru yürümeye de devam 
edecektir. Bizim varlık sebebimiz, birile-
rine imtiyaz üretmek, birilerine menfaat 
devşirmek, makam-mevki sahibi olmak 
değildir. Bizim siyasette, yerel yönetimler-
de ve hükümette varlık sebebimiz, halkı-
mıza, ülkemize, insanımıza hizmet etmek 
üretmek, adalet ve kalkınmayı tesis etmek-
tir. Asli amacımızı, varlık sebebimizi asla 
unutmamalıyız. Biz “önce insan” diyerek 
yola çıktık, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” 
düşüncesiyle hareket ettik, “her şey Türki-
ye için” anlayışından asla ayrılmadık. 

Değerli yol arkadaşlarım…

Milletimizin, 29 Mart 2009 mahalli se-
çimlerinde verdiği mesajı çok iyi okumak, 
değerlendirmek ve rotamızı ona göre be-
lirlemek zorundayız. Diğer siyasi partiler 
gibi rakamları eğip bükerek, deyim yerin-
deyse, kırk dereden su getirerek, sonuçları 
çarpıtarak analizler üretmek bize yakış-
maz. Milletimiz, 29 Mart’ta sandık yoluyla 
söyleyeceğini söylemiş, gereken mesajı çok 
net ve anlaşılır biçimde vermiştir. AK Par-
ti, kurulduğu 14 Ağustos 2001’den sonra 
girdiği 4 seçimin 4’ünde de milletimizin 
çoğunluğunun tercihine mazhar olmuş ve 
birinci parti olarak sandıktan çıkmıştır. 
AK Parti, geçerli oyların yüzde 39’unu al-
mış, bu oy oranıyla 29 Mart’ın tartışmasız 

birinci partisi olmuştur. AK Parti’nin en 
yakın takipçisi, CHP ve MHP’nin aldıkları 
oy oranlarını topladığınızda, ancak AK 
Parti’nin oy oranına tekabül edebilmek-
tedir. Türkiye genelinde, 16 büyükşehrin 
10’u; 81 vilayetimizin 45’i, 892 ilçemizin 
445’i ve 1974 beldemizin 970’i bu seçim-
lerde AK Parti’yi tercih etti. Toplam, 2 
bin 947 birimin bin 460’ında AK Partili 
adaylar ipi göğüsledi ve milletimizden yet-
kiyi aldı. Türkiye’deki toplam 34 bin 556 
belediye meclis üyesinden 13 bin 752’si 
AK Parti’den seçilmiştir (yüzde 39.80). 13 
bin 752 belediye meclis üyemizin 660’ı ise 
kadındır. 

Yine Türkiye’deki 3 bin 284 il genel mec-
lis üyesinden bin 854’ü AK Partili olarak 
seçilmiştir (yüzde 56.46) ve kadın il genel 
meclisi üyelerimizin sayısı da 53’dür. İl 
genel meclisi başkanlıkları ile ilgili olarak 
elimize ulaşan bilgiler çerçevesinde şu 
ana kadar 46 il genel meclis başkanı AK 
Partilidir. Bunların içinde ise Erzurum İl 
Genel Meclisi Başkanı bir bayan arkada-
şımız seçilmiştir. Burada çok önemli bir 
hususu dikkatlerinize sunmak istiyorum: 
AK Parti, İl Genel Meclisi oylarına göre, 7 
bölgemizin 7’sinde de birinci parti olmuş, 
bir Türkiye Partisi olduğunu bölgesel baz-
da da göstermiştir. Yine, BBP 1 ilde, MHP 2 
ilde, CHP 7 ilde ve DTP 9 ilde birinci parti 
olabilirken, AK Parti tam 62 ilde birinci 
parti olmuştur. 

Şu nokta çok daha önemli: Bakınız, CHP 
tam 16 ilde, MHP de tam 11 ilde yüzde 
5 oy oranının altında kaldı. CHP 26 ilde, 
MHP de 22 ilde yüzde 10 barajının altın-
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da kaldı. CHP 50, MHP de 44 ilde yüzde 
20’nin altında oy aldı. Buna karşılık, AK 
Parti hiçbir ilimizde yüzde 20 oy oranının 
altında kalmamıştır (En düşük oranımız, 
yüzde 21.06 ile Hakkari’den çıktı). 

Bir kez daha tekrarlamak istiyorum: AK 
Parti, bu seçimlerden sadece birinci parti 
olarak çıkmamış, aynı zamanda bir zümre 
partisi, bir kabile partisi, bir bölge partisi 
olmadığını da net olarak göstermiştir. AK 
Parti, diğer 3 seçimde olduğu gibi, 29 Mart 
seçimlerinde de bütün milletimizi kucak-
lamış, milletimizin tamamı tarafından 
da kucaklanmış ve sahiplenmiştir. Nasıl 
kurulduğumuz günden beri 780 bin kilo-
metre karenin tamamına hitap ettiysek, 29 
Mart’ta da 780 bin kilometre karenin ta-
mamına hitap ettik. Nasıl kurulduğumuz 
günden itibaren Türkiye nüfusunun tama-
mına aynı hassasiyetle yaklaştıysak, aynı 
dille konuştuysak; 29 Mart’ta da 71 buçuk 
milyon vatandaşımızın tamamına aynı 
hassasiyetle yaklaştık, aynı dille konuştuk. 

Şurası açıktır: Milletimiz, AK Parti iktidarı-
nın politikalarını ve AK belediyelerin hiz-
metlerini bir kez daha çoğunlukla takdir 
etmiştir. Milletimiz bir kez daha istikrar ve 
güven ortamını teyit etmiş; yıllar boyunca 
özlediği bu istikrar ve güven ortamının 
devamına “Evet” demiştir. Milletimiz, 
Türkiye’nin barış içinde, huzur içinde, 
refah içinde büyümesini onaylamış, bu bü-
yümenin devamı yönünde karar vermiştir. 
Elbette seçimlerden çıkardığımız tek so-
nuç bu değildir. Milletimiz, aynı zamanda 
bir muhasebe yapmamızı, kendimizi göz-
den geçirmemizi, eksik ve noksanlarımızı 

analiz etmemizi de bizden istemiş, bunun 
mesajını vermiştir. Biz de, bugüne kadar 
olduğu gibi, bundan sonra da milletimizin 
sesine kulak verecek, milletimizin verdiği 
mesajı en iyi şekilde okuyarak ve buna 
göre değişimi gerçekleştirerek yolumuza 
devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım…

AK Parti olarak çok büyük bir sorumlu-
luğu taşıyoruz. Biz, 3 Kasım seçimleriyle 
birlikte, Türkiye’nin değişim arzusunun, 
büyüme talebinin, ilerleme, kalkınma ve 
muasır medeniyetler seviyesine ulaşma 
hedefinin umudu haline geldik. 6.5 yıl bo-
yunca milletimizin bizden beklentilerini 
karşılamak için özverili bir gayret içinde 
olduk. Dikkat ederseniz, Türkiye’nin köh-
nemiş siyaseti, çözüm üretemeyen siyaseti, 
kavga ve gerilim siyaseti AK Parti ile birlik-
te değişmiştir. Bu değişime direnen siyasi 
partiler de AK Parti’nin öncülüğünde deği-
şimi gerekli görmüşler ve kendilerine çeki 
düzen vermeye başlamışlardır. Bunun son 
derece olumlu, son derece sevindirici bir 
gelişme olduğunu ifade etmek isterim. 

Şu an itibariyle, kendisini değişmek zo-
runda hisseden siyasi partiler, AK Parti’yi 
taklit etmekle yetiniyorlar. Seçim öncesin-
de, AK Parti kriterlerini yakalamak için 
açılım yapanlara hep birlikte şahit olduk. 
AK Parti’nin özgürlükçü politikalarını on 
yıllar boyunca eleştirenlerin, haklar ve 
özgürlükler karşısında adeta bir duvar 
gibi engel teşkil edenlerin, seçimin hemen 
öncesinde hak ve özgürlükleri hatırladık-
larına şahit olduk. AK Parti’nin sosyal po-
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litikalarına kıyasıya saldıranların, seçim 
meydanlarında sosyal politika adına bol 
keseden dağıttıklarını da yine gördük, 
işittik. Yine güzel bir gelişme, Ankara’nın 
batısında birkaç ilde miting yapmayı plan-
layanların, AK Parti’nin teşvik edici gay-
retleriyle Ankara’nın doğusunu, kuzeyini, 
güneyini de hatırlamalarına vesile olduk. 
Türkiye adına, milletimiz adına, vatandaş-
larımız adına, böyle öncü bir rol üstlenmiş 
olmaktan dolayı gurur duyduğumuzu 
ifade etmek istiyorum. Seçim sonrasında 
devam eden hırçın, kışkırtıcı, istismarcı 
üsluba rağmen; biz, AK Parti olarak, yapıcı 
ve olumlu üslubumuzu muhafaza edecek, 
Türkiye’nin değişim iradesini temsil etme-
yi sürdüreceğiz. 

Bakınız, Pazar günü il başkanlarımızla ve 
il belediye başkanlarımızla yaptığımız top-
lantıda da ifade ettim. Bazıları “küçük ol-
sun, benim olsun” anlayışında olabilir. Ba-
zıları, birkaç ilde elde ettikleri başarılarla 
yetinebilir. Bazıları, oy oranlarındaki bir-
kaç puanlık artışı yeterli görebilir. Siyaseti, 
siyaset tarzlarını, söylemlerini, üsluplarını 
bazıları kışkırtma üzerine, tahrik üzerine 
kurmaya devam edebilir. AK Parti olarak 
bu siyasetle, bu siyaset tarzıyla uzaktan ya-
kından işimiz de ilgimiz de, alakamız da ol-
mamıştır ve olmayacaktır. Biz, Türkiye için 
üretmeye, Türkiye için hizmete, Türkiye’yi 
büyütmeye devam edeceğiz. Biz, barış için-
de, uzlaşı içinde, diyalog içinde Türkiye’yi 
mutlu yarınlara taşıma gayretimizi yılma-
dan, bıkmadan, usanmadan sürdüreceğiz. 
Köylerimizden başlayıp beldelerimize 
kadar; ilçelerimizden başlayıp illerimize 
kadar, büyükşehirlerimizden ülkemizin 

geneline kadar her zeminde Türkiye’nin ve 
vatandaşlarımızın hukukunu koruyacağız. 

Bakınız, Cuma günü çalışanlarımız 1 Ma-
yıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlaya-
caklar. Ben de bugünden, ülkemizin tüm 
çalışanlarının, tüm emekçilerin, alınteriy-
le geçinen tüm kardeşlerimizin 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. 
Ülkemizde, 1981 yılına kadar, çeşitli kesin-
tilere rağmen 1 Mayıs tatil ilan edilmişti. 
1981’den sonra, bu konu her hükümet 
nezdinde defalarca gündeme gelmesine 
rağmen 1 Mayıs tatil olarak ilan edilemedi. 
Bakanlar Kurulu olarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne bir tasarı sunduk, 22 
Nisan’da tasarı görüşüldü, oylandı ve 1 
Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak 
tatil ilan edildi. Öncelikle, çalışanlarımıza 
hayırlı olmasını diliyorum.

Şimdi bakın, bu konudaki hassasiyetimi-
zin ve bu konudaki samimiyetimizin gö-
rülmesi gerekiyor. 6.5 yılda, çalışanlarımız 
için, çalışanlarımızın her türlü hakkı ve 
hukuku için, devrim niteliğinde düzenle-
meler yaptık; çağdaş normları ülkemize ta-
şıdık, çalışanlarımızı her zaman gözettik. 
Burada hepsini sıralayacak değilim. Asgari 
ücrete tarihindeki en yüksek artışı yaptık. 
2002 sonunda, biz geldiğimizde 184 TL 
idi, yüzde 186 oranında artırdık bugün 
527 TL’ye ulaştı. İş Kanunu’nu yeniden 
ele aldık, çalışanlarımıza yeni ve çağdaş 
haklar sağladık. Devletin çalışana borcu 
olamaz, bunu kabul edemeyiz, dedik; Zo-
runlu Tasarruf adı altında toplanan parala-
rı nemasıyla birlikte, 13.5 milyar TL olarak 
çalışanlarımıza ödedik. Konut Edindirme 
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Yardımları’nı, hiç gündemde yokken gün-
deme getirdik ve ödemeye başladık. Şu 
ana kadar 3 milyar TL’ye yakın ödeme 
yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. 218 
bin geçici işçi AK Parti ile daimi kadrola-
rına kavuştu. Sendikalar Kanunu ve Toplu 
İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 
önümüzdeki günlerde TBMM gündemine 
gelecek. İstihdamı artırmaya, keyfi işten çı-
karmaları önlemeye yönelik adımlarımız 
oldu. Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sigortası 
Yasası’nı çıkardık, her doğan çocuğumuzu 
sigorta şemsiyesi altına aldık. Liste uzayıp 
gidiyor.

Biz, kuru sözlerle, kuru vaatlerle, içi boş 
sloganlarla değil; tüm samimiyetimizle, 
tüm gayretimizle işçi dostuyuz, emek dos-
tuyuz. Özellikle sendikalarımızın, bizim 
bu gayretimizi, bu samimiyetimizi görme-
lerini ve daha ileri adımlar için bize destek 
olmalarını arzu ediyoruz. Bugün dünyada 
sendikacılık artık, sadece grevle, sadece 
ücret pazarlığıyla, sadece eylemle, muhale-
fetle değil; daha çok diyalogla, uzlaşmayla, 
kader birliğiyle anılıyor. Sendikacılık, 
daha çok istihdam sağlamanın, daha kali-
teli üretimin, daha sağlıklı iş ortamının ki-
lit unsuru olarak çalışma hayatında yerini 
alıyor. Biz artık 1 Mayıs’larda çatışma gö-
rüntülerine, kavga görüntülerine, yağma 
görüntülerine, şiddet görüntülerine değil; 
bir şölen havasında dostluk, kardeşlik, 
dayanışma görüntülerine şahit olmak isti-
yoruz. Bunu sağlamak için de, çalışanları-
mızla diyalog içinde, uzlaşma içinde, isti-
şare içinde adımlar atıyoruz. İnanıyorum 
ki, sendikalarımız da bizim onlara yönelik 
attığımız adımları görerek, 1 Mayıs’ı kötü 

hatıralardan kurtaracak adımlar atacak-
lardır. İnanıyorum ki, 2009 1 Mayıs’ı ve 
sonrasındaki 1 Mayıs’lar, anlamına yaraşır 
şekilde dostluk ve dayanışma havasında 
kutlanacaktır. Bir kez daha 1 Mayıs Emek 
ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, tatil ilan 
ettiğimiz bu günün tüm çalışanlara hayır-
lar getirmesini diliyorum…

Değerli yol arkadaşlarım, değerli kardeş-
lerim…

Çok sık tekrarladığım bir sloganımızı 
burada bir kez daha hatırlatmakta fayda 
görüyorum: Kalkınma da, demokrasi 
de yerelde başlar. Türkiye’nin topyekün 
kalkınması, köylerimizden başlayarak bü-
yükşehirlerimize kadar kademe kademe 
gerçekleştireceğimiz hizmetler üzerinde 
yükselmelidir. Öncelikle, üzerinizde mil-
letimizin emanetinin olduğunu, tüyü bit-
medik yetimlerin emanetinin sizin omuz-
larınızda olduğunu asla unutmayınız. 
Milletimizin her biri kuruşunu büyük bir 
hassasiyet içinde değerlendirmeniz, tek 
kuruşu bile israf etmeden yerinde harca-
manız son derece büyük önem arzediyor. 
AK Parti’yi diğerlerinden ayıran en önemli 
husus, milletin emanetine hakkıyla sahip 
çıkması, yolsuzluk karşısında eğilmeden, 
bükülmeden dim dik durabilmesidir. Yan-
lış yollara tevessül edenler karşısında en 
küçük bir müsamaha dahi göstermediği-
mizi ve göstermeyeceğimizi bir kez daha 
hatırlatmak isterim. Üreteceğiniz hizmet-
lerin, insan odaklı olmasına, vatandaşları-
mızın ihtiyaçlarına cevap vermesine yine 
dikkat ediniz…
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Bizler, şehircilik anlamında da büyük bir 
medeniyetin mensuplarıyız. İlçelerimizi 
imar ederken, tarihten aldığımız mira-
sı mutlaka gözetin. Bu mirasın gelecek 
nesillere aktarılması konusunda gayret 
sarfedin. Özellikle üst yapı yatırımların-
da çocukları, yaşlıları, engellileri dikkate 
almalısınız. Benim belediye başkanım, 
halkın içinden seçilerek geldiği gibi, görevi 
boyunca da halkın içinde olmak durumun-
dadır. İlçenizin her köşesine, her hanesine 
ulaşmanızı, sorunları yerinde dinlemenizi, 
vatandaşlarımızın iyi ve kederli günlerin-
de onlarla birlikte olmanızı hasetsen rica 
ediyorum. 5 yıl boyunca AK Partili beledi-
yelerde bunu başarıyla uyguladık. Şimdi, 
yeni dönemde de, belediyelerimizde üre-
teceğimiz hizmetlerle, eserlerle geleceğin 
Türkiye’sini hep birlikte inşa edeceğiz. 

Ben, bir kez daha, halkımızın takdirine, te-
veccühüne mazhar olarak, seçimle iş başı-
na geldiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. 
Zorlu fakat kutlu yolculuğunuzda size ba-
şarılar diliyorum. Sizlerle birlikte, 6 iptali 
hesaba katarak, Türkiye genelindeki 886 
ilçemizin seçilmiş tüm belediye başkanla-
rını da bu vesileyle tebrik ediyor, başarılar 
diliyorum. Allah mahcup etmesin, Allah 
utandırmasın diyor, hepinizi sevgiyle, mu-
habbetle selamlıyorum. Sağolun, varolun.
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Değerli arkadaşlarım, çok değerli misafir-
ler… Sizleri en kalbi duygularımla selamlı-
yor, AK Parti Grup toplantımızın ülkemiz, 
milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. 

Bugün maalesef grup toplantımızı Mardin’de 
yaşanan insanlık dışı saldırının neden ol-

duğu büyük üzüntüyle açıyoruz. Mardin’in 
Mazıdağı İlçesi’ne bağlı Bilge Köyü’ndeki 
bir düğüne yapılan saldırı sonucu 17’si 
kadın, 6’sı çocuk 44 vatandaşımız hayatını 
kaybetti, 3 vatandaşımız ise yaralı. Olaydan 
hemen sonra gerek güvenlik güçlerimiz, 
gerek sağlık ekiplerimiz Bilge Köyü’ne ulaş-
tılar. Bugün sabah da İçişleri Bakanımız, 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 5 Mayıs 2009 
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Adalet Bakanımız, Tarım Bakanımız ve 
Mardin milletvekillerimiz olay yerine inti-
kal ettiler. Şu ana kadar aldığımız bilgiler, 
saldırının bir terör saldırısı olmadığına, iki 
aile arasındaki husumetten kaynaklandığı-
na işaret ediyor. Ancak elbette bu acımızı 
hafifletmiyor. Zira düğün yapan, bir mutlu 
anı yaşayan insanlara, namaz kılan insanla-
ra, 3 yaşındaki çocuklara silah doğrultmak; 
savunmasız masum insanları katletmek, 
kelimelerle ifade edilemeyecek kadar men-
furdur, insanlık dışıdır. İçişleri Bakanımın 
verdiği bilgilere göre şu ana kadar 8 zanlı 
gözaltına alındı. Zanlılarla ölenlerin soy 
isimlerinin aynı olması da cinayetin acıma-
sızlığını bir kat daha artırıyor. 

Hiçbir töre, hiçbir gelenek, hiçbir anlayış 
bu katliamı mazur gösteremez. İnsanlık-
tan nasibini alamamış saldırganlar hiçbir 
gerekçenin arkasına sığınamazlar ve eğer 
varsa, vicdanlarının altında ezileceklerine 
de bütün kalbimle inanıyorum. Bu olay 
vesilesiyle bir kez daha, bölgedeki üni-
versitelerimizi, medya kuruluşlarını, sivil 
toplum örgütlerini, eğitim kurumlarını, 
kanaat önderlerini göreve davet ediyorum. 
Bu tür olayların orta ve uzun vadede tek-
rar yaşanmaması için herkes toplumsal 
sorumluluğunu yerine getirmelidir. Bilge 
Köyü’nde hayatını kaybeden 44 vatandaşı-
mızı rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar 
temenni ediyor, geride kalanlara sabır ve 
başsağlığı diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

AK Parti, kurulduğu günden itibaren hem 
ülkemizin, hem de milletimizin değişim 

iradesi oldu. Milletimiz, değişime, dönü-
şüme direnen, statükocu, yeniliklere ka-
palı anlayışlara bir tepki olarak ülkemizde 
köklü bir değişim arzuladığını 3 Kasım 
seçimlerinde ifade etti. AK Parti, değişime 
açık yüzüyle, enerjisiyle, heyecanıyla, coş-
kusuyla; en önemlisi de Türkiye’yi aydınlık 
geleceğe taşıyacak bir vizyonla milletimi-
zin bu arzusuna cevap vermenin gayreti 
içinde oldu. Hazreti Mevlana’nın çok sık 
tekrarladığım dizelerini burada bir kez 
daha ifade etmekte fayda görüyorum: 

Her gün bir yerden göçmek ne iyi…

Her gün bir yere konmak ne güzel…

Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. 

Dünle beraber gitti cancağızım

Ne kadar söz varsa düne ait. 

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım…

Bu ruhla, bu anlayışla, her an değişmeyi, 
her an kendini yenilemeyi, durmadan, du-
raksamadan sürekli atılım yapmayı kendi-
mize şiar edindik. İki günü aynı olanın za-
rarda olduğu düşüncesiyle her günümüzü, 
her anımızı milletimize hizmet yolunda 
çok iyi değerlendirmemiz gerektiğinin bi-
lincinde olarak hareket ettik, ediyoruz. 

Türkiye çok zor bir coğrafyada yer alıyor. 
Bunun yanında, her an değişen, acımasız 
bir rekabetin hüküm sürdüğü küreselle-
şen bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye olarak, 
durduğumuz anda kazanımlarımızı kay-
bedeceğimizi, elde ettiklerimizi yitireceği-
mizi, küresel yarıştan kopacağımızı çok iyi 
biliyoruz. 6.5 yıldır yüzümüz her zaman 
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geleceğe dönük oldu… Ancak yine her za-
man geçmişe dönüp baktık, başarılarımızı, 
başaramadıklarımızı hem kendi terazi-
mizde, hem de milletin terazisinde tarttık 
ve muhasebeden asla geri durmadık. Hız 
kaybettiğimizi tespit ettiğimiz her alanda, 
gereken takviyeyi yaptık, ivmeyi yeniden 
pozitife çevirmek için gayret sarf ettik ve 
kalkınma sürecini sekteye uğratmadan yo-
lumuzda kararlılıkla yürüdük. Türkiye’nin 
hükümetlerimiz döneminde gerçekleştir-
diği büyük dönüşüm ortadadır. 

Türkiye, tarihinin hiçbir safhasında gör-
mediği atılımları, reformları, kalkınma 
iradesini ve büyüme hızını şu son 6.5 
yılda tecrübe etmiştir. Türkiye siyaseti 
AK Parti’yle birlikte değişmeye başlamış, 
o eski tarz, çözüm üretemeyen siyasetten, 
milletle aynı yöne bakan ve çözüm üreten 
siyasete kavuşmuştur. Türkiye, AK Parti 
iktidarıyla birlikte, muasır medeniyetler 
seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda 
tarihi adımlar atmıştır. Türkiye, demokra-
side, insan hak ve özgürlüklerinde, Avrupa 
Birliği sürecinde, hukukta, sosyal haklar-
da değişim arzusunun cevaplandığı bir 
dönem yaşamıştır. Dış politikada Türkiye 
farklı bir ağırlığa kavuşmuş, ekonomide 
üst üste 27 çeyrek büyüme rekoru yine bu 
dönemde elde edilmiştir. Eğitimde, sağlık-
ta, adalet ve emniyette, enerjide, ulaştır-
mada, bayındırlıkta, kentleşmede… Kısa-
cası her alanda Türkiye on yıllar boyunca 
hasretini çektiği reformlara, hizmetlere, 
icraatlara bu dönemde, AK Parti dönemin-
de kavuşmuştur. Ancak daha yapacak çok 
işimiz, kat edecek çok yolumuz var. Kendi-
mizi yenileyerek, heyecanımızı, aşkımızı, 

sevdamızı, coşkumuzu güçlendirerek yo-
lumuza devam ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım…

Bizler zor olanı seçtik. Değişim irade is-
ter, güç ister, cesaret ister, samimiyet ve 
kararlılık ister. Değişim, her türlü engeli 
aşmayı gerektirir, her türlü badireye gö-
ğüs germeyi gerektirir, her türlü tehdide 
karşı durmayı, her türlü saldırıyı bertaraf 
etmeyi gerektirir. Eğer kolay olanı seçmiş 
olsaydık, eğer pes etmiş olsaydık, eğer önü-
müze çıkan engeller karşısında geri adım 
atmış olsaydık, açık söylüyorum, milleti-
mizin bize yüklediği emanete ihanet etmiş, 
o emaneti yere düşürmüş olurduk. Biz, 
milletimizin o emanetini şerefimiz bildik, 
onurumuz bildik ve yılmadan, usanma-
dan, vazgeçmeden, durmadan ve durak-
samadan o emaneti yine milletimizin arzu 
ettiği seviyelere taşıdık. 

Şunu da ifade etmek isterim ki, her hangi 
şart altında olursa olsun, yüklendiğimiz 
bu emaneti hakkıyla taşımaya ve milleti-
miz bizden bu emaneti alıncaya kadar da 
ona halel getirmemeye devam edeceğiz. 
Ne benim, ne de grubumuzdaki hiçbir ar-
kadaşımın, şahsi menfaat arzusu yoktur, 
makam ve ikbal hırsı yoktur. Bizler, sadece 
ve sadece milletimize hizmet etmek için 
bu koltuklardayız… Bugüne kadar sadece 
ve sadece milletimize hizmet ettik. Bun-
dan sonra da, bu can bu tende olduğu 
müddetçe milletimize hizmetten asla ve 
asla vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizin ulaştığı 
seviyeler, hiç kimsenin şahsi başarısı de-
ğildir. Uyum içinde çalıştık, koordinasyon 
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içinde çalıştık, ekip ruhuyla hareket ettik, 
takım oyunu oynadık; Türkiye’nin daha 
önce hiç görmediği derecede bir coşkuyla, 
heyecanla çalıştık. Elde ettiğimiz her bir 
başarı, önce milletimizin, ardından da işte 
bu grubun, bu partinin, bu teşkilatın ortak 
eseridir. 

Şunu burada bir kez daha hatırlatmakta 
fayda görüyorum: Bu partide, bu teşkilat-
ta önemli olan isimler değildir, unvanlar 
değildir, makamlar ya da rütbeler değildir. 
Bu partide esas olan, hizmettir, hizmet 
aşkıdır, eser üretme sevdasıdır, coşkudur, 
heyecandır. Biz, bu aşkı, bu sevdayı her 
dem diri tutacak, milletimize, ülkemize 
hizmette asla ivme kaybetmeyecek, başla-
dığımız noktadaki heyecanımızla, o anki 
coşkumuzla Türkiye’yi büyütmeye devam 
edeceğiz. 

Biliyorsunuz, 1 Mayıs Cuma akşamı kabi-
nede yaptığımız değişiklikleri açıkladım. 
Arkadaşlarımız devir-teslimlerini yaptılar 
ve yeni görevlerine başladılar. Bu kabine 
değişikliği, hiçbir arkadaşımın başarısız 
olduğu, yetersiz kaldığı ya da heyecanını, 
coşkusunu kaybettiği anlamına gelmez. 
Bu bir bayrak değişimidir… Bir yenilenme, 
tazelenme, yeni başlangıçlar yapma süreci-
dir… 6.5 yıl boyunca gerektiği zamanlarda 
bu değişiklikleri yaptık, bundan sonra da 
elbette buna benzer değişimler, değişiklik-
ler olacaktır. Bu, değişimin olduğu kadar, 
siyasetin de doğasındandır. 

Bakınız, kabine değişikliğinin hemen ar-
dından, gerek yurtiçinde, gerek yurtdışın-
da çok sayıda değerlendirme yapıldı, yo-

rumlar, analizler yapıldı. Bunlar arasında 
haddi aşan, akıl ve vicdan ölçülerine sığ-
mayan değerlendirmelere de şahit olduk. 
Görevi teslim eden arkadaşlarımız için 
de, görevi devralan arkadaşlarımız için de 
akla hayale gelmedik ithamlar, iddialar 
ortaya atıldı, çirkin yakıştırmalar yapıldı… 
Değerli arkadaşlarım, bunların tamamına 
gülüp geçiyoruz. Bunlara asla kulak asmı-
yoruz. Bizim rotamız bellidir, hedeflerimiz 
bellidir. Türkiye’nin en son ihtiyaç duy-
duğu şey gerilimdir. Biz, hiçbir gerilimin 
tarafı olmadan, yapay tartışmalarla vakit 
kaybetmeden işimize bakacağız. 

Türkiye bizden hizmet bekliyor. Nitekim 
29 Mart seçimlerinde milletimizin verdiği 
mesaj da çok net olarak budur. Bizi sadece 
milletimizin söyledikleri ilgilendiriyor. Biz 
sadece milletimizin talepleriyle, arzularıy-
la ilgiliyiz. Attığımız adımları da milletimi-
zin verdiği mesaja uygun olarak atmanın 
gayreti içindeyiz. Milletimizin verdiği 
mesajı doğru okuyamayanlar, bizim attı-
ğımız adımları yorumlarken de hata yapa-
biliyorlar. Yapıştırılan etiketler, geçen yedi 
yılın iyi algılanmadığını gösteriyor. Biz her 
zamanki gibi işimize bakacak, sağduyu 
içinde, soğukkanlılıkla yolumuza devam 
edeceğiz. Ben, bu vesileyle bir kez daha, 
görevi teslim eden bakan arkadaşlarıma 
hizmetlerinden dolayı, şahsım, grubum, 
milletim adına teşekkür ediyorum. Bu ar-
kadaşlarımın, yeni atanan bakanlarımızın 
her an yanında olacağına, tecrübe ve biri-
kimlerini yeni bakan olan arkadaşlarımı-
zın başarısı için tasarruf edeceklerine gö-
nülden inanıyorum. Göreve yeni başlayan 
ya da görev alanı değişen arkadaşlarıma 
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da başarılar diliyor, Allah mahcup etmesin 
diyorum…

Değerli arkadaşlarım…

Tarihte eşine az rastlanan bir finans kri-
zinin içinden geçiyoruz. Öncelikle şu hu-
susu bir kez daha vurgulamak istiyorum. 
AK Parti öncesindeki yaklaşık kırk yılı 
incelediğinizde, ortalama her 2-3 yılda bir 
Türkiye ekonomisinin krize sürüklendi-
ğini görürsünüz. Ben de, burada bulunan 
arkadaşlarım da tüm bu krizleri bizzat 
tecrübe ettik, etkilerini bizzat gördük, 
yaşadık. Türkiye’nin on yıllarını ve bütün 
birikimlerini heba eden bu krizlerin bir 
kısmı siyasi istikrarsızlık neticesinde orta-
ya çıktı ve iyi yönetilemediği için de etki-
leri ağır oldu. Diğer bazı krizler de küresel 
nitelik taşıyordu. Ancak, küresel krizler 
de Türkiye’ye çığ gibi büyüyerek geliyor, 
yine iyi yönetilmediği için etkisi diğer ül-
kelere nazaran çok daha büyük oluyordu. 
Ülke olarak, millet olarak bu krizlerde çok 
ağır bedeller ödedik. En küçük bir siyasi 
tartışma ekonomik krize dönüştü, seçim 
kelimesi telaffuz edildiği anda ekonomik 
dengeler altüst oldu, güven veren ekonomi 
politikaları oluşturulmadı, mali politika-
lar, para politikaları geceden geceye değişti 
ve güven zemini tamamen yok oldu. Ve 
tüm bu kriz süreçlerinde en ağır bedeli 
ödeyenler de dar gelirliler, ücretliler, yok-
sullar, küçük işletmeler oldu. 

Şimdi dikkat ediniz… 6.5 yıl boyunca, ya-
şadığımız onca sıkıntıya, atlattığımız onca 
badireye rağmen ekonomi politikalarımız-
dan asla taviz vermedik. Burası son derece 

önemli: Ne ulusal meseleler, ne de küresel 
sorunlar, bizi ekonomi politikalarımızdaki 
kararlılığımızdan vazgeçirmedi. 2004’te 
bir yerel seçim yaşadık, 2007’de demokra-
siye yönelik, milli iradeye yönelik, istikrarı 
bozmayı hedef alan tartışmalar yaşadık. 
2007’de bir genel seçim gerçekleştirdik, 
bir referandum yaptık, Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerini neticelendirdik, 29 Mart’ta bir 
yerel seçim daha yaptık. Bunlara paralel 
olarak Irak’ın işgali gibi, Gürcistan-Rusya 
Krizi, Gazze saldırısı, çeşitli terör saldırı-
ları gibi bizi doğrudan ya da dolaylı ilgi-
lendiren sorunlara şahit olduk. Tüm bu ve 
benzeri olaylarda ekonominin dengeleri 
sarsılmadı, hedeflerimizde bir sapma ol-
madı. 2002 sonunda görevi devraldığımız-
da ekonominin öncelik sırası neyse, 6.5 yıl 
boyunca ve bugün de sıra o oldu, sıralama 
hiç değişmedi. Türkiye küresel finans kri-
zini de işte bu sağlam yapıyla, bu kararlı 
tutumla karşıladı. 

Bakınız, biz, Avrupa Birliği üyesi değiliz, 
henüz katılım müzakerelerini yürütüyo-
ruz. Yani biz Maastricht Kriterleri’ni kar-
şılamakla yükümlü değiliz. Buna rağmen, 
hem bütçe açığında, hem de borç yükünde 
Maastricht Kriterleri’ni tutturduk ve bir-
çok Avrupa Birliği üyesi ülkeden daha iyi 
performans sergiledik. Aynı şekilde finans 
sektörü… ABD’de, Avrupa’da birçok banka 
iflas etti, çok ucuza satıldı, el değiştirdi… 
Bizde ise, yaptığımız düzenlemelerle hiç-
bir banka batmadı, hiçbir banka zorluk 
yaşamadı. Çünkü krizin sinyalleri alınır 
alınmaz bankaların likiditesi yükseltildi, 
açık pozisyonda çalışmalarının önüne ge-
çildi, bankacılık sistemine şüpheli, zararlı 
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ürünlerin girmesine izin verilmedi. Tüm 
dünyada, bankalar için minimum serma-
ye oranı yüzde 8 olarak istenirken BDDK 
sermaye yeterliliğini yüzde 12’ye çekti. 
Şimdi yeni kabinemizde tüm kamu ban-
kalarını tek elde topluyoruz ve burada da 
koordinasyon noktasında önemli bir adım 
atıyoruz. İçinden geçtiğimiz ekonomik 
krizin ne olduğunu, nasıl olduğu, nereden 
gelip nereye gittiğini çok iyi analiz etmek 
ve adımlarımızı da buna göre atmak du-
rumundayız. Bazıları başını kuma gömü-
yor ve sadece görmek istediğini görüyor; 
bazılarının ufku Misak-ı Milli sınırlarını 
aşmadığı için ne olup bittiğini anlamakta 
güçlük çekiyor. 

Şu rakamlara dikkatinizi çekiyorum: 2008 
yılının son çeyreğinde küresel ekonomi 
yüzde 6.3 oranında daraldı. Aynı dönemde 
Türkiye ekonomisindeki küçülme de yüz-
de 6.2 oldu. IMF, 2009 yılında küresel eko-
nominin yüzde 1.3 oranında daralacağını 
tahmin ettiğini açıkladı. Avrupa Birliği 
Komisyonu Avro Bölgesi’ne ilişkin hedef-
lerini aşağı yönlü revize etti. 2009’da Avro 
Bölgesi’nin yüzde 4 küçüleceğini, 2010’da 
da yüzde 0.1 oranında daralma yaşanaca-
ğını açıkladı. Yine Avro Bölgesi’nde işsizlik 
oranının 2010 sonuna kadar yüzde 11.5’e 
çıkacağı tahmin ediliyor. 

Şu rakamlar da son derece önemli: Bakı-
nız, Türkiye’de sanayi üretimi 2009 yılı 
Ocak-Şubat döneminde yüzde 22.5 oranın-
da daraldı. Sanayi üretimindeki daralma 
aynı dönemde Japonya’da yüzde 34.7, Çek 
Cumhuriyeti’nde yüzde 27.5, Almanya’da 
ise yüzde 22.3 oldu. 2009 yılı Ocak-Şubat 

döneminde ihracat daralması Türkiye’de 
yüzde 25.4 iken, Rusya’da yüzde 47.7, 
Macaristan’da yüzde 42.5, Japonya’da ise 
yüzde 41 oldu. Evet, ülkemizde işsizlik 
yüzde 15.5 gibi yüksek bir orana ulaştı an-
cak, bu da sadece bize özgü değil. ABD’de 
işsizlik, 1983 yılından bu yana en yüksek 
seviyeye ulaştı ve Mart sonu itibariyle yüz-
de 8.5 oldu. Aynı şekilde İspanya’da yine 
Mart sonu itibariyle işsizlik yüzde 17.4 
oldu. İzlanda’da yıllardır yüzde 2 seviyele-
rini geçmeyen işsizlik oranı, kriz nedeniyle 
Mart sonunda yüzde 8.2’ye ulaştı. G-20 
içinde yer alan gelişmiş ekonomilerde 
borç yükünün 2007 yılına göre yaklaşık 15 
puan artacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de 
ise bizim beklentimiz sadece 4 puan. 

Bir başka çarpıcı gösterge… Finansal kri-
zin derinleştiği 12 Eylül 2008 tarihinden 
29 Nisan 2009 tarihine kadar olan süre 
içerisinde, İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası yüzde 17 oranında düşüş kaydet-
ti. Aynı dönemde Rusya’da yüzde 39.5, 
ABD’de yüzde 28.8, Brezilya’da ise yüzde 
10.9 oranında düşüş oldu. Yine aynı dö-
nemde Türk Lirası yüzde 28.9 oranında 
değer kaybederken para birimlerindeki de-
ğer kaybı Polonya’da yüzde 42.2, Rusya’da 
yüzde 30, Brezilya’da ise yüzde 22.7 olarak 
gerçekleşti. 12 Eylül 2008 tarihinden 29 
Nisan 2009 tarihine kadar olan süre içeri-
sinde, gelişmekte olan ülkelerin ortalama 
risk primi 216 baz puan artarken, söz 
konusu artış Türkiye’de sadece 100 baz 
puan oldu. Önceki gün Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Genel Kurulu’nda da ifade 
ettim. Bizde maalesef felaket tellalları var, 
kriz tellalları var. Geçen dönem içinde her 
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an kriz beklentisinde oldular, şimdi de 
küresel finans krizini kendileri için şahsı 
çıkara dönüştürmenin peşindeler. 

Bakın burada bir örneği daha sizinle pay-
laşmak istiyorum: Geçtiğimiz haftalarda 
bazı “malum” gazetelerde, Nobel ödüllü bir 
iktisatçıya, Paul Krugman’a ait olduğu iddia 
edilen ifadeler yayınlandı. Bu iktisatçının, 
“Türkiye potansiyel iflas listesinde” şeklinde 
bir açıklama yaptığı bu gazetelerde boy boy 
yer aldı. Bunun ardından, Paul Krugman 
bir açıklama yaptı ve “Bazı genel rakamlar 
dışında Türkiye hakkında hiçbir bilgim 
yok” dedi ve habere konu olan açıklamasın-
da Türkiye’nin hiç gündeme gelmediğini 
ifade etti. Benzer bir durumu geçen hafta 
yaşadık… Merkez Bankası Para Politikası 
Kurulu’nun 5 sayfalık raporundan sadece 
bir cümle cımbızla çekildi ve önüne arkasına 
hiç bakılmadan, “Türkiye çift haneli oranlar-
da küçülecek” başlığıyla manşetlere çekildi. 

Aziz milletimizin bu tavra, bu yaklaşıma 
özellikle dikkat etmesini rica ediyorum. 
Bunlar son derece yanlış, son derece zarar 
verici yaklaşımlardır. Bunlar, Türkiye’nin 
if lasından medet umacak kadar gaf let 
içindeki kesimlerin adeta suçüstü yakalan-
masıdır. Kendi finans şirketleriyle, kendi 
bankalarıyla, işletmeleriyle ilgili en küçük 
bir olumsuz haber karşısında bütün çalı-
şanlarını seferber ederler, dünyayı ayağa 
kaldırmaya çalışırlar. Ama söz konusu Tür-
kiye olunca, söz konusu ülkemiz olunca, 
milletimiz olunca pervasızca moral boz-
maya, karamsarlık yaymaya, Türkiye’nin 
kaybetmesinden kendilerine şahsi çıkar 
sağlamaya çalışırlar. 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye bu krizi en az etkiyle aşmanın mü-
cadelesini veriyor. Hükümetimiz de, ku-
rumlarımız da, reel sektörümüz de bu kri-
zi en az zararla geride bırakmak için uyum 
içinde çalışıyoruz. Biraz önce ifade ettiğim 
rakamlar da gösteriyor… Şu an itibariyle 
krizin etkileri noktasında diğer ülkelere 
oranla iyi bir yerdeyiz. İnanıyorum ki, 
bundan sonraki süreçte de etkiyi sınırlı tu-
tacak ve kriz sonrasında güçlenmiş olarak 
yolumuza devam edeceğiz. Krizin fatura-
sını Hükümete yüklemeye çalışmanın da 
kimseye faydası olmaz. “Hükümet önlem 
almadı”, “Hükümet geç kaldı”, “Hükümet 
krizi ciddiye almadı” gibi yaklaşımlar ser-
gileniyor…

Bakın en başından beri ekonominin ak-
törleriyle istişare halindeyiz. Reel sektörle 
görüştük, iş çevreleriyle görüştük, çalışan-
larla, sendikalarla, esnafın, çiftçinin tem-
silcileriyle, sanayiciyle, ihracatçıyla, küçük 
işletmelerin temsilcileriyle görüştük. Her 
türlü öneriyi dikkatle dinledik, notumuzu 
aldık, makul, yapıcı, uygulanabilir öneri-
leri hayata geçirdik. Şu ana kadar 60’tan 
fazla tedbiri aldık ve başarıyla uyguladık, 
uygulamaya da devam ediyoruz. Hiç kimse 
çıkıp da, “biz öneride bulunduk, makul bir 
öneriydi, uygulanabilir bir öneriydi, ama 
hükümet bunu dikkate almadı” diyemez. 
Evet, zaman zaman kimileri önerilerini 
açıklıyorlar… Ancak bakıyorsunuz, uygu-
lanması mümkün değil, maliyeti son dere-
ce ağır, bedeli çok yüksek, başka dengeleri 
bozabilecek öneriler getiriliyor. 
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Bakın bizim hiçbir kompleksimiz yok, 
hiçbir çekincemiz yok. İstişareden kaçın-
mayız, mutabakattan, uzlaşmadan, diya-
logdan asla çekinmeyiz. Türkiye için iyi 
olan her ne ise biz onu alırız, uygularız. 
Ama sürekli eleştirmek, sürekli itham 
etmek, gerçekleşmeyecek öneriler sunup 
kenara çekilmek, topluma, ülkeye, üre-
time, istihdama, ihracata yönelik tahrip 
edici, moral bozucu açıklamalar yapmak, 
haksızlıktır. Bu kriz AK Parti’nin krizi ya 
da AK Parti’nin çıkardığı bir kriz değil. Bu 
kriz, Hükümetimizin krizi ya da Hüküme-
timizin çıkardığı bir kriz de değil. Bu kriz 
küresel bir kriz, hepimizi ilgilendiren bir 
kriz ve 71.5 milyon vatandaşımızın her 
birinin gayretiyle aşabileceğimiz bir kriz. 

Bakınız, Türkiye’de, Türkiye ekonomisin-
de iyi şeyler de oluyor. Kamu borç stoku-
nun milli gelire oranı biz geldiğimizde yüz-
de 61.4 idi, 2008 sonunda yüzde 28.6’ya 
çektik. Kamu net borç stoku 2000 yılında 
71 milyar TL seviyesinde idi. 2002 yılına 
kadar net borç tam 215 milyar TL’ye ulaştı. 
2004 yılından itibaren Hazine tarihinde 
ilk kez borç stoku gerilemeye başladı ve şu 
anda küresel krize rağmen 271.6 milyar TL 
seviyesinde. 

Dikkat ediniz, Hazinemiz, Perşembe günü 
tahvil ihracı yaptı. Tahvil ihracına, dünya-
nın birçok ülkesinden çok sayıda yatırımcı 
tarafından 7 milyar doların üzerinde talep 
geldi ve yüzde 7.5 faizle 1.5 milyar dolar 
tutarında satış yapıldı. Merkez Bankamız 
da ifade etti; iç talebin 2009 yılının ikinci 
çeyreğinden itibaren artması, bunun da 
büyümeye pozitif olarak yansıması bekle-

niyor. Nitekim Tüketici Güven Endeksleri 
yukarıya doğru seyrediyor ve son 16 ayın 
en iyi göstergeleri ortaya çıkıyor. Biliyor-
sunuz, İş-Kur’a yapılan işsizlik başvuruları 
Ocak ayında 78 bin 577 kişiye ulaşmıştı. 
Bu sayı da Ocak ayından itibaren gerileme-
ye başladı ve Mart ayında 62 bin 97 oldu. 
Aynı şekilde enflasyon geriliyor. Dün açık-
lanan oranlara göre 12 aylık TÜFE yine 
tek haneli oranlarda, yüzde 6.13 olarak 
gerçekleşti. Buna benzer daha çok sayıda 
örnek bulunuyor…

Türkiye’de, krize rağmen, kriz ortamına 
rağmen iyi gelişmeler de oluyor, sevindiri-
ci gelişmeler de oluyor. Biz de milletimizle 
el ele vererek, işbirliği yaparak, sanayici-
mizle, girişimcimizle, esnafımız, çiftçimiz, 
emeklimiz, işçimizle omuz omuza vererek 
bu krizi aşacağız. Her türlü tedbiri zama-
nında alıyoruz, gereken neyse onu zama-
nında yapıyoruz. Bir kez daha söylüyorum: 
Bu küresel kriz geride kaldığında, Türkiye 
güçlü bir şekilde, hızla büyüyerek, 1 tril-
yon dolar gayri safi yurtiçi hasıla hedefine, 
500 milyar dolar ihracat hedefine, dünya-
nın en büyük 10 ekonomisi olma hedefine 
kilitlenmiş şekilde yoluna devam edecek. 
Bundan hiç kimsenin endişesi, tereddüdü 
olmasın…

Değerli arkadaşlarım, saygıdeğer misafir-
ler…

Çok kısa olarak güncel bazı gelişmelere de 
değinerek konuşmamı bitirmek istiyorum. 
Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 10’u asker, 
1’i polis olmak üzere 11 güvenlik görev-
limizi terör saldırılarında şehit verdik, 1 
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vatandaşımız da bu saldırılarda hayatını 
kaybetti. Ben, bir kez daha, şehitlerimi-
ze ve hayatını kaybeden vatandaşımıza 
Allah’tan rahmet, geride kalanlarına sabır 
ve başsağlığı diliyorum. Milletçe derin 
bir üzüntü içindeyiz. Ancak şunu da ifade 
etmek istiyorum: Teröre rağmen, terörün 
tahriklerine, terör destekçilerinin pervasız 
açıklamalarına rağmen, hem terörle müca-
delemizi kararlılıkla sürdürecek, hem de 
demokratikleşmeden taviz vermeyeceğiz. 
Türkiye’nin büyümesinden, gelişmesin-
den, huzur ve güven ortamına kavuşma-
sından dolayı terörün zemin kaybettiğini 
biliyoruz. Türkiye’yi nereye çekmek iste-
diklerini de biliyoruz. Bu tuzaklara asla 
düşmeyeceğiz. 

Yine biliyorsunuz, geçen hafta çalışanları-
mız 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü 
büyük bir coşkuyla kutladılar. Bazı münfe-
rit olaylar ve tahrikler dışında 1 Mayıs’ın 
barış ve huzur içinde kutlanmasından 
büyük memnuniyet duyduk. 6.5 yıldır ça-
lışanlarımız için çok önemli düzenlemeler 
yaptık, sosyal haklarında, sendikal hak-
larında, ücretlerinde iyileştirmelerimiz 
oldu. En son 1 Mayıs’ı Emek ve Dayanışma 
Günü olarak tatil ilan ettik. Şimdi, Sendi-
kalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu gibi 
önemli düzenlemelerin de hazırlık çalış-
maları yürütülüyor. Her zaman çalışan-
larımız yanında olduk, olmaya da devam 
edeceğiz. Çalışanlarımızla, işçi temsilcile-
riyle, sendikalarımızla karşılıklı anlayışı 
ve diyaloğu muhafaza ettiğimiz sürece im-
kanlar müsait oldukça çok daha fazla iyi-
leştirmeyi sağlayacağımıza, çok daha fazla 
reformu birlikte yapabileceğimize inanı-

yorum. 1 Mayıs’larda hafızalarımızda yer 
eden o acı hatırların bundan sonraki yıl-
larda tekrarlanmamasını temenni ediyor, 
bir kez daha tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. 

Değerli arkadaşlar…

Son grup toplantımızdan bu yana dış 
politika alanında yine yoğun bir trafik 
yaşadık. Avrupa Birliği üyeliğimize ba-
şından beri destek veren Finlandiya’nın 
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı 
Sayın Katainen ülkemizi ziyaret etti. 
İsveç Başbakanı Sayın Reinfeldt ve he-
yetini 21 Nisan’da Türkiye’de ağırladık. 
İsveç Parlamentosu’nda temsil edilen 
yedi siyasi partinin yedisi de ülkemizin 
AB sürecine destek veriyor ve bunun AB 
ülkeleri arasında başka bir örneği yoktur. 
İsveç’in önümüzdeki dönemde AB Dö-
nem Başkanlığı’nı devralmasıyla birlikte 
bu desteğin somut kazanımlara dönüş-
türülmesi ve bu dönemde birkaç faslın 
müzakerelere açılabilmesi konusunda 
görüşlerimizi beyan ettik. Orta Doğu’daki 
gelişmeler bağlamında da barışa yönelik 
çabalarımızı sürdürdük. 1955 yılından bu 
yana, yani 54 yıldan beri Lübnan’dan ülke-
mize en üst düzey ziyaret, Cumhurbaşkanı 
Sayın Süleyman tarafından 21 Nisan 2009 
tarihinde gerçekleştirildi. Diğer taraftan 
Irak’ta Sadr Grubu Lideri Sayın Mukteda 
El-Sadr’la verimli bir görüş alışverişinde 
bulunduk. Kendisine Irak’ta güvenliğin 
ve iç huzurun sağlamlaştırılması, toprak 
bütünlüğünün korunması noktasında has-
sasiyetlerimizi anlattık. 
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Yine, 24 Nisan’da Azerbaycan Savunma 
Bakanı Sayın Sefer Abiyev, IDEF-2009 
Fuarı vesilesiyle ülkemizi ziyaret etti. 
Ben de kendisiyle bir görüşme gerçek-
leştirdim. Bu arada, 13 Mayıs’ta kardeş 
ülke Azerbaycan’a bir ziyaret gerçekleş-
tireceğim. Yapacağımız temasların yanı 
sıra, Azerbaycan Parlamentosu’nda da bir 
konuşmam olacak. Bu ziyaretin son de-
rece önemli olduğuna inanıyorum. Zira, 
Ermenistan’la yürüttüğümüz görüşmeler 
Türkiye’de olduğu gibi Azerbaycan’da da 
yanlış aksettirildi, ya da istismar edildi. 
İnanıyorum ki bu ziyaret, birbirimizi daha 
iyi anlamanın ve anlatmanın da bir vesile-
si olacaktır. Azerbaycan’dan Polonya’ya ge-
çip, burada iki ülke arasındaki ilişkileri ele 
alacağız. Ardından Rusya Başbakanı Sayın 
Putin ile Rusya’da bir görüşme yapacağız. 
Tüm bu görüşmelerin de ülkelerimiz adı-
na, dış politikamız adına hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Burada sözlerime son 
verirken, yoğun Meclis gündemi içinde 
grubumuza başarılı bir hafta diliyor, hepi-
nizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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Değerli kardeşlerim, sevgili yol arkadaşla-
rım, sevgili Afyonkarahisarlılar, hanımefen-
diler, beyefendiler… Sizleri kucak dolusu 
sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bura-
dan sizler aracılığıyla; Başmakçı’ya, Bayat’a, 
Bolvadin’e, Çay’a, Çobanlar’a, Dazkırı’ya, 
Dinar’a, Evciler’e, Emirdağ’a, Hocalar’a, 
İhsaniye’ye, İscehisar ’a ,  Kızılören’e, 

Sandıklı’ya, Sincanlı’ya, Sultandağı’na, 
Şuhut’a sevgilerimi, selamlarımı yolluyo-
rum. Afyonkarahisar İl Kongremizin, AK 
Partimize, teşkilatımıza, şehrimize ve ülke-
mize hayırlar getirmesini diliyorum. 

Afyonkarahisar, Türkiye’nin büyük yürü-
yüşünde, kutlu yürüyüşünde bizi hiçbir 

AK Parti Il Kongresi

Afyonkarahisar | 9 Mayıs 2009 
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zaman yalnız bırakmadı. AK Parti olarak 
kurulduğumuz günden itibaren 4 seçime 
girdik. Her seçimden birinci parti olarak 
çıktık. Bu başarı tablosunda Afyonkara-
hisar Türkiye’nin gerisinde kalmadı, bizi 
mahcup etmedi, yüzümüzü kara çıkar-
madı. Hiç kuşkusuz, bu başarıda teşkila-
tımızın büyük bir rolü var. Bu başarı, il 
başkanından mahalle temsilcisine, kadın 
kollarından gençlik kollarına kadar teşki-
latımızda yer alan her bir Afyonkarahisarlı 
kardeşimin başarısıdır. Sizlere teşekkür 
ediyorum. İl Teşkilatımıza teşekkür ediyo-
rum. Emek veren, katkı veren, destek olan, 
hiçbir şey yapamasa bile hayır duasını 
eksik etmeyen her bir yol arkadaşıma şük-
ranlarımı sunuyorum…

Değerli kardeşlerim, değerli yol arkadaş-
larım…

Biz,  AK Parti  olarak ,  Merhum Aşık 
Veysel’in de ifade ettiği gibi, “uzun ince bir 
yola” çıktık… Bu hafta kendisini bir kez 
daha rahmetle andığımız Yunus Emre’nin 
dediği gibi, biz: Dostun evi gönüllerdir / 
Gönüller yapmaya geldik…

6.5 yıl boyunca bizim terazimiz şaşmadı. 
Yol boyunca rotamız milletimizin rotasın-
dan sapmadı. Geçen süre zarfında mille-
timizin umudu olduk, milletimizin ışığı 
olduk, milletimizin gönül dostu olduk. Mil-
letimizin daha önce hiç görmediği, hiç şahit 
olmadığı, hiç tecrübe etmediği hizmetleri 
dönemimizde Türkiye’ye kazandırdık. Ama 
bize durmak yok. Bize duraksamak yok. 
AK Parti’ye, AK Parti teşkilatına, bu kutlu 
yolculukta, bu uzun soluklu yolculukta 

rehavet yok, vazgeçmek yok, gevşemek 
yok. Bütün teşkilatımızla, bakanlarımızla, 
milletvekillerimizle, parti teşkilatımız, il 
teşkilatımız, ilçe ve belde teşkilatımızla yo-
rulmadan, bıkmadan, usanmadan hizmete 
devam diyoruz. Millete hizmet sevdamızı, 
ülkeye hizmet aşkımızı bir nebze bile ek-
siltmeden, milletle bağımızı koparmadan, 
milletimizin teveccühüne yüzümüze asla 
ve asla dönmeden eser üretmeye devam 
diyoruz. Yola çıktığımız andaki heyecanla, 
yola çıktığımız günkü coşkuyla, azimle, ka-
rarlılıkla, yeniden ve yeniden haykırıyoruz: 
Durmak Yok, Yola Devam… Durmak Yok, 
Hizmete Devam…

Değerli kardeşlerim…

Türkiye bizden daha çok hizmet bekliyor. 
Afyonkarahisar bizden daha fazla hizmet 
bekliyor. Girdiğimiz 4 seçimde de mille-
timiz bize bu mesajı verdi, bu yetkiyi, bu 
sorumluluğu verdi. Milletimiz, “biz sizden 
memnunuz” dedi, “biz sizden razıyız” dedi, 
“biz, sizinle mutluyuz, sizinle umutluyuz” 
dedi. 29 Mart’ta da milletimiz AK Parti’yi 
birinci parti yaparak bu mesajını, bu güve-
nini tazeledi. 

Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek isti-
yorum: Bakınız, 29 Mart seçimlerinde, 
AK Parti, İl Genel Meclisi oylarına göre, 7 
bölgemizin 7’sinde de birinci parti olmuş, 
bir Türkiye Partisi olduğunu göstermiştir. 
Büyük Birlik Partisi 1 ilde, MHP 2 ilde, 
CHP 7 ilde ve DTP 9 ilde birinci parti oldu. 
Dikkat ediniz, AK Parti tam 62 ilde birinci 
parti olmuştur. CHP, tam 16 ilde, MHP de 
tam 11 ilde yüzde 5 oy oranının altında 
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kaldı. CHP 26 ilde, MHP de 22 ilde yüzde 
10 barajının altında kaldı. CHP 50, MHP 
de 44 ilde yüzde 20’nin altında oy aldı. 
Buna karşılık, AK Parti hiçbir ilimizde 
yüzde 20 oy oranının altında kalmadı (En 
düşük oy oranı Hakkari: yüzde 21.06), Tür-
kiye genelinde, 16 büyükşehrin 10’u; 81 
vilayetimizin 45’i, 892 ilçemizin 444’ü ve 
1974 beldemizin 970’i bu seçimlerde AK 
Parti’yi tercih etti. Toplam 2 bin 947 birim-
den 1.459’u, yani yüzde 50’den fazlası AK 
Parti dedi. Şimdi, diğer siyasi partilerin 
seçim sürecinde nasıl bir psikoloji içinde 
olduklarını hatırlıyorsunuz. Kendileri için 
bir hedef belirleyemediler. Birinci Parti ol-
mak iddiasıyla seçime giremediler. Kendi 
projelerini, kendi programlarını anlatmak 
yerine, AK Parti’nin yaptıkları ve yapacak-
ları üzerinden söylem geliştirdiler. 

Açık söylüyorum: AK Parti gündem belirle-
mekten, izlenen, takip edilen parti olmak-
tan her zaman gurur duymaktadır. Çünkü 
AK Parti ilklerin partisi oldu, olmaya da 
devam ediyor. AK Parti Türkiye’de siyase-
tin öncüsü oldu, motor gücü oldu, sürük-
leyici güç oldu, olmaya da devam ediyor. 
Biz milletimizin rehberliğinde yolumuzda 
yürüyoruz. Bize takılanlar, bizi takip eden-
ler de buna devam etsinler, inanın hayal kı-
rıklığı yaşamazlar. AK Parti, bu ülkeye, bu 
millete hayal kırıklığı yaşatmadı, bundan 
sonra da asla ve asla yaşatmayacak. AK 
Parti, millete hizmet aşkından bir an olsun 
vazgeçmedi, bundan sonra da vazgeçmeye-
cek. Bu teşkilat, millete hizmet sevdasında 
en küçük bir tereddüt göstermedi, en kü-
çük bir gönülsüzlük sergilemedi, bundan 
sonra da sergilemeyecek. 

Şunu da bu vesileyle belirtmekte fayda 
görüyorum: Biz, teşkilat olarak, millete 
hizmet noktasında kendimizle yarışıyo-
ruz, kendimizle rekabet ediyoruz, kendi 
kırdığımız rekorları aşmaya, kendi koy-
duğumuz çıtayı daha yükseklere taşımaya 
gayret ediyoruz. Biz, teşkilat olarak kendi 
içimizde hayırda yarışıyoruz. Bu hizmet 
yolculuğunda, duranlar, dengelerini 
kaybeder ve düşerler. O kadar hızlıyız ki, 
trenden bir kez inenler, bir daha o terene 
yetişemezler. İşte onun için, küskünlüğe, 
kırgınlığa, husumete, gönül koymaya vak-
timiz de yok, hakkımız da yok. Her dem ta-
zelenerek, her dem kendimizi yenileyerek 
yolumuza devam ettik, ediyoruz.

Bakınız, Türkiye’nin çok köklü meselele-
rine el attık, Türkiye’nin asla çözülemez 
denilen sorunlarını tek tek çözdük, çö-
züyoruz. Türkiye, 2005 yılından itibaren 
Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerine 
başladı. Türkiye’nin yarım asırlık rüyasını 
gerçekleştirme yolunda çok önemli bir 
eşiği geride bıraktık, şimdi de yolumuza 
kararlılıkla devam ediyoruz. Türkiye’nin 
küresel manada görünümünü değiştirdik, 
imajını yeniledik, gücünü, etkinliğini, en 
önemlisi de saygınlığını artırdık. Bugün 
artık bölgesel meselelerde, küresel me-
selelerde Türkiye’nin görüşleri alınıyor, 
Türkiye’nin ağırlığına, Türkiye’nin arabu-
luculuğuna başvuruluyor. Tüm komşuları-
mızla aramızdaki meseleleri çözüm yolu-
na koyduk, koymaya da devam ediyoruz. 
Türkiye’nin demokrasisini güçlendirmek 
için on yıllardır geciken reformları biz ger-
çekleştirdik. Demokrasiyi, laikliği, hukuk 
devleti anlayışını, sosyal devlet ilkesini 
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Anayasamızda yazılı ibareler olmaktan 
çıkardık, hepsine somut karşılıklar ürettik. 

Buraya özellikle dikkatinizi çekiyorum: 
Biz tarihi bir sorumluluk yüklendik. 
Biz, Türkiye’yi aydınlığa kavuşturmak, 
Türkiye’yi, ilerlemesine, kalkınmasına, 
büyümesine engel olan prangalarından 
kurtarmak için milletimizden yetki aldık. 
Milletin kararı ve iradesi üzerinde hiçbir 
güç kabul etmiyoruz. 6.5 yıl boyunca, 
demokrasi ve hukuktan başka referans 
tanımadık, milletimizin verdiği yetkinin 
dışına çıkmadık, çıkanlara da asla boyun 
eğmedik. Biz dürüst siyaseti, ilkeli siyaseti, 
demokratik siyaseti kendimize şiar edin-
dik. Bakın şair ne güzel söylemiş…

Ben yanmasam, 

Sen yanmasan

Biz yanmasak

Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa…

Yıllar boyunca bu dizeler adeta bir slogan 
gibi tekrarlandı durdu. İşte biz de diyoruz 
ki: Gelin hep birlikte elimizi taşın altına 
koyalım. Gelin Türkiye’yi karanlıklardan 
aydınlığa çıkaralım. Gelin hukukun önünü 
açalım, hukuka yardımcı olalım. Gelin de-
mokrasinin standartlarını yükseltelim. Ge-
lin sorun alanlarını tek tek tespit edelim, 
bu sorunlara ortak çözümler arayalım. 

6.5 yıldır bu çağrıda bulunuyoruz… Ancak, 
6.5 yıldır çağrımıza cevap alamadığımız 
gibi, engellerle karşılaşıyoruz. Biz AK Parti 
olarak uzlaşmadan hiçbir zaman kaçmadık, 
kaçmıyoruz. Biz mutabakat zemininden 

hiçbir zaman ayrılmadık, bundan sonra da 
ayrılmayacağız. Söz konusu olan Türkiye 
ise, Türkiye’nin meseleleri ise, gerisi tefer-
ruattır. Ancak uzlaşıyı, kendi düşüncesini, 
kendi dayatmasını herkesin kabullenmesi 
gibi algılayanlar, belli bir çevrenin görüşü-
nün hakim olması için uzlaşıyı araç haline 
getirenler de yanılırlar. Uzlaşı milletin 
iradesinde, milletin takdirinde olur. Uzlaşı, 
ileriye doğru adım atmakta, değişmekte, 
gelişmekte olur. Geriye doğru adım atılma-
sını, statükonun muhafazasını uzlaşı zemi-
ni gibi gösterenler hata yaparlar. Biz her 
zaman uzlaşıdan, mutabakattan, itidalden 
yana olduk. Ama kimsenin heva ve hevesin-
de, kimsenin dar görüşünde, kimsenin sta-
tükocu anlayışında uzlaşmak durumunda 
da değiliz. Anayasal konulurda ne zaman 
değişiklik gündeme gelse, birileri hemen 
tavrını belli ediyor, müzakere kapılarını 
kapatıyor, diyalog kurmak yerine duvar 
örmeye çalışıyor. 

Demokrasinin temeli uzlaşıysa, müzake-
reyse, diyalogsa, tartışmaysa, her türlü 
düşüncenin konuşulması, tartışılması ge-
rekir. Ana muhalefet partisinin uzlaşmaz 
tavrını görüyorsunuz. Her konuda yapıcı 
değil, engelleyici bir tavır içine giriyorlar. 
Laf, konuşmaya gelince de uzlaşıdan dem 
vuruyorlar. Biz, milletimizin iradesi doğ-
rultusunda her zamanki gibi reformdan, 
değişimden, yeniliklerden yana olacağız. 
Demokratik kültür içinde her türlü iyi 
niyetli çabayı göstererek yolumuza de-
vam edeceğiz. Biz samimiyet testlerinden, 
tutarlılık sınavlarından hep başarıyla 
çıktık. Milletimizin teveccühü de bunun 
somut karnesi ve karinesidir. Aynı tutarlı-
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lığı, aynı samimiyeti diğer siyasetçilerden 
de bekliyoruz. Siyaseti 780 bin kilometre 
kare üzerinde yapmayanlar, 71.5 milyon 
vatandaşımıza aynı dil ile konuşamayan-
lar, huzura ve kardeşlik iklimine katkı 
sağlayamazlar. Eski tarz siyaseti, gerilim-
ci ve ayrıştırıcı üslubu terk etmeyenler 
Türkiye’nin sorunlarına çözüm ürete-
mezler. Siyaseti millete hizmetin aracı 
değil, bir rant aracı, bir çıkar aracı olarak 
görenler, taş üstüne taş koyamaz, bir eser 
meydana getiremezler. 

Bakınız, biraz önce de ifade ettim: Son se-
çimde de, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinin 
7’sinde de AK Parti birinci parti olmuştur. 
Biz, 81 vilayetimizin ve buralarda yaşayan, 
bize oy vermiş olsun ya da olmasın tüm va-
tandaşlarımızın hükümetiyiz. Her bir fer-
din emniyeti, hukuku, ihtiyaçları, yaşam 
tarzı bizim mesuliyetimizdedir. Biz, bize 
oy verenlere karşı ne kadar sorumluysak, 
ne kadar mesuliyet yüklüysek; aynı şekil-
de, diğer partilere oy vermiş, gönül vermiş 
kardeşlerimize karşı da o derecede sorum-
luluk yüklüyüz. Bizim dilimiz ayrıştırıcı 
değil. Bizim tarzımız farklılaştırıcı değil. 
Hakkari’deki kardeşimin emaneti de bizim 
için kutsaldır, Muğla’daki, Antalya’daki, 
Tekirdağ’daki, Samsun, Erzurum’daki kar-
deşimin de emaneti bizim için kutsaldır. 
İşte bu emanet bilinciyle, Türkiye’nin her 
türlü meselesini, yine Türkiye’nin çıkarına 
olacak şekilde çözüme kavuşturma gayreti 
içindeyiz. Biz tarihi bir sorumluluk yük-
lendik. Herkesin bu tarihi sorumluluğa 
katkı vermesini arzularız. Herkesin bu 
çorbada tuzu olsun isteriz.

Değerli kardeşlerim…

Afyonkarahisar bir sanayi şehri, bir tica-
ret şehri… Afyonkarahisar, Anadolu’nun, 
Türkiye’nin kalbinde, hızla kalkınan bir 
kentimiz. Bütün dünyayı etkisi altına alan 
küresel finans krizinin burada da hissedil-
diğini biliyorum. Sanayicilerimiz, ticaret 
erbabı, küçük ve orta işletme sahipleri, 
çalışanlarımız, çiftçilerimiz, ekonominin 
tüm aktörleri şundan emin olsunlar. Bu 
küresel krizi en az etkiyle atlatmak için hü-
kümet olarak başından beri yoğun bir gay-
ret içindeyiz. Bu krizin gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülkelerdeki etkisi, Türkiye’ye 
nazaran çok daha yıkıcı ve tahrip edici 
oldu. Ama Türkiye olarak, gerek sağlam 
finans yapımız, gerek aldığımız tedbirlerle 
krizin etkilerini asgari seviyede tutmayı 
başardık. 

Dikkat ediniz, dün Sanayi üretimi ra-
kamları açıklandı. Sanayi üretimi, Ocak 
ayında yüzde 5.9; Şubat ayında da yüzde 
4,4 oranında daralmıştı. Mart ayında ise 
sevindirici bir gelişme yaşadık ve sanayi 
üretimi bir önceki aya göre yüzde 13.4 ar-
tış kaydetti. Yılın ilk çeyreği zor geçti, ama 
artık umuyorum ki toparlanma başlıyor. 
Tüketim harcamaları en dip noktaya ulaş-
mıştı ve şimdi artık pozitife geçiyor. Moral 
bozmaya, karamsarlık yaymaya çalışanla-
ra asla prim vermeyin, asla kulak asmayın. 
Türkiye bu krizi atlatacak, Türkiye bu krizi 
diğer ülkelere kıyasla en az etkiyle aşacak. 
İşte o zaman, Afyonkarahisar da, diğer 80 
vilayetimiz de, Türkiye de üretmeye, ihraç 
etmeye, istihdam oluşturmaya daha güçlü, 
daha hızlı şekilde devam edecek. 
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Değerli kardeşlerim…

Afyonkarahisar’da ve ilçe belediyeleri-
mizde AK Partili belediye başkanlarımız 
çok başarılı işlere imza attılar. Şimdi yeni 
dönemde, belediye başkanlarımız aşkla 
şevkle hizmet üretecek, hem il merkezini, 
hem de ilçelerimizi, çok farklı birer yaşam 
merkezine dönüştürmek için projeleri-
ni hayata geçirecekler. Hükümet olarak 
Afyonkarahisar’a 6.5 yılda çok önemli hiz-
metler kazandırdık. 

Eğitim alanında, Afyonkarahisar’da 6.5 
yılda 826 dersliğin yapımını tamamladık, 
okullarımıza 6 bin 886 adet bilgisayar 
gönderdik. Kocatepe Üniversitemiz bünye-
sinde 2 yüksek okul ile 14 araştırma ve uy-
gulama merkezi hizmete girdi. 25 Şubat’ta 
yaptığımız açılışla 4 meslek yüksek okulu-
nu da üniversitemize kazandırdık. Şartlı 
nakit transferinden 11 bin öğrencimize 6.3 
milyon TL’lik yardım yaptık. 

Sağlık hizmetleri için 52 milyon TL harca-
ma yaptık. Yapımına bizden önce başlanan 
100 yataklı Bolvadin devlet hastanesi, 
Afyonkarahisar devlet hastanesi ek binası 
acil servisi ve 4 sağlık ocağını biz tamamla-
dık, hizmete açtık. Biliyorsunuz 25 Şubat 
2009’da açılışlar ve miting için geldiğimiz 
de, yapımlarına bizim başladığımız 100 
yataklı Sandıklı Devlet Hastanesi ek bina-
sı, Dinar Devlet Hastanesi ek binası acil po-
likliniği ve 5 sağlık ocağını tamamlayarak, 
hizmete açmıştık. 

TOKİ aracılığıyla Afyonkarahisar ve ilçe-
lerinde bugüne kadar 3 bin 497 konut 

uygulaması başlattık. Bütün projelerimizi 
tamamladığımızda Afyonkarahisar’da 
toplam 5 bin 713 konut yapmış olacağız. 
Afyonkarahisar–Kütahya–Uşak illerimi-
zin ortak kullanımı için bir havaalanı ya-
pımıyla ilgili çalışmalarımızı başlattık. 19 
Şubatta Bakanlar Kurulumuzca kamulaş-
tırma kararını çıkardık ve bu karar Resmi 
Gazete’de yayınlandı. Böylece bu üç ilimi-
zin ekonomisine, sanayisine, turizmine 
büyük katkılar sağlayacak havaalanımı-
zın yapımına ilişkin somut adımı atmış 
olduk. İnşallah en kısa sürede tamamla-
yıp, sizlerin hizmetinize sunacağız. 2002 
yılına kadar Afyonkarahisar’da sadece 62 
kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz ise 
6.5 yılda tam 286 kilometre daha bölün-
müş yol yaptık. Afyonkarahisar’ı, İzmir, 
Antalya, Kütahya ve Konya’ya bağlayacak 
bütün bağlantı yollarını bu yıl bitiriyoruz. 
Yaptıklarımızı tek tek anlatmakla bitmi-
yor… İnşallah çok daha fazlasını yapacak, 
Afyonkarahisar’a çok daha fazlasını ka-
zandıracağız. 

Başta da belirttim, Afyonkarahisar bizden 
hizmet bekliyor, milletimiz bizden hizmet 
bekliyor. Güçlü bir teşkilat yapısıyla, he-
yecan dolu, coşku dolu bir teşkilatla tüm 
bu hizmetleri tek tek gerçekleştireceğiz. 
Ben teşkilatıma güveniyorum. Ben, Af-
yonkarahisar il teşkilatıma yürekten ina-
nıyorum. Bugüne kadar bizi mahcup et-
mediniz, bundan sonra da etmeyeceğinizi 
biliyorum. Emeği geçen tüm arkadaşla-
rımı kutluyorum, yeniden görev almaya-
cak, alamayacak arkadaşlarıma teşekkür 
ediyor; yeni göreve başlayacak arkadaş-
larıma başarılar diliyorum. Yolunuz açık 
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olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. 
Birlik içinde, beraberlik içinde, bütünlük 
içinde, kardeşliğimizi, dostluğumuzu, da-
yanışma ruhunu yücelterek, AK yarınlara 
doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Gücü-
müzü milletimizden alıyoruz, gücümüzü 
teşkilatımızdan alıyoruz, yarınlara umut-
la bakıyoruz. Durmak Yok, Yola Devam… 
Durmak Yok, Hizmete Devam… Sağolun, 
varolun, Allah’a emanet olun…



326

Recep Tayyip ERDOĞAN

Sevgili Malatyalılar, değerli kardeşle-
rim, sevgili yol arkadaşlarım… Hepiniz 
en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Yine sizler aracılılığıyla buradan tüm 
M a l a t ya’ ya ;  A kç a d a ğ ’ a ,  A ra p k i r ’ e , 
Arguvan’a, Battalgazi’ye, Darende’ye, 
Doğanşehir’e, Doğanyol’a, Hekimhan’a, 
Kale’ye, Kuluncak’a, Pütürge’ye, Yazıhan’a 

ve Yeşilyurt’a selamlarımı, sevgilerimi 
gönderiyorum. AK Parti Malatya İl Kong-
resi hayırlı olsun. Sözlerime başlarken, AK 
Parti teşkilatının bütün birimlerini, kadın 
kollarını, gençlik kollarını, İl ve ilçe teşki-
latı ile bütün mensuplarımızı, bize gönül 
veren bütün kardeşlerimizi, bütün yol 
arkadaşlarımızı yürekten selamlıyorum. 

AK Parti Il Kongresi

Malatya | 10 Mayıs 2009 
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Yine sözlerimin başında 29 Mart 2009 
seçimlerinde gösterdiğiniz vefa için bü-
tün Malatyalılara en kalbi teşekkürlerimi 
sunuyorum. Türkiye’nin adalet davasına, 
Türkiye’nin kalkınma davasına, AK siyase-
te verdiğiniz büyük destekten dolayı sizle-
re şükranlarımı iletiyorum 

Malatya’ya gelmekten, Malatya’nın hissiya-
tına ortak olmaktan büyük heyecan duyu-
yorum. Biliyorum ki, burada Seyyid Battal 
Gazi’nin, Emir Ömer’in, Niyazi Mısri’nin 
ruhaniyeti dipdiridir. Türkiye’nin kabu-
ğunu kıran merhum Turgut Özal’ın statü-
koyu büyük ölçüde değiştiren siyasetinde 
Malatya’nın hissesi büyüktür. Kendisini 
bir kez daha burada, kendi memleketinde 
rahmetle, minnetle anıyorum. 3 Kasım se-
çimlerinde, 28 Mart seçimlerinde, 22 Tem-
muz seçimlerinde olduğu gibi son seçimde 
de Malatya farkını hissettirdi. Bu asli 
özelliğini 29 Mart seçimlerinde Malatya 
bir kez daha ortaya koydu ve AK Parti’nin 
AK siyasetine en büyük desteği veren iller 
arasında ilk sıralardaki yerini korudu. 
İnanıyorum ki, bu kongre ile AK Parti 
Malatya’da daha çok güçlenecek, daha çok 
adalet, daha çok kalkınma ve daha çok ba-
rışa ve huzura öncülük edecektir. 

Sevgili Malatyalılar…

Şimdi, yeni bir sürecin, yeni bir atılımın, 
yeni bir koşunun başındayız. Bir büyük 
seçimi daha başarıyla geride bıraktık. Ge-
nel Kongre öncesi şimdi il kongrelerimizi 
yapıyoruz. Her gün kendimizi yeniliyor, 
her gün kendimizi tazeliyoruz. Ülke mese-
lelerini yeni baştan ele alıyor, değişim siya-

setine hız veriyoruz. Yaptıklarımızla yetin-
miyoruz, koşu bittikten sonra da koşmaya 
devam ediyoruz. Zira bu kadronun, bu teş-
kilatın bütün birimleri, bütün neferleri, 
bütün mensupları Büyük Türkiye idealine 
yürekten vurgundur. Türkiye’yi kuşatan, 
Türkiye’yi kucaklayan, bütün evrensel de-
ğerleri paylaşan, milletin hukukuna sahip 
çıkan bir partiyiz. Muhafazakar demokrat 
kimliğimizle 71 buçuk milyon vatanda-
şımızdan hiçbirini ötekinden ayırmadan 
milleti bir bütün olarak sarıp sarmalama-
yan bir siyasi hareketiz. Türkiye’nin bütün 
meseleleri meselemizdir, derdi derdimiz-
dir, davası davamızdır. 

Bakınız, bugün olup biten her şey milletin 
gözü önünde cereyan ediyor. Türkiye, şu 
günlerde son 30 yıllık 40 yıllık birikmiş 
meselelerinin hepsini bir arada konuşu-
yor. Sorunların birbiriyle ne kadar illiyet 
bağı içinde olduğunu, birbiriyle alakasız 
gibi görünen, birbirine çok uzak görünen 
sorunların hangi kirli ellerle kördüğüm 
haline geldiğini görüyorsunuz. Hiç me-
rak etmeyin, hiç endişeniz olmasın. 30 
yıl tartıştığımız, bütün kesimlerin, bütün 
çevrelerin mutabık kaldığı temel mesele-
leri bile hala tartışıyoruz ama çoğu gitti 
azı kaldı. Ferhat gibi aşkımız, sevdamız 
her gün biraz daha büyüyor. Yol aldıkça, 
düğümleri çözdükçe, milletimizin mede-
niyet yolculuğundan taviz vermedikçe, 
halkımıza hizmet ettikçe, adalet terazisin-
den gözümüzü ayırmadıkça, refahı yay-
gınlaştırdıkça, haksız rekabeti önledikçe 
Türkiye’nin yıldızı parlıyor. Önümüzdeki 
süreçte çok daha aydınlık günler gelecek. 
Yeter ki, milletçe bütünlüğümüzü bütün 
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dünyaya gösterelim. Yeter ki, güvene, is-
tikrara, adalete, büyük meşakkatlerle elde 
ettiğimiz kazanımlarımıza sahip çıkalım. 
Unutmayalım ki, Cumhuriyetimizin en 
büyük kazanımı demokrasimizdir. Adalet 
ve kalkınma davamızı, muasır medeniyet 
idealimizi ancak ve ancak demokrasiyle 
gerçekleştirebiliriz. 

Bakınız, bugün hala birileri çıkıp, millet 
iradesini, milletin seçme ve seçilme hak-
kını, milletin hür tercihini, benim aziz 
vatandaşlarımın oylarını tartışma konusu 
yapmak istiyor. Milletin seçimini, milletin 
AK Parti’ye olan teveccühünü hala içine 
sindiremeyenler, hazmedemeyenler var. 
Ben bunlara cevap verecek değilim. Aziz 
milletim vakti zamanı gelince zaten bunla-
ra en güzel cevabı veriyor…

Değerli kardeşlerim, sevgili Malatyalılar…

Şunu sizlere özellikle bir kez daha hatırlat-
mak istiyorum: Bizler, milletimizden ağır 
bir emanet devraldık. Son 4 seçimde mil-
letimiz bize mesuliyeti büyük bir emanet 
tevdi etti. Bu emanet, sadece bizlere oy ve-
renlerin değil, 71 buçuk milyon vatandaşı-
mızın her birinin emanetidir. Türkiye’nin 
her ilinde, her ilçesinde, her beldesinde ve 
köyündeki her bir vatandaşımıza adaletle 
yaklaşmak bizim boynumuzun borcu. Her 
bir kardeşimizin, aziz milletimizin her bir 
ferdinin kendisini emniyet içinde hisset-
mesi bizim en büyük sorumluluğumuz. 
Bizim, hiç kimsenin inancıyla, mezhebiy-
le, etnik kökeniyle, yaşam tarzıyla işimiz 
olmaz. Alevi kardeşimin hukuku da bizim 
omuzlarımızdadır, Sünni kardeşimin 

hukuku da. Kürt kardeşimin hukuku da 
bizim omuzlarımızdadır, Çerkez kardeşi-
min, Laz’ın, Abaza’nın, Boşnak’ın hukuku 
da. Ayrıştırmak, farklılaştırmak bizim si-
yasetimizde kendisine asla yer bulamadı, 
bundan sonra da bulamayacak. 

Bakınız, 29 Mart seçimlerini herkes 
doğru okumak, iyi anlamak, verilen me-
sajı iyi kavramak durumundadır. AK 
Parti, 29 Mart seçimlerinde bir kez daha 
Türkiye’nin sesi, Türkiye’nin yüreği, 
Türkiye’nin partisi olmuştur. 7 coğrafi 
bölgenin 7’sinde de AK Parti birinci parti 
olmuş, 81 vilayetimizin 62’si gür bir sesle 
AK Parti demiştir. Türkiye genelinde 2 bin 
947 birimden 1.459’u, yani yüzde 50’den 
fazlası AK Parti demiş, AK Parti’yi tercih 
etmiştir. Bu bizi şımartmıyor, bu bizi kibir-
lendirmiyor, bu bizi rehavete sevketmiyor. 
Tam tersine, sorumluluğumuzun ne kadar 
büyük, yükümüzün ne kadar ağır olduğu-
nu görüyor ve bu hassasiyetle yolumuza 
devam ediyoruz. Seçimler sonrasında nasıl 
ayrımcı ve ayrıştırıcı bir dil kullandıklarını 
gördünüz. “Sahiller kırmızı oldu” dediler, 
şehirlere kale gözüyle bakıp, “kaleler düş-
medi” dediler, “Başbakan Antalya’ya bir 
daha gitmez” dediler. Ben bugüne kadar 
81 vilayetimizin tamamına defalarca git-
tim. 81 vilayetimizin tamamında, belediye 
yatırımlarını, hükümetimizin yatırımla-
rını açtım, bu yatırımları o şehirlerimize 
kazandırdım. Hakkari’ye, Diyarbakır’a, 
Edirne’ye, İzmir’e defalarca gittim…

Ama buradan ben onlara sesleniyorum. 
Bakın ben 81 vilayetin 81’inde varım. Ben 
780 bin kilometre karenin her zerresinde 
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varım. Siz Diyarbakır’a gelin, siz Ağrı’ya, 
Kars’a, Iğdır’a gelin. Siz Aydın’a, Hatay’a, 
Samsun’a, Yozgat’a, Çankırı’ya gelin. Bir 
kere de siz şu Malatya’ya gelin. Şu Malat-
yalı kardeşimin halini hatırını bir kere de 
siz sorun. Biz tüm Türkiye’ye konuşuyo-
ruz, tüm Türkiye’ye sesleniyoruz, gelin, 
siz de bütün Türkiye’ye konuşun, bütün 
Türkiye’ye seslenin. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Malatyalılar…

Bizim ufkumuz son derece geniş… Biz viz-
yonumuz son derece büyük…Bizzat ben, 
bakan arkadaşlarım, milletvekili arka-
daşlarım, teşkilatımızın tüm mensupları, 
daha büyük bir Türkiye, daha güçlü bir 
Türkiye, daha huzurlu, daha güvenli bir 
Türkiye hayaliyle gece gündüz çalışıyor, 
çabalıyoruz. Geçen hafta, önceki hafta, 
daha önceki hafta birçok önemli açılışı 
gerçekleştirdik. İstanbul’da, dikkat ediniz, 
çöp gazından elektrik üreten bir tesisin 
açılışını yaptım. Dün Çatalca’da, özel sek-
törümüz tarafından yapılan, rüzgardan 
elektrik üreten santralin açılışın yaptım. 

Özellikle, açılışlarını bizzat yaptığım iki 
önemli hizmeti burada sizlerle paylaşmak 
istiyorum: Bakınız, dünyadaki büyük dev-
letler, kurdukları enstitüler yoluyla dünya 
genelinde kendilerini anlatıyor, kendi 
dillerini öğretiyor, kendi kültürlerini akta-
rıyorlar. 

İ s p a n y a ’ n ı n  C e r v a n t e s  E n s t i t ü -
sü ,  Almanya’nın Goethe Enstitüsü , 
İngiltere’nin British Council’ı bunlardan 
yalnızca birkaçı. Her gittiğimiz ülkede 

bunlarla karşılaştık, yıllar boyunca bu 
kurumlara gıpta ile baktık. Türkiye’nin 
köklü bir tarihi, yüksek bir medeniyeti, 
zengin bir kültürü, yüz milyonlarca kişi ta-
rafından konuşulan bir dili var, ama neden 
böyle bir kurumu yok diye yıllarca hayıf-
landık. Daha fazla vakit kaybedemeyiz de-
dik ve 2007 yılında ilgili yasayı çıkararak 
Yunus Emre Enstitüsü’nü kurduk. Perşem-
be günü de bir törenle bu vakfımız resmi 
olarak açıldı ve çalışmalarına başladı. 

Ş imdi ,  Suriye’de ,  Bosna-Hersek ’ te , 
Almanya’da ve daha birçok ülkede bu vakıf 
aracılığıyla Türkçe öğretecek, Türkiye’nin 
kültürünü, zengin mirasını dünyaya ta-
nıtacağız. Büyük devletlere yaraşır şekil-
de artık Yunus Emre Vakfı’yla dünyaya 
kendimizi anlatacağız. Heyecan verici bir 
diğer hizmetimizi de Cuma akşamı devre-
ye aldık. TRT biliyorsunuz son dönemde 
büyük atılımlar gerçekleştirdi. TRT Çocuk, 
TRT 6 ve TRT AVAZ ismiyle yeni kanallar 
açıldı. Cuma akşamı da TRT TÜRK adında 
yeni bir kanalımız, Türkçe uluslararası 
haber kanalı olarak yayına başladı. Artık 
Avustralya’daki vatandaşlarımız, Orta 
Asya’daki soydaşlarımız, Balkanlardaki 
akrabalarımız, Avrupa’daki işçilerimiz, 
Afrika’da, Orta Doğu’daki kardeşlerimiz 
Türkçe üzerinden birbirleriyle hasret 
giderecekler. Saraybosna Bağdat’tan, Ka-
hire Kudüs’ten, Addis Ababa Bişkek’ten, 
Pekin Şututgart’tan ve tüm bu şehirler 
İstanbul’dan güzel Türkçemiz vasıtasıyla, 
TRT TÜRK aracılığıyla haberdar olacaklar. 
İşte bizim ufkumuz bu… Bizim vizyonu-
muz bu… Biz büyük düşünüyor, büyük 
hayaller kuruyor, büyük hedefler belirliyor 
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ve bu hedeflere ulaşmak için de hep birlik-
te gece gündüz gayret sarfediyoruz. 

Dikkat edin, eğer Ankara’daki siyasete, 
Ankara’daki sonu gelmez tartışmalara 
takılıp kalsak, Ankara’daki kısır mesele-
lerin içinde kaybolsak, bu dev hizmetleri, 
bu devasa başarıları elde edemeyiz. Bizim 
gündemimiz farklı, Ankara’nın gündemi 
farklı. Bizi dışarıdan bakan atamak nokta-
sında itham edenler, merhum Gün Sazak’ı, 
Amerika’dan transfer ettikleri Kemal 
Derviş’i bile hatırlayamayacak kadar siyasi 
tarih bilgisinden yoksunlar. “Bu seçimde 
hükümetin yarısı gitti” diye meydanlara 
koşanlar, her seçimi kaybetmelerine rağ-
men, on yıllardır partilerini başarısızlığa 
mahkum etmelerine rağmen koltuklarını 
terk etmeyecek kadar özeleştiriden yok-
sunlar. Kusura bakmasınlar… Biz bu tarz 
siyasetin içinde yokuz, biz bu kısır tartış-
maların içinde asla yokuz ve olmayacağız. 
Türkiye bizden hizmet bekliyor, Malatya 
bizden hizmet bekliyor, Malatya gibi 81 
vilayetimiz bizden eser bekliyor. Biz, her 
dem tazelenerek, her dem güçlenerek, ken-
dimizi yenileyerek, muhasebemizi yapa-
rak, vakar içinde, tevazu içinde, samimiyet 
içinde hizmet üretmeye devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim, sevgili yol arkadaşla-
rım…

Malatya için 6.5 yılda çok önemli hizmet-
ler yaptık. Bunların ayrıntısına girme-
yeceğim, ancak birkaç kalemi de burada 
hatırlatmak istiyorum. Eğitim noktasında 
Malatya’da 6.5 yılda 1.543 dersliğin yapı-
mını tamamladık, okullarımıza 6 bin 356 

adet bilgisayar gönderdik. İnönü Üniversi-
temizin bünyesinde Güzel Sanatlar Fakül-
tesi ile Devlet Konservatuarı hizmete girdi. 
Yüksek öğretimde bu yılın yatırım prog-
ramında yer alan 1.000 kapasiteli öğrenci 
yurdumuzu bir yıl içinde tamamlayarak 
hizmete açmayı planlıyoruz. Malatya’da 
hükümetlerimiz döneminde sağlık hiz-
metleri için 55 milyon TL harcama yaptık. 
75 yataklı Darende Hulusi Efendi Devlet 
Hastanesi, 10 yataklı Yazıhan Entegre İlçe 
Hastanesi ve 17 sağlık ocağını tamamla-
dık. Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’nin 
temelini bu yıl atıyoruz. 2002’de 9 adet 
112 acil ambulansımız vardı, bugün ise 
27 adet var. Diyaliz cihaz sayısı 11 iken 
bugün 55 adet diyaliz cihazımız var. TOKİ 
aracılığıyla Malatya’da 3 bin 36 konutun 
yapımına başladık. 2 bin 937 konutu ta-
mamladık, 99 konutun yapımına devam 
ediyoruz. Bütün projelerimizi tamamla-
dığımızda Malatya’da toplam 12 bin 992 
konut yapmış olacağız. 2002 yılına kadar 
Malatya’da sadece 38 kilometre bölünmüş 
yol yapılmıştı, biz ise tam 159 kilometre 
daha bölünmüş yol yaptık. Yani Cumhu-
riyet tarihinde yapılan bölünmüş yolun 
4 katından fazlasını 6.5 yılda yaptık. Ma-
latya–Adıyaman arası mesafeyi 185 kilo-
metreden 111 kilometreye düşürmek için 
gerekli çalışmalara devam ediyoruz. 

Sevgili Malatyalılar…

Biliyorum ki, Malatya’nın can damarı ka-
yısıdır. Ve biliyorum ki, Malatya’nın kalbi 
Şıra Bazarı’nda atar. Kayısının dünyadaki 
başkenti olan Malatya’da inşallah bu sene 
de bereketli bir rekolte bekliyoruz. Kayısı 
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üreticileri ile kayısı ihracatçılarının sorun-
larını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
gündemine getiren milletvekillerinin araş-
tırma önergesi gündemimizdedir. Malatya 
kayısısı bütün dünya pazarlarında yalnız 
Malatya’nın değil Türkiye’nin yüz akıdır. 
Dünya, kayısı üretiminin yüzde 85’ini 
karşılayan Malatya kayısısının bir dünya 
markası olması gerekiyor. Bunun için eli-
mizden geleni yapacağız. Evet, dünya pi-
yasalarındaki fiyatı ile iç piyasadaki kayısı 
fiyatı Malatya’nın, altın sarısı kayısısını iyi 
değerlendiremediğini gösteriyor. Malatya 
kayısısının dünya pazarlarında hak ettiği 
yeri bulabilmesi için geleneksel üretim 
ve satış modellerini modern pazarlama 
teknikleriyle buluşturmak zorundayız. 
Bunun için yeni kurumsal yapılara ihtiyaç 
olduğunu siz Malatyalılar çok daha iyi 
biliyorsunuz. Kuşkusuz burada özel sek-
törümüze büyük sorumluluk düşüyor. Biz 
de KOSGEB ile işletmecilere teşvik yasala-
rında sağlayacağımız kolaylıklarla destek 
vereceğiz. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Malatyalılar…

Ben teşkilatıma güveniyorum. Ben, Ma-
latya İl Teşkilatıma yürekten inanıyorum. 
Biz, teşkilat olarak, millete hizmet nokta-
sında kendimizle yarışıyoruz, kendimizle 
rekabet ediyoruz, kendi kırdığımız rekor-
ları aşmaya, kendi koyduğumuz çıtayı 
daha yükseklere taşımaya gayret ediyoruz. 
Biz, teşkilat olarak kendi içimizde hayırda 
yarışıyoruz. Bu hizmet yolculuğunda, du-
ranlar, dengelerini kaybeder ve düşerler. 
O kadar hızlıyız ki, trenden bir kez inenler, 
bir daha o trene yetişemezler. İşte onun 

için, küskünlüğe, kırgınlığa, husumete, gö-
nül koymaya vaktimiz de yok, hakkımız da 
yok. Sizler, bugüne kadar bizi mahcup et-
mediniz, bundan sonra da etmeyeceğinizi 
biliyorum. Emeği geçen tüm arkadaşları-
mı kutluyorum, yeniden görev almayacak, 
alamayacak arkadaşlarıma teşekkür edi-
yor; yeni göreve başlayacak arkadaşlarıma 
başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. 
Allah yar ve yardımcınız olsun. Birlik 
içinde, beraberlik içinde, bütünlük içinde, 
kardeşliğimizi, dostluğumuzu, dayanışma 
ruhunu yücelterek, AK yarınlara doğru 
emin adımlarla ilerliyoruz. Gücümüzü 
milletimizden alıyoruz, gücümüzü teşkila-
tımızdan alıyoruz, yarınlara umutla bakı-
yoruz. Durmak Yok, Yola Devam… Durmak 
Yok, Hizmete Devam… Sağolun, varolun, 
Allah’a emanet olun…
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Sevgili Bursalılar, sevgili kardeşlerim, değerli 
yol arkadaşlarım… Sizleri en kalbi duygular-
la, sevgiyle, muhabbetle selamlıyor; AK Parti 
Bursa 3. Olağan İl Kongremizin hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Yine sizler aracılı-
lığıyla buradan tüm Bursa’ya; Büyükorhan’a, 
Gemlik’e, Gürsu’ya, Harmancık’a, İnegöl’e, 
İznik’e, Karacabey’e, Keles’e, Kestel’e, 

Mudanya’ya, Mustafa Kemalpaşa’ya, 
Nilüfer ’e, Orhaneli’ne, Orhangazi’ye, 
Osmangazi’ye, Yıldırım’a, Yenişehir’e selam-
larımı, sevgilerimi gönderiyorum. 

Bursa, 29 Mart seçimlerinde bir kez daha 
AK Parti dedi. Bursa bir kez daha bizi bağ-
rına bastı. Buradan, huzurlarınızda tüm 

AK Parti Il Kongresi

Bursa | 17 Mayıs 2009 
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Bursa’ya bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Bu başarının elde edilmesine destek ve-
ren, katkı veren, emek veren, hayır duasını 
eksik etmeyen tüm kardeşlerime teşekkür 
ediyorum. Bursa’nın emanetini bugüne 
kadar onurla, şerefle, gururla omuzları-
mızda taşıdık. Bundan sonra da aynı şekil-
de bu emaneti taşımaya devam edeceğiz. 
Bursa’yı 6.5 yılda çok farklı bir yere, çok 
farklı bir konuma taşıdık; bundan sonra da 
hep birlikte, el ele, omuz omuza Bursa’yı 
imar etmeye, inşa etmeye devam edeceğiz. 

Millete hizmette asla ve asla yorgunluk 
yoktur. Biz her an kendimizi yeniliyor, her 
an tazeleniyor, heyecanımızı sürekli diri 
tutarak hizmet aşkıyla yolumuzda karar-
lılıkla devam ediyoruz. Sizin bu coşkunuz, 
bu heyecanınız sayesinde, bu ülke makus 
talihini yenmeyi başardı. Sizin umut dolu 
yürekleriniz sayesinde bu ülke karamsar-
lığı aştı, kördüğümü çözdü, içine saplanıp 
kaldığı bataklıktan kurtuldu. Sizin çabala-
rınız Türkiye’de demokrasinin, hukukun, 
güvenin, istikrarın, refahın, adaletin, kal-
kınmanın yolunu aydınlattı, milletimizin 
ufkunu açan bir altın anahtar rolü gördü. 
Nereden geldiğimizi, AK Parti olarak 
Türkiye’ye hangi şartlarda devraldığımızı, 
6.5 senede ülkemizi nerelere getirdiğimizi 
hiçbir zaman unutmayacağız. AK Parti’nin 
Türkiye’nin meselelerine nasıl çözüm üret-
tiğini, Türkiye’nin çözülemez denilen so-
runlarını nasıl çözüm yoluna koyduğunu 
her zaman hatırımızda tutacağız. 

Bakınız burası son derece önemli: Teşkila-
tımızın her bir mensubu, bu harekete gö-
nül vermiş her bir arkadaşım, AK Parti’nin 

Türkiye’ye kazandırdıklarını kapı kapı 
dolaşarak herkese, her bir ferde anlatmak 
durumundadır. Hafıza-i beşer, nisyan ile 
maluldür. Türkiye’nin 6.5 yıl önce hangi 
şartlar içinde olduğu unutulmuş olabilir. 
Sadece 6.5 yıl öncesi değil, Türkiye’nin son 
on yılları unutulmuş olabilir. Türkiye’nin 
yerinde saydığı, sorunlarını ertelediği, 
meselelerinin üzerini örttüğü dönemler 
unutulmuş olabilir. O dönemlerle bugünü 
kıyaslamak, Türkiye’nin hangi mesafeleri 
katettiğini, kendisine nasıl yeni yollar aç-
tığını anlatmak zorundayız. Türkiye’nin 
yeni vizyonunu, yeni imajını, küresel öl-
çekte ulaştığı seviyeleri, bıkmadan, usan-
madan halkımıza aktarmak zorundayız. 
Abartmadan, üzerine hiçbir şey ekleme-
den, ne bir eksik, ne bir fazla, olanı biteni 
tüm samimiyetimizle milletimizle paylaş-
mak zorundayız. 

Şuraya dikkat ediniz; iktidara geldiğimiz 
günden itibaren, hukuku ve demokrasiyi 
kendimize yegane kriter olarak belirledik. 
Türkiye, hukuk üzerinde, demokrasi üze-
rinde büyüyecek, bu şekilde muasır mede-
niyetler seviyesine ulaşacak dedik. Bizden 
öncekilerin yaptığı gibi, hukuksuzluğa göz 
yumamayız dedik ve göz yummadık. Biz-
den öncekilerin yaptığı gibi, demokrasiye 
yönelik tehditler karşısında başımızı öne 
eğmeyiz dedik ve hamdolsun eğmedik. 
Milletimizden aldığımız yetkiyi, yine mil-
letimiz için kullanmaktan asla tereddüt 
etmedik, bu noktada asla cesaret eksikliği 
göstermedik. Elimizi taşın altına koyma-
mız gerekiyordu, koyduk. Yıllardır ihmal 
edilen reformları yapmamız gerekiyordu, 
kararlılıkla yaptık, yapıyoruz. Türkiye’nin 
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ihtiyaç duyduğu açılımlar vardı, cesaretle 
bu açılımları yaptık, yapıyoruz. 2002 so-
nunda iktidara geldik, sadece 2 sene içinde 
gerekli kriterleri, Kopenhag Kriterleri’ni 
sağladık ve 2004 sonunda Avrupa Birliği 
ile katılım müzakerelerine başlama kararı-
nı aldırdık. 2005 yılında da müzakerelere 
başladık. 

Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri res-
mi bir ziyaret için beraberimdeki heyetle 
birlikte Polonya’daydık. Orada da ifade et-
tim: Biz, Türkiye olarak, Avrupa Birliği ka-
tılım sürecinde üzerimize düşeni hakkıyla, 
layıkıyla yerine getiriyoruz. Türkiye’nin 
standartlarını yükseltmek, Türkiye’de 
hayat şartlarını çok daha iyi seviyelere 
taşımak için reformları belirlediğimiz tak-
vim çerçevesinde yerine getiriyoruz. Ama, 
aynı samimiyeti, aynı kararlılığı Avrupa 
Birliği tarafında, özellikle bazı üye ülke-
lerde maalesef göremiyoruz. Şimdi, önü-
müzdeki dönemde Avrupa Parlamentosu 
seçimleri var, bakıyorsunuz, bazı Avrupa 
ülkelerinin liderleri bu seçimler vesilesiyle 
yine Türkiye’yi dillerine doladılar. Sayın 
Merkel, Sayın Sarkozy, üst üste yaptıkları 
açıklamalarla bir kez daha Türkiye’nin 
adaylığını tartışma konusu yapmak, Türki-
ye üzerinden istismar faaliyeti gerçekleş-
tirmek istiyorlar…

Değerli kardeşlerim… 

Biz, AK Parti olarak Türkiye’de siyasete 
seviye kazandırdık, üslup kazandırdık, 
siyasetin yitirdiği güven katsayısı biz yük-
selttik. Ama şimdi, üyesi olmak için gayret 
sarfettiğimiz Avrupa’da siyasetin düzey 

kaybediyor olmasını da şaşkınlıkla izliyo-
ruz. Yapılan açıklamalar son derece talih-
siz açıklamalar, dürüstlükten ve düzeyden 
maalesef uzak açıklamalar. Türkiye’nin 
Avrupa’da iç politika malzemesi yapılma-
sını kaygıyla izliyoruz ve buna derhal son 
verilmesini arzu ediyoruz. 

Bir başka yapay sıkıntıyı biliyorsunuz, 
Türkiye Azerbaycan ilişkilerinde yaşadık. 
Yalan haberler üzerinden iki kardeş ül-
kenin ilişkilerini bozmak istediler. Buna, 
Azerbaycan’da olduğu gibi, Türkiye’de 
de kananlar oldu, yalan haber üzerinden 
politika ve eleştiri üretenler oldu. Salı ve 
Çarşamba günü gittim, Azerbaycan’daki 
kardeşlerimi ziyaret ettim, Azerbaycan 
Milli Meclisi’nde parlamenterlere hitap 
ettim. Dış politikada, hiçbir ülke arasında 
“kardeşlik” tabiri olmadığı halde, Azerbay-
can-Türkiye ilişkileri tamamen kardeşlik 
esasına dayanıyor. Bunun yanında son de-
rece güçlü diplomatik, siyasi ve ticari ilişki-
lerimiz var. Türkiye-Azerbaycan arasındaki 
ikili ticaret hacmi 2008 sonu itibariyle 2 
milyar doları aştı. Azerbaycan’ın petrol dışı 
sektörlerine yatırımlarımız 3 milyar dolar 
seviyesine ulaştı; Türkiye, Azerbaycan’ın 
petrol dışı sektörlerinde en büyük yatırımcı 
konumuna geldi. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol 
Boru Hattı Projesi’ni bu dönemde hayata 
geçirdik. Bakü-Tiflis- Erzurum Doğal Gaz 
Boru Hattı projesini de yine bu dönemde 
gerçekleştirdik. Yine Bakü-Tiflis-Kars De-
miryolu projesiyle, tarihi “İpek Yolu”nun 
canlandırılmasını hedefliyoruz. 

Bizi birbirimize düşürmek isteyenler, 
hükümetimizi töhmet altında bırakmak 
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isteyenler, spekülatif ve yalan haberler 
üzerinden kardeşliğimizi gölgelemeye 
çalışanlar hiç boşuna uğraşmasınlar. AK 
Parti dış politikada bugüne kadar düşman 
değil, dost üreten bir politika izlemiştir. 
Azerbaycan ile Türkiye’nin yakınlığını, 
iki ülkenin kader birliğini kimsenin, ama 
kimsenin tartışma konusu yapmasına izin 
veremeyiz. Uluslararası camiada birbiri-
nin hukukunu korumak ülkelerimizin en 
büyük hedefidir. Tarihi yürüyüşümüzü, 
birbirimizin hukukunu koruyarak, evren-
sel değerlerle bütünleşerek sürdürece-
ğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu 
ilişki giderek daha da güçlenecek, daha da 
derinleşecektir. Türkiye’nin Yukarı Kara-
bağ konusundaki politikası açık ve nettir, 
politikalarımızda bu güne kadar asla bir 
sapma olmamıştır. Biz, Yukarı Karabağ so-
rununun Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü 
içinde barışçı yollardan çözülmesi gerek-
tiğini savunuyoruz ve savunmaya devam 
edeceğiz. Yukarı Karabağ bağlamında bir 
ilerleme sağlanamadığı takdirde Güney 
Kafkasya’da barış ve istikrarın sağlanma-
sı da mümkün değildir. Diğer yandan, 
çözümsüzlük hiç kimsenin menfaatine 
değildir. Biz, Ermenistan ile aramızdaki 
sorunların çözümü için müzakereler sür-
dürürken işte bu düşünceden hareket et-
tik. Bu süreçte sadece Türkiye-Ermenistan 
arasındaki ilişkilerin düzeltilmesini değil, 
Azerbaycan ile birlikte tüm bölgenin barış, 
istikrar ve refahına katkıda bulunmayı 
amaçladık. 

Değerli kardeşlerim, sevgili yol arkadaşla-
rım, sevgili Bursalılar…

Şunu artık herkesin çok iyi anlamasını 
istiyor, arzuluyorum: Türkiye artık sıra-
dan bir ülke değildir, Türkiye, ülkelerden 
bir ülke değildir. Türkiye dış politikası 
belirlenen bir ülke değil, küresel politika 
belirleyen, küresel politika üreten ve bu 
politikaları sıkı sıkıya takip eden bir ülke-
dir. Ne istismar siyaseti, ne yalan haberler 
üzerinden üretilen politikalar, Türkiye’nin 
dış politikasında eğilmeye, bükülmeye se-
bep olamaz. Biz, öncelikle kendimiz için, 
kendi ülkemiz, kendi milletimiz için yarar-
lı olan neyse, onun siyasetini güderiz. Bu-
nun ardından da, bölgemiz için, dünyamız 
için faydalı olan neyse, onu savunuruz. 
Bunu yaparken de, ilkelerimizden, barış 
ilkemizden, istikrar ilkemizden, huzur 
ilkemizden taviz vermeyiz. Her zaman 
mazlumların yanında olduk, mazlumlarla 
dayanışmaya devam edeceğiz. Her zaman 
haklının yanında olduk, hakkın yanında 
olmaya devam edeceğiz. 

Bakınız, şu anda Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi’nin geçici üyesi olarak 
Türkiye küresel barışa hizmet ediyor. 
Medeniyetler İttifakı’nı, İspanya ile bir-
likte başlatmıştık. Bu girişim dünyadan 
çok büyük bir ilgi gördü, birçok devlet 
ve uluslararası kuruluş dostlar grubuna 
katıldı. Bu girişim çığ gibi büyüyerek de-
vam ediyor. Kaf kasya’da, Balkanlar’da, 
Orta Doğu’da barış için girişimlerde bulu-
nuyoruz. Afganistan Pakistan, Gürcistan 
Rusya, Ermenistan Azerbaycan, Suriye 
İsrail, Filistin İsrail arasında barış görüş-
melerine, diyalog çabalarına Türkiye katkı 
sağlıyor, zemin hazırlıyor. İşte Türkiye’nin 
bu yeni yüzünü, bu yeni sorumluluklarını, 
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yeni kulvarını, yeni imajını tüm Bursa’ya, 
Bursa’yla birlikte tüm Türkiye’ye tek tek 
anlatmamız gerekiyor. Türkiye’nin artık 
büyük bir ülke olduğunu, büyük düşünen 
ve yarınlara ilişkin büyük hedefleri olan 
bir ülke olduğunu anlatmamız gerekiyor. 
30 yıl, 40 yıl, 50 yıldır tartıştığımız mese-
leleri, Allah korusun, bir 50 yıl daha tartış-
mak istemiyoruz. 

Türkiye’nin epeyce vaktini heba ettiler… 
Türkiye’nin kalkınma iradesini, atılım 
şevkini bu tartışmalarla sekteye uğrattılar. 
Bir 50 yıl daha Türkiye kaybetmesin, Tür-
kiye vaktini, enerjisini, içi boş tartışmalara 
feda etmesin. Afyon İl Kongremizde de 
ifade ettim. Herkesi tarihi bir sorumluluk 
düşüyor. Türkiye’nin kronik meselelerini 
aşmak noktasında herkesin elini taşın 
altına koyması gerekiyor. Siyaset, her me-
sele karşısında yıkılmaz duvarlar örmek, 
sarsılmaz bir direnç oluşturmak olamaz. 
Siyaset, çözümsüzlüğü bir çözümmüş gibi 
millete güya yutturma sanatı da olamaz. 
Milletimiz adına, ülkemiz adına atılan her 
türlü adımı eleştirerek, statükoyu değiştir-
meye yönelik her türlü girişime önyargıyla 
saldırarak da siyaset üretilmez. 

Kıbrıs konusunda çözümsüzlüğün çözüm 
olmadığını söyledik, pro-aktif politika 
içinde olduk… Kıbrıs’ı satıyorlar dedi-
ler. Ermenistan’la görüşmelere başladık. 
Azerbaycan’la paylaştığımız hassasiyetler 
bırakılıyor dediler. Şu anda Suriye ile ara-
mızdaki mayınları temizlemenin gayreti 
içindeyiz, bundan da rahatsız oluyorlar. 
Avrupa Birliği’ne karşılar. Gazze ile daya-
nışmamıza karşılar. Afrika ile işbirliğine 

karşılar. Türk dünyası ile sıcak ilişkilere 
karşılar. Balkanlarla dostluğumuza kar-
şılar. ABD ile ilişkilerimize karşılar.“Yeni 
Anayasa” diyoruz, ağızlarını ilk açtıkların-
da “karşıyız” diyorlar. “Terörle mücadele” 
diyoruz, “Türkiye’nin huzuru, istikrarı” 
diyoruz, ağza alınmayacak kelimelerle, 
üzülerek ifade ediyorum, “hıyanet” keli-
mesini dahi telaffuz ederek karşı çıkıyor-
lar. Allah aşkına, bu mudur muhalefet? 
Muhalefet etmek bu mudur? Muhalefet 
partisi olmak bu mudur? Türkiye’nin kro-
nik meselelerinden beslenen bir muhale-
fet anlayışı olur mu? Çözümsüzlük üzerine 
kurulu muhalefet anlayışı olur mu? Proje 
üretmeyeceksin, çözüm üretmeyeceksin, 
Türkiye’nin meselelerine hiçbir öneri 
getirmeyeceksin. Ortaya konulan her 
öneriyi, her tartışmayı, daha başlamadan 
ön yargıyla kestirip atacaksan? Buradan 
Türkiye’ye bir fayda sağlanır mı? 

Bakın, buradan, Bursa’dan bir kez daha 
çağrıda bulunuyorum. Siyasetin tüm 
aktörlerini, sivil toplum örgütlerini, aka-
demisyenleri, yazarları, Türkiye’nin bu 
kronik meselelerini akılla, sağduyu ile, so-
ğukkanlılıkla tartışmaya davet ediyorum. 
Ortak akılla, aklıselimle bu meselelerin 
üzerine gidelim. Mutabakat zemininde, 
uzlaşı zemininde, konuşarak, diyalogla, 
birbirimizi anlamaya çalışarak ortak so-
nuçlara varalım. Şimdiden söylüyorum: 
İstismar siyasetine sarılanlar, milletimizin 
duygularını kendi politik çıkarları için kul-
lanmaya kalkışanlar, bugün de, gelecekte 
de kaybetmeye mahkumdur. Bu tarihi 
fırsatları değerlendirmeyenler, milletin 
nazarında, tarihin nazarında mahkum 
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olurlar. Bizim hiç bir kompleksimiz yok, 
hiçbir çekincemiz, ön yargımız yok. Artık, 
Türkiye’nin ilerlemesi önünde ciddi bir 
engel olan hangi mesele varsa onları çözü-
me bağlayalım ve yürüyüşümüze devam 
edelim. 

Değerli kardeşlerim… 

Hepiniz biliyorsunuz. Küresel bir finans 
krizini içinden geçiyoruz. Sanayinin şeh-
ri, ticaretin şehri, üretimin, istihdamın ve 
ihracatın şehri Bursa, az ya da çok bu kri-
zin etkilerini hissediyor. Bursalı kardeş-
lerimin şu hususu da çok iyi bilmelerini 
özellikle rica ediyorum: Hükümet olarak, 
bu küresel kriz karşısında, altını çizerek 
ifade ediyorum, dünyaya örnek olacak 
kararlı bir duruş sergiledik. ABD Dışişleri 
Bakanı dahi geldi ve Türkiye’nin kriz kar-
şısındaki duruşunu takdirle izlediklerini 
ifade etti. Hiçbir şeyi kendi haline bırak-
madık, hiçbir göstergeyi kendi akışına 
terk etmedik. Her türlü gelişmeye an be 
an izledik ve gereken tedbirleri aldık. 
Şimdi son günlerde artık iyi haberler de 
almaya başladık: Sanayi Üretimi pozitife 
geçti, kapasite kullanım oranları artmaya 
başladı. Enflasyon tarihi seviyeye, yüzde 6 
oranına kadar geriledi, cari açık geriledi, 
borçlanma faizleri yüzde 11 gibi tarihi bir 
seviyeye düştü, Merkez Bankası faiz oran-
larını yüzde 9.25’e kadar çekti. Bankala-
rın kullandırdığı kredilerde hareketlilik 
başladı, henüz istediğimiz seviyelerde 
olmasa da, artık bankalar da ellerini taşın 
altına koymaya başladılar. Büyümede, ilk 
çeyrek olumsuz seyretse de, artık ikinci 
çeyrekten itibaren düzelme bekliyoruz. 

Tüm bu ve buna benzer sevindirici geliş-
meler inşallah devam edecek. 

Türkiye, diğer ülkelere oranla bu krizi 
asgari etkiyle atlatacak ve geleceğe daha 
güvenle bakacak. Ben, tüm Türkiye’de 
olduğu gibi Bursa’daki işletmelerimizin 
de morallerini bozmadan, morallerini 
bozmaya çalışan felaket tellallarına kulak 
asmadan, cesur şekilde yatırımlarına, üre-
timlerine, özellikle de istihdama devam 
etmelerini tavsiye ediyorum. İşverenleri-
mizle, sanayicilerle, girişimcilerle, çalışan 
kesimin temsilcileriyle sık sık bir araya ge-
liyoruz, yapılanları konuşuyor, yapılacak-
lar konusunda önerilerini alıyoruz. Tam 
bir uyum içinde, istişareyle, müzakereyle, 
görüşerek, danışarak süreci kararlı bir şe-
kilde götürüyoruz. Bursa bize güveniyor, 
Türkiye bize güveniyor… Biz de bu güveni 
sarsmamak için dikkat içinde, hassasiyet 
içinde süreci yönetiyoruz. 

Değerli Bursalılar…

Bursa’da 6.5 yılda gerek Hükümet olarak, 
gerek belediyeler olarak büyük işler başar-
dık. Şimdi yeni dönemde de, belediye baş-
kanlarımız aşkla şevkle hizmet üretecek, 
hem il merkezini, hem de ilçelerimizi, çok 
farklı birer yaşam merkezine dönüştür-
mek için projelerini hayata geçirecekler. 

Eğitim alanında, 6.5 yılda 3 bin 787 ders-
liğin yapımını tamamladık, okullarımıza 
7 bin 467 adet bilgisayar gönderdik. Bursa 
Uludağ Üniversitemiz bünyesinde 2 fakül-
te, 1 meslek yüksek okulu, 5 araştırma ve 
uygulama merkezi ile Uludağ Teknoloji 
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ve Geliştirme Bölgesi hizmete girdi. Sağlık 
hizmetleri için 261 milyon TL harcama 
yaptık. Yapımına bizden önce başlanan 
250 yataklı Nilüfer Çocuk Hastanesi, Mus-
tafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi ek binası 
ve Osmangazi Hürriyet Semt Polikliniği’ni 
dönemimizde tamamladık, hizmete açtık. 
50 Yataklı Gemlik Devlet Hastanesi ek 
binası, 62 Yataklı Yenişehir Devlet Hasta-
nesi ek binası, 60 Yataklı Bozkaya Spastik 
Çocuk Hastanesi ek binası, 17 Yataklı Or-
hangazi Devlet Hastanesi ek binası, Mer-
kez Devlet Hastanesi ek binası, 30 Yataklı 
Amatem binası, Merkez 78 ünitlik Ağız Diş 
Sağlığı Merkezi, 1 Adet 112 Komuta Kont-
rol Merkezi ve 25 adet sağlık ocağının ya-
pımına biz başladık, süratle tamamladık, 
hizmete açtık. Ayrıca, inşaatları süratle de-
vam eden 600 yataklı Şevket Yılmaz Devlet 
Hastanesi’ni önümüzdeki aylarda, 200 
yataklı Dörtçelik Ruh Sağlığı Hastalıkları 
Hastanesi’ni bu sene içinde tamamlamayı 
planlıyoruz. 

TOKİ aracılığıyla Bursa’da bugüne kadar 
12 bin 309 konut uygulaması başlattık. 
7 bin 742 konutu tamamladık, 4 bin 573 
konutun inşaatına devam ediyoruz. Bütün 
projelerimizi tamamladığımızda Bursa’da 
toplam 17 bin 640 konut yapmış olacağız. 
2002 yılına kadar Bursa’da sadece 193 
kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz ise 
tam 195 kilometre daha bölünmüş yol yap-
tık. Yani Cumhuriyet tarihinde yapılan yol 
kadar sadece 6.5 yılda yaptık. Bursa Çevre 
Yolu’nu hizmete açarak trafiği önemli 
oranda rahatlattık. Bursa–Uludağ yolunu 
da bitirerek vatandaşlarımıza konforlu bir 
yolculuk imkanını sağlayacağız. 

Bursa’ya kazandırdıklarımız ortada. 
Bursa’yı nereden alıp nereye getirdiği-
miz ortada. Eğitim yatırımlarıyla, sağlık 
yatırımlarıyla, tarım, enerji, ulaştırma 
yatırımlarıyla Bursa’yı nasıl değiştirdiği-
miz ortada. Raylı sistemi Bursa’ya kazan-
dırdık, yollar, barajlar yaptık, Yenişehir 
Havalanı’ndan seferleri başlattık, hızlı feri-
botu Bursa’ya kazandırdık. Yaptıklarımızı 
tek tek anlatmakla bitmiyor… İnşallah çok 
daha fazlasını yapacak, Bursa’ya çok daha 
fazlasını kazandıracağız. 

Yolumuz meşakkatli, yolumuz çileli, yo-
lumuz zorlu; bunun bilincindeyiz. Ancak, 
önümüze çıkan engelleri aşmak için ge-
rekli sabrımız, gerekli birikimimiz, gerekli 
enerjimiz var. Onun için bütün teşkilat 
mensuplarımızdan, yeni dönemde de aynı 
aşkla, aynı coşku ve heyecanla hareket 
etmelerini özellikle istirham ediyorum. 
Lütfen, “Nasıl olsa seçimler yapıldı, bitti” 
havasına kapılmayın, birbirinizi rehavete 
sürüklemeyin. Unutmayın ki, parti faali-
yetleri son derece dinamik süreçlerdir, son 
derece aktif, tempolu bir çalışmayı gerekti-
rir. AK Parti, üst üste girdiği dört seçimden 
birinci parti çıkarak, bir saman alevi ol-
madığını, milletin yücelttiği bir meşale ol-
duğunu açıkça ortaya koymuştur. Allah’ın 
izniyle bu meşale her zaman parıldamaya, 
milletin yolunu aydınlatmaya devam 
edecek. Biz uzun bir maraton koşuyoruz. 
Dolayısıyla hiç hız kesmeden, hiç rehavete 
kapılmadan, hiç boşluk bırakmadan aynı 
şevkle, aynı tempoyla çalışmak zorunda-
yız. Bu yolda bize bıkkınlık yok, rehavet 
yok, gevşemek yok. 
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Ben teşkilatıma güveniyorum. Ben, Bursa 
İl Teşkilatıma yürekten inanıyorum. Bugü-
ne kadar bizi mahcup etmediniz, bundan 
sonra da etmeyeceğinizi biliyorum. Emeği 
geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum, 
yeniden görev almayacak, alamayacak 
arkadaşlarıma teşekkür ediyor; yeni gö-
reve başlayacak arkadaşlarıma başarılar 
diliyorum. Yolunuz açık olsun. Allah yar ve 
yardımcınız olsun. Birlik içinde, beraber-
lik içinde, bütünlük içinde, kardeşliğimizi, 
dostluğumuzu, dayanışma ruhunu yücel-
terek, AK yarınlara doğru emin adımlarla 
ilerliyoruz. Gücümüzü milletimizden alı-
yoruz, gücümüzü teşkilatımızdan alıyo-
ruz, yarınlara umutla bakıyoruz. Durmak 
Yok, Yola Devam… Durmak Yok, Hizmete 
Devam… Hepinizi sevgiyle, muhabbetle 
selamlıyorum, sağolun, varolun, Allah’a 
emanet olun…
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Sevgili gençler, değerli yol arkadaşlarım, 
can kardeşlerim… Coşkun yüreklerinizi 
canı gönülden selamlıyorum. Türkiye’nin 
81 vilayetinden gelen genç kardeşlerimi 
selamlıyorum. Dünyanın 28 farklı ülke-
sinden, 50’ye yakın farklı örgütü temsilen 
şölenimize katılan sevgili gençlerimizi 
sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 

Van’dan Edirne’ye; Iğdır’dan Muğla’ya, 
Erzurum’dan İzmir’e, Samsun’dan Hatay’a, 
Diyarbakır’dan Ankara’ya, Gaziantep’ten 
Çankırı’ya kadar tüm illerimize, 81 vilaye-
timize, oradaki genç kardeşlerime sizlerin 
aracılığıyla selamlarımı gönderiyorum. 
Yine, Irak, Sudan, KKTC, Endonezya, Su-
udi Arabistan, Azerbaycan, Yunanistan, 

AK Parti Gençlik Şöleni

İstanbul | 17 Mayıs 2009 
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Mısır, Fas, Kenya, Ukrayna, Kosova, Make-
donya, Kazakistan, Katar, Yemen, Alman-
ya, Senegal, Etiyopya, Bulgaristan, Bosna 
Hersek, Malezya, Kuveyt, Moritanya, 
Lübnan’dan gelen genç kardeşlerimizi de 
sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Özel-
likle, zorlu bir yolculuk sonrası İstanbul’a 
ulaşan Madagaskarlı genç kardeşlerimize 
de hoşgeldiniz diyor, Madagaskar’a sevgi 
ve muhabbetlerimi iletiyorum. Hepiniz 
hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 

Umudun, sevginin, aydınlığın, geleceğin 
timsali olan siz gençlerimizle birlikte, sizin 
ikliminizde olmaktan büyük bahtiyarlık, 
büyük heyecan duyuyorum. Bu muazzam 
şöleni hayata geçiren, sizi ve bizi buluş-
turan AK Parti Gençlik Kollarımızı tebrik 
ediyorum. Sözlerime başlarken diyorum 
ki: Birliğiniz, beraberliğiniz, kardeşliğiniz 
daim olsun, sevinciniz, huzurunuz baki 
olsun. Hiçbir toplantı, gençlerle birlikte 
olduğum kadar yüreğimi kabartmıyor. 
Hiçbir faaliyet, gençlerin gözündeki ışığa 
ve umuda şahit olmak kadar, o umut ve 
ışığı artırmaya vesile olmak kadar ruhuma 
serinlik vermiyor. Bugün bu gençlik şöle-
ninde aynı hissiyatı yaşıyor, aynı mutlulu-
ğu duyuyorum. Allah, daima bahtınızı açık 
etsin, gözlerinizdeki ışık daim olsun. 

Kurulduğu ilk günden itibaren siyasete 
gençliğin ruhunu ve dinamizmini katan, 
yönetime gençliğin azim ve kararlılığını 
getiren AK Parti’nin Türkiye’ye yaşattığı 
bahar mevsimi hiç şüphesiz sizin eseriniz-
dir. Emniyet içinde, güven içinde ulaşaca-
ğımız yarınlar da sizin olacaktır. Muhte-
şem mazimizin dönüm noktalarından olan 

19 Mayıs 1919’un yıl dönümü haftasında 
hem mazinin hem de atînin muhasebesini 
birlikte yapan siz gençler aydınlık yarınla-
rın umut meşalelerini taşıyorsunuz. “Gelin 
canlar bir olalım” dediniz ve AK Parti’nin 
Türkiye için temsil ettiği evrensel değerler 
etrafında bir araya geldiniz. Türkiye’de 
siyaseti dar kadro siyaseti olmaktan çıkar-
dınız, demokratik katılım kanallarını açtı-
nız, açılan demokratik kanalları meşruiyet 
sınırları içinde zorladınız, istikbalimiz için 
büyük kazanımlar elde ettiniz. Beni en çok 
sevindiren, bizi en çok bahtiyar eden AK 
Parti gençliğinin Türkiye’yi bir bütün ola-
rak kucaklamasıdır. Dahası, değerli genç 
misafirlerimizin buradaki varlıklarının 
da ispatladığı gibi bu siyasi hareketin, bu 
siyasi misyonun hudut tanımadan bütün 
dünya gençliğiyle kader birliği etmesidir. 
Evrensel sorumluluk, siyaseten büyük dü-
şünmek tam da bunu gerektirir. 

Bugün burada bizi buluşturan, yüzyıllar 
boyu farklı inanç ve uygarlıklara ev sahip-
liği yapan İstanbul’un şanına yakışan tam 
da burada sergilediğiniz birlik tavrıdır. Ev-
rensel ölçekte düşünemeyenler siyaseti ha-
masete mahkum ederler. Geçmişte bu tarz 
siyasetin bedelleri büyük acılarla ödendi. 
Elleri kalem tutması gereken gençlerin eli-
ne suç aletleri verildi ve suça azmettirildi. 
Onlar bilgi çağının gerçeklerinden haber-
siz oldukları için, çağın değişen dinamikle-
rini anlayamadıkları için eski ezberleriyle 
gençlerin hissiyatını, asabiyesini istismar-
dan, gençlerin duygularıyla oynamaktan 
medet umarlar. Ama artık dünyanın ger-
çekleriyle aracısız yüzleşen, bilgiye kolay 
erişen gençlere kimse kül yutturamaz ve 
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kimse bu gençliği provoke edemez. Zira 
bizim siyasetten muradımız bütün demok-
ratik kanallar ile meşruiyet kapılarını aça-
rak istiklal ruhunu istikbale taşımaktır. Bu 
felsefe en çok da gençliğimiz tarafından 
paylaşılmış ve sahiplenilmiştir. Zira gö-
rülmüştür ki, istikbale emniyet ve güven 
içinde gitmenin yegane yolu meşruiyet 
çizgisinde yürümektir. 

Sevgili gençler, can kardeşlerim… 

Büyük medeniyetimizin büyük davasını 
omuzlarında hisseden sizler biliyorum ki, 
her gün kendinizi yenileyerek yürekleri-
nizi aşkla, heyecanla dolduruyorsunuz. 
Şehirlerin kalbi olan İstanbul’a, akıllarını, 
vicdanlarını ve yüreklerini dolduran sizler 
mazinin mirasçıları, atinin, geleceğin kıla-
vuzları, liderlerisiniz. Size daima güvendik, 
daima güvenmeye devam edeceğiz. Size 
ne kadar hizmet etsek azdır, sizi ne kadar 
dinlesek azdır, sizi ne kadar sevsek, sahip-
lensek azdır. Biliyoruz ki, sizin özgüveniniz, 
sizin azminiz bu ülkenin en büyük temina-
tıdır. Sizin bu ülkeye, bu şehre, bu medeni-
yete, bu siyasi misyona aidiyet bağlarınızın 
güçlü olması yarınların huzur ve emniyet 
içinde olması anlamına gelir. Gençlik, yüre-
ğin dolup taşmasıdır. Gençlik, aşktır, heye-
candır, ama aynı zamanda akıldır, irfandır, 
muhakemedir, geleceğe bakmaktır, geçmişi 
sorgulamaktır. Bütün mesele, yüreklerinizi 
ulvi değerlerle, bilgi birikimiyle, yüce ideal-
lerle doldurmanızdır. 

Unutmayın, ama hiçbir zaman unutmayın 
ki, reddi miras edenler, hakikatin izini 
sürmeyenler, hangi tarihi zemine ayak bas-

tığını fark etmeyenler, hangi mirasa sahip 
olduğunu bilmeyenler kendi geleceklerini 
de, ülkenin geleceğini de inşa edemezler. 
1453 senesinde çağ açıp çağ kapayan Fatih 
Sultan Mehmet Han’ın 21 yaşında olması 
bu toprakları vatan edinen ve vatanını 
gözünün ışığı gibi koruyan bütün gençle-
rimiz için unutulmaz bir rehberliktir. Şair 
Arif Nihat Asya ne güzel ifade etmiş: 

Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın.

Delikanlım, işaret aldığın gün atandan

Yürüyeceksin... Millet yürüyecek arkandan

Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan 

Sen ki, burçlara bayrak olacak kumaştasın;

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!

Ama unutmayalım ki, Fatih Sultan Meh-
met Han kararlarında başına buyruk, 
yalnız bir komutan değildir. O, doğu ile 
batının bilgilerini edinmiş mükemmel bir 
eğitimin yanı sıra, ilim ve irfan erbabının 
kılavuzluğunda muazzam bir ordunun 
komutanıdır. 556 yıldır İstanbul’u mede-
niyetimizin kutup yıldızı haline getiren 
ruh işte o büyük ruhtur. Biliyorum ve ina-
nıyorum ki, sizler bu medeniyet çizgisinde 
yol alarak yalnızca bu ülkenin rüyalarını 
değil insanlığın büyük özlemlerini de ger-
çekleştireceksiniz. 

Sevgili gençler…

Bugün, adalet gibi, hukuk gibi, demokrasi 
gibi, insan hak ve hürriyetleri gibi evrensel 
değerler henüz bütün insanlığa rehber ola-
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mamıştır. Üzülerek söylemeliyim ki, bu-
gün yaşadığımız dünya adaletin egemen 
olduğu bir dünya olmaktan henüz çok 
uzaktır. Dünyanın kriz bölgelerinde çatış-
malarla büyük acılar yaşanırken bazı refah 
devletlerinde insanlığın bütün birikimleri 
hoyratça tüketilmektedir. Her vicdan sahi-
binin olduğu gibi hiç kuşkusuz bizim de 
böyle bir dünyaya itirazımız var. Sadece 
kendi insanımızın değil bütün insanlığın 
en büyük ihtiyacı adalettir. Bunun için her 
millet, her ülke kendi içinde bütünlüğünü 
sağlayarak, barışın ve huzurun yolunu 
açmak durumundadır. Türkiye’nin iç ve 
dış politikasının ana dinamiği bu adalet 
arayışını bütün muhataplarına kabul et-
tirme çabasıdır. Bilim ve teknolojinin bu 
kadar geliştiği, bilgiye erişimin bu kadar 
kolaylaştığı, üretim araçlarının bu kadar 
çeşitlendiği, toplumların birbirine bu ka-
dar yakınlaştığı, kültürlerin birbirinden 
bu kadar etkilendiği bir dünyada hiçbir 
devlet, hiçbir millet ne kendi geleceğini, 
ne de insanlığın geleceğini güç ve kudret 
ilişkileriyle güvenceye alamaz. 

Dünyanın güneyi acı çekerken dünyanın 
kuzeyi refah ve huzur içinde olamaz. Dün-
yanın doğusu acı çekerken dünyanın batısı 
mutlu olamaz. Yedi yıldır bütün ulusla-
rarası zeminlerde barışın elçisi olmaya 
çalışan Türkiye’den yükselen bu ses sadece 
benim sesim değil 71 buçuk milyon insanı-
mızın sesidir. Türkiye Cumhuriyeti, mua-
sır medeniyet hedeflerine yürürken kom-
şuları ve bölge ülkeleri başta olmak üzere 
bütün enerjisini bölgesel ve küresel barış 
için harcıyor. Türkiye’ye bugün uluslarara-
sı arenada haksızlık yapanlar hiç şüphesiz 

yarın tarih sahnesinde yalnızca bize karşı 
değil kendi ülkelerine karşı da mahcup 
olacaklardır. Keza, içeride Türkiye’nin bü-
yüme azmine ket vurmak isteyen marjinal 
çevreler de yarın tarih sahnesinde bu mil-
lete karşı mahcup olacaklardır. 

Evet, bugün Türkiye yüksek sesle sorunla-
rını tartışıyor, meselelerini aşmaya çalışı-
yor. Sorunların devamından beslenenler 
ile samimi olarak sorunların çözümüne 
katkıda bulunmak isteyenlerin argüman-
ları geçmişte hiçbir zaman olmadığı kadar 
toplumun zihninde yerli yerine oturuyor. 
Herkes emin olsun ki, Türkiye doğru yol-
dadır, doğru istikamette yol almaktadır. Bu 
yürüyüşle Türkiye hukukun ve adaletin 
yolundan asla sapmayacaktır. Bu samimi-
yet, bu yürekteki sevda karşılıksız değildir, 
karşılıksız kalmayacaktır. Meşruiyet zemi-
nine mayın döşeyenler bir bir kurdukları 
tuzaklara düşecekler ve Türkiye Cumhu-
riyeti kazanımlarına yeni kazanımlar ek-
leyerek yoluna devam edecektir. Tek gaye-
miz, meşruiyet zemininin bütün topluma 
huzur verecek şekilde güçlenmesidir. Tek 
hedefimiz, demokratik, laik, sosyal hukuk 
devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin mil-
letimizle birlikte güçlenmesi ve gücünü de 
evrensel değerlerin hizmetine sunmasıdır. 
Ferhat gibi her türlü meşakkati, her türlü 
zorluğu göze alarak bu yolda mesafe alıyo-
ruz. “Vur kazmayı dağa Ferhat / çoğu gitti, 
azı kaldı” diyor, Türkiye’nin meselelerini 
tek tek çözüm yoluna koyuyoruz. 

Her günü yeni bir imkan bilerek, her se-
heri, her sabahı layıkınca değerlendirme 
azmindeyiz. Aşkla, heyecanla kendimizi 
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yeniliyor, yola devam ediyoruz. Yolumuz 
milletimizin yolu. Milletimiz bizden adale-
tin, merhametin, hukukun, demokrasinin 
çıtasını yükseltmemizi istiyor. Siz gençle-
rimizle barışa, huzura, üretime, adalete, 
kaliteye, sağlam bir demokrasiye birlikte 
katkı vermeye çalışıyoruz. Ne mutlu bize 
ki, Hakkari’den İstanbul’a, Mardin’den 
Muğla’ya, Van’dan Bursa’ya, Konya’dan 
Sivas’a, Diyarbakır’dan Sakarya’ya vatan-
daşlarımızın hepsini kucaklayan, hepsinin 
gönlünü kazanan bir ortak misyona sahi-
biz. Siz gençlerimizden ricam bu muhab-
bet halkasını daha çok genişletmenizidir. 
Büyük mütefekkir Necip Fazıl’ın da dediği 
gibi: “Zaman bendedir ve mekan bana ema-
nettir şuurunda olan bir gençlik…”. İşte bu 
gençliğin yapacağı şey umudu, aşkı, sevdayı 
büyütmek, sevgiyle, merhametle kollarını 
daha çok açmaktır. Bir Diriliş Nesli özleyen 
ve adına Asım’ın Nesli diyen merhum Meh-
met Akif ’in özlediği nesil inanıyorum ki 
sizlersiniz. Ne diyor Akif:

Asım’ın Nesli… Diyordum ya… Nesilmiş 
gerçek: 
İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. 
Şüheda göğdesi bir baksana dağlar taşlar…
O rüku olmasa, dünyada eğilmez başlar, 
Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor; 
Bir hilal uğruna ya rab, ne güneşler batıyor!
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. 
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, 
Bedr’in arslanları ancak bu kadar şanlı idi. 
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın…

Sevgili gençler… 

Sizler talihli nesillersiniz. İnşallah çok 
daha aydınlık sabahlara uyanacaksınız. 
Bu toprakların ruh kökünü, özünü, ma-
yasını, hamurunu sizler çok ama çok 
iyi bilmelisiniz. Şu İstanbul’un her bir 
semtinde ebediyetin mührünü taşıyan 
hazirelerde bize yol gösterecek kılavuzlar 
olduğunu iyi bileceksiniz. Popülizme asla 
teslim olmayacaksınız. Ucuz sloganlar 
asla zihinlerinizi rehin alamayacak. Mo-
dern dünyanın imkanlarına, bilimin ve 
sanatın hiçbir şubesine sırtınızı dönme-
yeceksiniz. Her daim, “bugün kime hangi 
hakikati anlattım, bugün kendi dağar-
cığıma ne kattım, ne öğrendim” diyecek 
ve bu mesuliyet duygusuyla sizi bugün-
lere getiren annelerinizin, babalarınızın 
emeklerinin hakkını vereceksiniz. Sizden 
beklentimiz, üniversite amfilerinden, lise 
koridorlarından, atölyelere, fabrikalara 
kadar, Türkiye’nin özeti olan İstanbul’dan 
Anadolu’nun en ücra köşesine kadar bu 
anlayışı yaygınlaştırmanızdır. Unutma-
yın ki, yurtdışında da sizi izleyen, Tür-
kiye’deki her gelişmeyi izleyen milyon-
larca kardeşiniz var. Size sonuna kadar 
güvendiğimi biliyorsunuz. Sonuna kadar 
güvenmeye devam edeceğiz. 

Burada, bu vesileyle, Şeyh Edebali’nin Os-
man Gazi’ye nasihatını bir kez daha hatır-
latmak isterim: 

Ey oğul, 
Sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek aç-
maz.
Şunu da unutma; 
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İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. 
Ey oğul, işin ağır…
İşin çetin, gücün kula bağlı…
Allah yardımcın olsun... 
Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın!
Ama bunları nerede, nasıl kullanacağını 
bilmezsen, sabah rüzgarında savrulur gi-
dersin. 
Öfken ve nefsin bir olup aklını yener. 
Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip ola-
sın!
Ey oğul! Ananı, atanı say!
Bereket büyüklerle beraberdir. 
İnancını kaybedersen, yeşilken çöllere dö-
nersin. 
Ey oğul! Unutma ki, yüksekte yer tutanlar, 
aşağıdakiler kadar emniyette değildir. 

Haklıysan mücadeleden korkma!

Değerli arkadaşlarım, sevgili gençler…

Nüfusumuzun yarısı 28 yaşın altında. 15-
29 yaş arasındaki nüfusumuz ise 20 milyo-
na yakın. Bu genç nüfusu, geleceğimiz için 
muazzam bir imkan, ülkemiz için büyük 
bir nimet olarak görüyoruz. Her zaman 
söylüyorum, hakkı verilmeyen nimetler 
zamanla külfete dönüşürler. Bu anlayışla 
hareket ettik, gençliğimizi yarınlara ma-
nen ve maddeten en iyi şekilde hazırlamak 
için, umutlarımızı diri tutmak için deyim 
yerindeyse bir seferberlik başlattık. Cum-
huriyet tarihinde ilk defa bütçeden en yük-
sek payı eğitime ayıran bir iktidar olduk. 
Milli Eğitimin bütçesinde 2002 yılına göre 
yüzde 274’lük bir artış sağladık. 

Bakın eğitim denince akla ilk önce 50 kişi-
lik, 60 kişilik kalabalık sınıflar geliyordu. 
2003 yılından bugüne kadar toplam 133 
bin dersliğin yapımını tamamladık, bu 
sıkıntıyı büyük ölçüde giderdik. Bizler 
yeni kitap almaya gücümüz yetmediği için 
üst sınıflardan kitap temin etmenin, eski, 
kullanılmış kitap kullanmanın zorlukla-
rını yaşadık. Şimdi ise ilk ve ortaöğretim 
öğrencilerimizin ders kitaplarını her eği-
tim yılının başında ücretsiz dağıtıyoruz. 
2009 yılından itibaren Açık İlköğretim ve 
Açık Lise’ye devam eden 850 binden fazla 
öğrencimizin ders kitaplarını da ücretsiz 
dağıtacağız. Sadece ders çalışan, sınavlara 
hazırlanan bir gençlik istemiyoruz, kitap 
okuyan, sanatla, kültürle, sporla ilgilenen, 
dünyaya açık bir gençliğe ihtiyacımız var. 
Yüksek öğretimde Cumhuriyet tarihinin 
en büyük atılımın yaptık. 41’i devlet, 15’i 
vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 56 
yeni üniversite kurduk, artık üniversitesi 
olmayan ilimiz kalmadı. Yeni üniversite-
lerimize ek olarak, mevcut üniversitele-
rimiz de önemli bir gelişme gösterdiler, 
bu üniversitelere, 255 fakülte, 66 yüksek 
okul ile 141 enstitü ilave ettik. Üniversite 
öğrencilerimizin barınma ve burs ihti-
yaçlarını daha iyi karşılamak ve onların 
sadece eğitimlerine odaklanmaları için 
önemli adımlar attık. Hem burs miktarını 
hem de burs alan öğrenci miktarını artır-
dık. 2002’de 450 bin öğrencimiz aylık 45 
TL burs alırken, bu sene 750 bin öğrenci 
arkadaşımız aylık 180 TL alıyor. 86 adet 
yüksek öğretim blok-yurt binasını hizmete 
koyduk, 35 bin 400 ilave yatak kapasitesi 
sağladık. 6 yılda Milli Eğitim Bakanlığımız 
ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 2 
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bin öğrencimizi yurtdışına yüksek lisan ve 
doktora çalışmaları için gönderdik. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili gençler… 

Türkiye’de on yıllar boyunca siyaset, uzun 
vadeli çözümler, uzun vadeli projeler or-
taya koyamadı. Kısa ömürlü hükümetler, 
kısa vadeli icraatlarla günü geçirmenin 
gayesi içinde oldular. AK Parti bu po-
pülist siyasete prim vermedi. Şunu, çok 
kullanılmış ve içi boşaltılmış bir slogan 
olarak değil; bütün kalbimle, bütün sa-
mimiyetimle ifade etmek istiyorum: Ne 
yapıyorsak, siz gençler için yapıyoruz… 
Ne yapıyorsak çocuklarımız için yapıyo-
ruz… Ne yapıyorsak, gelecek için, gelecek 
nesiller için, Türkiye’nin geleceği için 
yapıyoruz. Daha eğitimli, daha birikimli, 
daha dinamik bir nesil oluşturmak için 
gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Dünya 
gençleriyle her alanda boy ölçüşebilen bir 
nesil için çaba sarfediyoruz. Benim gençle-
rim, Amerika’nın, Avrupa’nın, Japonya’nın 
gençlerinden, Almanya’nın gençlerinden 
geri kalmasın, onların imkanlarının aynı-
sına sahip olsun diye uzun vadeli projeler 
üretiyoruz. Ekonomide, iç ve dış politika-
da, hukuk ve demokratikleşmede, sosyal 
hayatta, eğitimde, sağlıkta… Her alanda 
sizlere çok daha güçlü bir Türkiye emanet 
edebilmenin mücadelesi içindeyiz. 

Göreceksiniz… Bugün attığımız adımlar, 
gelecekte sizlerin çok daha huzurlu ve 
müreffeh bir Türkiye’de yaşamasını sağla-
yacak. Bugün attığımız adımlar, çok daha 
saygın, çok daha itibarlı, dünya genelinde 
güçlü ve büyük bir Türkiye’de yaşama-

nıza zemin hazırlayacak. Bizim geçmişte 
sahip olamadığımız, bizim gençliğimizde 
göremediğimiz imkanlara siz bugün sa-
hipsiniz. Çok kısa zamanda çok daha faz-
lasını sizlere sunmak için gayret edeceğiz. 
Bunu hep birlikte yapacağız. Siz gençlerle 
yapacağız. Sizlerle el ele, omuz omuza ya-
pacağız. Sözlerime son verirken hepinizi 
yürekten selamlıyorum. Bu buluşmayı, bu 
muhteşem şöleni tertip eden tüm arkadaş-
larıma, özellikle AK Parti Gençlik Kolları 
Başkanımıza, çalışma arkadaşlarına teşek-
kür ediyorum. Şölenimize katılan, bizimle 
bu coşkuyu paylaşan tüm misafirlerimize 
bir kez daha hoş geldiniz diyorum. İnanı-
yorum ki, burada meydana getirdiğiniz 
iklim, bu gençlik şöleni dirilişimize, uyanı-
şımıza vesile olacaktır. Sizleri kutluyorum, 
sizleri tebrik ediyorum. Sizleri Allah’a 
emanet ediyorum. Sağolun, varolun…
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Çok değerli arkadaşlarım, değerli millet-
vekilleri… Sizleri bir kez daha sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşül-
mekte olan, Suriye sınırımızdaki mayın 
temizleme faaliyetleri ile ihale işlemleri 
hakkındaki kanun tasarısı vesilesiyle, 
AK Parti Grubu olarak böyle bir istişare 
toplantısının faydalı olacağını düşündük. 
Öncelikle şu noktanın altını çizmek isti-
yorum: 6.5 yıllık iktidarımız süresinde, 
ilk dönemde CHP’nin, şimdi de CHP ve 
MHP’nin çok farklı tarzda yürüttükleri 
bir muhalefete göğüs germek durumunda 
kaldık. Parlamenter sistemde muhalefetin 
görevi, yapıcı eleştiride bulunmak, yapıcı 
uyarılar yapmak, alternatifler getirmek, 
daha iyiyi ve daha güzeli göstermek veya 
bunu yapabileceğini ortaya koymaktır. Bu 
yönüyle muhalefet, hem yasamanın, hem 
de yürütmenin tamamlayıcı unsurudur. 
İktidar ve muhalefet, rollerini iyi kavrayıp 
demokrasi ve hukuk çerçevesinde bu rolle-
rini en iyi şekilde yerine getirebildiği süre-
ce ülke kalkınır, ilerler. Elbette muhalefet 

eksikleri, yanlışları, açıkları, ihmalleri ara-
yıp bulacaktır. Bunların üzerine gidecek-
tir. Elbette muhalefet, ülkeyi kendisinin 
daha iyi yönetebileceğini; yapılan her işi 
noksan bularak kendisinin daha iyisini ya-
pabileceğini iddia edecektir. Bundan daha 
tabii bir şey de olamaz…

Ancak, 1946’da çok partili hayata geçme-
mize rağmen, kısa süreli kesintilerle 53 yıl-
dır bu sistemin içinde olmamıza rağmen, 
demokratik olgunluğun, demokrasi kül-
türünün hala tam olarak yerleşmediğine 
de üzülerek şahit oluyoruz. Gerek Meclis 
Grubumuz, gerek hükümetimiz 6.5 yıl 
boyunca bu noktada, demokratik kültüre 
yakışmayan, demokrasiyle bağdaşmayan, 
milli egemenliği hiçe sayan, millet iradesi-
ni yok sayan birçok engellemeyi başarıyla 
atlattı. 6.5 yılda 4 seçime girdik ve AK Parti 
olarak her 4 seçimden de birinci parti ola-
rak çıktık. Her seçimde milletimiz, bizim 
politikalarımıza onay vermekle, icraatları-
mızdan memnuniyetini teyit etmekle bir-
likte, muhalefete de çok önemli uyarılarda 
bulundu. Biz, iktidar olarak her seçimde 

AK Parti Milletvekilleri ile 
Toplantı

İstanbul | 20 Mayıs 2009 
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verilen mesajı doğru okumanın, gerekiyor-
sa öz eleştirimizi, kendi iç muhasebemizi 
yapmanın mücadelesi içinde olurken, mu-
halefet bundan sürekli kaçındı. Nitekim 
son seçimde muhalefet adına ortaya çıkan 
tablo düşündürücüdür. 

Muhalefet, “küçük olsun, benim olsun” 
anlayışıyla, belli bölgelerde, belli vilayet-
lerde siyaset yapmak gibi bir tercihi artık 
iyice benimsemiştir. AK Parti Türkiye’nin 
tamamına hitap ederken, 7 bölgenin 7’sin-
de de birinci parti olurken, dikkat ediniz, 
CHP 50, MHP tam 44 ilde yüzde 20’nin 
altında oy oranı elde edebilmiştir. Bu man-
zaranın, 29 Mart seçimleriyle ortaya çıkan 
bu fotoğrafın çok iyi anlaşılması, çok iyi 
analiz edilmesi gerekiyor. Zira Türkiye’nin 
tamamına hitap edemeyen, Türkiye’nin 
tamamında siyaset yapamayan partilerin 
muhalefeti de ne yazık ki o derecede kısır 
oluyor. Belli illere, belli bölgelere hitap 
edebilen partiler, kendi oy depolarını, ke-
limenin tam anlamıyla “çantada keklik” 
gördükleri için, kucaklayıcı bir siyaset ve 
kuşatıcı bir muhalefet de sergileyemiyor-
lar. Bunun neticelerini son günlerde daha 
somut olarak görmeye başladık. 

Sadece birkaç örneği paylaşmak isterim: 
CHP’nin ısrarla ve inatla, tüm uyarıla-
rımıza rağmen devam etmekte olan bir 
soruşturma karşısında avukatlık görevini 
üstlenmesi, bu ayrıştırıcı siyaseti körükle-
yen ve bundan beslenen bir tavırdır. Öte 
yandan, MHP, son dönemde “ihanet” gibi, 
“hıyanet” gibi bin düşünüp bir söylenmesi 
gereken kelimeleri artık pervasızca, fütur-
suzca telaffuz etmekten kaçınmamaya baş-

lamıştır. Esasen, Meclis içinde, bir ilimizin 
bağımsız milletvekilinin ortaya koyduğu 
tahrikkar ve düzeysiz siyaset tarzı, parla-
mento içindeki diğer tüm muhalefet parti-
lerine de sirayet etmiş durumdadır. Bizim, 
AK Parti olarak, bu siyaset tarzına karşı 
uyanık olmak, bu muhalefete karşı seviye-
li, dürüst ve samimi siyaseti tavizsiz şekil-
de sürdürmemiz gerekiyor. Zira aziz mille-
timiz kimin ne yapmaya çalıştığını, kimin 
samimi, kimin samimiyetsiz olduğunu, 
kimin iş üretip kimin engel ürettiğini çok 
net olarak görüyor, biliyor ve gerektiğinde 
de bunu takdir ediyor. 

Değerli arkadaşlarım… 

Muhalefetin bu seviyesiz üslubunu en son 
mayın temizleme ile ihale işlemleri hak-
kındaki kanun tasarısının görüşmelerinde 
müşahede ettik. Şunu çok net bir şekilde 
vurgulamak istiyorum: Muhalefetin bu 
tasarıyla ilgili olarak ortaya koyduğu tüm 
eleştiriler mesnetsizdir ve sadece zihinleri 
bulandırmaya dönüktür. Biraz önce de 
ifade ettiğim gibi, “ihanet” gibi, “hıyanet” 
gibi ağza alınmayacak ifadeler kullanarak; 
“Lozan” gibi, “Misak-ı Milli” gibi, “sınır gü-
venliği” gibi ortak değerlerimizi istismar 
ederek; “Ülkeyi satmak” gibi ucuz bir dil 
kullanarak kamuoyunu etkileme çabası 
içindeler. Yapılan tartışmalara, açıkla-
malara, Genel Kurul’daki konuşmalara 
baktığımızda, muhalefetin ne bu yasanın 
önemini, ne de içeriğini anlamadığını, zah-
met edip araştırma gayretine dahi girme-
diğini görüyoruz. Bakınız, Türkiye on yıl-
lar boyunca 3 tarafı denizlerle, 4 tarafı da 
düşmanlarla çevrili bir ülke olarak klişe-
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lendirildi. 2002 sonunda iktidarı devraldı-
ğımız günden itibaren başta komşularımız 
olmak üzere bölgemizdeki tüm ülkelerle 
ilişkilerimizi farklı bir boyuta çektik, ba-
rış zemininde tüm ülkelerle ilişkilerimizi 
geliştirdik. 36 milyar dolardan aldığımız 
ihracatın 132 milyar dolara yükselmesi, 1 
milyar dolardan devraldığımız uluslarara-
sı yatırımların 22 milyar dolara ulaşması 
bunun en somut göstergesidir. Ortak bir 
tarihi, ortak bir kültürü, ortak değerleri 
paylaştığımız Suriye ile aramızdaki mese-
leleri çözdük, çözmeye devam ediyoruz. 
Ekonomi ve diplomasi başta olmak üzere 
her alanda örnek bir işbirliği sergiliyoruz. 

Bundan da hem Türkiye kazanıyor, hem 
milletimiz kazanıyor, hem de Suriye ve 
bölge kazanıyor. 1950’li yıllarda ülkemizin 
en verimli arazileri olan Suriye sınırına, 
yaklaşık 210 bin dönümlük bir araziye ma-
yın döşenmiş. Bugünün şartlarında, Suriye 
ile her alanda ilişkilerimiz gelişirken, bu 
kadar geniş ve verimli arazinin atıl kalma-
sına razı olamazdık. Ayrıca biliyorsunuz 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 2003 yılında 
Ottowa Sözleşmesi’ni imzaladı ve 2014 
yılına kadar mayınları temizleme yüküm-
lülüğü altına girdi. 2005 yılında Bakanlar 
Kurulumuzun kararı ile mayın temizleme 
faaliyetlerini başlatmıştık. Ancak, muhale-
fet partilerinin Danıştay’a itirazları netice-
sinde, Anayasa’ya da aykırı olmak üzere bu 
çalışmalarımız sekteye uğradı ve bu yasayı 
çıkarma gerekliliği doğdu. 

Şimdi, mevcut tasarıyla ilgili birkaç hu-
susu aydınlatmak istiyorum. Öncelikle, 
mayın temizleme işinin Genelkurmay 

Başkanlığımız tarafından yapılabileceği, 
ancak gerekli ödenek tahsis edilmediği 
için Genelkurmay’ın bunu yapamadığı id-
dia ediliyor. Değerli arkadaşlarım, bu iddia 
gerçek dışı, akıl dışı olduğu kadar maale-
sef son derece çirkin de bir iddiadır. Bu id-
dia, muhalefetin kronik hastalıklarından 
birinin yeniden nüksetmesidir. Hüküme-
timizi kurumlarımızla uyumsuzluk içinde, 
anlaşmazlık içinde göstermeye dönük yeni 
bir ayak oyunudur. 

Şu hususların bilinmesinin son derece 
önemli olduğuna inanıyorum: Türk Silahlı 
Kuvvetlerimiz 1998 yılında mayın temiz-
leme faaliyetlerine başladı. 2004 yılına 
kadar 14 bin 840 adet anti-personel kara 
mayını temizlendi. Ancak TSK, bu temiz-
leme işinin elle yapılması ve uzun zaman 
alması nedeniyle maliyetli olduğunu bize 
ifade etmiş, temizleme faaliyetinin “Hiz-
met Alım Yöntemi” ile gerçekleşmesinin 
uygun olacağını bildirmiştir. Mayın temiz-
leme faaliyetinin, bakınız altını çizerek 
ifade ediyorum, askeri yasak bölge ve 
karakol emniyet sınırı ile hudut emniyet 
yollarının tespitini müteakip arazilerin 
ilgili bakanlığa, yani Maliye veya Tarım 
ve Köy İşleri Bakanlığı’na devredilmesi 
de yine Genelkurmay görüşü olarak be-
lirtilmiştir. (8 Eylül 2004 tarihinde Başba-
kanlığa gönderilen GİZLİ ibareli yazıyla) 
Özetle Genelkurmay, mayın temizleme 
işini kendisinin süresinde tamamlaya-
mayacağını, üstelik maliyetin çok yüksek 
olacağını, dolayısıyla temizleme işinin 
ilgili bakanlıklar aracılığıyla hizmet alımı 
şeklinde yapılmasının uygun olacağını 
görüş olarak bize iletmiştir. TSK’ya ödenek 
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tahsisi noktasında da yine istismar siyaseti 
muhalefetin başvurduğu bir yöntem ol-
muştur. Milli Savunma Bakanlığı, 2001 ve 
2002 yıllarında bu iş için ödenek talebinde 
bulunmuştur. Ancak bu ödenek dönemin 
hükümeti tarafından karışlanmamıştır. 
2003 yılında ödenek talebi yinelenmiştir 
ve hükümetimiz, 25 trilyon TL, yeni pa-
rayla 25 milyon TL ödeneği Milli Savunma 
Bakanlığı bütçesine aktarmıştır. Yine son 
derece önemli: Genelkurmay Başkanlığı, 
mayın temizleme faaliyetinin hizmet alımı 
şeklinde gerçekleştirilmesi görüşünü dile 
getirdikten sonra, bu 25 trilyonluk ödene-
ğin Maliye Bakanlığı’na iadesini de ifade 
etmiştir. (aynı GİZLİ yazı) 

Değerli arkadaşlarım… 

Bir kez daha ifade ediyorum: İşin TSK’ya 
yaptırılmadığı, TSK’ya gerekli ödeneğin 
sağlanmadığı iddiası tamamen yalandır. 
Muhalefet, eksik bilgiyle, ya da art niyetle 
böyle bir iddiayı ortaya atmaktadır. Mayın 
temizleme faaliyetinin yap-işlet-devret mo-
deliyle yapılamayacağı, ihalenin adresinin 
belli olduğu, belli ülkelerin firmalarının 
bu ihaleyi alacağı gibi yine mesnetsiz ve 
bir o kadar da çirkin iddialar da yine 
muhalefet tarafından dile getirildi ve ge-
tiriliyor. Belli ki, muhalefet partilerinin 
temsilcileri, sözcüleri yasa tasarısını hiç 
okumamışlar. Eğer okusalardı, tasarıda 
bunların olmadığını, olamayacağını zaten 
görürlerdi. Tasarı’nın 2’inci Maddesinde 
gayet açık olarak ifade ediliyor: Maliye 
Bakanlığı ihale yöntemiyle hizmet satın 
almak suretiyle bu işi yaptırır. Eğer bu 
mümkün olmazsa, kullanım süresinden en 

fazla indirimi teklif edene ihale edilmek 
suretiyle yaptırılır. Bu süre de temizleme 
işinde 5 yılı, işletmede de 44 yılı geçemez. 
Maddeler gayet açık. İhale aşamasında ve 
sonrasında, Genelkurmay, Milli Savun-
ma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım 
Bakanlığımız her aşamada işin içindeler. 
Sınır Güvenliği konusu yasada ele alın-
mış. Askeri yasak bölge belirtilmiş, sınır 
fiziki güvenlik sistemi belirtilmiş… Yani 
hiçbir husus açıkta bırakılmamış, hiçbir 
konu muğlak kalmamış. Tasarıyı okuma 
zahmetine katlananlar, burada hiçbir 
soru işaretinin olmadığını görecekler ama 
beyefendiler ya okumadıkları için, ya da 
art niyetlerinden dolayı dedikodu yoluyla 
istismar yolunu tercih ediyorlar. Danıştay 
konusuna hiç girmiyorum. Danıştay’ın bu 
konuda geçmişte verdiği karar Anayasa’ya 
da, hukuka da aykırı. Nitekim bu yasay-
la zaten Danıştay kararı da etkisiz hale 
geliyor. Sınırlarımız yabancılara teslim 
edilecek şeklinde bir şayia yine bu hususta 
çıkarıldı. 

Değerli arkadaşlarım… 

Biz, sınır güvenliğimizi burada maksi-
mum derecede muhafaza ediyoruz. Sanki 
buraya yabancılar gelecek ve sınıra sıfır 
noktada tarım yapacaklar gibi hava esti-
riliyor. Bu mümkün değil. Sınırda bizim 
tel örgülerimizden itibaren yaklaşık 200 
metrelik bir alan zaten askeri bölge ola-
rak korunuyor. Bu da yine Tasarı’da ifade 
edilmiş. Askeri Yasak Bölge ile sınır fiziki 
güvenlik sisteminin kurulacağı alan ma-
yınlardan temizlenecek, ancak bu alan 
hiçbir şekilde tarıma açılmayacak. Son bir 



351

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-5

konu da bu alandaki petrol ve maden gibi 
yer altı zenginlikleri… Bu konu da yine 
istismar edildi, ediliyor. Ancak bu konu da 
Tasarı’da açık şekilde belirtildi. Maden Ka-
nunu gibi, Petrol Kanunu gibi ilgili yasalar 
tabii ki burada da geçerli olacak. Bölgede 
tarım yapanların madenlere, petrole sahip 
çıkması bırakın yasaları, akla mantığa bile 
uygun değil. 

Değerli arkadaşlarım, değerli milletvekil-
leri…

Özetle, ortaya atılan iddiaların tamamı 
ya cehaletten, Tasarıyı okumamaktan 
kaynaklanıyor, ya da başta da belirttiğim 
gibi muhalefetin, “belden aşağı vurarak” 
engelleme siyasetine dayanıyor. Ne AK 
Parti’yi, ne beni, ne de arkadaşlarımı hiç 
kimse vatan ve millet sevgisi konusunda 
test etmeye kalkmasın. “Misak-ı Milli” 
diyerek, “sınırlarımız deliniyor” diyerek, 
“Gazze”yi telaffuz ederek, yok “hudut kut-
saldır”, yok “milli namus ve şerefin korun-
duğu” yerdir” şeklinde hamasi nutuklar 
atarak siyaset yapanlar bu dönemde her 
seferinde utanılacak duruma düştüler, 
bu kez da öyle olacak. Hiç utanmadan 
Kıbrıs’ı satıyorlar dediler. Kıbrıs geçmişe 
göre bugün çok daha onurlu, şeref li ve 
gururlu şekilde dimdik ayaktadır. Ülkenin 
toprağını satıyor dediler. Bunu söylerken 
yüzleri kızarmadı. Kendileri uluslararası 
yatırımları çekmek için her türlü taklayı 
attılar ama başaramadılar. Biz istikrar ve 
güven sayesinde ülkemize iş sağladık, aş 
sağladık. Şimdi bunu hazmedemiyorlar. 
İşte en son Azerbaycan konusunda iftiray-
la, yalanla üzerimize geldiler. Sıkılmadan 

Azerbaycan’a yüz çevirdiğimizi iddia etti-
ler. Azerbaycan’la ekonomik ve diplomatik 
en yoğun ilişkiyi bu hükümet kurdu ve bu 
hükümet sürdürüyor. 

Aynı şekilde şimdi de mayınlı arazinin te-
mizlenmesi noktasında yalana, iftiraya, içi 
boş hamasate, kuru gürültüye, çirkin ya-
kıştırmalara başvuruyorlar. İhaleyi İsrail 
menşeli firmalar alacakmış… Soruyorum, 
nereden biliyorlar? Hangi cüretle bu id-
diada bulunabiliyorlar? Petrolümüz, ma-
denlerimiz, sınırlarımız yabancıların eline 
geçecekmiş. Bunu neye dayandırıyorlar? 
Böyle meşum bir iddiayı nasıl dile getire-
biliyorlar? Delil ne, kaynak ne? Genelkur-
may açıklama yapsın diye çağrıda bulu-
nuyor. Genelkurmay bunların kurmaca 
dünyasına, hayal dünyasına, her türlü boş 
iddiasına cevap yetiştirmek zorunda mı? 
Tasarıyı bir kez okusalar, tasarı hakkında 
arkadaşlarımızın yaptığı açıklamalara bir 
kez kulak verseler gerçeği öğrenecekler. 
Ancak asla tenezzül etmiyorlar, açıp oku-
ma zahmetine katlanmıyorlar. Kusura 
bakmasınlar… Ne AK Parti, ne de bu aziz 
millet bu kuru gürültüye pabuç bırakmaz. 
AK Parti bu ülkenin istiklali konusunda, 
istikbali noktasında ne olduğunu, nerede 
olduğunu gayet net olarak 6.5 yılda orta-
ya koymuştur. AK Parti vatanseverliğin, 
milliyetperverliğin içini somut olarak dol-
durmuş, içi boş slogan atmak yerine 6.5 yıl 
boyunca iş üretmiştir. 

Bakınız, 6.5 yıl boyunca ülke içindeki, 
özellikle de zihinlerdeki mayınlı arazileri 
tek tek temizledik. Elimizi taşın altına 
koyduk, risk aldık, cesaretle, kararlılıkla 
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her türlü sorunun üzerine gittik, her türlü 
hukuk dışılığın üzerine gittik. Şimdi fizi-
ken de mayınlı arazileri temizlemek, ülke-
mize kazandırmak, ülkemiz ekonomisine 
kazandırmak, buraları işe, aşa, üretime, 
ihracata, yatırıma dönüştürmek inşallah 
bize nasip olacak. Bu noktada dersimizi 
iyi çalışmamız gerekiyor… Biz dedikodu 
üzerinden siyaset yapamayız… Grup Baş-
kanvekillerimizin, bakanlarımızın, ilgili 
tüm arkadaşlarımızın her aşamada doğru 
bilgiyi arkadaşlarımıza aktarması hayati 
derecede önem arz ediyor. Milletimizin 
doğru şekilde bilgilendirilmesi için ne 
gerekiyorsa yapalım. Onlar çamur atmaya 
devam etsinler, biz ülkemize kazandırma-
ya devam edeceğiz. 

Bu arada önemli bir hususu da hatırlat-
makta fayda görüyorum: 30 Haziran’a 
kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
gündeminde ülkemiz ve milletimiz için 
büyük önem arz eden yasa tasarı ve teklif-
leri var. Genel Kurul’da Karar Yeter Sayısı 
ve Toplantı Yeter Sayısı için artık her se-
ferinde yoklama yapılacak. Devam nokta-
sında siz değerli arkadaşlarımın daha fazla 
hassasiyet göstereceklerine inanıyorum. 
Sözlerime son verirken, Türkiye’ye ilk-
leri yaşatan, Türkiye’de ezberleri bozan, 
Türkiye’yi dünyanın saygın, itibarlı, güçlü; 
her şeyden önemlisi şerefli ve gururlu bir 
ülkesi haline getiren bu kadroyu bir kez 
daha selamlıyor, hepinize sevgi ve saygıla-
rımı sunuyorum.
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Sevgili Bingöllüler, sevgili kardeşlerim, 
değerli yol arkadaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor, kongremizin 
Bingöl için, Türkiye için, partimiz ve de-
mokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 
Buradan tüm Bingöl’ü, Adaklı’yı, Genç’i, 
Karlıova’yı, Kiğı’yı, Solhan’ı, Yayladere’yi, 
Yedisu’yu sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Bingöl, son 7 yılda yapılan 4 seçimin her 
birinde gür bir sesle AK Parti dedi. Bingöl 
değişim ve dönüşümden, adalet ve kalkın-
madan yana tavır aldı, Bingöl, AK Parti’nin 
Büyük Türkiye idealine tam destek oldu. 
Özellikle, 22 Temmuz seçimlerinde Bingöl 
AK Parti’ye tevcih ettiği yüzde 71.1 oy ora-
nıyla tarihi bir rekorun sahibi oldu, farklı 

AK Parti Il Kongresi

Bingöl | 30 Mayıs 2009 
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olduğunu çok net bir şekilde ortaya koydu. 
Bingöllü vatandaşlarım, 2004 Yerel se-
çimlerinde yüzde 42.7 oyla belediyeyi AK 
Parti’ye vermişti, 29 Mart seçimlerinde de 
yüzde 42.8 oyla emaneti yine AK Parti’ye 
tevdi etti. Bingöl’e, Bingöllü tüm kardeş-
lerime, sadakatlerinden, itimatlarından, 
bize olan teveccühlerinden dolayı bütün 
kalbimle teşekkür ediyorum. AK Parti’nin 
Bingöl İl Teşkilatı’na, ilçe teşkilatlarımı-
za, teşkilatımız içindeki her kademedeki 
arkadaşıma, gayretlerinden, fedakarlıkla-
rından, vefalarından dolayı şükranlarımı 
sunuyorum. 

6.5 yıldır Bingöl’e hayal kırıklığı yaşatma-
dık, Bingöllü kardeşlerimizin umutlarını, 
beklentilerini boşa çıkarmadık. Bingöl’e 
her alanda yaptığımız yatırımların yanı 
sıra, en son, Bingöl’ün bir evladına, Bin-
göllü bir kardeşinize, sizin vekilinize, 
Cevdet Yılmaz’a Bakanlık görevi tevdi 
ettik. Cevdet kardeşim, hem Türkiye için, 
hem Doğu ve Güneydoğu bölgemiz için 
ağır fakat son derece önemli bir sorum-
luluğu yüklendi. Güney Doğu Anadolu 
Projemizi, Doğu Anadolu ve Konya Ovası 
projeleriyle birlikte inşallah 2012 yılına 
kadar tamamlıyoruz. Tüm bölgenin çehre-
sini değiştirecek, Türkiye’yi dünyada öne 
çıkaracak bu dev projeler şimdi Bingöllü 
bir kardeşimize emanet. Onun da Bingöl’ü 
mahcup etmeyeceğine, bu ağır sorumlulu-
ğu bihakkın yerine getireceğine yürekten 
inanıyorum. 

Şunu da buradan bir kez daha hatırlatmak 
istiyorum: AK Parti hizmet siyasetine, 
eser siyasetine gönül vermiş bir kadrodan 

müteşekkildir. Bizim için makamlar, kol-
tuklar, mevkiler gelip geçicidir; aslolan 
eser üretmektir, hizmet üretmektir, gönül 
kazanmaktır; bir gün bu makamlardan ay-
rıldığımızda ardımızda hoş bir seda bırak-
maktır. Bizim için milletimizin hayır du-
asını, gönlünü kazanmaktan daha büyük 
bir mutluluk, daha büyük bir bahtiyarlık 
olamaz. Çünkü biz dertli bir partiyiz, mil-
letin derdiyle dertlenmiş bir kadroyuz. Biz 
milletin efendisi olmak için yola çıkmadık; 
biz milletin hizmetkarı olmak için yola 
çıktık. 6.5 yıldır bu anlayışla, bu şuurla 
Türkiye’nin selameti için, 81 vilayetimizin 
huzuru için, Bingöl için çalıştık, bundan 
sonra da, aynı süratle, aynı tempoyla aynı 
aşkla, aynı azimle çalışmaya, gayret göster-
meye devam edeceğiz. Milletimizin ema-
netini yere düşürmeyeceğiz, Türkiye’nin 
menfaatlerini sıkı sıkıya koruyacak, kıya-
sıya savunacağız. Benim her bir arkada-
şım, bu harekete yüreğini koymuş her bir 
gönüldaşım, teşkilatımın her bir mensubu 
bu anlayış içinde oldu, bundan sonra da bu 
anlayışla yolumuza devam edeceğiz. 

Şunu da açık yüreklilikle ortaya koymak 
zorundayız. Eğer bu hareket içinde, kadro-
larımız içinde, kendisini yorgun, bitkin, tü-
kenmiş hisseden arkadaşlarım varsa, onlar 
kenara çekilip dinlensinler. Eğer heyecanı-
nı kaybeden, coşkusunu yitiren, azmini ve 
kararlılığını tüketenler varsa, onlar arka-
larından gelene yol versin. Eğer kalbinde, 
yüreğinde, ruhunda, zihninde bu harekete 
ilişkin bir iştiyak eksikliği hissetmeye baş-
layanlar varsa, onlar kendilerini sorgula-
sın. Zira biz, diğer siyasi partilerden, diğer 
siyasi hareketlerden çok farklıyız. 
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Açık söylüyorum: Bu partiden yozlaş-
ma bekleyenler beyhude beklerler… Bu 
parti’nin zamanla yıpranacağını düşü-
nenler boş düşünürler… İktidarın bu 
partiyi yoracağını, yorgun düşüreceğini 
zannedenler, hayal kırıklığına uğrarlar. 
Biz her yeni günle birlikte yeniden do-
ğarız. Biz, her baharla birlikte yeniden 
tazeleniriz. Biz, her seçimle birlikte, daha 
fazla heyecan, daha fazla coşku, daha fazla 
motivasyon yüklenmiş şekilde kaldığımız 
yerden devam ederiz. Biz ulaştığımız her 
zirvede, bir kez soluklanır ve kendimize 
yeni zirveler ararız. Elde ettiğimiz her za-
fer, bir sonrakine hazırlıktır. Yakaladığımız 
her hedeften sonra, diğer hedefe koşarız. 
Çünkü bizim acelemiz var… Türkiye’yi bü-
yütmek noktasında bizim sabırsızlığımız 
var. On yıllardır hizmet görmeyen köyle-
re, mezralara, beldelere, ilçe ve illerimize 
hizmet taşımak noktasında yeni umutla-
rımız, yeni ufuklarımız var. İşte onun için, 
bütün vilayetlerimizde olduğu gibi, bugün 
de Bingöl’de coşkuyla, inançla sesimizi 
yükseltiyoruz. Durmak Yok, Yola Devam… 
Durmak Yok, Hizmete Devam…

Değerli kardeşlerim, sevgili Bingöllüler, 

Unutmayın ki, bize oy versin ya da ver-
mesin; kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaş-
lısıyla, 71 buçuk milyon vatandaşımızın 
emaneti bizim omuzlarımızdadır. Her bir 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yaşam 
tarzı, arzuları, talepleri, beklentileri, hürri-
yetleri, hakları bizim güvencemiz altında-
dır. Partimiz, teşkilatımız, kendisine yük-
lenen bu emanetin bilincindedir, bu kutsal 
emanetin hassasiyetinin idrakindedir. Et-

nik kökenler üzerinden siyaset yapmadık, 
yapmıyoruz. İnsanların dinlerini, mezhep-
lerini, renklerini, gelenek ve göreneklerini 
ayrıştırıcı bir şekilde siyasetimize asla alet 
etmedik, etmiyoruz. Bu ülkenin, bin yıllar 
boyunca oluşmuş kardeşliğine kasteden 
hiçbir yaklaşım, hiçbir girişim bizim si-
yasetimizde kendisine yer bulamadı. Biz 
her zaman birleştirici, her zaman bütün-
leştirici, kucaklayıcı olduk. 81 vilayetin 
tamamında, 780 bin kilometrekarenin 
bütününde siyaset yaptık, yapmaya da de-
vam ediyoruz. 

Şuraya özellikle dikkatinizi çekiyorum: 
Türkiye’de kimi partiler milli duyguları 
istismar ederek, şehitlerimizi istismar 
ederek ve ülkenin doğusuna, Sivas’ın öte-
sine geçemeden siyaset yapıyorlar. Kimi 
partiler, halkımızı hayali tehditlerle korku-
tarak, sanal korkuları, evhamları tedavüle 
sokarak, yine ülkemizin belli kesimlerin-
den oy toplamanın gayreti içine giriyorlar. 
Kimi partiler ise, benim Kürt kardeşleri-
min, Doğu’daki, Güneydoğu’daki kardeşle-
rimin duygularını istismar ederek, sadece 
Türkiye’nin belli bir kesimine hitap ede-
rek, Sivas’ın batısına geçmeyerek siyaset 
yapmanın mücadelesini veriyor. AK Parti, 
bu her üç siyaset tarzını da elinin tersiyle 
itmiş, istismar siyasetine asla tenezzül 
etmemiş, bütün samimiyetiyle milletin 
karşısına çıkmıştır. İşte onun için, 29 Mart 
seçimlerinde AK Parti 7 coğrafi bölgenin 
7’sinde de birinci parti olmuş, Türkiye’nin 
81 vilayetinden teveccüh görmüştür. 

Şimdi bakınız… 6.5 yıl boyunca Türkiye’de 
şunu çok net olarak gördük… Hangi me-
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seleye elinizi atarsanız, Türkiye’nin hangi 
kronik meselesini çözmeye kalkarsanız, 
belli bir direnişle karşılaşıyorsunuz. Bu 
bürokrasi olabiliyor, bu siyaset olabiliyor, 
siyasetçi olabiliyor, bu çıkar çevreleri olabi-
liyor, hukuk dışı örgütlenmeler olabiliyor, 
hukuksuzluk olabiliyor. Bazen tamamı bir 
araya geliyor, işbirliği yapıyor, el birliği 
yapıyor ve üzerimize geliyor. Çünkü dik-
kat ediniz, evet, Türkiye’nin sorunları var 
ama bir de bu sorunlardan beslenenler, bu 
sorunlardan kendilerine türlü çıkarlar sağ-
layanlar var. Hangi sorunu çözmeye kalksa-
nız, birilerinin kuyruğu acıyor. Ama biz ne 
dedik? Hani, Mehmet Akif demiş ya…

Cehennem olsa gelen, göğsümüzde sön-
dürürüz. 

Bu yol ki, hak yoludur, dönme bilmez yü-
rürüz. 

Değil mi, sinede birdir vuran yürek… yılmaz!

Cihan yıkılsa, emin ol, bu cephe sarsılmaz!

İşte biz de milletimizden icazet aldık 
dedik, milletimizden emanet aldık de-
dik, arkamızda milletimiz var dedik. 
Bingöl’ün, Bitlis’in, Muş’un, Diyarbakır’ın, 
Ankara’nın ,  İstanbul ’un ,  Yozgat ’ ın , 
Çankırı’nın, Rize’nin Artvin’in, Aydın’ın 
İzmir’in yükü omuzlarımızda dedik. Bu-
nun gereğini yerine getireceğiz, hiçbir 
engel karşısında yılmayacak, hiçbir engel-
leme karşısında vazgeçmeyeceğiz dedik. 

Kimi zaman yalanla geldiler üzerimize, 
iftirayla geldiler. Kimi zaman hukuk dışı-
lıkla geldiler. Hukuku çiğneyerek, hukuku 
kendilerine göre evirip çevirerek geldiler. 

Çeteyle geldiler, mafyayla geldiler, terörle, 
teröristlerle geldiler. Hiç birisine eyvallah 
etmedik, hiç biri karşısında eğilmedik, 
bükülmedik. Doğruyu her zeminde ve her 
zaman savunduk, doğrunun ışığından hiç 
ayrılmadık. İşte şimdi de, tüm samimiye-
timizle, açık yüreklilikle, art niyetsiz bir 
şekilde, Türkiye’nin kanayan yaralarını 
tedavi etmenin gayreti içindeyiz. Terör bit-
sin istiyoruz. Akan kan dursun istiyoruz. 
Gencecik fidanlar artık toprağa düşmesin 
istiyoruz. Ocaklar sönmesin, analar yavru-
ları için ağıt yakmasın istiyoruz. Doğu ve 
Güneydoğu’daki illerimiz kalkınsın, bura-
lardaki illerimizin, buralardaki insanla-
rımızın batıdakilerden fırsat ve imkanlar 
noktasında hiçbir farkı kalmasın istiyoruz. 
Çünkü biliyoruz ki, insan masumiyetine 
kast ederek netice almak beyhude bir uğ-
raştır, lanetli bir yöntemdir. 

Terörün bugünün dünyasında yeri yoktur, 
olamaz. Terörle, şiddetle, öldürmekle hiçbir 
davaya hizmet edilemez, hiçbir meşru he-
defe ulaşılamaz. Hiçbir hak, hakların en te-
meli olan yaşama hakkını ortadan kaldırma 
gibi bir yöntemle elde edilemez. Terör, in-
sanlığın da, hukukun da, demokrasinin de, 
kardeşliğin de düşmanıdır. Terörün çıkmaz 
bir yol olduğunu görmek, bu yanlış yoldan 
dönmek en doğrusudur. Çünkü biliyoruz 
ki, yıllarca terör ortamının olumsuzlukla-
rından beslenenler, güç devşirenler, men-
faat sağlayanlar oldu. En önemlisi de terör 
ortamının devamını, çözüm gayretlerinin 
önüne bir duvar gibi çektiler; demokrasi-
nin, temel haklarının gelişiminin önüne bir 
engel olarak koydular. Hükümet olarak her 
konuda çözümden yana olduk, kronik so-
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runların çözümü için güçlü bir siyasi irade 
ortaya koyduk. 

Bazı sorunların mutlak bir çözüm yolu 
olmayabilir, ancak önemli olan çözüm 
süreçlerini başlatmak, samimiyetle gayret 
göstermektir. Sorunları hafif letmek, çö-
züm yoluna koymak, meseleleri yumuşat-
mak olması gerekendir. Biz hiçbir zaman 
çözümsüzlüğü çözüm olarak görmedik, 
hiçbir zaman sorunlara gözümüzü yum-
madık. Çözüm süreçlerini provoke etmek, 
baltalamak isteyenlere karşı herkese dü-
şen sağduyuyu, basireti, iyi niyeti ortaya 
koymaktır. Biz diyoruz ki, herkes sorunun 
değil, çözümün bir parçası haline gelmek, 
çözüm süreçlerine katkıda bulunmak, so-
rumluluk duygusuyla hareket etmek duru-
mundadır. Ortada sihirli formüller, gece-
den sabaha gerçekleşecek mucizeler yok. 
Ama bir çözüm iradesi var, iyi niyet var, sa-
mimi bir gayret var, sorunları dert edinen 
bir anlayış var. İşte bunun için diyoruz ki, 
önümüzdeki dönemde herkes sorumluluk 
bilinciyle, itidalle, sabırla, pozitif bir bakış 
açısıyla hareket ederse, aşamayacağımız 
hiçbir engel yoktur. 

6.5 yıldır her meselede demokrasinin, hu-
kukun, kalkınmanın mücadelesini veriyo-
ruz. Bakın, bizim iktidarımız döneminde, 
Doğu ve Güneydoğu illerimiz tarihlerin-
deki en büyük yatırımlara kavuştular. Bu-
radaki illerimize 12.3 milyar TL’lik kamu 
yatırımı gerçekleştirdik. 1.7 milyar TL’yi 
KÖYDES ve BELDES için, köylerimizin 
yolları, içme suları, belediyelerimizin 
ihtiyaçları için harcadık. 4 milyar Liralık 
konut yatırımı yaptık, toplam 41 bin 424 

adet konutu bitirdik. Sosyal yardımlar için 
2 milyar TL’yi bölgedeki vatandaşlarımıza 
aktardık. 1 milyar TL’ye yakın kaynağı 
(809 milyon 627 bin TL), terörden mağdur 
olanlara, zararlarını tazmin için ödedik. 
Bölgedeki derslik sayılarını artırdık, her 
ilimize üniversite kurduk, hastaneler yap-
tık, yollar yaptık. Ülkemizin tamamında, 
81 vilayetimizin bütününde yaptığımız 
yatırımların aynısını, aynı oranda bura-
daki illerimize de kazandırdık. Demokra-
tikleşme, insan hakları, siyasi ve kültürel 
haklar noktasında tarihi nitelikte açılımlar 
yaptık. En son TRT 6 Kürtçe olarak yayına 
başladı. 

Bunlar, bizim hükümet olarak, AK Par-
ti iktidarı olarak attığımız adımlardan 
yalnızca bir kaçı… Ama tüm bu adımlar 
karşısında, biraz önce bahsettiğim odaklar 
istismar zeminini yitirdikleri için paniğe 
kapıldılar. Onlar kardeş kavgası istediler 
ama bunu başaramadılar, bunun için pani-
ğe kapıldılar. Yoksulluk istediler, ama yok-
sulluk azaldıkça paniklediler. İstikrarsızlık 
istediler, bölge istikrara kavuştukça panik-
lediler. Emniyetsiz bir ortam arzuladılar, 
bölge huzura kavuştukça paniklediler. 
Şimdi çözüm konusunda sonuca çok daha 
yakınız… Kanı durdurmak, bölgeyi huzur 
ve istikrara kavuşturmak konusunda son 
derece kararlıyız. Ama şimdi de provo-
kasyonlarla bu işi engellemenin gayreti 
içindeler. Mayınlarla, kalleşçe saldırılarla, 
bu ülkenin güvenlik güçlerini hedef alarak 
süreci baltalamak istiyorlar. Buna da izin 
vermeyeceğiz. Ben inanıyorum ki, en başta 
bu bölgede yaşayan kardeşlerim bu provo-
kasyonlara alet olmayacak. 
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Bingöl Perşembe günü sevgili kardeşimiz, 
şehidimiz Özkan Dumlu’yu Ulu Cami’den 
son yolculuğuna uğurladı. Perşembe günü 
bütün Türkiye ile birlikte Bingöl de şehi-
dine, şehitlerine ağıt yaktı. Kendisine bir 
kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Acılı 
ailesine, tüm Bingöl’e başsağlığı dilekleri-
mi iletiyorum. Biz artık bu acıları yaşamak 
istemiyoruz… Yurt içinde de, Kürt kardeş-
lerimizin tümünü terörizmle bağdaştıran 
zihniyeti, psikolojik duvarı yıkmanın mü-
cadelesini veriyoruz. 

Yalnız dikkat edin… Muhalefet sadece terör 
örgütünden gelmiyor. Ankara’dan başını 
uzatamayan siyasetçiler, çözümü engelle-
mek, çözümü kördüğüme çevirmek için 
tarihi rollerini yeniden üstlenmiş durum-
dalar. Zihinlerinde, lügatlerinde ne kadar 
irin dolu, nefret dolu, kin dolu kelime varsa 
bir çırpıda sayıveriyorlar. İhanet gibi, hı-
yanet gibi, gaflet gibi, bölücülük gibi kolay 
kolay ağza alınmayacak kelimeleri adeta 
ağızlarına sakız ettiler. Böylesine seviyesiz 
bir siyaset, böylesine düşük bir siyasi profil, 
böylesine yakışıksız bir siyasi üslup bizim 
siyasi tarihimizde hiç olmamıştı. Ama bunu 
da aşacağız… Demokrasi içinde, hukuk için-
de bunları da geride bırakacağız. 

Bakınız… Bingöl’ü on yıllar boyunca yok-
luğa, yoksulluğa mahkum ettiler… Buna 
hiç kimsenin ama hiç kimsenin hakkı ola-
maz. Ben istiyorum ki, Bingöl yatırımlarla 
coşsun, Bingöl üretsin, Bingöl kazansın. 
Ben istiyorum ki, ta Japonya’dan turistler 
gelsin, Solhan’daki Yüzen Ada’yı ziyaret 
etsin. Ben istiyorum ki, Kanadalı turist 
gelsin, Karlıova’da, KALA Tepesi’nden 

güneşin doğuşunu seyretsin. Yol Çatı köyü 
kış mevsiminde kayakçılarla dolup taşsın. 
Bingöl Üniversitesi’ne yurtdışından öğre-
tim elemanları gelsin, bütün dünyadan öğ-
renciler burada eğitim için birbiriyle yarış-
sın. Bingöl’de doğan, büyüyen kardeşlerim 
en iyi eğitimi alsın, en iyi işlerde çalışsın. 
Sadece Bingöl değil, bölgedeki tüm illeri-
miz, ülkemizin tüm illeri sahip oldukları 
potansiyeli azami derecede açığa çıkarsın. 
İnanın çok şey istemiyoruz… İnanın bun-
lar hayal değil. Barışa vurgu yapalım, bu 
hayaller gerçek olur… Kardeşliğe vurgu 
yapalım, bu hayaller gerçek olur… Huzura, 
istikrara vurgu yapalım, bu hayaller ger-
çekleşir… Aramıza nifak sokmaya çalışan-
lara tavır alalım, karşı koyalım, vallahi bu 
hayallerin hepsi tek tek gerçek olur…

AK Parti olarak, AK Parti iktidarı olarak, 
AK Parti teşkilatı olarak biz bu hayalleri 
gerçeğe dönüştüreceğiz. 6.5 yılda çok 
büyük mesafe katettik… Her türlü engel 
ve engellemeye rağmen çok başarılı işler 
yaptık… Bundan sonra da yapmaya devam 
edeceğiz. Gün birlik ve beraberlik günü-
dür. Birliğimize, kardeşliğimize, muhabbe-
timize gölge düşürmeye, huzurumuzu, se-
lametimizi sabote etmeye çalışanlara asla 
fırsat vermemeli, bugün her zamankinden 
daha çok birbirimizle kenetlenmeliyiz. Biz 
bu aziz milleti seviyoruz, bu güzel ülkeyi 
seviyoruz, bu vatanı, bu bayrağı aynı hisle 
bağrımıza basıyoruz. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Bingöllüler…

6.5 yılda Bingöl için büyük yatırımlar yap-
tık, yapmaya da devam ediyoruz. Bingöl 
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için, Bingöllü çiftçi kardeşlerim için büyük 
önem arzeden Gülbahar Barajı inşaatı da 
başlıyor. Doğalgazla ilgili çalışmalarımız 
süratle devam ediyor. 

Eğitim noktasında Bingöl’de 6.5 yılda 
1.107 dersliğin yapımını tamamladık, 
okullarımıza 3 bin 133 adet bilgisayar gön-
derdik. Bingöl Üniversitesi hizmete girdi, 
üniversite bünyesinde 3 fakülte, 2 enstitü, 
2 meslek yüksek okulu ve 1 yüksek okul 
bulunuyor. Sağlık hizmetleri için 89 mil-
yon TL harcama yaptık. 100 yataklı Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ni 
dönemimizde tamamladık, hizmete açtık. 
Ayrıca 50 yataklı Karlıova Devlet Hastane-
si, 50 yataklı Solhan Devlet hastanesi ve 4 
sağlık ocağının inşaatına devam ediyoruz. 
TOKİ aracılığıyla Bingöl’de bugüne kadar 
2 bin 902 konut uygulaması başlattık. 
Bunlardan 2 bin 555 tanesini bitirdik. 347 
konutla ilgili çalışmalar ise devam ediyor. 

2002 yılına kadar Bingöl’de sadece 5 ki-
lometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz ise 
sadece 6.5 yılda tam 47 kilometre daha bö-
lünmüş yol yaptık. Yani mevcut bölünmüş 
yolun yaklaşık 10 katını sadece 6.5 yılda 
yaptık. Elazığ-Bingöl yolunu bölünmüş yol 
olarak hizmete açtık. Bingöl Havaalanı’nın 
inşaatına 1995 yılında başlanmıştı ancak 
bitirilememişti. Bingöl için havaalanının 
ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ha-
vaalanımızı bu yıl yatırım planımıza aldık, 
Temmuz ayında ihaleye çıkıp en kısa sü-
rede çalışmalara başlayacağız. 2011 yılına 
kadar da bitirmeyi planlıyoruz. Bu sayede 
Bingöl yılda 190 bin yolcu kapasiteli bir 
havaalanına kavuşmuş olacak. Ayrıca Ha-

vaalanı bitip işletmeye alındığında 100 
kişiye istihdam sağlayacağız. 

Değerli kardeşlerim…

Şunu bilmenizi isterim: Bingöl’ün elde 
ettiği bu başarı, bu kalkınma hamlesi sizin 
eserinizdir. Bingöl, sizin gayretlerinizle, 
sizin iradenizle, sizin çabalarınızla bu se-
viyelere ulaştı. Bingöl aşkıyla, Türkiye’ye 
sevdasıyla fedakarca çalışan tüm kar-
deşlerimi, her kademedeki arkadaşımı 
yürekten kutluyorum. Bugüne kadar bizi 
mahcup etmediniz, bundan sonra da et-
meyeceğinizi biliyorum. Emeği geçen tüm 
arkadaşlarımı kutluyorum, yeniden görev 
almayacak, alamayacak arkadaşlarıma 
teşekkür ediyor; yeni göreve başlayacak 
arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yolu-
nuz açık olsun… Allah yar ve yardımcınız 
olsun. Birlik içinde, beraberlik içinde, 
bütünlük içinde, kardeşliğimizi, dostlu-
ğumuzu, dayanışma ruhunu yücelterek, 
AK yarınlara doğru emin adımlarla ilerli-
yoruz. Gücümüzü milletimizden alıyoruz, 
gücümüzü teşkilatımızdan alıyoruz, yarın-
lara umutla bakıyoruz. Durmak Yok, Yola 
Devam… Durmak Yok, Hizmete Devam… 
Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlı-
yorum, sağolun, varolun, hepiniz Allah’a 
emanet olun…
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Değerli milletvekilleri, grup toplantımızı 
teşrif eden kıymetli misafirler, değerli ar-
kadaşlarım… Yeni bir grup toplantımızda 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

En son gerçekleştirdiğimiz grup toplantı-
mızdan bugüne yurtiçinde, yurtdışında 
ülkemize hizmet aşkıyla ve çok yoğun bir 

tempo içinde koşturmaya devam ettik. 
Açıkçası, gerek şahsım, gerek bakan arka-
daşlarım, siz değerli milletvekillerimiz, 
belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, 
tabii ki teşkilatlarımız, bir tek saniyenin 
bile boşa harcanmaması için yoğun gayret 
sarf ediyoruz. Aldığımız her bir nefesi mil-
letimize hizmete adamanın derdi içindeyiz 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 2 Haziran 2009 
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ve gece-gündüz bu anlayışla yolumuza de-
vam ediyoruz. 

AK Parti, siyasi tarihimizde ilklerin par-
tisi olmuştur. AK Parti öncü bir partidir, 
değişimci bir partidir. AK Parti ezberleri 
bozan, statükoyu zorlayan, dar kalıpları, 
dar sınırları aşma gayreti içinde olan bir 
partidir. Nitekim 6.5 yılda girdiğimiz 4 
seçimden birinci parti olarak çıktık ve 
bu yönüyle de siyasi tarihimizde bir ilkin 
altına imzamızı attık. 18 Kasım 2002’de 
iktidarı devraldığımızda nasıl bir heyecan 
içindeysek, nasıl bir coşku içindeysek, 
millete hizmet etmek noktasında nasıl 
bir aşk ve sevda içindeysek; bugün de bu 
duygularımızı eksiltmeden, tam tersine 
çoğaltarak kararlılık içinde geleceğe doğru 
yürüyoruz. Bu hareket, bu parti, bu teşkilat 
6.5 yılda Türkiye’ye çok değerli hizmetler 
kazandırdı. İnanıyorum ki, daha nice yıllar 
ülkemize ve milletimize hizmet bahtiyarlı-
ğını omuzlarımızda taşıyacak, nice eserleri 
milletimizle buluşturacağız. 

Biz, 6.5 yıl boyunca her konuda çözümden 
yana olduk. Bazı sorunların mutlak bir 
çözüm yolu olmayabilir, tek bir çözüm 
yöntemi bulunmayabilir… Ancak önemli 
olan çözüm süreçlerini başlatmak, sami-
miyetle gayret göstermektir. Biz hiçbir 
zaman çözümsüzlüğü çözüm olarak gör-
medik, hiçbir zaman sorunlara gözümüzü 
yummadık. Çözüm süreçlerini provoke et-
mek, baltalamak isteyenlere karşı herkese 
düşen sağduyuyu, basireti, iyi niyeti ortaya 
koymaktır. Biz diyoruz ki, herkes sorunun 
değil, çözümün bir parçası haline gelmek, 
çözüm süreçlerine katkıda bulunmak, 

sorumluluk duygusuyla hareket etmek 
durumundadır. Önemli olan karanlığa 
yumruk sallamak değil, aydınlık için bir 
mum yakmaktır. 

İktidarda bulunan partinin Genel Başka-
nı olarak şunu söylemekte de hiçbir beis 
görmüyor, hiçbir kompleks duymuyorum: 
Muhalefet iktidar kadar dinamik, iktidar 
kadar hızlı, üretken olmalıdır. Muhalefet, 
Türkiye’nin meseleleri noktasında iktidar 
kadar çözümü arzulamalı, süreçlere yapıcı 
bir katkıda bulunmalıdır. Yöntemler konu-
sunda farklı düşünebiliriz, bu anlaşılabilir, 
ama çözümsüzlüğü bir çözüm olarak be-
nimseyen muhalefet yapısıyla Türkiye’nin 
hiçbir yere gitmeyeceği de aşikardır. 
Türkiye’nin her meselesinde çözümsüzlü-
ğü savunmak, değişime, dönüşüme, atılı-
ma yönelik her hususta statükodan yana 
tavır almak, en küçük meseleden en büyük 
meseleye kadar her konuda ayak diretmek, 
kuru hamaset yapmak, muhalefete prim 
sağlamayacağı gibi Türkiye’ye de kazan-
dırmaz. 

Dikkat ediniz, 6.5 yıldır hangi meseleye el 
attıysak, karşımıza hamaset çıktı, karşımı-
za yıldırmaya dönük, vazgeçirmeye dönük 
bir muhalefet tarzı çıktı. 6.5 yıl boyunca, 
Türkiye’nin meseleleriyle birlikte, sadece 
“istemezük” diyen, ama ne istediği belli 
olmayan bir muhalefetle de uğraşmak zo-
runda kaldık. Bakın şimdi aynı tavrın, aynı 
siyaset tarzının mayınlı arazilerin temiz-
lenmesiyle ilgili yasa tasarısında yeniden 
uygulandığını hep birlikte müşahede edi-
yoruz. Tasarının Meclis Genel Kurulu’na 
geldiği andan itibaren, muhalefetin pro-
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vokatif tavrı ve bu tavra bazı köşe yazar-
ları tarafından verilen destek, konuyu çok 
farklı boyutlara çekti. Konfüçyüs’ün bir 
sözü var: “Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi 
olmak tehlikelidir.”

Değerli arkadaşlarım…

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen yasa 
tasarısı toplam 6 maddeden oluşuyor ve 
sadece 1 sayfalık bir metin. Ancak, ne 
hikmetse, bu tasarı etrafında fırtınalar 
koparılırken, muhalefet temsilcilerinin ya 
da bu konuda kalem oynatan yazarların, 
tenezzül edip, zahmet edip bu bir sayfa-
lık metni okumamış olması son derece 
anlamlıdır. Yasa tasarısını okuyup anla-
mayı bir kenara bırakın, kulaktan doğma 
iddialarla, dedikodularla, adeta hayaller 
kurarak, komplo teorileri üreterek mese-
leyi hiç olmadık noktalara taşıdılar. Niyet 
okuyuculuğu, ağır bir iftira ve karalamaya 
dönüştürdüler. Bir süre sonra kendi yalan-
larına kendileri dahi inanır hale geldiler. 

Şimdi biz bir yasa tasarısı hazırladık, her 
nasıl olduysa birden bire ihale İsrail’e gitti, 
topraklarımız İsrail’e verildi, vatan bölün-
dü, vatana ihanet edildi, hudut delindi, 
sınırlarımıza yabancılar gelip yerleşti, en 
verimli topraklarımız peşkeş çekildi, sı-
nırımızda yabancılar gezip tozmaya, gizli 
faaliyetler yapmaya başladılar, güvenli-
ğimiz, huzurumuz, geleceğimiz her şey 
birden bire buharlaşıverdi. Öncelikle bu 
sınırsız muhayyileye sahip oldukları için 
muhalefeti tebrik ediyorum. Ancak, bu 
sınırsız hayal gücünü memleketin hayrına 
değil de, komplo teorileri üreterek ziyan 

ettiklerinden dolayı büyük üzüntü duydu-
ğumu da ifade etmeliyim. 

Değerli arkadaşlarım…

Bu yasa tasarısı vesilesiyle, AK Parti olarak 
çok ağır ithamlara maruz kaldık. Genel Ku-
rul kürsüsünden, televizyon ekranlarından 
ve gazete sayfalarından bize yönelik olarak 
ağza alınmayacak iddialar ve ithamlar 
serdedildi. Bu tasarının, mayın temizleme 
işini doğrudan İsrail’e ya da İsrailli firma-
lara ihale ettiğini; yabancıların gelip bizim 
sınırımıza yerleşeceğini ve bunun da vata-
na ihanet olduğunu söyleyecek kadar ileri 
gittiler. Şimdi ben buradan, bu iddiaları dile 
getirenlere açık açık soruyorum: Siz bu yasa 
tasarısını okudunuz mu? Okuduysanız, 
okuduğunuzu anladınız mı? İsrail’i, İsrailli 
firmaları bu yasa tasarısının neresinden 
çıkardınız? Bu sonuca nereden vardınız? 
Soruyorum, bu tasarının neresinde İsrail 
var, neresinde İsrailli firmalar var? 

Bakın burada geçen hafta görüşülen tasa-
rının ilgili kısmını bir kez daha okuyorum: 
“Madde 2: Birinci Fıkra: Mayın temizleme 
işi, öncelikle, 4 Ocak 2002 tarih ve 4. 734 
Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine 
göre Maliye Bakanlığı’nca hizmet satın 
almak suretiyle yaptırılır, bu usulle yaptı-
rılamaması halinde… tarımsal faaliyetler-
de kullandırılması karşılığında, kullanım 
süresinden en fazla indirimi teklif edene 
ihale edilmek suretiyle yaptırılır.” Bir kez 
daha soruyorum: Bunun neresinde İsrail 
var? Bunun neresinde İsrailli firmalar var? 
Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kanunu 
hükümlerine göre, hizmet satın alınmak 
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yöntemiyle bu işi yaptıracak. Eğer bu 
mümkün olmazsa, altını çizerek bir kez 
daha ifade ediyorum, eğer bu olmazsa, 
sonraki seçeneğe geçilecek… Nedir o son-
raki seçenek? O seçenek, arazinin mayın-
lardan temizlenmesi karşılığında tarımsal 
faaliyetlerde kullanılmak şeklinde ihaleye 
çıkılmasıdır. 

Asrın en ağır küresel mali krizinin yaşan-
dığı bir dönemde ülkenin ve milletin sela-
metine en uygun yolu araması hükümetin 
en tabii görevidir. Tasarının 2’inci maddesi 
ile ilgili tekrir-i müzakere istedik ve bugün 
Genel Kurul’da araya bir seçenek daha 
koyuyoruz. Üç ayrı seçeneğin olduğu bir 
süreç söz konusu… Tasarıya Kamu İhale 
Kanunu’nun istisna maddesine dayanıla-
rak Milli Savunma Bakanlığı’nca yaptırıl-
masına yönelik bir alternatif ekliyoruz. 
Ama bakıyorsunuz, birinci seçenek hiç 
görülmüyor, üzerinde hiç durulmuyor, hiç 
dikkate alınmıyor, bu konu hiç gündeme 
getirilmiyor ve doğrudan son seçeneğe 
geçiliyor… Eğer ortada bir samimiyet olsa, 
1992 yılından bu yana gündemde olan bu 
konuda bir gayret olur, göreve gelen ikti-
darlar bir adım atardı… Meselenin üzüm 
yemek olmadığı çok açık… 

Bir başka önemli husus: Genelkurmay 
Başkanlığımız söz konusu bölgede mayın 
temizleme faaliyetlerini yürütüyordu. An-
cak bu işlemlerin çok pahalıya mal olması, 
yavaş ilerlemesi ve sertifika gerekliliği gibi 
sebeplerden dolayı, Genelkurmay Başkan-
lığı temizleme işinin Maliye Bakanlığınca, 
hizmet alımı yöntemiyle yapılması husu-
sunda bize görüş bildirdi. Bunun üzerine 

2005 yılında Bakanlar Kurulu kararlarını 
çıkardık, düzenlemeleri yaptık ve süreç 
ihale aşamasına kadar geldi. Bu aşama-
da Danıştay, Anayasa’ya da aykırı olarak 
yürütmeyi durdurdu. Burada ilginç olan 
şudur… O dönemde, süreç ihale aşamasına 
kadar geldiği halde ne muhalefet, ne de 
medya bu konuyla bugünkü gibi ve bugün-
kü tarzda ilgilenmedi. O gün hiç kimsenin 
dikkatini celbetmeyen bu konunun, bugün 
bir siyasi istismar aracına dönüştürülmüş 
olması, üzerinde düşünülmesi gereken bir 
husustur. 

Değerli arkadaşlarım, bu art niyettir. Bu, 
demagojidir. Bu zihinleri bulandırmaktır, 
bu kara siyasettir. Kimi köşe yazarlarının 
bu kara siyasete alet olması, bu değirmene 
su taşıması, bu furyaya katkı sağlaması 
son derece vahimdir. Allah aşkına ne de-
mek istiyorsunuz? Açık açık söyleyin… Re-
cep Tayyip Erdoğan kapalı kapılar ardında 
İsrail’le pazarlık mı yaptı demek istiyorsu-
nuz? AK Parti el altından ülkeyi mi pazar-
lıyor demek istiyorsunuz? Açık konuşun! 
Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı 
tüm dünya sessiz kalırken, orada masum 
yavrular katledilirken, sivillerin üzerine 
bombalar yağarken sesini yükselten, hakkı 
söyleyen, haklıyı savunan Recep Tayyip 
Erdoğan şimdi İsrail’le gizli gizli iş tutuyor 
mu demek istiyorsunuz? 

Benim Davos’ta ortaya koyduğum insani 
tavır karşısında kimlerin süklüm pük-
lüm olduğunu bu millet apaçık gördü. 
Kendi ülkesinin başbakanını İsrail’in 
Cumhurbaşkanı’na karşı kimlerin yer-
diğini, kimlerin eleştirdiğini, kimlerin 
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hakaretler savurduğunu bu millet gördü. 
CHP’nin ve MHP’nin monşer eskilerinin 
İsrail karşısındaki haklı ve onurlu duruşu-
muzdan nasıl rahatsız olduğunu bu millet 
açık açık gördü…

Değerli arkadaşlarım…

Mayın meselesi üzerinden, şahsıma, par-
time ve hükümetime yönelik aleni bir 
kampanya başlatıldığını herkes görmeli-
dir, görmek zorundadır. Bu kampanyanın 
nereden kaynaklandığını ve ne amaca 
hizmet ettiğini tarih mutlaka göstere-
cektir, ancak tarih, bu kampanyaya alet 
olanları, bu kampanyaya su taşıyanları da 
asla unutmayacaktır. Şimdi, AK Parti’nin 
Genel Başkanı ve Başbakan, bu hükümetin 
bakanları, bu yüce Meclis çatısı altındaki 
milletvekilleri, bu devletin kurumları ül-
kenin menfaatini düşünmeyecekler, ülke-
nin çıkarlarını düşünmeyecekler, ülkeye 
ihanet içinde olacaklar öyle mi? Bu ülke-
nin güvenliği bizi ilgilendirmeyecek, bu 
ülkenin çıkarları, bu ülkenin menfaatleri, 
istiklali, istikbali bizi ilgilendirmeyecek 
öyle mi? Allah aşkına siz ne hakla ihanet 
kelimesini, hıyanet kelimesini ağzınıza 
alabiliyorsunuz, bizim vatan sevgimizi ne 
hakla sorgulamaya kalkıyorsunuz? Bizim 
vatanseverliğimizi test etmek ya da değer-
lendirmek sizin haddinize mi? 

Bakın dün itibariyle Türkiye Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nin dönem 
başkanlığını devraldı. Bundan 6.5 yıl önce, 
AK Parti’den önce, bir politikacı Türkiye’yi 
BM Güvenlik Konseyi’nin dönem başkanı 
olarak rüyasında görse hayra yormazdı, bu 

kadar da olmaz artık derdi. Milli gelirimiz-
den tutun, en büyük ekonomiler sıralama-
sına; paramızın itibarından alın, faizlerde 
geldiğimiz noktaya; Avrupa Birliği süre-
cinden tutun, Medeniyetler İttifakı’na; eği-
timden tutun sağlığa; ulaştırmadan tutun 
konuta kadar bu ülkenin nereden nereye 
geldiği herkesin malumu. Bu millete hiz-
met etmek suçsa, kabahatse, evet, biz bu 
suçu işledik, işlemeye de devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım…

Buradan bir kez daha açık açık ve altını çi-
zerek ifade ediyorum: Bu yasa tasarısının 
hiçbir yerinde, önünde, arkasında belli bir 
şirket, belli bir ülke, belli bir zümre, belli 
bir çevre yoktur, asla da olamaz. Bizim 
yegane amacımız, Suriye ile aramızdaki 
sınırda bulunan mayınları temizlemektir. 
Bunu da, ülkemizin, milletimizin men-
faatini gözeterek yapıyoruz, yapacağız. 
Ülkemizin menfaatleri, milletimizin çıkar-
ları neyi gerektiriyorsa, bu temizleme işini 
de o şekilde yapacağız. Hiç kimse niyet 
okumasın… Hiç kimse paranoya üretme-
sin… Hiç kimse komplo teorilerine kulak 
asmasın. Ve hiç kimse, doğmamış çocuğa 
kıyafet biçmeye kalkışmasın. 

Bakınız, burada bütün amaç, Türkiye’nin 
Ottowa Sözleşmesi’ndeki vaadini yerine 
getirmek, Suriye Sınırlarımızdaki mayın-
ları temizleyerek o araziyi tarıma, ekono-
miye, Türkiye’ye kazandırmaktır. Türkiye 
toprak kaybediyor diye feryat edenler, 
Türkiye’nin aslında ne kadar büyük bir 
toprak kazandığını anlayamıyorlar… An-
laşılan o ki, sınırlarımızdaki mayınlardan 
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önce zihinlerdeki mayınları temizlememiz 
gerekiyor. Özellikle muhalefet partileri, 
kendi zihinlerinin, kendi ufuklarının sınır-
larına o kadar çok mayın döşemiş ki, bir 
türlü o sınırları, o mayınları aşamıyor; ken-
di dar kalıplarının, kendi sığ dünyalarının 
dışına çıkamıyorlar. Şimdi biz bu toprakla-
rı kazanalım, bu toprakları bereketlendire-
lim, burada Ahmet’e, Mehmet’e, Hasan’a, 
bölge halkına, insanımıza istihdam sağla-
yalım diye çaba gösterdiğimizde, bu kez de 
zihinlerdeki mayınlarla uğraşıyoruz… 

“Hudut namustur, hudut şereftir” diyerek 
güya bize ders vermeye kalkıyorlar… Hu-
dut ne demektir biz bunu çok iyi biliriz… 
Ama hududu korumak artık dikenli tel-
lerle, mayınlarla, milyon dolarlık, milyar 
dolarlık harcamalarla olmuyor. Hudut 
komşunuz olan ülkeyle dostane ilişkiler 
kurduğunuzda, ekonomik, ticari, diploma-
tik ilişkilerinizi geliştirdiğinizde o hudut 
zaten kendi kendine korunuyor. 

Üyesi olmak için yarım asırdır mücade-
le verdiğimiz Avrupa Birliği, psikolojik 
hudutları ortadan kaldırma projesidir. 
Almanya ile Fransa tarih boyunca birbi-
riyle savaştı, sayısız insan bu savaşlarda 
hayatını kaybetti. Ama şimdi, Fransa’nın 
Strazburg şehrinden belediye otobüsüne 
biniyorsunuz, Almanya’nın Kiel şehrinde 
alışveriş yapıp yine belediye otobüsüyle 
dönüyorsunuz. Şimdi o fiziki sınır or-
tadan kalktı diye Almanya ya da Fransa 
onurundan, haysiyetinden, şerefinden 
bir şeyler mi kaybetti? Yoksa tam tersine 
dostluklarıyla birlikte ekonomilerini mi 
güçlendirdiler? Uçağa binip oraya gitseler, 

gidebilseler, dünyanın kaydettiği değişimi 
dönüşümü görecekler ama maalesef gide-
miyorlar. 

Bakın buna rağmen, dünyadaki tüm bu 
gelişmelere rağmen, sınırdaki mayınların 
temizlenmesi, burada bir güvenlik zafiye-
tinin oluşacağı anlamına gelmiyor. Milli 
Savunma Bakanlığımız, Genelkurmay Baş-
kanlığımız sürecin her an içinde olacaklar. 
Oradaki mayınların tamamı temizlendik-
ten sonra, belli genişlikte bir şerit sınır 
fiziki güvenlik sistemine tahsis edilecek, 
yani sınırımız yine denetim ve gözetim 
altında olacak. İlk iki seçenekte iş ihale 
edilemez de, burası yap işlet devret mode-
liyle kiralansa bile, buraya yabancılar öyle 
ellerini kollarını sallayarak giremeyecek, 
bu topraklarda istedikleri gibi faaliyet gös-
teremeyecekler. 

En çok istismar edilen konulardan biri de 
buradaki petrol ve maden yatakları… Bu 
da çok açık bir şekilde tasarıda yer alıyor, 
ama tasarı okunmadığı için, yani bilgi sa-
hibi olunmadan fikir sahibi olunduğu için, 
ortaya bin türlü dedikodu atılıyor. Yerin 
altındaki her türlü maden, petrol, su dev-
lete aittir. Hiç kimse buralarda hak iddia 
edemez, hiç kimse keyfince bu rezervler 
üzerinde tasarrufta bulunamaz. Bu konu-
da ilgili yasalarımız açık ve zaten bu tasarı 
da bu yasaları referans olarak gösteriyor. 

Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşla-
rım…

İki haftadır tartışılıyor olmasına rağmen 
ne yazık ki ortaya hiçbir alternatif de ko-
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nulmuş değil. Her kafadan bir ses çıkıyor, 
herkes aklına ilk geleni söylüyor, herkesin 
uçuk kaçık fikirleri var ama ayağı yere 
basan, çözüm getiren tek bir öneri bile 
serdedilmiş değil. Kahve köşelerinde konu-
şuluyor: Mayınların üzerine taş atalım pat-
latalım, affedersiniz, koyun sürüsüyle, eşek 
sürüsüyle mayınları temizleyelim… Birkaç 
gün sonra bakıyorsunuz, bu orijinal fikirler 
çözüm olarak gazetelerde yer alıyor. 

Muhalefet ve onun değirmenine su taşı-
yan gazeteciler, bilerek ya da bilmeyerek 
böyle ciddi bir konuyu sulandırıyorlar. 
“Ben yaparım” diye ortaya çıkanlar var, 
“şu yapsın, bu yapsın” diyenler var… Eğer 
bu kadar kolaysa, eğer yapabiliyorlarsa, 
eğer imkanları, donanımları varsa ihaleye 
girerler, bedeli karşılığında bu işi yaparlar. 
Açık söylüyorum, son derece de mutlu olu-
ruz. Bu işi bir Türk firmasının yapması bizi 
ziyadesiyle memnun eder. Burası 2 Kıbrıs 
adası büyüklüğünde diyenler bile çıktı. 
Bunlar ya sayı saymayı bilmiyorlar, ya da 
ciddi bir göz rahatsızlığına sahipler. 

Şurası da son derece önemli: Tasarının mü-
zakereleri sırasında, bize yönelik eleştirile-
rin yanında devletin kurumlarının vahim 
bir ayrımcılığa tabi tutulduğunu müşahede 
ettik. A Kurumu iyidir, B Kurumu kötü… 
Şu kurum vatanseverdir, bu kurum vatanı 
satar… Şuna güvenilir, buna güvenilmez… 
Bu süreç, ak ile karanın bir kez daha deşifre 
olduğu bir süreç olmuştur. Millet iradesi-
nin, milli egemenliğin, demokrasinin bazı 
zihinlerde nasıl bir karşılık bulduğu, ne an-
lama geldiği, ya da ne anlam ifade ettiği bu 
süreçte bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım…

Son bir kez daha tekrarda fayda görüyorum: 
Bu tasarı, tartışmasız şekilde ülkemizin 
menfaatine olan, milletimizin çıkarlarıyla 
örtüşen, Türkiye’ye toprak kazandıracak bir 
tasarıdır. Bu tasarı, ülkemiz için en küçük 
bir güvenlik zafiyeti doğurmayacak, hiçbir 
şekilde ülkemizin çıkarlarını zedelemeye-
cek, bu noktada tartışmaya dahi mahal ver-
meyecek bir tasarıdır. Bu tasarının önünde, 
arkasında, içinde, dışında belirlenmiş, he-
deflenmiş, tasarlanmış hiçbir şirket, hiçbir 
ülke yoktur. Tarım arazilerinin kiralanması 
karşılığında mayınların temizlenmesi, bu 
tasarıda üçüncü ve son seçenek olarak 
belirtilmiştir. Birinci ve ikinci seçeneği atla-
yarak doğrudan üçüncü seçeneği tartışma 
konusu yapmak, eğer bilgisizlikten, tasarıyı 
okumamaktan kaynaklanmıyorsa, tama-
men bir art niyet ürünüdür. 

Şu hususu daha önce de çeşitli vesilelerle 
ifade etmiştim: Muhalefet, son 4 seçimde 
de kaybetmiş olmanın verdiği umutsuz-
lukla, her türlü meseleyi bir tahrik vesilesi 
olarak görüyor. Türkiye’nin en küçük soru-
nundan en büyük sorununa kadar, çözmek 
için kolları sıvadığımız anda muhalefet 
var gücüyle meseleyi kilitlemenin gayreti 
içine giriyor. Çözüm üretemeyenler, sorun 
üretmek noktasında büyük beceri sarf 
ediyorlar. Mayınların temizlenmesi ko-
nusunda ortaya çıkan reaksiyon, 29 Mart 
seçimleri sonrasında muhalefetin nasıl bir 
siyaset tarzı izleyeceğinin ilk işaretidir. 

Biz, 6.5 yıl boyunca yaptığımız gibi, her 
türlü engele, her türlü engellemeye rağ-
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men, soğukkanlılıkla, sağduyuyla hareket 
edecek, tahriklere asla prim vermeyeceğiz. 
Grubumuzdaki tüm arkadaşlarımdan rica 
ediyorum: Lütfen tasarıyla ilgili gerçekleri 
kamuoyu ile paylaşın. Haklı olduğumuz 
bu konuyu tüm boyutlarıyla kamuoyuna 
anlatın. Muhalefetin nasıl bir paranoya 
içinde olduğunu, nasıl bir hayal dünya-
sında gezindiğini, iddialarının ne kadar 
asılsız olduğunu, eleştirilerin ne derece 
ölçüsüz olduğunu halkımıza sabırla akta-
rın. AK Parti’ye karşı, AK Parti iktidarına 
karşı insafsız ve ölçüsüz bir kampanya 
yürütüldüğünü, en hassas olduğumuz 
noktalardan hedef alındığımızı ifade edin. 
Bu milletin hassasiyetleri bizim hassasi-
yetlerimizdir. 

Biz 6.5 yıl boyunca millete rağmen hiçbir 
kararın altına imza atmadık, bundan sonra 
da asla atmayacağız. Ülkenin çıkarları üze-
rinde bir mesele tanımıyoruz… Ülkenin 
menfaatlerinin üzerinde bir menfaat asla 
tanımıyoruz. Bizden aksini bekleyenler, 
ebediyen beyhude beklerler. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
Meclis çalışmalarında grubumuza başarı-
lar diliyor, Allah yar ve yardımcınız olsun 
diyor, hepinizi sevgiyle, muhabbetle se-
lamlıyorum.



368

Recep Tayyip ERDOĞAN

Sevgili Kütahyalılar, sevgili yol arkadaş-
larım, değerli misafirler, hanımefendiler, 
beyefendiler… Sizleri sevgiyle, muhab-
betle selamlıyor, AK Parti Kütahya İl 
Kongremize başarılar diliyorum. Buradan 
tüm Kütahya’ya, Altıntaş’a, Aslanapa’ya, 
Çavdarhisar’a, Domaniç’e, Dumlupınar’a, 
Emet’e, Gediz’e, Hisarcık’a, Pazarlar’a, 

Simav’a, Şaphane’ye, Tavşanlı’ya kucak 
dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderi-
yorum. 29 Mart seçimlerinde, bir kez daha 
AK Parti dediği için bütün Kütahya’yı, tüm 
Kütahyalı kardeşlerimi yürekten tebrik 
ediyorum. Bu başarıda payı olan tüm ar-
kadaşlarıma, milletvekillerimize, il teşki-
latımıza, ilçe teşkilatlarımıza, belde teşki-

AK Parti Il Kongresi

Kütahya | 6 Haziran 2009 
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latlarımıza, mahalle, köy temsilcilerimize, 
sandık müşahitlerine, gençlik ve kadın 
kollarımıza teşekkür ediyorum. 

6.5 yıl boyunca Kütahya’ya mahcup olma-
dık, bundan sonra da olmayacağız. 6.5 yıl 
boyunca Kütahya’nın başını öne eğdirme-
dik, bundan sonra da eğdirmeyeceğiz. 6.5 
yıl boyunca, Kütahya’ya hizmette en küçük 
bir rehavet sergilemedik, bundan sonra 
da sergilemeyeceğiz. Kütahya bizi nasıl 
aşkla bağrına bastıysa, Kütahya bizi nasıl 
muhabbetle kucakladıysa, biz de Kütahya 
için üretmeye, Kütahya için hizmet etmeye 
devam edeceğiz. 

Teşkilatımıza da şunu hatırlatmak iste-
rim… Millete hizmette asla yorgunluk 
yoktur. Millete hizmette dargınlık, küs-
künlük yoktur. 14 Ağustos 2001’de, parti-
mizi kurduğumuz gün nasıl bir heyecan 
içindeysek, bugün aynı heyecan içindeyiz. 
O gün ülkenin meselelerini çözmek nok-
tasında nasıl bir azim ve kararlılık için-
deysek, bugün de o kadar, hatta çok daha 
fazla bir azim ve kararlılık içindeyiz. Biz 
yola çıkarken, bu yolun uzun olduğunu, 
bu yolun zorlu ve meşakkatli olduğunu, 
bu yolun engellerle dolu olduğunu bili-
yorduk. Önümüze engeller çıkacağını, 
engeller çıkarılacağını çok iyi biliyorduk. 
Ama biz dedik ki: Bu uzun soluklu yolda 
aldanan olmayacağız, aldatan olmayaca-
ğız… Yolumuza çıkan tüm engelleri aştık. 
Millete verdiğimiz söze muhalefet etme-
dik. Milletin bize yüklediği emanete halel 
getirmedik. Doğruluktan, dürüstlükten, 
samimiyetten ayrılmadık. Siyasetin kirli 
koridorlarında kendimizi kaybetmedik… 

Tam tersine, siyaseti temize çektik, siyaseti 
aydınlığa taşıdık, siyaseti, asli amacı olan, 
millete hizmet etme hedefine ulaştırdık. 

Bakınız, 29 Mart seçimlerinde ortaya çı-
kan fotoğraf, AK Parti’nin millet nezdinde 
kendisine nasıl bir sarsılmaz yer edindi-
ğini apaçık gösteriyor. Bizim dışımızdaki 
partiler belli bölgelere, belli illere sıkışıp 
kaldılar… Etnik siyaset yaparak, etnik 
kökenlere dayalı kimlik siyaseti yaparak, 
istismar siyaseti yaparak, korku ve vehim 
üreterek ancak belli bölgelerde sınırlı 
varlık gösterebildiler… Peke AK Parti ne 
yaptı? AK Parti Türkiye’nin tamamında 
siyaset yaptı. AK Parti Türkiye’nin ta-
mamına hizmet taşıdı. AK Parti, 780 bin 
kilometre karenin bütününe aynı dille ko-
nuştu. AK Parti, 81 vilayetimize, 71 buçuk 
milyon vatandaşımızın tamamına kalbini 
açtı, yüreğini açtı, yüreğini ortaya koydu. 
İşte onun için AK Parti, 7 coğrafi bölgenin 
7’sinde de birinci parti oldu. İşte onun için, 
81 vilayetin 62’sinde belediye başkanlığını 
kazandı. CHP 50 ilde, MHP 44 ilde yüzde 
20 barajının altında kalırken, AK Parti hiç-
bir ilimizde yüzde 20 oy oranının altında 
kalmadı. 

Şimdi şuraya dikkatinizi çekmek istiyo-
rum: Kütahya teşkilatımızla birlikte bütün 
teşkilatlarımızın bu noktaya dikkat kesil-
melerini önemli rica ediyorum: 3 Kasım se-
çimleri sonrasında, iktidarı devraldığımız 
andan itibaren AK Parti’yi yıpratmak, AK 
Parti’yi yolundan çevirmek, bizi milletin 
teveccühünden uzaklaştırmak için çok çe-
şitli formülleri uygulamaya başladılar. Bizi 
hizmetten alıkoymaya çalıştılar. Türkiye 
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Büyük Millet Meclisi’nin çalışmalarını ya-
vaşlatmaya, yasa çıkartmamızı engelleme-
ye çalıştılar. Demokrasi dışı yöntemlerle, 
hukuk dışı uygulamalarla bizi oyalamaya, 
bizi siyaset sahasının dışına çekmeye ça-
lıştılar. Bununla da kalmadılar… Bugün 
görüyoruz ki, hukuk dışı örgütlenmelerle, 
çetelerle, mafyayla, kaos oluşturacak ey-
lemlerle, provokatif saldırılarla bizi yıprat-
manın mücadelesini verdiler. Çok şükür, 
hiç birisinde başarılı olamadılar. 

Demokrasiye, hukuka, milli iradeye sım-
sıkı sarıldık, milletin emanetine sımsıkı 
sarıldık, milletten aldığımız icazete sım-
sıkı sarıldık ve bugünlere ulaştık. Şimdi 
başka bir planın içindeler. Şimdi başka bir 
projeyi uygulama alanına koydular. “İkti-
dardaki partiler yıpranır,” diyerek umutla 
bekliyorlardı, ama baktılar ki AK Parti 
yıpranmıyor, tam tersine millet nezdinde, 
millet nazarında çok daha güçlü bir şekil-
de kararlılıkla yolunda ilerliyor… Öyleyse 
biz yıpratalım dediler… Neler yaptıklarını 
görüyorsunuz… Nasıl iftiralar attıklarını 
görüyorsunuz… Nasıl çamur siyaseti yap-
tıklarını görüyorsunuz… Akla hayale gel-
medik yalanlarla nasıl üzerimize geldikle-
rini görüyorsunuz… Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ni nasıl kilitlediklerini, çalışmasını 
nasıl engellediklerini, Meclis Kürsüsünü 
bile işgal edecek kadar nasıl hırçınlaştıkla-
rını görüyorsunuz. 

Türkiye’nin yararına olacak her meselede 
bugüne kadar bunu yaptılar. Türkiye’nin 
her meselesinin çözümünde, ellerini taşın 
altına koymak yerine, inisiyatif almak ye-
rine, dayanışma içinde olmak yerine her 

çözümün önünde durdular. “Yeter ki AK 
Parti kazanmasın,” dediler… “Yeter ki ba-
şarılar AK Parti’nin hanesine yazılmasın,” 
dediler… “Yeter ki AK Parti kazanmasın, 
Türkiye’ye ne olursa olsun,” dediler… Biz 
de dedik ki, “AK Parti kaybederse kaybet-
sin, yeter ki bu millet kazansın, yeter ki 
Türkiye kazansın,” dedik. İşte onun için, 
Türkiye’nin her meselesini çözmek yo-
lunda tam bir kararlılık, tam bir cesaret 
içindeyiz. Aşkla, sevdayla, coşkuyla, heye-
canla, cesaretle meselelerin üzerine gittik, 
bundan sonra da gitmeye devam edeceğiz. 

Biz hırçınlaşmayacak, hırçın bir siyasetin 
tarafı olmayacağız. Biz gerginliklere prim 
vermeyecek, gerginlik üreten bir siyaset 
tarzının içinde olmayacağız. Biz ayrıştırıcı 
olmayacak, ayrıştırıcı siyasete prim ver-
meyeceğiz. Benim bütün teşkilatımdan ar-
zum, ricam, budur… Muhalefetin gerginlik 
siyasetine lütfen prim vermeyin. Sağduyu-
dan, soğukkanlılıktan, yapıcı, birleştirici, 
uzlaştırıcı siyasetten lütfen ayrılmayın. Biz 
milletimiz için siyaset yapıyoruz, hesabı-
mızı vereceğimiz yegane merci de millet-
tir. İşte onun için, tüm teşkilatlarımızın, 
ilk günkü heyecanla, il günkü coşkuyla, ilk 
günkü azim ve kararlılıkla yoluna devam 
etmesi bizim şiarımız olacaktır. 

29 Mart seçimlerini diğerleri bir bitiş nok-
tası olarak görebilir. Nitekim seçim sonra-
sında onların yeniden Ankara’ya kapanıp 
kaldıklarını görüyorsunuz. Biz ise, önceki 
üç seçimde olduğu gibi, bu seçimi de yeni 
bir başlangıç olarak gördük, görüyoruz. 
Çünkü biz, yarış bittikten sonra da koşma-
ya devam edenlerdeniz. Çünkü biz, her bi-
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tiş noktasında kendisine yeni hedefler be-
lirleyip o hedeflere doğru emin adımlarla, 
koşar adımlarla ilerleyenlerdeniz. Kütahya 
gibi, daha önce bizim idaremizde olan 
belediyelerimizde, 5 yıllık hizmetlerimize 
şimdi yine hizmet dolu bir 5 yıl eklemenin 
gayreti içindeyiz. Eserlerimize yeni eserler 
katmanın mücadelesi içindeyiz. Başladığı-
mız projeleri bitirmenin çabası içindeyiz. 

Eğer, teşkilatımız içinde farklı düşünenler 
varsa, onlar bu düşüncelerini bir kez daha 
çek etsinler. Eğer millete hizmet etmenin 
dışında gayesi olanlar varsa, onlardan 
rica ediyorum, bu hareket, onların varlık 
gösterebileceği bir hareket değildir. Eğer 
yorulanlar varsa, eğer kalbinde, yüreğinde 
isteksizlik, gayret eksikliği hissedenler var-
sa, onlar da dinlensinler. Biz, milletin her 
bir kuruşunu, milletimizin her bir akçesini 
gözümüz gibi koruyan, emaneti amacı da-
hilinde kullanmak noktasında azami has-
sasiyet gösteren bir hareketin mensupla-
rıyız… Eğer bu noktada kendisinde zafiyet 
hissedenler varsa, onlara hiçbir müsama-
ha göstermediğimizi, bundan sonra da asla 
ve asla göstermeyeceğimizi bilsinler. Zira 
yolumuz uzun. Yapacağımız çok iş var… 
Milletimize kazandırmayı hedeflediğimiz 
çok eser var… Kat edeceğimiz uzun bir me-
safe var… Ülke bizden hizmet bekliyor… Ve 
biz, daha nice yıllar bu ülkeye aşkla, şevkle 
hizmet etmeye devam edeceğiz… 

Değerli kardeşlerim, sevgili Kütahyalılar… 

Önceki gün Ankara’da çok kapsamlı bir 
ekonomik tedbir paketi açıkladık. Teşvik 
sistemini köklü şekilde yeniledik, tüm il-

lerimizi teşvik kapsamına aldık. İstihdam 
noktasında önemli düzenlemeleri uygulu-
yor, böylece yeni 500 bin kişilik istihdam 
sağlıyoruz. Ekonominin lokomotifi sayılan 
KOBİ’lerimizi kredi yönünden destekli-
yoruz. Her kesimi yakından ilgilendiren, 
ekonomimize canlılık getirecek, özellikle 
Kütahya’yı ve Kütahya gibi sanayileşen 
şehirlerimizi destekleyecek bu yeni tedbir-
lerin hayırlı olmasını diliyorum. 

Biz sanayicilerimize, girişimcilerimize, ya-
tırımcılarımıza diyoruz ki: Gel Kütahya’ya 
yatırım yap… Kütahya’da tarıma yatırım 
yap, konfeksiyona yatırım yap, deri, plas-
tik, kauçuk, metal eşya sektörlerine yatı-
rım yap, burada sağlık ve eğitim yatırımı 
yap. Eğer Kütahya’da bu yatırımı yaparsan, 
kurumlar vergisini yüzde 20 değil, yüzde 
4 oranında ödersin. Kütahya’da yatırım 
yaparsan, 5 yıl boyunca SSK priminin iş-
veren hissesini biz ödüyoruz. Kütahya’da 
yatırım yaparsan TL7de 3 puan, dövizde 
1 puan kredi faizini biz karşılıyoruz. Belli 
sektörlerde yatırımını Kütahya’ya taşırsan, 
orada da çeşitli kolaylıklar sağlıyoruz. 
Yeter ki gel Kütahya’ya yatırım yap, Kü-
tahya gibi, Manisa’ya, Karaman’a, Yozgat’a, 
Kilis’e yatırım yap… Eğer Doğu ve Güney-
doğu’daki illerimize, Doğu Karadeniz’deki 
illerimize yaparsan yatırımı, bu destekleri-
mizi daha da artırıyoruz. 

Yatırımcılarımıza son derece büyük fır-
satlar sunuyoruz. Yatırımcılarımızla şe-
hirlerimizi buluşturuyor, yatırımı cazip 
hale getiriyor, Türkiye’nin her köşesini bir 
yatırım üssüne dönüştürmeyi hedefliyo-
ruz. Aynı şekilde istihdam… 120 bin işsiz 



372

Recep Tayyip ERDOĞAN

vatandaşımızı çeşitli sosyal işlerde istih-
dam edeceğiz. 200 bin işsiz vatandaşımızı 
vasıflı işgücü haline getirecek, bir yandan 
kurs verirken bir yandan da günlük 15 TL 
ödeme yapacağız. 10 bin kişiye girişimcilik 
eğitimi verecek, proje getirenlere 4 bin TL 
hibe kredi vereceğiz. 100 bin öğrencimi-
zin, yine günlük 15 TL ödeme yaparak 6 
ay boyunca staj yapmasını sağlayacak, bu 
öğrencilerimizi de ekonomiye kazandıra-
cağız. Böylece 500 bin kişiye istihdam sağ-
lamış olacağız. Aynı şekilde KOBİ’lerimizi 
de kredi noktasında destekliyor, finans-
man imkanlarına daha kolay erişmelerini 
sağlıyoruz. 

Dikkat ediniz, hedefimiz sadece küresel 
krizin etkilerini azaltmak değil, hedefimiz 
aynı zamanda Türkiye’yi bir yatırım mer-
kezi haline getirmek, Türkiye’yi küresel öl-
çekte büyük bir ekonomi haline getirmek. 
Bu kriz mutlaka aşılacak… Bu kriz mutla-
ka geride kalacak… İşte o zaman Türkiye, 
eskisinden çok daha büyük atılımlarla 
geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyecek. 
Bakınız, Çarşamba günü enflasyon oran-
ları açıklandı… Yıllık enflasyon TÜFE’de 
yüzde 5.2 oldu. Bu oranı biz en son 40 yıl 
önce görmüştük. Bu salonda bulunan genç 
kardeşlerim hayatlarında ilk kez böyle dü-
şük bir enflasyon oranıyla karşılaşıyorlar. 
Faizler noktasında, büyüme oranları nok-
tasında, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, ihracat, 
turizm gelirleri noktasında tarihimizde 
hiç şahit olmadığımız seviyeleri yakaladık. 
Allah’ın izniyle çok daha iyi seviyelere ula-
şacak, Türkiye’yi hak ettiği seviyelere hep 
birlikte taşıyacağız. 

Değerli arkadaşlarım…

Açıkladığımız tedbirler, çok geniş bir 
kesim tarafından memnuniyetle, hatta 
heyecanla karşılandı. Elbette 71 buçuk 
milyon vatandaşın her birini eşit derece-
de memnun etmek mümkün değil… Ama 
eleştirilerin de bir insafı olmalı… Belli 
kesimlere bakıyorsunuz, atılan her olumlu 
adım karşısında olumsuz değerlendirme-
ler yapıp sevincimize gölge düşürmenin 
gayretkeşliği içine giriyorlar. Yok geç ka-
lınmış, yok paket eksikmiş, yok şu il neden 
şurada yer almış… Çok şükür, Türkiye bu 
türden negatif, böyle olumsuz, moral bo-
zucu girişimlere artık kulak asmıyor. Kri-
zin başladığı günden beri moral bozmaya 
çalışıyorlar, karamsarlık yaymaya çalışı-
yorlar, ama, çok şükür bunda başarılı ola-
madılar. Bugün güçlü, ne yaptığını bilen, 
disiplinden taviz vermeyen bir hükümet 
iş başında. Bugün, tam bir uyum içinde 
çalışan, koordinasyon içinde çalışan, genç, 
dinamik bir ekonomi yönetimi işbaşında. 
Hangi adımı atmamız gerektiğini, ne za-
man atmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. 
Vakti, zamanı gelince de tedbirlerimizi 
kararlılıkla uyguluyoruz. Bir kez daha söy-
lüyorum, kimsenin endişesi, tereddüdü ol-
masın… Türkiye emin ellerde ve geleceğe 
doğru emin adımlarla ilerliyor… 

Değerli kardeşlerim, değerli yol arkadaş-
larım…

Türkiye bizden hizmet bekliyor, Kütahya 
bizden hizmet bekliyor… Biz bütün mesa-
imizi şehirlerimize, ülkemize, milletimize 
hizmete hasrettik, bundan sonra da bu 
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minval üzere yolumuza devam edeceğiz. 
Bakınız, 6.5 yılda, gerek hükümetimiz, 
gerek belediyelerimiz olarak Kütahya’ya 
çok önemli eserler kazandırdık. Burada 
ayrıntısına girecek değilim… 

Kütahya’da 6.5 yılda 842 dersliğin yapı-
mını tamamladık, okullarımıza 5 bin 425 
adet bilgisayar gönderdik. Dumlupınar 
Üniversitemizin bünyesinde tıp fakültesi, 
Sağlık bilimleri enstitüsü, 1 yüksek okul 
ve 3 araştırma uygulama merkezi hizmete 
girdi. Yükseköğretimde 1.000 kapasiteli 
yurt inşaatımız devam ediyor. Sağlık hiz-
metleri için Kütahya’da 128 milyon TL 
harcama yaptık. 320 yataklı Evliya Çelebi 
Devlet Hastanesi, 100 yataklı Tavşanlı 
Devlet Hastanesi, 25 yataklı Çavdarhisar 
Devlet Hastanesi, 10 yataklı Hisarcık Sağ-
lık Merkezi ve 21 adet sağlık ocağını biz 
tamamladık, hizmete açtık. 

Kütahya’da bugüne kadar 4 bin 680 konut 
uygulaması başlattık. 3 bin 49 konutu-
muzun inşaatını bitirdik. Bütün proje-
lerimizi tamamladığımızda Kütahya’da 
toplam 5 bin 322 konut yapmış olacağız. 
Bu 20 bin nüfusa konut üretmek demek. 
2002 yılına kadar Kütahya’da sadece 19 
kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz 
ise tam 122 kilometre daha bölünmüş 
yol yaptık. Yani cumhuriyet tarihinde 
yapılan bölünmüş yolun yaklaşık 7 katı-
nı sadece 6.5 yılda yaptık. Bu ve benzeri 
hizmetlerimiz devam edecek… 6.5 yılda 
Kütahya’nın çehresi, kamu yatırımlarıyla, 
özel sektör yatırımlarıyla köklü şekilde 
değişti, bundan sonra da değişecek ve Kü-
tahya Allah’ın izniyle, sizlerin gayretleriy-

le bir sanayi şehri, bir dünya kenti olarak 
öne çıkacak. 

Değerli kardeşlerim…

Kütahya’nın elde ettiği bu başarı, sizin ese-
riniz. Kütahya, sizin gayretlerinizle, sizin 
çabalarınızla bu seviyelere ulaştı. Kütahya 
aşkıyla fedakarca çalışan tüm kardeşleri-
mi, her kademedeki arkadaşımı kutluyor, 
teşekkür ediyorum. Ben, Kütahya İl Teş-
kilatıma yürekten inanıyorum… Bugüne 
kadar bizi mahcup etmediniz, bundan 
sonra da etmeyeceğinizi biliyorum. Eme-
ği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum, 
yeniden görev almayacak, alamayacak 
arkadaşlarıma teşekkür ediyor; yeni gö-
reve başlayacak arkadaşlarıma başarılar 
diliyorum. Yolunuz açık olsun… Allah yar 
ve yardımcınız olsun… Birlik içinde, bera-
berlik içinde, bütünlük içinde, kardeşliği-
mizi, dostluğumuzu, dayanışma ruhunu 
yücelterek, AK yarınlara doğru emin adım-
larla ilerliyoruz. Gücümüzü milletimizden 
alıyoruz, gücümüzü teşkilatımızdan alıyo-
ruz, yarınlara umutla bakıyoruz. Durmak 
Yok, Yola Devam… Durmak Yok, Hizmete 
Devam… Hepinizi sevgiyle, muhabbetle 
selamlıyorum, sağolun, varolun, Allah’a 
emanet olun…
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Sevgili AK Partililer, sevgili Kayserililer, 
değerli yol arkadaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor, il kongremizin 
Kayserimiz, ülkemiz, milletimiz adına ha-
yırlı olmasını diliyorum. Buradan, sizler 
aracılığıyla, bütün Kayseri’ye, Akkışla’ya, 
Bünyan’a, Develi’ye, Felahiye’ye, Hacılar’a, 
İncesu’ya, Kocasinan’a, Melikgazi’ye, 

Özvatan’a, Pınarbaşı’na, Sarıoğlan’a, 
Sarız’a, Talas’a, Tomarza’ya, Yahyalı’ya, 
Yeşilhisar ’a selamlarımı, sevgilerimi 
gönderiyorum. Kayseri’ye, Kayserili tüm 
kardeşlerime teşekkür ediyorum. İl Baş-
kanlığımıza, ilçe başkanlıklarımıza, belde 
başkanlıklarımıza, mahalle ve köy temsil-
ciliklerimize, kadın kollarımıza, gençlik 

AK Parti Il Kongresi

Kayseri | 7 Haziran 2009 
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kollarımıza, her kademedeki tüm arkadaş-
larıma, özverili, gayretli, samimi çalışma-
larından dolayı şükranlarımı sunuyorum. 

Kayseri her zaman güven ve istikrardan 
yana oldu. Kayseri her zaman huzur ve 
emniyetten yana oldu. Kayseri her zaman 
aklıselimden, sağduyudan yana oldu. Kay-
seri her zaman adaletten yana oldu, kalkın-
madan yana oldu. Sizler bu hareketi omuz-
ladınız. Sizler bu harekete sahip çıktınız. 
Sizler bu hareketi yükseklere taşıdınız. 3 
Kasım’da, 28 Mart’ta, 22 Temmuz’da gür 
bir sesle AK Parti dediniz. 29 Mart seçim-
lerinde bir kez daha, bütün Türkiye’nin 
duyacağı şekilde, gür bir sesle haykırdınız: 
Durmak yok, yola devam… Durmak yok, 
hizmete devam… 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye, AK Parti iktidarında, büyükşehir-
lerden köylere, mezralara varıncaya kadar 
her gün daha da büyüdü, her gün daha da 
gelişti, her gün daha da kalkındı, her gün 
daha da ilerledi. AK Parti idaresi altında 
şehirlerimiz artık dünyanın önde gelen 
şehirleriyle yarışmaya başladı. AK Parti 
idaresi altında şehirlerimizin her biri mar-
kalaşmaya, değerini arttırmaya başladı. 
İşte Kocaeli bunun en güzel örneği… İşte 
İstanbul bunun en güzel örneği… İşte Ga-
ziantep, işte Konya, işte Ankara, işte Erzu-
rum bunun en güzel örneği… İşte Kayseri 
bunun en güzel örneği… Sizler işi ehline 
verdiniz… Sizler emaneti ehline tevdi et-
tiniz… Bizler de bu emanete gözümüz gibi 
sahip çıktık. Bu emaneti çok daha yüksek-
lere taşımak için azimle, gayretle çalıştık. 

Kayseri ,  yerel  yönetimlerde bütün 
Türkiye’ye örnek oldu, AK Belediyecili-
ğin en önemli modellerinden, en önemli 
sembollerinden biri haline geldi. Kayseri, 
parklarıyla, yollarıyla, altyapısıyla, şehirci-
lik hizmetleriyle örnek bir şehir hüviyetini 
kazandı. Kayseri bugün artık bir dünya 
markası, bir dünya kentine dönüştü. İşte 
onun için Kayseri bizim gururumuz… İşte 
onun için Kayseri bizim yüz akımız… İşte 
onun için Kayseri bizim göz bebeğimiz… 

Değerli kardeşlerim…

Şimdi yeni bir yolculuğa çıktık. AK Parti, 
Türkiye’nin, insanımızın bugüne kadar 
gördüğü en büyük hizmet kervanıdır. 
Bizler, 81 vilayetiyle, 780 bin kilometreka-
resiyle, 71.5 milyon insanıyla Türkiye’nin, 
aziz milletimizin hizmetine adanmış gö-
nül erleriyiz. Bu ülkenin sevdalıları, bu 
milletin hizmetkârları olarak geleceğin 
büyük Türkiye’sini inşa etmek için yola 
koyulduk. Kardeşlik hukukumuzu koru-
dukça, dayanışma ruhumuzu güçlendir-
dikçe bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir 
meselesi olmadığına inandık. Ülkemiz iri 
olsun, milletimiz diri olsun, yüreklerimiz 
bir olsun dedik, birlik ve beraberliğimizi 
muhafaza etmek için elimizden gelen gay-
reti gösterdik. 

Bu milletin onurunu korumak için, bu 
ülkenin itibarını yükseltmek için gecemizi 
gündüzümüze kattık. Milletin emanetini 
taşıdığımız her günü, her saati, her anı mil-
lete hizmete hasrettik. Merkezi iktidarda 
da, yerel yönetimlerimizde de alnımız AK, 
vicdanımız AK olarak bugünlere geldik. 
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Bize umut bağlayan, bize güvenen, bize 
itimat edenlerin yüzünü kara çıkarmadık. 
Krizlerin, darboğazların girdabına terk 
edilen bu ülkeyi, sizlerle el ele vererek, ge-
cemizi gündüzümüze katarak bu aydınlık 
günlere çıkardık. Bu ülkenin malına göz 
koyanlara, bu ülkenin zenginliklerine ba-
tan geminin malları diye bakanlara prim 
vermedik… 

Bankaların içini hortumlayanlara, yolsuz-
luk yapanlara, dolandırıcıya, vurguncuya 
pirim vermedik, vermiyoruz. Yolsuzluk, 
yoksulluk ve yasaklar bu milletin makus 
talihi değildir, olmayacaktır dedik, her 
üçüyle de kıyasıya mücadele ettik. Enflas-
yonla nasıl mücadele ettiysek, aynı şekilde 
çetelerle mücadele ettik. Yüksek faiz oran-
larına karşı nasıl bir mücadele verdiysek, 
hukuk dışılığa karşı da öyle mücadele 
verdik. Ekmek, iş, aş önemli dedik, ama 
aynı zamanda demokrasi dedik, laiklik 
dedik, hukuk dedik, sosyal devlet dedik. 
Yolsuzluğu da, yoksulluğu da, yasakları da 
milletimizin yakasından düşürdük, düşür-
meye de devam ediyoruz. Milletin sesini, 
milletin özlemlerini siyasete taşıdık. 

AK Parti’yle birlikte milletimiz siyasetin 
metası olmaktan çıktı, doğrudan siyasetin 
öznesi haline geldi. Statükocu anlayışları 
devirerek, ezberleri bozarak, yeni fikirleri, 
ilkleri hayata geçirerek, tarihi başarılara, 
rekorlara imza atarak milletimizin gön-
lünü fethettik, gönülden gönüle köprüler 
kurduk, her geçen gün daha da büyük bir 
hareket haline geldik. Türk siyasetinde, 
dünya demokrasilerinde örneğine nadir 
rastlanan bir başarıya imza attık, ardı ar-

dına girdiğimiz dört seçimden de birinci 
parti olarak çıktık. 

Değerli kardeşlerim, sevgili yol arkadaşla-
rım… 

Şunu asla unutmayınız, asla aklınızdan 
çıkarmayınız: Bu millet bizden çok daha 
fazla hizmet bekliyor, bu aziz millet biz-
den çok daha uzun süre eserler bekliyor. 
Milletimizin yegane umudu olarak, uzun 
ince bir yoldayız… Şu ana kadar yaptık-
larımız evet önemli… Ancak biz geleceğe 
bakıyoruz. Bütün teşkilatımın heyecanı-
nı, coşkusunu, mücadele azmini, sorun 
çözme kararlılığını en üst seviyede muha-
faza etmesini bilhassa istiyorum. Bizler, 
makamlara değil, hizmete talip olduk. 
Bizler şahsi menfaatlere değil, milletin 
menfaatlerini yüceltmeye talip olduk. Bize 
yorulmak yok… Bize durmak, duraksamak 
yok… Bize rehavet yok… Millet bizden 
bu emaneti alıncaya kadar aşkla, şevkle, 
azimle, kararlılıkla bu aziz millete hizmete 
devam edeceğiz. Kayseri teşkilatımızla bir-
likte ülke genelindeki tüm teşkilatlarımı-
zın azami derecede müteyakkız olması ge-
rekiyor. Bizim tartışmalarla, münakaşayla 
geçirecek tek bir saniyemiz yok ve olamaz. 

Bakınız, şuraya dikkatinizi çekiyorum… 
29 Mart seçimlerinin ardından, muhalefet 
partileri, seçim sonuçlarını hazmedeme-
menin verdiği insiyakla hırçınlaşmaya 
başladı. Hizmetlerimizi engellemek için, 
sorun çözme azmimizi törpülemek için, 
bizi milletin nazarında yıpratmak için 
her türlü yola tevessül ediyor, her türlü 
yolu kendilerine mübah görüyorlar. İftira 
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atarak, çamur atarak, karalayarak, muga-
latayla, kayıkçı kavgalarıyla, tahrikkar bir 
üslupla üzerimize gelmeye başladılar. Bizi, 
en hassas olduğumuz mevzulardan güya 
yaralamaya çalışıyorlar. Bu oyunlar karşı-
sında, bu tavır karşısında, bu kara siyaset 
karşısında tüm teşkilatlarımızın, tüm ar-
kadaşlarımızın uyanık olması gerekiyor. 

Bakın, sizlere merhum Nasrettin Hoca’nın 
son derece anlamlı bir fıkrasını anlatmak 
istiyorum: Adamın biri, uzun zamandır 
alamadığı borcunu almak için Nasrettin 
Hoca’ya gelmiş… Hoca adama yakındaki 
çorak tarlayı göstermiş… “Bak,” demiş, 
“şu çorak tarlayı görüyor musun? İşte ben 
orayı süreceğim, oraya diken ekeceğim, di-
kenler büyüyecek, koyun sürüleri oradan 
geçecek, koyunların yünleri dikenlere ta-
kılacak, yünleri toplayacağım, eğireceğim, 
iplik yapacağım, kazak öreceğim, pazara 
götürüp satacağım, kazandığım parayla da 
senin borcunu ödeyeceğim…” Adam gül-
müş, Hoca da, “Peşin parayı görünce tabii 
gülersin” demiş… Şimdi muhalefetin hayal 
gücü evelallah Nasrettin Hoca’yı geride 
bırakıyor… 

Biz dedik ki, Suriye sınırımızdaki arazi 
mayınlı, bu mayınlara gerek yok dedik. 
Suriye ile ilişkilerimiz tarihinin en olumlu 
dönemini yaşıyor dedik. Bu mayınlı arazi-
leri temizleyelim, Türkiye’ye toprak kazan-
dıralım dedik. Peki muhalefet ne dedi? Ne 
dediğini ben size söyleyeyim. “Siz buradan 
mayınları temizleyeceksiniz… Bu araziyi 
tarıma açacaksınız… Bu araziye diken eke-
ceksiniz… Koyunlar o dikenlerin arasın-
dan geçecek, yünleri dikenlere takılacak, 

siz yünleri toplayacaksınız, eğireceksiniz, 
ip yapacaksınız, sonra o iplerden kazak 
öreceksiniz, kazağı pazara götüreceksiniz, 
sonra da o kazakları İsrail’e satacaksınız,” 
dediler… Muhalefetin bu engin hayal 
gücünü takdir ediyor, alkışlıyorum… Bu 
kadar geniş bir muhayyileye, bu kadar 
sınırsız bir komplo teorisi üretme yetene-
ğine sahip oldukları için kendilerini tebrik 
ediyorum. 

Ortada fol yok, yumurta yok, bunlar omlet 
pişiriyorlar. Çocuk daha doğmamış, bunlar 
doğmamış çocuğa kıyafet biçiyorlar. Daha 
ortada dere yok, bunlar paçalarını sıvıyor-
lar. Bu yasanın neresinde İsrail var diye 
soruyorsunuz, sizin niyetiniz bu diyorlar… 
Siz bizim niyetimizi nereden biliyorsu-
nuz? Niyet okumak bunların ezeli alışkan-
lığı, maşallah, yaptıkları siyaset değil, falcı-
lık… Bakın, bu bölgedeki mayınlı arazinin 
büyüklüğü 216 kilometrekare… Ama hem 
muhalefet, hem de medya mensupları ara-
ziyi sündürdüler, sündürdüler ve iki Kıb-
rıs adası büyüklüğüne çıkardılar… El in-
saf… Kıbrıs Adası 9 bin 251 kilometre kare, 
iki Kıbrıs adası 18 bin 502 kilometre kare. 
Daha buna benzer nice yalanlar. Tek bir 
öneri, tek bir alternatif getirmediler. Mil-
letimizin hassasiyetlerini istismar ederek, 
kuru hamasetle, öfkeyle, hırsla, hırçınlıkla 
hareket ettiler, hatta Meclis kürsüsünü iş-
gal edecek kadar işi ileriye götürdüler. 

Şimdi ben buradan, Kayseri’den, Kayserili 
kardeşlerimin arasından, bu muhalefet 
partilerine bir kez daha soruyorum: On yıl-
lar boyunca siz Filistin davası için ne yap-
tınız? Bölgede barışı tesis etmek için hangi 
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adımı attınız, hangi açıklamayı yaptınız? 
Gazze’nin üzerine bombalar yağarken siz 
nerelerdeydiniz? Bütün dünya sağır ve 
dilsiz kesilmişken, bu kardeşiniz hakkı 
söyledi, haklının yanında yer aldı, o zaman 
siz neredeydiniz? Davos’ta ben son derece 
insani bir tavır ortaya koydum… Olayın 
hemen ardından CHP’nin, MHP’nin mon-
şer eskileri, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Başbakanı’nı İsrail’in Cumhurbaşkanı 
karşısında yermekten, eleştirmekten, hat-
ta hakaret etmekten çekinmediler. Şimdi 
kalkmışlar, Recep Tayyip Erdoğan ve ar-
kadaşlarını ihanetle, hıyanetle suçlayacak 
kadar hadlerini aşıyorlar. 

Bakın burada bir rakamı sizlerle paylaşmak 
istiyorum: Cumhuriyet tarihimiz boyunca, 
istisnasız her hükümet döneminde, hatta 
askeri yönetim dönemlerinde bile yabancı-
lara mülk satışı yapıldı. Dikkat ediniz, 2003 
yılına kadar, bütün Cumhuriyet tarihimiz 
boyunca en fazla mülk satışı 1999-2002 
arasında görev yapan 57’inci hükümet döne-
minde oldu. İktidarda kim var? DSP-MHP-
ANAP. Tam 5 bin 803 adet taşınmazın, diğer 
bir deyişle 4 milyon 582 bin 363 metrekare 
vatan toprağının yabancılara satışını gerçek-
leştirdiler. Biraz tutarlı olmak lazım… 4.5 
milyon metrekare vatan toprağını yabancıla-
ra satarken sesinizi çıkarmayacaksınız, ama 
ortada hiçbir satış yokken, hiçbir kiralama 
yokken, tamamen önyargıyla, tamamen 
niyet okumayla bizi ihanetle, hıyanetle suç-
layacaksınız… Sorarlar adama: Bu ne perhiz, 
bu ne lahana turşusu? 

Buradan bir kez daha altını çizerek vur-
guluyorum: Bu yasanın hiçbir tarafında 

İsrail yoktur. Bu yasanın hiçbir tarafında 
belirlenmiş, tasarlanmış bir ülke ya da şir-
ket yoktur. Bizim tek bir gayemiz var, o da 
bölgedeki mayınları temizlemek. Bunu da 
milletimizin, ülkemizin menfaatleri doğ-
rultusunda yapıyoruz. Milli Savunma Ba-
kanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız, 
Dışişleri Bakanlığımız, Maliye Bakanlığı-
mız her aşamada sürecin içinde olacaklar. 
Hiç kimsenin endişesi olmasın, hiç kimse-
nin zihninde soru işareti olmasın. Bu parti, 
bu iktidar, bugüne kadar milletin zararına 
olacak hiçbir adımı atmadı, bundan sonra 
da atmayacak, millete rağmen iş yapanla-
rın da her zaman karşısında dimdik dura-
caktır. 

Değerli arkadaşlarım, sevgili Kayserili kar-
deşlerim…

Kayseri’ye gelip ekonomiden söz etmemek 
olmaz… Zira Kayseri, Anadolu’nun eko-
nomik anlamda da şahlanışının merkezi. 
Yıllar boyunca Anadolu’yu görmediler, 
göremediler… İstanbul sermayesi öz ev-
lat muamelesi görürken, yıllar boyunca 
Anadolu’nun aslanları, Anadolu’nun kap-
lanları üvey evlat muamelesi gördüler. 
Kimileri hükümetlerin gölgesinde servet-
lerine servet eklerken, Kayseri gibi, Konya 
gibi, Denizli, Afyon, Çorum, Kütahya gibi 
kentlerimiz kendi yağlarında kavruldular. 
İşte bugün, dünyaya örnek teşkil edecek 
bir kalkınma başarısının mimarları oldu-
nuz. Dünya sizleri takdirle izliyor, dünya 
Kayseri’yi takdirle izliyor. 

Son 6.5 yılda elde ettiğimiz ekonomik 
başarı, hükümetimizle birlikte sizlerin 
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başarısı, Kayseri’nin başarısı, Kayseri gibi 
kendi imkanlarıyla varolan şehirlerimizin, 
oradaki yatırımcılarımızın başarısı. Bize 
düşen, sizlere destek olmak. Bize düşen si-
zin yolunuzu açmak, yolunuzdaki engelleri 
temizlemek. Bize düşen, makroekonomik 
dengeleri sağlam tutmak, ekonomi politi-
kalarını tavizsiz uygulamak. Biz bunları 
yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Yeter 
ki sizler yatırım yapın, yeter ki sizler üre-
tin, yeter ki sizler aş sağlayın, iş sağlayın… 
Her aşamada yanınızda olduk, olmaya da 
devam edeceğiz. İşte en son Perşembe günü 
yeni bir teşvik paketini, bunun yanında 
istihdam ve KOBİ Kredi Paketi’ni açıkladık. 
Türkiye genelindeki her ilimize, gelişmiş-
lik sırasına göre teşvik sağlıyoruz. Yine, 
belirlediğimiz sektörleri de destekliyoruz. 
Kurumlar vergisini indirerek, SSK primi 
işveren hissesini karşılayarak, faiz desteği 
sağlayarak, yatırım yeri tahsis ederek, KDV 
istisnası ve gümrük vergisi muafiyetiyle 
sektör ve bölge bazında yatırımlara teşvik 
uyguluyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en 
kapsamlı, en radikal teşvik sistemini böyle-
ce Türkiye’ye kazandırıyoruz. 

Bakınız, Kayseri 3’üncü bölgede… Yatırım-
cılara, girişimcilere, gel Kayseri’ye yatırım 
yap diyoruz. Eğer Kayseri’ye yatırım ya-
parsan, yüzde 40 oranında yatırıma katkı 
sağlıyoruz, kurumlar vergisini yüzde 20 
değil, yüzde 4 alıyoruz, 5 yıl süreyle SSK 
pirimi işveren hissesini biz karşılıyoruz, 
TL kredisinde 3 puan, döviz kredisinde 1 
puan kredi faizini biz ödüyoruz, size yatı-
rım yeri tahsis ediyoruz. Belli sektörlerde 
yatırımlarını taşımak isteyenlere yine des-
tek veriyoruz. Eğer yatırımlarını doğu’ya, 

güneydoğu’ya, doğu Karadeniz’e taşırsan, 
bu teşvikleri bir derece daha artırıyor, 
yatırımı daha da kolaylaştırıyoruz. 31 Ara-
lık 2010 tarihi son gün. Buraya özellikle 
dikkatleri çekiyorum. Bu süre zarfında 
yatırım yapanlar bu teşviklerden yararla-
nacaklar. İstihdam konusunda yine çok 
kapsamlı bir çalışmayı başlattık. Yaklaşık 
500 bin işsizi bu süreçte iş sahibi yapmayı 
hedefliyoruz. Aynı şekilde, KOBİ’lerimizin 
kredi kullanmasını teşvik ediyor, çeşitli 
kolaylıklar getiriyoruz. İnşallah, açıkladı-
ğımız bu yeni paketlerle, Anadolu’yu bir 
yatırım üssüne, bir yatırım merkezine dö-
nüştürüyoruz. 

Sadece yerli değil, uluslararası yatırımla-
rın da Anadolu’ya akmasını sağlayacağız. 
Paketleri açıkladığımız andan itibaren 
son derece sevindirici sinyaller almaya 
başladık. Umuyorum ve inanıyorum ki, bu 
paketler sadece küresel finans krizinin et-
kilerini azaltmakla kalmayacak, Türkiye’yi 
daha da büyütecek, kriz sonrasının yeni-
den yükselen yıldızı haline getirecektir. 

Şunu herkesin bilmesini isterim… Bugün, 
ne yaptığını bilen, nasıl yapılacağını bilen, 
her şeyin ötesinde milletin çıkarlarını 
her şeyin üzerinde tutan bir hükümet iş-
başında. Ekonomiyi çok sağlam temeller 
üzerine inşa eden, gelişmeleri yakından 
izleyip anında reaksiyon veren bir hükü-
met iş başında. Genç, dinamik, uyumlu bir 
ekonomi yönetimi iş başında. Türkiye’yi 
çok güzel günler bekliyor… Bu attığımız 
adımlarla inşallah o güzel günlere de hep 
birlikte ulaşacağız. 
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Değerli kardeşlerim…

Kayseri 29 Mart seçimlerinde bir kez daha 
AK Parti diyerek, Kayseri için büyük ya-
tırımlara devam, büyük projelere devam 
mesajını verdi… Büyükşehir Belediyemiz, 
başladığı projeleri bitiriyor, yeni projeler-
le de Kayseri’nin çehresini değiştirmeye 
devam ediyor. Burada, yaptıklarımızın ay-
rıntısına girmek istemiyorum, ancak bazı 
başlıkları da hatırlatmak isterim: Büyükşe-
hir Belediyemiz eliyle yaptığımız yatırım-
ların toplam bedeli 1.8 milyar TL. Dolaylı 
maliyetleri ve yatırımları da hesaba kattı-
ğımızda bu rakam 3 milyar TL’yi buluyor. 
17.5 kilometre uzunluğundaki raylı sitemi 
bu yılın başında tamamladık. Doğalgazda 
115 bin aboneye ulaştık, 2010 yılına kadar 
275 bin aboneye ulaşmayı hedefliyoruz. 33 
bin seyirci kapasiteli Türkiye’nin en mo-
dern stadyumunu Kayseri’ye kazandırdık, 
Kayserispor’umuz maçlarını artık burada 
oynuyor. Geçtiğimiz hafta da Milli Takımı-
mız Azerbaycan Milli Takımı’yla burada 
bir dostluk maçı yaptı. Erciyes Kış Turizm 
Merkezi projesini tamamladık, inşaat aşa-
masındayız. 275 milyon avro değeri olan 
projeyle, inşallah, Erciyes’i bir kış turizm 
merkezi haline getireceğiz. Kayseri’ye 
modern bir şehirlerarası terminal kazan-
dırdık. Belediyemizin öncülüğünde ortağı 
olduğu şirket yap-işlet-devlet modeliyle 
yıllardır bekleyen Yamula barajını tamam-
ladı. Bunlar, Büyükşehir Belediyemizin 
temel yatırımlarından sadece bir kaçı… 

Aynı şekilde, merkezi iktidar olarak da 
Kayseri’nin kalkınmasına, Kayseri’nin 
güzelleşmesine, kayserinin gelişmesine 

büyük önem verdik… Eğitim noktasında 
Kayseri’de 6.5 yılda 2 bin 126 dersliğin 
yapımını tamamladık, okullarımıza 6 bin 
425 adet bilgisayar gönderdik. Erciyes 
Üniversitemizin bünyesinde 3 fakülte, 1 
meslek yüksek okulu, 1 turizm meslek 
yüksek okulu, 4 araştırma ve uygulama 
merkezi ile TEKNOPARK hizmete girdi. 
Sağlık hizmetleri için 94.5 milyon TL har-
cama yaptık. Yahyalı Devlet Hastanesi ek 
binası, 30 yataklı Develi Devlet Hastanesi 
ek binası, Tomarza Devlet Hastanesi ek bi-
nası, 20 yataklı Merkez Kadın Doğum Ço-
cuk Bakım Evi ek binası, 25 yataklı İncesu 
devlet hastanesi ek binası, 20 yataklı Deve-
li Kadın Doğum Hastanesi’ni dönemimiz-
de tamamladık, hizmete açtık. Kayseri’de 
merkezi idare olarak hayırseverlerimizle 
el ele vererek birçok sağlık tesisi inşa ettik, 
bu hayırseverlerimizin hepsine bu vesiley-
le ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. 

TOKİ aracılığıyla Kayseri’de bugüne kadar 
9 bin 80 konut uygulaması başlattık. Bütün 
projelerimizi tamamladığımızda Kayseri’de 
toplam 9 bin 720 konut yapmış olacağız. 
Bu rakam, 40 bin nüfusa konut üretmek 
demek. 2002 yılına kadar Kayseri’de sadece 
165 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz 
ise 6.5 yılda tam 304 kilometre daha bölün-
müş yol yaptık. Allah’ın izniyle Kayseri’de 
çok daha fazlasını yapacağız. Hükümet ola-
rak, belediyeler olarak Kayseri’yi bir dünya 
şehri, bir marka şehir haline getirmek için 
hızımızı, ivmemizi hiç kaybetmeden çalışa-
cak, çabalayacağız. 

Sözlerimin sonunda şunu da hatırlatmak 
isterim: Kayseri’nin elde ettiği bu başarı, 
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sizin eseriniz. Kayseri sizin gayretleriniz-
le, sizin çabalarınızla bu seviyelere ulaştı. 
Kayseri aşkıyla, Türkiye sevdasıyla, mille-
te hizmet şuuruyla fedakarca çalışan tüm 
kardeşlerimi, her kademedeki arkadaşımı 
kutluyor, teşekkür ediyorum. Ben, Kayseri 
il teşkilatıma yürekten inanıyorum… Bu-
güne kadar bizi mahcup etmediniz, bun-
dan sonra da etmeyeceğinizi biliyorum. 
Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyo-
rum, yeniden görev almayacak, alamaya-
cak arkadaşlarıma teşekkür ediyor; yeni 
göreve başlayacak arkadaşlarıma başarılar 
diliyorum. Yolunuz açık olsun… Allah yar 
ve yardımcınız olsun… Birlik içinde, bera-
berlik içinde, bütünlük içinde, kardeşliği-
mizi, dostluğumuzu, dayanışma ruhunu 
yücelterek, AK yarınlara doğru emin adım-
larla ilerliyoruz. Gücümüzü milletimizden 
alıyoruz, gücümüzü teşkilatımızdan alıyo-
ruz, yarınlara umutla bakıyoruz. Durmak 
Yok, Yola Devam… Durmak Yok, Hizmete 
Devam… Hepinizi sevgiyle, muhabbetle 
selamlıyorum, sağolun, varolun, Allah’a 
emanet olun…
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler… Yeni bir grup toplantımızda, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Dünyada ve ülkemizde çok önemli ge-
lişmelerin yaşandığı bir haftayı geride 
bıraktık. Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
çeşitli nedenlerle iptal edilen mahalli idare 

seçimleri, 7 Haziran Pazar günü yeniden 
yapıldı. 25 ilde 30 ayrı belediye başkanlığı 
ile 11 beldede belediye meclis üyeliği, 220 
köy ve mahalle muhtarlığı için vatandaş-
larımız sandık başına gitti. Münferit bazı 
olaylar dışında seçimler sükunet içinde 
tamamlandı ve bu mahalli birimlerde 
yaşayan vatandaşlarımızın demokratik 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 9 Haziran 2009 
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tercihleri sandığa yansımış oldu. Seçimle-
rin tekrarlandığı 7 ilçenin 4’ünde, Sakarya 
Akyazı, Isparta Şarkikaraağaç, Elazığ Ağın 
ve Yozgat Kadışehri’nde AK Partili adaylar 
milletimizden yetki aldılar. 25 beldenin 
8’inde de yine AK Partili adaylarımız ipi 
göğüslediler. 1 beldede seçimlere itiraz 
edildi, böylece seçimlerin yenilendiği 29 
birimin 12’sinde AK Parti, belediye baş-
kanlıklarını kazanmış oldu. 

Yine geçici sonuçlara göre, seçimlerin 
yenilendiği belediyelerimizde AK Parti 
yüzde 42.98, yani yüzde 43 oy oranına 
ulaşarak, en yakın rakibine 23 puan fark 
attı ve seçimleri açık ara önde tamamladı. 
Nitekim CHP yüzde 17 ve MHP yüzde 
15’lik bir oy oranı elde edebilirken, AK Par-
ti yüzde 43 oy oranına ulaşmış, bu her iki 
partinin toplamından 11 puan daha fazla 
oy almıştır. Böylece 29 Mart’tan sonra “AK 
Parti düşüşe geçti,” diye düğün bayram 
yapan, toplumumuzu yanıltmaya çalışan 
kesimlerin nasıl bir kandırmaca içinde 
oldukları çok geçmeden açığa çıkmış oldu. 

Önemli olan bir diğer sonuç da şudur: AK 
Parti, seçime girilen tüm birimlerde birinci 
veya ikinci sırada yarışın en önemli aktörü 
olurken, diğer partiler yine belli birimler-
de varlık gösterebilmiş, onun dışında ya-
rıştan kopmuşlardır. AK Parti, Türkiye’nin 
her bölgesinde, her şehrinde, her ilçe ve 
beldesinde siyasetin ana aktörlerinden 
biri olduğunu, bir Türkiye partisi olduğu-
nu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. 
İşte AK Parti’nin “birlik siyaseti”, toplumu 
bir bütün olarak kucaklayan “Türkiye si-
yaseti”, 7 Haziran günü yeniden sandıkta 

kendisini göstermiştir. Öncelikle, seçime 
katılan bütün vatandaşlarımıza, seçimde 
görev alan tüm yetkililere teşekkür edi-
yorum. Emaneti partimize yükleyen tüm 
vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, 
tercihlerinden dolayı kutluyor, emanetle-
rinin emin ellerde olduğunu ifade etmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Hafta sonunda ülkemizi ve bölgemizi ya-
kından ilgilendiren iki önemli seçim daha 
yapıldı. Lübnan halkı, Pazar günü sandık 
başına giderek, 1991 yılından bugüne ka-
dar en yüksek katılım oranıyla, nispeten 
olaysız bir şekilde demokratik tercihini 
sandığa yansıttı. Seçimden zaferle çıktığı 
anlaşılan 14 Mart Hareketi’nin lideri Sayın 
Said Hariri, “Lübnan’da bu seçimlerin ka-
zananı ya da kaybedeni yok, tek kazanan 
demokrasi ve Lübnan olmuştur,” diyerek, 
son derece anlamlı bir mesaj vermiştir. 
Bu seçimlerin Lübnan için, Lübnanlı kar-
deşlerimiz için, huzur, refah ve istikrar 
yolunda bir milat olmasını yürekten arzu 
ediyoruz. İç çatışmalar ve uluslararası mü-
dahalelerle büyük acılar yaşan Lübnan’ın, 
demokrasi ve barış içinde geleceğe ilerle-
mesini umuyor, Lübnan’da barış, huzur 
ve istikrarın tesisi için gayret sarf eden bir 
ülke olarak seçimlerin hayırlı olmasını te-
menni ediyoruz. 

Bölgemizi olduğu kadar Türkiye’yi de çok 
yakından ilgilendiren bir başka seçim 
Avrupa Birliği’nde, Avrupa Parlamento-
su milletvekillerinin seçimi için yapıldı. 
Avrupa Birliği üyesi 27 ülkede yapılan, 4 
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Haziran’da başlayıp 7 Haziran Pazar günü 
tamamlanan Avrupa Parlamentosu seçim-
lerinin Hıristiyan Demokratların zaferiyle 
sonuçlandığını görüyoruz. Seçimlere ka-
tılım oranı yüzde 43 olarak gerçekleşti… 
Bu oran, 30 yıllık parlamento seçimleri 
tarihindeki en düşük katılım oranı olarak 
kayda geçmiştir. Seçim sürecinde milletve-
kili adaylarını ve siyasi partileri, hatta ma-
alesef bazı ülkelerin liderlerini daha çok 
Türkiye tartışmaları etrafından kampanya 
yaparken gözlemledik. Seçim sonrasında 
ortaya çıkan tablonun da Türkiye’nin üye-
liği boyutuyla olumsuz şekilde değerlendi-
rildiğine şahit oluyoruz. 

Öncelikle şu hususu altını çizerek vurgula-
mak istiyorum: Avrupa Parlamentosu’nda-
ki sandalye dağılımı, Avrupa Birliği’nin 
temel politikalarının, temel hedeflerinin 
değişime uğrayacağı anlamına gelmiyor… 
Biz her fırsatta AB’nin, konjonktürel iç si-
yasi mülahazaların yansıtıldığı bir kurum 
olmaması gerektiğini dile getirdik. Zira 
biz Avrupa Birliği sürecine söylemler üze-
rinden değil eylemler üzerinden devam 
ediyoruz. Sürecin özü de budur. Üyelik 
kriterleri ortadadır. Taahhütlere sadakat, 
belirlenen ilke ve kurallara uygun hareket 
etmek, Birlik ruhunun temelidir. Bu ruha, 
bu sadakate, bu ahde uymayan söylem 
ve davranışlar içine girenler, öncelikle 
bir siyasi değerler bütünü olan Avrupa 
Birliği’nin kurucu değerlerine ters bir yak-
laşım sergilemiş olurlar. 

Türkiye’nin üyeliği, sınır tartışmalarıyla, 
genişleme polemikleriyle göz ardı edi-
lecek, arka plana atılabilecek bir konu 

değildir. Türkiye’nin büyüklüğüne, siyasi 
ağırlığına, stratejik önemine, kültürel 
derinliğine yönelik hazımsızlıkları, bu 
tür yaklaşımlarla perdelemeye çalışanlar, 
beyhude bir çaba içine girerler, AB’nin 
küresel bir vizyona ulaşmasına da engel 
olurlar. Bu mızrak, bu çuvala sığmaz… Kü-
çük düşünerek büyük ideallere ulaşmak 
mümkün değildir. İç siyasi hesaplarla, 
tribünlere oynayarak, ayak oyunları yapa-
rak, Avrupa birliği bir küresel güç haline 
getirilemez. Herkes tarihe, gelecek nesille-
re, yarının Avrupa’sına karşı sorumludur. 
Bugün günü kurtarma derdinde olanlar, 
yarın bu sorumsuzluklarının hesabını ta-
rih önünde verirler… 

Türkiye olarak biz üyelik kriterleri nokta-
sında üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz. 
Katılım sürecinde 10 faslı müzakerelere 
açtık, bunlardan biri geçici olarak kapa-
tıldı. Sadece yılbaşından bu yana birçok 
reforma imza attık. Yeni yıla 400 sayfa-
dan oluşan Ulusal Programımızla girdik 
ve önümüzdeki dört yıllık dönemde 
Türkiye’nin neler yapacağını tek tek sırala-
dık. Bakınız, şimdi yeni bir uygulama baş-
latıyoruz: Daha önce düzenli olarak topla-
namayan Reform İzleme Grubu’nun artık 
düzenli olarak 2 ayda bir toplanmasını 
kararlaştırdık. Bu mekanizmanın Ankara 
dışında da toplanması kararıyla, AB süre-
cini tüm Türkiye geneline daha etkin bir 
şekilde yaymayı amaçlıyoruz. Tüm bunlar 
bizim AB üyeliği yolunda üzerimize dü-
şenleri yaptığımızın açık bir göstergesidir. 
Ancak biz çalışmalarımıza kararlılıkla 
devam ederken, AB’nin de taahhütlerine 
sadık kalmasını bekliyoruz. Bizim sergi-
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lediğimiz kararlı tutumun, dik duruşun 
Avrupa Birliği tarafından da gösterilme-
sini bekliyoruz ve bu da bizim çok doğal 
bir hakkımız. Avrupa Parlamentosu’nda 
oluşan tablonun, bizim bu hassasiyetleri-
mizi gözeteceğine inanıyorum, en azından 
buna inanmak istiyorum. Bu seçimlerin, 
Avrupa için, ülkemiz için hayırlı sonuçlar 
doğurması temennimi de bu vesileyle ifa-
de etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, değerli milletvekil-
leri…

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
gündemin ilk sırasında ekonomi ve devam 
etmekte olan küresel ekonomik kriz yer 
alıyor. Krizin dünyada ve Türkiye’de olum-
luya doğru bir seyir izlediğini görüyoruz. 
Dün biliyorsunuz sanayi üretim rakamları 
açıklandı ve Nisan ayında sanayi üretimi 
Mart ayına göre yüzde 1.4’lük bir artış 
kaydetti. Mart ayında da yine sevindirici 
bir rakama şahit olmuş, Şubat ayına göre 
sanayi üretiminde yüzde 13, 5’lik bir artış 
kaydetmiştik. Aynı şekilde, yine geçtiği-
miz Çarşamba günü enflasyon rakamları 
açıklandı ve orada da yeni bir tarihi rekora 
imza attık. Enflasyon, son 40 yılın en dü-
şük seviyesine, yüzde 5.24’e kadar geriledi. 

Öte yandan, İstanbul’da, Ankara’da, 
Kocaeli’nde, Gaziantep’te sadece son bir-
kaç ay içinde çok büyük yatırımların açı-
lışına bizzat katıldım. İstanbul Çatalca’da 
Rüzgar Santrali’nin, İstoç Oto Galericileri 
Sitesi’nin açılışını yaptım. Kocaeli’nde 
Ford Otosan’ın Amerika kıtasına ilk ti-
cari araç ihraç törenine katıldım, yine 

Gaziantep’te SANKO Holding tarafından 
yaptırılan büyük bir yatırımı hizmete aç-
tım. Yine bugün, grup toplantımızın ardın-
dan Ankara Sanayi Odamızın düzenlediği 
bir törene katılacak, tam 26 yeni fabrikayı 
orada hizmete açacağım. Böyle bir süreçte, 
Ankara’da 26 fabrikanın açılıyor olması 
son derece anlamlıdır, son derece sevindi-
ricidir. 

Ankaralı sanayicilerimiz, toz boya ima-
latından vinç üretimine kadar 26 farklı 
alanda 246.5 milyon dolarlık yatırımı 
Ankara’ya kazandırdılar. Yine 46 Ankaralı 
sanayicimize burada ödül verilecek. Bu 
sanayicilerimiz de küresel krize rağmen 
ihracatlarını artıran, innovasyon yatırımı 
yapan, özellikle de istihdam artışı sağlayan 
sanayicilerimiz. Tören öncesinde buradan, 
grup toplantımızdan tüm bu sanayicileri-
mizi tebrik ediyor, ülkem ve milletim adı-
na teşekkürlerimi sunuyorum. 

Elbette bu yatırımlar, bu rakamlar millet-
çe hepimizi sevindiriyor ve krizi bütün 
boyutlarıyla, özellikle de moral boyutuyla 
aşmamız noktasında bize umut veriyor… 
Ancak burada şu hususu da altını çizerek 
ifade etmek istiyorum: Hiçbir şekilde 
tedbiri elden bırakmıyoruz, hiçbir şekilde 
ihtiyatı elden bırakmıyoruz. Gelişmeleri 
çok yakından izlemeye, tedbirleri devreye 
almaya devam ediyor, krizden etkilenen 
kesimleri rahatlatacak önlemlerimizi 
tek tek uygulama safhasına geçiriyoruz. 
Bakınız, Perşembe günü çok kapsamlı üç 
ayrı tedbir paketini bir basın toplantısıyla 
açıkladım. Cumhuriyet tarihimizin en kap-
samlı teşvik paketini, 500 bin vatandaşımı-
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za iş sağlamayı öngördüğümüz istihdam 
paketini ve KOBİ’lerimize can suyu olacak 
Kredi Garantisi Desteği uygulamasını ka-
muoyuyla paylaştık. Biliyorsunuz, krizin 
etkilerini azaltmak için şu ana kadar 70’e 
yakın tedbir aldık ve bu tedbirleri başarıy-
la uyguladık. 

Burada sadece bir örneği sizlerle paylaş-
mak isterim: 2008 yılı Ocak-Mayıs döne-
minde Türkiye’de toplam 135 bin 721 adet 
otomobil satılmıştı. Bu yılın Ocak-Mayıs 
döneminde ise otomobil satışları geçen 
yılın aynı dönemini de aşarak 148 bin 677 
olarak gerçekleşti. Üretimden istihdama 
kadar, yan sanayiye kadar çok geniş bir 
alanda bu satışlar ekonomiye katkı sağlı-
yor ve bu rakamlara da aldığımız tedbirler 
sayesinde ulaştık. İşte şimdi, Perşembe 
günü açıkladığımız yeni paketlerle çok 
daha köklü ve kapsayıcı tedbirleri uygu-
lamaya başlıyoruz. Şurası da son derece 
önemli: Bu tedbirler, sadece krizin etkileri-
ni azaltmakla kalmayacak, kriz sonrasında 
Türkiye’nin özellikle yatırım noktasında 
avantajlı bir konuma yükselmesine de ze-
min hazırlayacak. Yatırımcılarımızın yurt-
dışında daha uygun yatırım yerleri arama-
larının önüne geçtiğimiz gibi, uluslararası 
yatırımların da ülkemize yönelmesi için 
hayati derecede önemli bir adımı bu paket-
lerle atmış bulunuyoruz. Burada yeniden 
ayrıntılarına girmek istemiyorum… Ancak 
çok özet olarak bazı başlıkları hatırlatmak-
ta fayda görüyorum: 

Öncelikle Büyük Proje Yatırımları adını 
verdiğimiz 12 sektördeki yatırımı Türkiye 
genelinde teşvik ediyoruz. Sadece sektörel 

yatırımları değil, bölgesel yatırımları da 
teşvik ediyoruz. Bölgesel teşvik nokta-
sında tüm Türkiye’yi kapsam içine aldık. 
Gelişmişlik sırasına göre 4 bölge belirledik 
ve bu 4 bölgeye farklı oranlarda, farklı 
şekillerde teşvikler sağlıyoruz. Örneğin, 
Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli gibi 1’inci 
bölgede olan illerimizde kurumlar vergi-
sini yüzde 20’den yüzde 10’a düşürdük, 
yatırıma katkı oranını yüzde 20 olarak 
belirledik. İkinci bölgede yeni yatırımlara 
yüzde 30 oranında katkı sağlıyor, ku-
rumlar vergisini yüzde 8 olarak alıyoruz. 
3’üncü bölgede yatırıma katkı oranı yüzde 
40 olurken, kurumlar vergisi yüzde 4 ola-
rak belirlendi. 4’üncü bölgede ise yatırıma 
yüzde 60 oranında katkı sağlıyor, kurum-
lar vergisini yüzde 2 oranında alıyoruz. 

Yeni yatırımlarda yine Türkiye genelin-
de SSK primi işveren hissesini Hazine 
ödeyecek. 1’inci bölgede 2 yıl süreyle bu 
muafiyeti sağlarken, süre 4’üncü bölgede 7 
yıla çıkıyor. 3 ve 4’üncü bölgelerde yatırım 
yapacaklara kredi faiz desteği sağlıyoruz. 
Büyük proje yatırımları ile bölgesel ve 
sektörel olarak desteklenecek yatırımlara 
yatırım yeri tahsis ediyoruz. Bunun ya-
nında, yatırımlarını 1 ve 2’inci bölgeden 
3 ve 4’üncü bölgeye taşıyacak olanlara da 
kurumlar vergisi, istihdam ve taşınma 
noktasında kolaylıklar getiriyoruz. Bu 
teşviklerden, bu desteklerden, 31 Aralık 
2010 tarihine kadar yapılacak yatırımlar 
yararlanacaklar. Yararlanmak isteyen giri-
şimcilerimizin, yatırımcılarımızın bu süre 
kısıtlamasını göz önünde bulundurmaları-
nı bilhassa hatırlatmak istiyorum: 
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Değerli arkadaşlarım…

Teşvik paketimiz ilgili kesimlerden çok 
olumlu yankılar buldu. Aldığımız bilgiler, 
yatırımlar noktasında ciddi bir hareketli-
liğin başladığını da gösteriyor. Şu hususu 
burada özellikle vurgulamak isterim: 
Elbette böyle bir uygulamayla bütün ke-
simleri aynı anda ve aynı oranda memnun 
etmek mümkün değil. Ama esas olan, yay-
gın, kaliteli, işlevsel ve özellikle de adaleti 
gözeten bir teşvik sisteminin getirilmesi-
dir. “Benim ilim neden şu bölgede değil de 
bu bölgede, bu grupta diyenler” var… 

Bakınız, biz, bu 4 bölgeyi, İstatistiki Bölge 
Birimleri Sınıf landırması’nı esas alarak 
belirledik. Yani hangi ilin hangi bölgede 
olacağı afaki olarak belirlenmemiş; tama-
men bilimsel veriler ışığında, tamamen 
istatistiki gerçekler ışığında ve uluslarara-
sı kriterlere uygun olarak bu harita ortaya 
çıkmıştır. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik En-
deksi oluşturulurken, illerimiz, 52 farklı 
kritere göre sıralandırılıyor. Okul sayısın-
dan hastane sayısına, öğretmen sayısın-
dan doktor sayısına, yol durumundan su 
durumuna, nüfustan okur-yazarlığa kadar 
tam 52 kritere göre bir sıralama yapılıyor. 
Önce bütün illerimiz 26 ayrı gruba ayrılı-
yor, sonra da endeksin kırılma noktalarına 
göre 4 ayrı bölge tespit ediliyor. Bu kırılma 
noktaları dikkate alındığında, örneğin 
Trabzon’la Muş’un aynı bölgede olmasının 
son derece tabii olduğu zaten görülecektir. 

Şunu da yine dikkatlerinize sunmak is-
tiyorum: İki ilin aynı bölgede bulunması 
her sektörde Bölgesel teşviklerden eşit 

şekilde yararlanacakları anlamına gelmi-
yor. Örneğin kağıt ve kağıt ürünleri ima-
latı Trabzon’da desteklenirken, Tunceli’de 
metal eşya sektörü destekleniyor. Yine, 
Yozgat’ta kimyasal madde ürünleri ima-
latı desteklenirken, aynı bölgede bulunan 
Çorum’da bu sektör bölgesel teşviklerden 
yararlanamayacak. Yani, objektif, bilimsel 
kriterler kullanarak, son derece gerçek-
çi, son derece makul, adaletli bir ayrıma 
gittik. Hiçbir ilimizi kayırmadık, hiçbir 
ilimizi de ayrımcılığa tabi tutmadık. Bazı 
sektör temsilcileri çıkıp neden biz teşvik 
kapsamında değiliz diyorlar… Burada da 
bazı uluslararası anlaşmalar, uluslararası 
hükümler, Gümrük Birliği gibi bizi bağla-
yan yükümlülükler etkili olmuştur. Yatı-
rımların bir ilden diğerine kayması nok-
tasında peşin hükümler verilmemesini de 
bilhassa rica ediyorum. Sonuçta yatırımlar 
ülke dışına çıkmıyor, bu ülkede kalıyor, bu 
ülkenin şehirlerinde kalıyor ve en önemli-
si de adil bir şekilde dağılıyor. 

Değerli arkadaşlarım…

İkinci paket istihdam açısından önemli 
adımları içeriyor. 120 bin işsizimize, çeşitli 
sosyal programlarda çalışmaları karşılı-
ğında istihdam sağlıyoruz, 200 bin işsizi-
mize, günde 15 TL ödeme yapılmak üzere 
meslek eğitimi, 10 bin kişiye girişimcilik 
eğitimi veriyoruz, yine günlük 15 TL öde-
me yapmak suretiyle 100 bin gencimizi 
mesleki becerilerini geliştirmeleri amacıy-
la stajyer olarak istihdam ediyoruz. İşyer-
lerinde, Nisan 2009 sonundaki istihdama 
ilave istihdam sağlayanlara 6 ay boyunca 
işveren primi muafiyeti getiriyoruz. Bu ve 



388

Recep Tayyip ERDOĞAN

benzeri uygulamalarla, yaklaşık 500 bin 
işsizin bir iş bulup çalışması, meslek edin-
mesi, becerilerini geliştirmesi mümkün 
olacak. 

Perşembe günü açıkladığımız üçüncü 
paket de KOBİ’lerimize kredi garanti des-
teği sağlamayı amaçlıyor. Yıllık cirosu 25 
milyon TL’nin altında olan, en fazla 250 
işçi çalıştıran KOBİ’lerimiz bu fırsattan is-
tifade edecekler. KOBİ’lerimizin alacakları 
kredinin yüzde 65’ine Hazine desteği ile 
Kredi Garanti Kurumu’nca kefalet sağla-
nacak. İlk etapta Kredi Garanti Kurumu’na 
1 milyar TL kaynak aktarılacak ve böylece 
10 milyar TL’lik bir kredi hacmine destek 
verilmiş olacak. Öncelikle tüm bu teşvik-
lerin, desteklerin, ülkemize, milletimize, 
ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Gerçekten son derece kapsamlı, adil, so-
mut neticeler doğuracak bir uygulamayı 
başlattık. Elbette her kesimi memnun 
etmek mümkün değil. Nitekim mutad 
olduğu üzere kimi çevrelerden olumsuz 
açıklamalar da geldi. Şu iki noktaya dik-
katinizi çekiyorum: Bu üç çalışmayı ilgili 
sivil toplum kuruluşlarımızın yakın des-
tek ve katkılarıyla gerçekleştirdik. Başta 
TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM, YASED 
ve TİSK olmak üzere sivil toplum kuru-
luşlarımız yatırım teşvik ve kredi garanti 
mekanizması çalışmamıza destek sağla-
dılar. Yine, işçi ve işveren sendikalarımız 
istihdamla ilgili çalışmalarımıza görüş ve 
katkı sağladılar. Yani hazırlık aşamasında 
geniş bir mutabakat sağladık ve tarafların 
önerilerini, görüşlerini azami ölçüde pa-
ketlere yansıttık. Diğer taraftan, eğer süreç 

içinde aksamalar olursa, eksik gördüğü-
müz noktalar olursa, bunları da telafi etme 
imkanımız var. Ama, hiçbir geçerli gerekçe 
olmaksızın, tamamen ideolojik bakış açı-
sıyla bu tedbirlere karşı çıkılmasını ben 
insafsızlık olarak görüyorum. 

Türkiye’nin nerelerden, hangi şartlardan 
bugünlere ulaştığını herkes biliyor, aziz 
milletim çok çok iyi biliyor. Türkiye eko-
nomisi her 2-3 yılda bir ağır ekonomik 
krizlere maruz kalıyordu. Tam toparlandı 
denildiği anda yeni bir kriz geliyor, varı-
mızı yoğumuzu, tüm birikimlerimizi, tüm 
emeklerimizi heba edip gidiyordu. Bütün 
bunları hep birlikte yaşadık. Küçük bir 
siyasi gerilim adeta çığa dönüşüp ekono-
minin üzerine düşüyordu. Uluslararası 
piyasalardaki en hafif dalgalanma bize fır-
tına olarak, kasırga olarak ulaşıyor ve ağır 
tahribat yapıyordu. Çok şükür Türkiye bu 
dönemleri geride bıraktı. 

6.5 yılda uyguladığımız ekonomi politi-
kalarıyla Türkiye’yi çok sağlam bir zemin 
üzerinde ve istikrarlı biçimde büyüttük. 
Bunun yanında, Türkiye’deki ve dünya-
daki gelişmeleri çok yakından takip ettik, 
muhtemel yakıcı yansımaların, muhtemel 
yıkıcı etkilerin önüne geçtik. Hiçbir şart 
altında disiplini elden bırakmadık. Eski-
den seçim süreçlerinde bu ülkenin neler 
yaşadığını herkes iyi hatırlıyor. Seçim 
kararları alınır alınmaz disiplin elden bı-
rakılıyor, ekonomi politikaları gevşetiliyor, 
tüm hedeflerden vazgeçiliyordu. 6.5 yılda 
4 seçim, 1 referandum sürecinden geçtik 
ve hiçbir politikamızdan taviz vermedik, 
hiçbir hedefimizden vazgeçmedik. 
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Bakınız, milletimiz bizim bu samimi-
yetimizi, bu kararlılığımızı net olarak 
görüyor. Geçmişte muslukları açtılar, 
para bastılar, bol keseden dağıttılar… 
Ama seçim ertesinde kaşıkla verdiklerini 
kepçeyle geri aldılar… Milletimiz bunu 
defalarca yaşadı ve bizim kararlı duru-
şumuz karşısında şimdi takdirlerini de 
iletiyor. Nitekim 29 Mart seçimleri önce-
sinde küresel krizin nasıl istismar konusu 
yapıldığına hepimiz şahit olduk… Aynı 
şekilde bugün de kriz bir siyasi istismar 
amacı olarak kullanılıyor. Biz işimize ba-
kıyoruz… Bizim önceliğimiz milletimizin 
çıkarlarıdır… Bugün olsun, orta ve uzun 
vadede olsun, ülkemizin mutluluğunu, 
refahını, kalkınmasını, ilerlemesini en ön-
celikli gündem maddesi olarak görüyoruz 
ve tüm mesaimizi de buna sarf ediyoruz. 

Bakınız, bizim bu süreçte en son ihtiyaç 
duyacağımız şey gerilimdir, gereksiz tartış-
malardır, belirsizliğe zemin hazırlayacak 
açıklama ve girişimlerdir. Hiç kimsenin 
Türkiye’yi yerinde saymaya mahkum etme 
hakkı yoktur, olamaz. Hiç kimsenin, on 
yıllardır devam eden kronik meseleleri 
Türkiye’nin değişmez kaderi gibi görmeye 
ve göstermeye hakkı yoktur, olamaz. Başta 
muhalefet partileri olmak üzere, siyasetin 
içindeki ya da dışındaki tüm taraflar artık 
kendi muhasebelerini yapmak, statükoyla 
yüzleşmek ve ezberlerini gözden geçir-
mek zorundadır. 29 Mart seçimlerinin 
ardından AK Parti’ye yönelik olarak edep 
sınırlarını zorlayan, nezaket sınırlarını 
aşan, demokrasi kültürünü hiçe sayan ve 
hukuku göz ardı eden bir kampanyanın 
başlatıldığını görüyoruz. Muhalefet parti-

lerinin temsilcileri, siyasetimizin bugüne 
kadar şahit olmadığı bir üslupsuzluk ve 
nezaketsizlik içinde ithamlarda, iddialar-
da bulunuyorlar. Aylardır, hatta yıllardır, 
bir takım bizimle uzaktan yakından ilgisi 
olmayan iddiaları temcit pilavı gibi günde-
me taşıyorlar. 

Bakınız değerli arkadaşlarım, yolsuzluk 
konusunda bizzat benim, arkadaşlarımın, 
partimin, teşkilatımın en küçük bir mü-
samahası olmamıştır, bundan sonra da 
Allah’ın izniyle olmayacaktır. Bu milletin 
tek bir kuruşunun dahi amacı dışında 
kullanılmasına rıza göstermeyiz, göz yum-
mayız ve en önemlisi de tahammül göster-
meyiz. 6.5 yıldır bu noktada ne kadar sa-
mimi olduğumuzu da açık açık gösterdik. 
Yolsuzluğa tevessül edenlerle mücadelede 
en küçük bir tedirginliğimiz, en küçük bir 
çekincemiz olmadı. Bazı durumlarda biz-
zat hükümetimiz hukuki süreçleri başlattı, 
bazı vakalarda bizzat İçişleri Bakanlığımız 
süreci başlattı, operasyonlara, hukuk sü-
reçlerine gereken her türlü katkıyı sağla-
dık. Bu parti, adında da ifadesini bulduğu 
üzere, bu aziz millet kadar aktır, bu aziz 
ülke kadar temizdir. Elinde dosya olan mı 
var, onu hukuka taşısın, buradan söylüyo-
rum: Bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da hukuka, hukuk sürecine destek 
olmaya devam ederiz. İddiası olan varsa 
buyursun savcılara bu iddialarını belgele-
riyle birlikte teslim etsin. Bu ülke bir hu-
kuk devleti. Bu ülkede her şey, Anayasayla, 
yasalarla hüküm altına alınmıştır. 

Dikkat ediniz, seçim meydanlarında el-
lerinde kırmızı klasörleri sallayanlar, ha-
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len o klasörlerin içeriğini açıklamadılar, 
o klasörlerin AK Parti’yle olan ilgisini, 
ilişkisini açıklamadılar. Onlar klasör gös-
termekten ileriye gidemediler, ama bu 
ülkenin savcıları, hakimleri iddiaların 
gereğini yapıyorlar, zaten hukuki süreci 
işletiyorlar. Bir seneye yaklaştı ve Anayasa 
Mahkemesi’nin tespit ettiği 1 trilyon liralık 
usulsüz harcamanın hesabını vermediler. 
Bu usulsüzlükle ilgili olarak ne kendile-
riyle, ne de milletle yüzleşmediler. Şimdi 
kalkmışlar, bize çamur atıyorlar, bizi ka-
ralamaya yelteniyorlar. Attığınız çamurlar 
bizim üzerimizde durmaz, bizi kirletmez, 
ama siz, yargı kararıyla hükme bağlanmış 
yolsuzluklarınızı bir leke olarak tarih bo-
yunca üzerinizde taşıyacaksınız… 

Muhalefetin derdi üzüm yemek değil, bağ-
cıyı dövmek. Hükümeti engellemek, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’ni engellemek, 
Türkiye’nin kalkınmasını yavaşlatmak, 
ilerlemesini durdurmak… Muhalefetin ne 
yazık ki tüm işlevi ve tüm hedefi artık bu 
noktaya indirgenmiştir. Buradan da açık 
açık söylüyorum: Bu gerilimlerin tarafı 
olmayacağız. Bu gerilim üslubuna asla 
tenezzül etmeyeceğiz. Biz bu oyuna asla 
gelmeyeceğiz. Onlar engellemeye çalışsın, 
onlar hızımızı kesmek için her türlü yolu 
kendilerine mübah görsün… Biz aldanma-
yacak, aldatmayacak, yolumuza kararlılık-
la devam edeceğiz. 

Bakınız, biraz önce de ifade ettim, tarihin 
en büyük küresel ekonomik krizlerinin 
içinden geçiyoruz. Avrupa’da önemli geliş-
meler oluyor, bölgemizde önemli gelişme-
ler oluyor. 1 Haziran itibariyle Birleşmiş 

Milletler Güvenlik Konseyi’nde dönem 
başkanlığını devraldık. Geçtiğimiz hafta 
Moldova’da Güneydoğu Avrupa Ülkeleri 
İşbirliği sürecine katıldım, oranın dönem 
başkanlığı da bize geçti. Bu kadar önemli 
gelişmeler olurken, Türkiye küresel bir 
oyuncu olarak dünya meselelerine katkı 
sağlarken, muhalefet sığ sularda kulaç at-
maya devam ediyor. Biz içimize kapanıp, 
içimizdeki meselelere kilitlenip, yaka-
ladığımız eşsiz fırsatları ıskalayamayız. 
Grubumuzdaki tüm arkadaşlarımdan da 
rica ediyorum… Muhalefetin bu oyalama 
taktiklerine karşı, bu yavaşlatma teknikle-
rine karşı sağduyuyla, soğukkanlılıkla ha-
reket edecek, gerilime prim vermeyeceğiz. 
Bizim hedeflerimiz belli, bizim Türkiye 
için özlemlerimiz, arzularımız belli. Bu he-
defler doğrultusunda 6.5 yıldır canla başla 
çalıştık, bundan sonra da aynı aşkla, aynı 
heyecanla yolumuza devam edeceğiz. Ben 
bu duygularla sözlerime son verirken, bir 
kez daha grup çalışmalarımıza başarılar 
diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.
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Sevgili kardeşlerim, sevgili Karslılar, de-
ğerli yol arkadaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor; İl Kongremizin 
Kars’a, ülkemize, milletimize, demokrasi-
mize ve partimize hayırlı olmasını diliyo-
rum. Buradan, sizler aracılığıyla, bütün 
Kars’a, Akyaka’ya Arpaçay’a, Digor’a, 
Kağızman’a ,  Sarıkamış’a ,  Selim’e ve 

Susuz’a kucak dolusu sevgilerimi, selamla-
rımı iletiyorum. 

Bugün Kars’la, Karslı kardeşlerimizle has-
ret gideriyoruz. Seçimlerden bir gün önce, 
28 Mart’ta Kars’a gelmeyi, propaganda 
sürecine Kars’ta en son noktayı koymayı 
planlamıştım. Ancak, sizler de biliyorsu-

AK Parti Il Kongresi

Kars | 13 Haziran 2009 
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nuz, çok değerli bir siyaset adamını, mer-
hum Muhsin Yazıcıoğlu’nu elim bir kaza 
sonucu Hakk’a uğurladık. 28 Mart Cumar-
tesi günü Kars’a gelmek kısmet olmadı, 
ancak gönlümüzle, yüreğimizle, sevgimiz-
le, aşkımızla, coşkumuzla biz her zaman 
burada, Kars’ta, Karslı kardeşlerimizin 
arasında olduk. Siz de bizim bu sevdamızı 
karşılıksız bırakmadınız. 3 Kasım’da, 28 
Mart’ta ve 22 Temmuz’da AK Parti dedi-
ğiniz gibi, 29 Mart’ta da yüreğinizi ortaya 
koydunuz ve AK Parti’yi tercih ettiniz. 
Buradan bütün Kars’a teşekkür ediyorum. 
Kars İl Başkanlığımıza, ilçe başkanlıkları-
mıza, belde teşkilatlarımıza, kadın kolla-
rımıza, gençlik kollarımıza, köy-mahalle 
temsilcilerimize, sandık müşahitlerimize, 
AK Parti’ye gönül vermiş her bir dostu-
muza, kardeşimize gayretlerinden dolayı 
teşekkür ediyorum. 

Kars’ın emaneti bir kez daha emin ellerde. 
Bu serhat şehrini, bu kahramanlar diya-
rını, şehitler ve gaziler kentini hak ettiği 
hizmetlere ulaştırmak için var gücümüzle 
gayret ettik, bundan sonra da hız kesme-
den gayretlerimizi sürdüreceğiz. 6.5 yıldır 
hükümette, 5 yıldır belediyede Kars’a 
mahcup olmadık, Allah’ın izniyle bundan 
sonra da mahcup olmayacağız. 

Değerli kardeşlerim, değerli yol arkadaş-
larım, teşkilatımızın çok değerli men-
supları… Sizler, çok büyük bir harekete 
gönül verdiniz. Türkiye’yi aydınlık yarın-
lara çıkaracak, Türkiye’yi şaha kaldıracak, 
Türkiye’yi bölgesinde, dünyada küresel 
bir güç haline getirecek, ülkemizi mamur 
ve bayındır kılacak bir harekete omuz 

verdiniz. Hamdolsun, 6.5 yıl boyunca bu 
ideallerimizden vazgeçmedik, hedefleri-
mize doğru kararlılıkla ilerledik. Siyaset 
çözüm üretemiyordu… Ekonomik krizler 
milletimizin belini büküyordu. Yüksek enf-
lasyon, yüksek faizler emeğimize, ekmeği-
mize musallat olmuştu. Türkiye içerde ve 
dışarıda itibar kaybediyordu. Siyasetteki 
tartışmalar topluma yansıyor, ülke her an 
gerilimlerin gölgesinde, tedirgin yaşıyor-
du. Yoksulluk çığ gibi büyüyor, yolsuzluk 
ülkenin kaynaklarını kemiriyor, yasaklar 
ülkemizin üzerine karabasan gibi çöküyor-
du. 3 Kasım’da Kars ve Kars gibi 81 vilaye-
timiz hep bir ağızdan “Yeter!” dediniz, “Ye-
ter; söz de karar da milletindir!” dediniz. 
Sadece 3 Kasım’da değil… Bu aziz millet, 
ardından gelen 3 seçimde de AK Parti dedi. 

Girdiğimiz her 4 seçimden de birinci parti 
olarak çıktık. Sadece Birinci parti olmakla 
kalmadık, her dört seçimde de bir Türkiye 
partisi olduğumuzu, Türkiye’nin tama-
mıyla, 780 bin kilometre karenin her bir 
karışıyla, 71.5 milyon vatandaşımızın her 
biriyle gönül bağı kurduğumuzu da ispat 
ettik. Bakınız, buradan Kars teşkilatımıza, 
Kars’la birlikte partimizin tüm teşkilatına 
seslenmek istiyorum: Biz bir Türkiye par-
tisiyiz. 

Biz, altını çizerek ifade ediyorum, bize oy 
versin ya da vermesin, tüm vatandaşları-
mızın hükümetiyiz. Bu ülkedeki her bir 
kardeşimin, her bir vatandaşımın huzuru 
ve emniyeti bizim mesuliyetimiz altın-
dadır. Her bir vatandaşımın yaşam şekli, 
yaşam tarzı bizim güvencemiz altındadır. 
Ve yine buradan, Kars’tan sesleniyorum… 
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AK Parti ve AK Parti iktidarı, laikliğin, 
hukukun, sosyal devletin olduğu kadar, de-
mokrasinin de teminatıdır, güvencesidir, 
en önemlisi de sarsılmaz savunucusudur. 
Bu ülkede hükümetler seçim yoluyla iş 
başına gelir, seçim yoluyla görevden ayrı-
lırlar. Milletin iradesinin üzerinde hiçbir 
merci yoktur. 

Gazi Mustafa Kemal’in, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin açılışından hemen önce 
tüm Türkiye’ye gönderdiği mesajı burada 
bir kez daha hatırlatmak isterim: Diyor 
ki Gazi Mustafa Kemal: “23 Nisan 1920 
Cuma günü Büyük Millet Meclisi açıla-
caktır. O günden itibaren, bütün sivil ve 
askeri makamların ve tüm milletin yegane 
başvuru mercii Meclis olacaktır…” Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’nin üzerinde bir 
merci yoktur. Millet iradesinin üzerinde 
bir irade yoktur. Aziz milletimizin kararın-
dan öte bir karar ve yetki yoktur. Kim ki 
kendisini yasama organının, yani Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin üzerinde görür-
se, bu millete haksızlık eder. Asli olan 
insanımızdır, milletimizdir, vatanımızdır, 
ülkemizdir, anayasal düzenimizdir. 

Hükümet olarak, 6.5 yıl boyunca demokra-
siyi güçlendirmenin gayreti içinde olduk. 
Türkiye’yi, laiklik, hukuk ve sosyal devlet 
ilkeleriyle birlikte demokrasi üzerinde 
kalkındırmanın gayesi içinde olduk. AK 
Parti olarak, bütün teşkilatımızla birlikte 
Türkiye aşkımızla, Türkiye sevdamızla, de-
mokrasiyi en ileri standartlara kavuştur-
manın mücadelesi içinde olduk. Önümüze 
çıkarılan engeller bizi mücadelemizden 
yıldırmadı. Zorlukla karşılaştığımızda yıl-

gınlık göstermedik. Çünkü biz bir emanet 
taşıyoruz. Bu milletin bize devrettiği, bize 
yüklediği, bize emanet ettiği yetkiyi hukuk 
dışı yollardan çalmak, gasp etmek isteyen-
lere asla müsamaha göstermedik. 

Kars şahidimizdir… 81 vilayetimizin her 
biri şahidimizdir… Hukuk mücadelesinde, 
demokrasi mücadelesinde yalnız bırakıl-
dığımız dönemler oldu… Hukuksuzlukla 
üzerimize geldiler… Hukuk dışı örgütlen-
melerle üzerimize geldiler… Mafyayla, 
çetelerle, suç örgütleriyle üzerimize geldi-
ler… Anarşiyle, provokasyonlarla, tahrik-
lerle üzerimize geldiler. Biz sağduyudan 
taviz vermedik, soğukkanlılıktan taviz ver-
medik, sabrettik, hukuku yücelttik, milli 
iradeyi güçlendirdik ve yolumuza devam 
ettik. Millet bize yeter dedik ve yolumuz-
dan dönmedik, hedeflerimizden sapma-
dık. Tıpkı Mehmet Akif ’in dediği gibi… 

Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndü-
rürüz;

Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, 
yürürüz!

Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun?

Meğerki harbe giren son nefer şehit olsun

Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa;

Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa; 

Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar,

Taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsar; 

Değil mi cephemizin sinesinde iman bir;

Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir; 

Değil mi sinede birdir vuran yürek?
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Yılmaz! Cihan yıkılsa, emin ol, bu cephe 
sarsılmaz! 

Aynı kararlılıkla yolumuza devam ede-
ceğiz… Hukuku savunmaya devam ede-
ceğiz… Laikliği muhafaza etmeye, din ve 
vicdan özgürlüğünü savunmaya devam 
edeceğiz. Sosyal devlet uygulamalarımıza 
devam edeceğiz. Demokrasiyi yaşatmaya, 
demokrasiyi her türlü tehdide karşı kol-
lamaya devam edeceğiz. Bu ten, bu canda 
olduğu müddetçe, Türkiye’yi büyütmeye, 
Türkiye’yi yüceltmeye devam edeceğiz… 
Ben bütün teşkilatımdan bu vizyonu, bu 
anlayışı, bu bakış açısını muhafaza etmele-
rini bilhassa rica ediyorum. 

Dikkat ediniz, bugün de, özellikle 29 Mart 
seçimlerinde elde ettiğimiz başarının ar-
dından, yeni taktiklerle, yeni tahriklerle, 
hırçın bir siyasetle üzerimize geliyorlar. 
İftira atarak, karalama kampanyalarıyla, 
asılsız ithamlarla güya bizi yıpratmayı he-
defliyorlar. Türkiye’nin bu en büyük siyasi 
hareketini, alnı AK, gönlü AK, yüreği AK 
hareketini güya kirletmeyi hedefliyorlar. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni çalışamaz 
hale getiriyorlar, milli iradeye bir kez daha 
ipotek koyuyorlar. 6.5 yıldır üzerimize 
çamur atıyorlar, çok şükür o çamurlar iz 
bile bırakmadı. Önce gizli gündem dediler, 
rejim tehlikede dediler, hayali senaryolar 
ürettiler. Ama baktılar ki, AK Parti’nin 
Türkiye’yi adalet ve kalkınma üzerinde 
yükseltmekten başka bir gayesi yok. 

AK Parti iktidarının milletimizi yücelt-
mekten, milletimizin refah seviyesini yük-
seltmekten, demokrasiyi, hukuku, evren-

sel değerleri yüceltmekten başka bir amacı 
yok. Anladılar ki, AK Parti sanal gündem-
lerle, sanal tehditlerle, hayali korkularla 
gerçek gündeminden kopmuyor, milleti-
mizin gönlündeki yerini kaybetmiyor, bu 
sefer, AK Parti’yi karalama, gözden düşür-
me gayreti içine girdiler. İçi boş dosyalarla 
AK Partilileri suçlamaya, asılsız iftiralarla 
yıpratmaya çalıştılar. Ama görülüyor ki, 
güneş balçıkla sıvanmıyor, çamur atmakla 
AK Parti kirlenmiyor. Biz bunlara gülüp 
geçeceğiz… Bizim bu kara siyasetle kay-
bedecek tek bir saniyemiz bile yok… Biz 
millete hizmet için yola çıktık, millete hiz-
metten alıkoyacak her türlü girişime, her 
türlü teşebbüse karşı tek yürek halinde, 
birbirimize kenetlenerek en anlamlı ceva-
bı verdik, bundan sonra da vereceğiz. Bir 
kez daha tekrar ediyorum: Bizim, millete 
hizmetten öte gayemiz yok! Bizim, millet 
için eser üretmekten başka hedefimiz yok! 
AK Parti’nin, Türkiye’yi büyütmekten, kal-
kındırmaktan, yüceltmekten, bu ülkenin 
itibarını artırmaktan başka bir derdi yok. 
Tüm teşkilatımızın bu vakarla, bu sağdu-
yuyla hareket edeceğine, hizmetlerimize 
yeni hizmetler ekleyeceğine canı gönülden 
inanıyorum. 

Sevgili Karslılar, değerli yol arkadaşlarım, 

Bugün bir yandan Karslı kardeşlerimizle 
kucaklaşıyor, bir yandan da Sarıkamış’ta 
kaybettiğimiz on binlerce şehidimizin 
huzurunda bulunuyoruz. Yemen çölle-
rinden, Hicaz Çölleri’nden Allahu Ekber 
Dağları’na gelen, açlık ve yorgunluk içinde 
uykuya dalar gibi gözlerini kapayan, ruhla-
rını teslim eden tüm Sarıkamış şehitlerini 
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bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz. 
Bu kardeşinizin, benim bir dedem de bu-
rada, Allahu Ekber Dağları’nda şehadet 
şerbetini içti. “Sıcaklık arttığında, eriyen 
karların altından kardelen çiçekleri gibi 
askerlerin donuk bedenleri çıkıyordu orta-
ya,” diye anlatıyor yaşayanlar. İşte bu vatan 
bize, o aziz şehitlerin emaneti. 

Burada sadece Rizeliler şehit vermedi… 
Burada sadece İstanbul’un, İzmir ’in, 
Ankara’nın, Çankırı’nın, Kırşehir’in ev-
latları şehit olmadı. Burada, Muş’tan, 
Diyarbakır’dan, Van’dan, Erzurum’dan, 
Ağrı’dan, Hatay’dan, Samsun’dan, hatta 
bugün sınırlarımızın ötesinde kalan bir-
çok vilayetten nice yiğitler can verdi. İşte 
şurada, Kars’ın eteklerinde, Sarıkamış’ın 
eteklerinde her şehirden binlerce vatan ev-
ladı toplu mezarlarda birbirlerine sarılmış 
olarak yatıyor. Bu kardeşlik ruhuna sahip 
çıkmak zorundayız. Onların emaneti olan 
vatana sahip çıkmak, o vatanı çok daha 
ileri seviyelere hep birlikte taşımak zo-
rundayız. Kardeşin kardeşe sıktığı her bir 
kurşunla, ben eminim ki, Sarıkamış şehit-
lerimizin ruhu inciniyor… Kardeşliğimize 
sıkılan her bir kurşunla, Çanakkale’deki, 
Sakarya’daki, Dumlupınar’daki şehitleri-
miz göz yaşı döküyor. 

İşte onun için diyoruz ki… Gelin şehitleri-
mize layık olalım, gelin şehitlerimizin aziz 
ruhunu huzura kavuşturalım. Gelin, kar-
deşliğimize, dostluğumuza, birlik ve bütün-
lüğümüze kastedenlere kenetlenerek cevap 
verelim. Bizi birbirimizden ayırmaya, bizim 
aramıza nifak sokmaya çalışanlara kardeşli-
ğimiz en güzel cevabı versin. Diyoruz ki, ge-

lin, istismar siyasetinden vazgeçin, ayrımcı 
siyasetten vazgeçin, çözümsüzlük siyasetini 
elinizin tersiyle itin. Gelin, şehitlerimizin, 
gazilerimizin emaneti olan bu ülkeyi hep 
birlikte geleceğe taşıyalım. Bu ülkeyi sar-
sılmaz bir huzura, sarsılmaz bir istikrara 
hep birlikte kavuşturalım. Bu tarihi fırsatı 
değerlendirenler, Türkiye’nin sorunlarını 
çözmek yolunda elini taşın altına koyanlar, 
inanıyorum ki tarih boyunca milletimiz 
tarafından hayırla yâd edilecektir. Çözüm-
süzlüğü bir çözüm gibi dayatanlar ise tarih 
ve insanlık önünde bir kez daha mahkum 
olacaklardır. 

Bakınız, önceki hafta Perşembe günü çok 
kapsamlı bir teşvik paketini kamuoyuna 
açıkladık ve uygulama safhasına getirdik. 
Türkiye’nin 81 vilayetini artık teşvik kap-
samına aldık. Hedeflerimizden bir tanesi 
küresel finans krizinin etkilerini azalt-
mak… Ama şurası da son derece önemli: 
Kars’ı, Kars gibi Doğu, Güneydoğu, Doğu 
Karadeniz, Orta Karadeniz illerimizi daha 
fazla yatırıma, daha fazla üretime, daha 
fazla istihdama teşvik ediyoruz. 6.5 yılda 
Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizdeki ille-
rimize 12, 5 milyar TL’lik yatırım yaptık. 
GAP Projesi’yle birlikte Doğu Anadolu Pro-
jemiz için de Acil Eylem Planı hazırladık 
ve 2012’ye kadar bu projeleri tamamla-
mayı hedef olarak belirledik. Kamu yatı-
rımlarıyla, belediyelerimizin yaptığı yatı-
rımlarla, eğitim, sağlık, ulaştırma, alt yapı 
yatırımlarıyla bölgenin, bölge illerimizin 
on yıllardır maruz kaldığı ihmali telafi et-
menin mücadelesini veriyoruz. İşte şimdi 
de, bu yeni teşvik paketiyle, yeni istihdam 
paketiyle, başta Doğu ve Güneydoğu ille-
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rimiz olmak üzere Türkiye genelinde yeni 
bir atılımı başlatıyoruz. 

Huzuru tesis ettikçe, istikrar ortamını, 
güven ortamını güçlendirdikçe, demokra-
siyi, insan haklarını tavizsiz olarak uygu-
ladıkça, tüm bölge, buradaki tüm illerimiz 
Allah’ın izniyle şahlanışa geçecek ve her 
biri birer dünya kenti haline dönüşecek. 
Biz buna inanıyoruz. Biz, hedeflerimizi bu 
idealler çerçevesinde belirliyoruz. Bunlar, 
altını çizerek ifade ediyorum, bizim şahsi 
hedeflerimiz değil, tüm Türkiye’nin hedef-
leri. İşte bu hedefleri gerçekleştirme nokta-
sında, her kesimden, her taraftan, sorum-
luluk sahibi her kurum ve kişiden destek 
bekliyor, sağduyulu yaklaşım bekliyoruz. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Karslılar…

6.5 yılda Kars için gecemizi gündüzümüze 
kattık ve çok değerli hizmetleri şehrimize 
kazandırdık. Bunların ayrıntısına girme-
yeceğim, sadece bazı önemli başlıkları bu-
rada sizlere hatırlatmak istiyorum: Eğitim 
noktasında Kars’ta 6.5 yılda 426 dersliğin 
yapımını tamamladık, okullarımıza 4 bin 
355 adet bilgisayar gönderdik. Kafkas Üni-
versitemizin bünyesinde 3 meslek yüksek 
okulu ile 3 araştırma ve uygulama merkezi 
hizmete girdi. Sağlık hizmetleri için 52.4 
milyon TL harcama yaptık. 250 yataklı 
Merkez Devlet Hastanesi, 30 yataklı Ka-
ğızman Devlet Hastanesi ve 1 eğitim tipi 
sağlık ocağını dönemimizde tamamladık, 
hizmete açtık. 50 yataklı Sarıkamış Devlet 
Hastanesi’nin ihalesini yaptık, inşaatına 
önümüzdeki günlerde başlıyoruz. Yine 
200 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hasta-

lıkları Hastanesi’nin inşaatına önümüzde-
ki sene başlıyoruz. 

TOKİ aracılığıyla Kars’ta bugüne kadar 
1.346 konut uygulaması başlattık. Bütün 
projelerimizi tamamladığımızda Kars’ta 
toplam 3 bin 266 konut yapmış olacağız. 
Bu rakam, 15 bin nüfusa konut üretmek 
demek. 2002 yılına kadar Kars’ta sadece 
27 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz 
ise 6.5 yılda tam 87 kilometre daha bölün-
müş yol yaptık. Kars-Tiflis Yeni Demiryolu 
Projesi’ne başladık, tarihi ipek yolunu 
adeta yeniden canlandırıyoruz. Bu projeyi 
Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars Hızlı Demir-
yolu Projesi’ne ekleyeceğiz. Allah’ın izniyle 
Kars’ta çok daha fazlasını yapacağız. Hü-
kümet olarak, belediyeler olarak Kars’ı bir 
marka şehir haline getirmek için hızımızı, 
ivmemizi hiç kaybetmeden çalışacak, ça-
balayacağız. 

Sözlerimin sonunda şunu da hatırlatmak 
isterim: Kars’ın elde ettiği bu başarı, sizin 
eseriniz. Kars sizin gayretlerinizle, sizin ça-
balarınızla bu seviyelere ulaştı. Kars aşkıy-
la, Türkiye sevdasıyla, millete hizmet şuu-
ruyla fedakarca çalışan tüm kardeşlerimi, 
her kademedeki arkadaşımı kutluyor, te-
şekkür ediyorum. Ben, Kars İl Teşkilatıma 
yürekten inanıyorum… Bugüne kadar bizi 
mahcup etmediniz, bundan sonra da et-
meyeceğinizi biliyorum. Emeği geçen tüm 
arkadaşlarımı kutluyorum, yeniden görev 
almayacak, alamayacak arkadaşlarıma 
teşekkür ediyor; yeni göreve başlayacak 
arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yolu-
nuz açık olsun… Allah yar ve yardımcınız 
olsun… Birlik içinde, beraberlik içinde, 
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bütünlük içinde, kardeşliğimizi, dostluğu-
muzu, dayanışma ruhunu yücelterek, AK 
yarınlara doğru emin adımlarla ilerliyo-
ruz. Gücümüzü milletimizden alıyoruz, 
gücümüzü teşkilatımızdan alıyoruz, yarın-
lara umutla bakıyoruz. Durmak yok, yola 
devam…Durmak yok, hizmete devam…Ko-
nuşmamın sonunda dün, 2008-2009 öğre-
tim yılını tamamlayarak karnelerini alan 
öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Yine, ya-
rın Öğrenci Seçme Sınavı’na katılacak tüm 
kardeşlerimize başarılar diliyorum. Hepi-
nizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum, 
sağolun, varolun, Allah’a emanet olun…
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Sevgili AK Partililer, sevgili Şanlıurfalılar, 
değerli yol arkadaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor, il kongremizin 
Şanlıurfa, ülkemiz, milletimiz adına hayır-
lı olmasını diliyorum. Buradan, sizler ara-
cılığıyla, bütün Şanlıurfa’yı, Akçakale’yi, 
Birecik ’ i ,  Bozova’yı ,  Ceylanpınar ’ ı , 
Harran’ı, Halfeti’yi, Hilvan’ı, Suruç’u, 

Siverek’i ve Viranşehir’i canı gönülden 
selamlıyorum. Bir kez daha bu mukaddes 
beldede, bu kadim şehirde, bu bereketli 
topraklarda bulunmanın memnuniyetini 
yaşıyorum. Bir kez daha Şanlıurfalı kar-
deşlerimle bir araya gelmekten, hasbihal 
etmekten mutluluk duyduğumu ifade et-
mek istiyorum. 

AK Parti Il Kongresi

Şanlıurfa | 14 Haziran 2009 
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Şanlıurfa tarihin şehri, Şanlıurfa huzurun 
şehri, Şanlıurfa peygamberlerin, seyitlerin 
şehri… Şanlıurfa, yiğit, mert, kahraman 
insanların şehri. Çok samimi bir şekil-
de söylüyorum: Şanlıurfa’da rakamlar, 
Şanlıurfa’da oranlar, yüzdeler her ne olur-
sa olsun… Şanlıurfa’nın hayır duası bize 
yeter… Ben biliyorum ki, Şanlıurfa her 4 
seçimde de bu harekete omuz vermiş, bu 
harekete gönül vermiş, bu hareketten des-
teğini esirgememiştir. Evet, son seçimde 
Şanlıurfa’da ortaya çıkan sonuçları masa-
ya yatırıyor, Genel merkez ve il teşkilatla-
rımız olarak kendi muhasebemizi en iyi 
şekilde yapıyoruz… 

Biz, AK Parti olarak bize oy versin ya da 
vermesin, her şehrimize, her beldemize, 
her mahallemize aynı mesafedeyiz, her 
ilimizi aynı sıcaklıkla, aynı samimiyetle, 
aynı sevgiyle kucaklarız, kucaklıyoruz. Biz, 
hizmet kervanıyız, biz bütün varlığını bu 
milleti selamete taşımaya, bu ülkeyi esen-
liğe kavuşturmaya adamış bir kadroyuz. 
İnsana hizmet aşkıyla yanan, Türkiye’ye 
hizmet sevdasıyla çalışan bir partiyiz. 
Biz, Fırat ve Dicle gibi çağlayan, Harran 
kadar bereketli bir siyasetin temsilcileri-
yiz. Bizim için makamların, mevkilerin, 
koltukların bir önemi yok… O koltukların, 
o makamların, o mevkilerin asıl sahibi 
millettir… Bizim sonsuz makamımız, mil-
letimizin gönlünde edineceğimiz makam-
lardır. O makamları da ancak hizmetle, an-
cak eser üretmekle, ancak milletin derdine 
çözüm üretmekle kazanabiliriz. 

Bakınız, 6.5 yılda girdiğimiz 4 seçimden 
de zaferle çıktık. Her 4 seçimde de AK 

Parti birinci parti oldu, yarışı açık ara 
önde tamamlayan parti oldu. AK Parti aynı 
zamanda her 4 seçimde de bir Türkiye Par-
tisi olduğunu açık ve net olarak ispat etti. 
7 coğrafi bölgenin tamamında AK Parti 
birinci parti. 16 büyükşehrin 10’unda mil-
letimiz AK Partiyi tercih etti. 81 vilayetimi-
zin 45’inde AK Partili belediye başkanları 
iş başı yaptı. İşte en son, 7 Haziran’da 30 
mahalli birimde seçimler yenilendi. Bu 
seçimlerde de AK Parti yüzde 43 oy ora-
nıyla rakiplerine büyük fark attı. Şimdi, 
29 Mart sonrası Sayın Baykal açıklamalar 
yaptı: 29 Mart’ta Hükümetin yarısı gitti, 
gelecek seçimde tamamı gidecek dedi… 
Ama 7 Haziran’da bu millet bir kez daha 
Sayın Baykal’a sandıkta en anlamlı cevabı 
verdi. Sayın Baykal’ın rakamlarla arasının 
iyi olmadığını biz çok iyi biliyoruz. 

Bakın, biz seçimden zaferle çıktığımız hal-
de, seçimden birinci parti olarak çıktığı-
mız halde, en yakın rakibimizle aramızda 
16 puan fark olduğu halde kendi muhase-
bemizi yaptık. Ama Sayın Baykal, girdiği 
her seçimde geride kalmasına rağmen 
muhasebesini yapmadı, milletin verdiği 
mesajı doğru anlamaya çalışmadı. Şimdi, 
muhalefet partileri başarısızlıklarını ört-
mek için hırçın, gerilim yüklü, düşük sevi-
yeli bir siyaset izlemeye başladılar. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ni çalıştırmamaktan, 
yalanlarla, iftiralarla, haksız ithamlarla 
AK Parti’ye çamur atmaya kadar her yolu 
deniyorlar. İstedikleri yolu denesinler, iste-
dikleri engeli çıkarsınlar, istedikleri iftira-
yı, çamuru atsınlar… Biz yetkiyi milletten 
aldık, yegane başvuru merciimiz millettir 
ve millete hizmet üretmeye devam ede-
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ceğiz. Milletin menfaatine olan yasalar 
çıkıncaya kadar da Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ni çalıştıracak, bu yasalar çıkınca-
ya kadar tatil yapmayı kendimize haram 
olarak kabul edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim, sevgili yol arkadaşla-
rım…

Son bir ay içinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde yaşanan tartışmaları gördünüz. 
Şanlıurfalıların bu tartışmaları ilgiyle, dik-
katle izlediğini biliyorum. Birecik, Suruç, 
Akçakale, Harran, Ceylanpınar’daki kardeş-
lerimin mayınla ilgili müzakerelere kulak 
kesildiklerini biliyorum. Muhalefetin, süre-
ci nasıl bir kuru hamasetle yürüttüğünü en 
iyi sizler biliyorsunuz. Yalanlarla, iftirayla, 
komplo teorileriyle mayın meselesini nasıl 
başka yerlere çektiklerinin en yakın şahidi 
sizlersiniz. Bizim Suriye sınırındaki ma-
yınlı arazimizin yüzölçümü 216 kilometre 
kare. Bu mayınlı arazinin bir ucundan CHP 
tuttu, diğer ucundan MHP tuttu, DTP de on-
lara destek verdi, sündüre sündüre, lastik 
gibi çeke çeke iki Kıbrıs Adası büyüklüğüne 
çıkardılar. El insaf… İki Kıbrıs Adası demek, 
19 bin 502 kilometre kare demek… Mayınlı 
arazileri yörede yaşayanlara dağıtalım diye 
tutturdular… Hayatlarında acaba bir kere 
Şanlıurfa’ya geldiler mi? Şanlıurfa’nın sı-
nırdaki bir köyünü acaba hiç gördüler mi? 
Şanlıurfa’da tarım nasıl yapılır, nerelerde 
yapılır acaba hiç incelediler mi? 

Bunlar, Ankara’dan başlarını uzatamaz-
lar… Seçimden seçime, o da bazı Anadolu 
şehirlerinde arzı endam ederler, seçim 
sonrasında sırra kadem basarlar, izlerine 

bile rastlayamazsınız. Bakın, buradan, 
Şanlıurfa’dan bir kez daha sesleniyorum… 
Biz, hükümet olarak, uluslararası bir yü-
kümlülükten dolayı mayınlı arazileri ma-
yından temizleme kararı aldık. Bu temizle-
me işini, milletimizin, ülkemizin, mayınlı 
arazilerin bulunduğu şehirlerimizin, köy-
lerimizin menfaati neyi gerektiriyorsa o 
şekilde yapacağız. Bu mayınları, olabilecek 
en ucuz bedelle, en güvenilir ve en sağlıklı 
şekilde temizleteceğiz. 

Muhalefetin çok çirkin bir tarzda ortaya 
attığı iddiaların tamamı yalandır. Buraya 
yabancıların gelip yerleşeceği, sınır güven-
liğimizin tehdit altına sokulacağı, bu top-
rakların peşkeş çekileceği şeklindeki iddi-
aların tümü, hırçın, kaybetmiş, paniklemiş 
bir muhalefetin asılsız iddialarıdır. Bu kar-
deşinizi sizler çok iyi tanıyorsunuz… Bu 
kardeşinizin hassasiyetlerini sizler çok iyi 
biliyorsunuz… Milletin her bir kuruşuna 
karşı nasıl bir titizlik içinde olduğumuzu, 
yolsuzluklardan hesap sorarken yolsuz-
luklara kapıları tamamıyla kapattığımızı 
sizler çok iyi biliyorsunuz. 

Dikkat edin, Gazze’nin üzerine bombalar 
yağarken, oralarda masum insanlar, ma-
sum çocuklar, hatta bebekler katledilirken, 
bütün dünya sustu, ama biz susmadık. 
CHP’si, MHP’si, onların pek yakın dostları 
olan medya, hakkı söylüyor olmamızdan, 
haklıyı savunuyor olmamızdan rahatsız 
oldular. Türkiye yalnızlaşıyor dediler, 
Türkiye dış politikasında ivme kaybediyor 
dediler. Ama ne oldu? Türkiye kaybet-
medi, kazandı… Türkiye itibar kazandı, 
Türkiye ağırlık kazandı, Türkiye tüm dün-
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yanın gönlünü kazandı. Melbourne’den 
Washington’a, Pekin’den Paris’e, Sana’dan 
Saraybosna’ya, Tahran’dan Kahire’ye 
kadar her yerde Türkiye alkışlandı. Bu 
beyefendiler sus pus kesilmişken, bu beye-
fendiler katliama kör ve sağır kesilmişken, 
bu kardeşiniz korkmadan, çekinmeden, 
tereddüt etmeden gerçeği haykırdı. Be-
nim Davos’taki insani duruşum karşısın-
da tedirgin olan, Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı’nı İsrail Cumhurbaşkanı karşı-
sında eleştiren, hatta hakaret eden monşer 
eskileri, şimdi çıkmış bu toprakları İsrail’e 
peşkeş çekiyorsunuz diyorlar… 

Sizler vatanseverliğinizi tartışma konusu 
yapabilirsiniz, ama bilesiniz ki bu parti 
vatan ve millet sevgisini tartışma konusu 
yapmaz. Bizim vatan sevgimiz onlarınki 
gibi içi boş söylemlerden, kuru hamasetten 
oluşmaz… Bu milleti yokluğa, yoksulluğa, 
yolsuzluğa, yasaklara mahkum ettiler, AK 
Parti geldi ve bunlarla mücadele etti. Bu 
ülkeyi rekor düzeyde enflasyona, rekor 
düzeyde faizlere mahkum ettiler, AK Parti 
o enflasyonu da, o faizleri de yerle bir etti. 
Bu milleti dünyanın en bol sıfırlı parasına 
mahkum ettiler, bol sıfırlı paralarımız dün-
yada alay konusu oldu, AK Parti o paraya 
itibarını iade etti. Türkiye’yi içine kapattı-
lar, biz Türkiye’yi dışa açtık. Türkiye’nin 
itibarını beş paralık ettiler, biz geldik, 
Türkiye’yi Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin üyesi, dönem Başkanı yaptık. 
Onlar Türkiye’nin etrafında düşmanlar 
ürettiler, biz geldik dostlar ürettik, dost-
luklar ürettik. Şimdi kalkmış, Türkiye’nin 
itibarından bahsediyorlar… 

Siz önce Türkiye’ye kaybettirdiğiniz za-
manın hesabını verin, çarçur ettiğiniz 
kaynakların hesabını verin, döneminiz-
deki yolsuzlukların hesabını verin, ondan 
sonra mecaliniz kalırsa gelin bu mevzuları 
AK Parti’yle konuşun… Bizim yolumuz 
demokrasi yoludur, bizim yolumuz hukuk 
yoludur, bizim yolumuz, Anayasamızda 
açıkça ifadele edilen demokratik, laik, 
sosyal hukuk devleti yoludur. Bizim tek 
bir gündem maddemiz vardır, o da bu ül-
kenin dört bir yanına adaleti yaymak ve bu 
ülkenin her karış toprağını adaletle yücelt-
mek, adaletle kalkındırmaktır. İşte onun 
gecemizi gündüzümüze katıyor, işte onun 
için durmadan, bıkmadan, usanmadan 
milletimize hizmet etmeyi sürdürüyor, 
şehirlerimizi, bölgelerimizi, ülkemizi daha 
bayındır hale getirmek için canla başla 
çalışıyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

Biliyorsunuz, önceki hafta, küresel finans 
krizine karşı yeni bir tedbir paketimizi 
kamuoyuna açıkladık. Hem ekonomik kri-
zin etkisini azaltacak hem de kriz sonrası 
dönemde Türkiye’nin üretim ve kalkınma 
hamlesini başlatacak yeni bir teşvik sis-
temini, istihdam ve kredi garanti desteği 
programımızı başlattık. Özellikle burada, 
Şanlıurfa’da bu hususu bir kez daha dik-
katlerinize taşımak istiyorum… Çünkü bu 
uygulamanın en çok ilgilendirdiği yöreler-
den birisi Şanlıurfa ilimiz. Şanlıurfa, dör-
düncü bölgede, yani teşvik sisteminden 
en fazla yararlanması öngörülen illerimiz 
arasında yer alıyor. Yeni teşvik sistemiyle 
birlikte, Şanlıurfa’da, ahşap mobilya ima-
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latı, akıllı tekstil, eğitim hizmetleri, gıda 
ve içecek sektörleri, kimyasal madde ve 
ürünleri imalatı, mineral ürünler, tarım 
makinesi imalatı, turizm ve daha birçok 
alanda yatırımları destekliyoruz. 

Buraya yatırım yapacak girişimcilerimize 
yatırım yeri tahsis ediyor, kurumlar vergi-
sini yüzde 2 olarak uyguluyor, SSK işveren 
primini de 7 yıl boyunca biz karşılıyoruz. 
Bu ülkemiz için tarihi bir fırsattır, Şanlı-
urfa için tarihi bir fırsattır. İnanıyorum 
ki, sağladığımız bu teşvikler neticesinde 
Şanlıurfa girişimcilerimiz, yatırımcımız, 
sanayicimiz, iş adamlarımız için önemli 
bir cazibe merkezi olacaktır. 

Şanlıurfa bu noktada çok farklı bir yerde 
duruyor. Bakınız, teşvikler, yatırım ter-
cihlerinde 4’üncü, 5’inci sırada yer alır. 
Yatırımcının öncelikle baktığı hususlar, o 
ilin alt yapısıdır, ulaşımıdır, o ildeki sektör-
lerdir, o ilin güvenliğidir, istikrar ve huzur 
ortamıdır. Biliyorsunuz bu noktada geç-
tiğimiz yıl çok önemli bir adım attık. Böl-
genin altyapısını kökten değiştirecek olan 
Güneydoğu Anadolu Projemizi, 2012’de 
bitirmek üzere yeniden ele aldık. 

GAP Eylem Planı kapsamında yer alan 
eylemleri için 2008-2012 döneminde 14.5 
milyar TL ek finansman oluşturduk. 2012 
yılı sonuna kadar 1 milyon 60 bin hektar-
lık sulama inşaatlarını tamamlayacağız, 
bu süre içinde 800 bin hektara yakın tarım 
alanını sulamaya açacağız. Biliyorsunuz, 
su havzasında olmasına rağmen yıllar 
boyunca Suruç Ovası’na su getiremediler. 
Neticede Suruç Ovası ilgisizlikten, kifayet-

sizlikten, umursamazlıktan 40 yıl susuz 
kaldı, Şanlıurfa tarımı 40 yıl geride kaldı. 
Biz geldik, bu bölgeyi, buradaki ovalarımı-
zı bereketlendirmek için derhal harekete 
geçtik. GAP Eylem Planı çerçevesinde, 95 
bin hektar genişliğinde bu ovayı sulama 
için gerekli çalışmalara başladık. 

Bakın, her şeyi bir kenara bırakıyorum, 
sadece bu projeyi tamamladığımızda dahi 
tam 180 bin insanımız, 180 bin Şanlıurfalı 
kardeşimiz buradan ekmek yiyecek, bu-
radan iş sahibi olacak. Eğitimden sağlığa, 
tarihi eserlerin restorasyonundan ulaşı-
ma, enerjiden sulamaya kadar her alanda 
yatırımları tamamlıyor, bölgenin çehresini 
değiştiriyoruz. GAP’ın oluşturacağı altya-
pı, işte şimdi başlattığımız bu teşviklere de 
zemin hazırlayacak. 

Şuraya dikkatinizi  çekiyorum … Biz 
Türkiye’ye inanıyoruz, biz Türkiye’nin 
zenginliğine, Türkiye’nin kaynaklarına 
inanıyoruz. Biz, bu bölgenin kaderinin 
değişeceğine, bu bölgenin dünyanın tarım 
merkezi, tahıl merkezi, gıda merkezi olabi-
leceğine inanıyoruz. 6.5 yıldır bu umutla, 
bu samimiyetle bölgeye yatırım yapıyo-
ruz. Şanlıurfa kazanırsa Türkiye kazanır, 
Mardin kazanırsa Türkiye kazanır, Muş, 
Bitlis, Diyarbakır, Ağrı, Hakkari kazanırsa 
Türkiye kazanır diyoruz. Biz buna inanı-
yoruz, ama bizim inanmamız yetmiyor… 
Bu bölgede yaşayan her bir kardeşimin 
de bu noktada umutlarını taze tutmasını 
istiyorum. 

Bütün sorunları aşmanın gayreti için-
deyiz… El ele verecek, kardeşlik içinde, 
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dostluk içinde geleceği birlikte inşa 
edeceğiz. Aramıza nifak sokmaya, bizi 
geri kalmışlığa, bizi yoksulluğa mahkum 
edenlere aldanmayacak, onların istismar 
siyasetine prim vermeyeceğiz. Çözümsüz-
lük siyasetini çözümmüş gibi gösterenlere 
yanıldıklarını, aldandıklarını anlatacağız. 
Hiç kimse elini taşın altına koymasa bile, 
AK Parti olarak biz elimizi taşın altına 
koyacak, Türkiye’yi aydınlık yarınlara 
taşıyacağız. Bizim derdimiz 81 vilayetiyle 
bu ülkenin tam bayındır hale gelmesidir. 
Bizim derdimiz 780 bin kilometrekaresiy-
le bu ülkenin her karış toprağına adalet 
ve huzur ikliminin yayılmasıdır. Bizim 
derdimiz, 71.5 milyon insanımızın ekme-
ğini çoğaltmak, 71.5 milyon insanımızın 
yuvasını şenlendirmektir. 6.5 yıldır bunun 
mücadelesini verdik, milletimizle birlikte 
çok büyük başarıları yakaladık, Allah’ın iz-
niyle çok daha ileri noktalara hep birlikte 
ulaşacağız. 

Değerli kardeşlerim…

6.5 yıldır bu ülkede hiçbir vatandaşımız 
aç ve açıkta kalmasın diye çalışıyor, çaba 
harcıyoruz. Cumhuriyetimizin elde ettiği 
kazanımların üzerine yenilerini ekliyor, 
Türkiye’yi dünya sıralamasında hak ettiği 
yere taşıyoruz. Bütün şehirlerimizi çağ-
daş imkanlara kavuşturmak için hizmet 
üstüne hizmet üretiyor, eser üstüne eser 
üretiyoruz. İşte Şanlıurfa, bunun en güzel 
örneklerinden biri… 

Merkezi iktidar olarak Şanlıurfa’yı güzel-
leştirmek için, Şanlıurfa’yı kalkındırmak, 
bu şehri tarihine yakışır bir seviyeye çıkar-

mak için önemli hizmetler yaptık. Eğitim 
noktasında Şanlıurfa’da 6.5 yılda 3 bin 669 
dersliğin yapımını tamamladık, okulları-
mıza 8 bin 762 adet bilgisayar gönderdik. 
Harran Üniversitemizin bünyesinde 2 
fakülte ve 2 meslek yüksek okulu hizmete 
girdi. Sağlık hizmetleri için 93 milyon TL 
harcama yaptık. Yapımına 1993’te başla-
nan 500 yataklı Merkez Devlet Hastanesi 
ile 25 yataklı Bozova Sağlık Merkezi’ni, 
Suruç Devlet Hastanesi ek binasını ve 23 
sağlık ocağını tamamladık, hizmete açtık. 

TOKİ aracılığıyla Şanlıurfa’da bugüne ka-
dar 5 bin 34 konut uygulaması başlattık. 
Bütün projelerimizi tamamladığımızda 
Şanlıurfa’da toplam 6 bin 571 konut yap-
mış olacağız. Bu rakam, 25 binden fazla bir 
nüfusa konut üretmek demek. 2002 yılına 
kadar Şanlıurfa’da sadece 28 kilometre 
bölünmüş yol yapılmıştı, biz ise 6.5 yılda 
tam 106 kilometre daha bölünmüş yol 
yaptık. Şanlıurfa’da 30 yıldır hizmet veren 
eski havaalanımızı kapattık, 2007 yılında 
GAP uluslararası hava alanını hizmete 
açtık. Bölge için çok önemli olan Şanlıurfa-
Gaziantep Otoyolu’nu tamamladık, 6 Mart 
tarihinde açılışını Şanlıurfalı kardeşlerimle 
birlikte yaptık. KÖYDES çalışmaları için 
Şanlıurfa’ya 151.5 milyon TL ödenek tahsis 
ettik. 3 bin 905 kilometre stabilize, 1 bin 
417 kilometre asfalt yol yaptık, 897 susuz 
ve 2 bin 686 suyu yetersiz ünitemizin içme 
suyu sıkıntısına son verdik. Allah’ın izniyle 
Şanlıurfa’da çok daha fazlasını yapacağız. 

Sözlerimin sonunda şunu da hatırlatmak 
isterim: Şanlıurfa’nın elde ettiği bu başarı, 
sizin eseriniz. Şanlıurfa sizin gayretleriniz-
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le, sizin çabalarınızla bu seviyelere ulaştı. 
Şanlıurfa aşkıyla, Türkiye sevdasıyla, mil-
lete hizmet şuuruyla fedakarca çalışan tüm 
kardeşlerimi, her kademedeki arkadaşımı 
kutluyor, teşekkür ediyorum. Yolunuz açık 
olsun… Allah yar ve yardımcınız olsun… 
Birlik içinde, beraberlik içinde, bütünlük 
içinde, kardeşliğimizi, dostluğumuzu, da-
yanışma ruhunu yücelterek, AK yarınlara 
doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Gücü-
müzü milletimizden alıyoruz, gücümüzü 
teşkilatımızdan alıyoruz, yarınlara umutla 
bakıyoruz. Durmak yok, yola devam… 
Durmak yok, hizmete devam…Hepinizi 
sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum, sağo-
lun, varolun, Allah’a emanet olun…
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler… Yeni bir grup toplantımız-
da sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin günde-
minde, ülkemizi ve milletimizi çok yakın-
dan ilgilendiren tasarı ve teklifler bulunu-
yor. Zamanla yarıştığımız bu süreçte her 

geçen günü çok iyi değerlendirmemiz, aza-
mi verimi elde edecek şekilde Genel Ku-
rulu çalıştırmamız gerekiyor. Muhalefet 
partileri, özellikle 29 Mart seçimlerinden 
itibaren, görüşmeleri maalesef bir şov ve 
istismar aracı olarak kullanmaya başladı-
lar. 6 Maddelik bir tasarının görüşmeleri 
bile neredeyse bir ay sürdü. Onun ardın-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 16 Haziran 2009 
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dan görüşülen konularda da aynı hırçın ve 
engelleyici tutumun devam ettiğini görü-
yoruz. Oysa gündemimizde hayati derece-
de önemli tasarılar bulunuyor… KOBİ’leri-
mize kredi garanti desteği sağlayacak olan 
paketimizin uygulamaya geçmesi için ilgili 
tasarının kabul edilmesi gerekiyor. Gelir 
Vergisi Kanunu’nda değişiklik tasarısı var, 
Kat Mülkiyetiyle ilgili Kanun Tasarısı var, 
yeni üniversiteler kurulmasına ilişkin ta-
sarılar var… Milyonlarca vatandaşımız, ça-
lışanlar, üretenler, yatırımcılar, öğrenciler, 
toplumun değişik kesimleri bu tasarıların 
yasalaşmasını bekliyorlar. 

Dikkat ediniz… Hükümeti, küresel finans 
krizi karşısında adım atmamakla, tedbir 
almamakla itham eden muhalefet, Genel 
Kurul gündeminde bulunan ve hem küre-
sel krizi, hem de küresel krizden etkilenen 
kesimleri yakından ilgilendiren tasarı ve 
teklifleri geciktirmek için elinden geleni 
yapıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 
çalıştırmayarak, yasaları engelleyerek, 
süreci yavaşlatarak, engeller çıkararak mil-
letin, ülkenin derdine derman olacak dü-
zenlemelerin önüne set çekmenin gayreti 
içine giriyorlar. Şu ana kadar gördüğümüz 
tablo budur. Temenni ediyoruz ki, önü-
müzdeki haftalarda muhalefet yapıcı bir 
şekilde davranır, Genel kurul çalışmaları-
na olumlu bir şekilde katkı yapar ve mille-
timizin dertlerine derman olacak yasaları 
daha fazla vakit kaybetmeden çıkarırız. 

Şunu tüm samimiyetimle ifade etmek is-
tiyorum: Biz, milletimizin beklentilerine, 
milletimizin taleplerine cevap vermek 
için, yine milletimiz tarafından burada gö-

revlendirildik. Milletimiz bize, kendisinin 
ihtiyaçlarına cevap verecek, kendisinin 
meselelerine çözüm olacak yasaların ve 
düzenlemelerin yapılması için yetki verdi. 
Hafta içinde de ifade ettim: Milletimize 
söz verdiğimiz yasaları çıkarıncaya kadar 
tatil bize haramdır. Biz üzerimizde mil-
letin emanetini taşıyoruz… Bizim siyaset 
anlayışımız bu emanet bilinci üzerine inşa 
edilmiştir ve biz bu emanete asla ve asla 
halel getirmeyeceğiz. Gerekirse 24 saat 
çalışırız, gerekirse 365 gün 6 saat çalışı-
rız… Ümit ederiz ki, önümüzdeki günlerde 
muhalefet partileri de aynı sorumlu ve 
duyarlı davranışı sergiler, daha yapıcı bir 
tutum takınır. AK Parti olarak bizler, mil-
letimiz için hizmet ürettikçe, çözüm üret-
tikçe, milletimizin yüzünün güldüğünü 
gördükçe, en önemlisi de aziz milletimizin 
hayır dualarına mazhar oldukça biz tüm 
yorgunluğumuzu üzerimizden atıyoruz. 
Ben, grubumuzun da bu anlayış içinde 
olduğuna, bu aşk ve coşkuyla çalışmaları 
sürdüreceğine tüm kalbimle inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Bir süredir ekonomik göstergelere iliş-
kin sevindirici gelişmelere hep birlikte 
şahit oluyoruz. Geçtiğimiz hafta kapasite 
kullanım oranları açıklandı ve bir önceki 
aya göre kapasite kullanımının 3.6 artış 
kaydettiğini gördük. Yine, dün Mart ayı 
işsizlik rakamları yüzde 15.8 olarak açık-
landı ve orada da bir önceki aya göre az da 
olsa bir düşüş kaydettik. Ancak, şurası son 
derece önemli, Şubat ayından Mart ayına 
işgücü arzı yaklaşık 342 bin kişi artmış, 
buna rağmen işsiz sayımız 25 bin kişi azal-
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mış. Yani 367 bin kişi bu dönemde işe yer-
leşmiş ki, bu da son derece sevindirici ve 
umutlandırıcı bir gelişme olarak önümüze 
çıkıyor. Bu eğilimin bu şekilde devam 
edeceğini, aldığımız tedbirlerle işsizlikteki 
düşüşün yaz aylarında daha bir ivme ka-
zanacağını tahmin ediyoruz. Nitekim dün 
Bakanlar Kurulumuzda bir karar aldık ve 
Kısa Çalışma Ödeneği başvuru süresini 6 
ay daha uzattık. 

Bu arada biliyorsunuz dün bakan arkada-
şım açıkladı: Kredi kartları ve kredi kartı 
mağdurlarıyla ilgili çok köklü bir düzen-
leme yapıyoruz. Hazine Müsteşarlığımız, 
Merkez Bankamız, BDDK ve Bankalar 
Birliği’nin ortak çalışmasıyla, 874 bin 657 
kredi kartı mağduru vatandaşımıza böy-
lece çok önemli bir fırsat sunuyoruz. Ben 
ödeme güçlüğü içine girmiş vatandaşları-
mızın bu fırsatı en iyi şekilde değerlendir-
melerini tavsiye ediyor, hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Şu hususu özellikle bilmemiz gerekiyor, 
kredi kartı bir borçlanma yolu değildir. 
Vatandaşlarımız, borçlanmak için kredi 
kartını değil, tüketici kredisini kullan-
malıdır. Aksi halde yaşadığımız olumsuz 
tablo, bugün çözülse bile, yarın tekrar eder. 
Tüm vatandaşlarımızın bu konuya daha 
hassasiyetle yaklaşmasını diliyorum. Eko-
nomide son olarak bir hususu da burada 
açıklamak istiyorum: Biliyorsunuz, piyasa-
nın canlanması noktasında bazı ürünlerde 
ÖTV ve KDV’yi 3 ay süreyle indirmiştik. 
Dün bu süre sona erdi. Aldığımız yeni bir 
kararla, otomobil, beyaz eşya, bilgisayar ve 
mobilyada farklı oranlarda indirimler ya-

parak süreyi 30 Eylül 2009 tarihine kadar 
bir kez daha uzattık. Bu düzenlemenin de 
ülkemize ve ekonomimize hayırlar getir-
mesini diliyorum. 

Değerli arkadaşlar…

Türkiye, farklı kültürlerin, farklı etnik 
grupların, farklı mezheplerin, farklı inanç 
ve kültürlerin asırlardır iç içe yaşadığı, bir 
arada hemhal olduğu bir ülke. Bu farklı-
lıkların hepsi bizim zenginliğimizdir, bu 
farklı unsurların hepsi bu ülkenin asli 
unsurudur. Bu unsurlar içinde kimsenin 
bir diğerine göre üstünlüğü, kimsenin bir 
diğerine göre önceliği yoktur, olamaz. Bu 
farklı yapı içinde, hiç kimsenin diğerini 
ötekileştirmeye, yabancılaştırmaya, dışla-
maya, horlamaya hakkı olamaz, hiç kimse 
kendinde böyle bir hak göremez. Bu ba-
kımdan herkesin karşılıklı olarak empati 
kurması, karşılıklı olarak birbirini anlama 
çabası göstermesi, toplumsal barış adına, 
toplumsal uzlaşma adına, huzur iklimi-
nin güvence altına alınması adına büyük 
önem taşıyor. Bizler, tarihimizi birlikte 
inşa ettik, geleceğimizi de aynı şekilde, 
yine birlikte inşa edeceğiz. 

Biz, AK Parti olarak bu konuda son derece 
hassas bir çizgi üzerinde yürümeye devam 
ediyoruz. Bütün toplumsal kesimlere eşit 
mesafede duruyor, farklılıklarımızı, çe-
şitliliklerimizi zenginlik olarak görüyor, 
hepsini aynı içtenlikle, aynı samimiyetle 
sahipleniyor, benimsiyoruz. Bakınız, geç-
tiğimiz günlerde Alevi vatandaşlarımızın 
problemlerine bir hal çaresi bulmak mak-
sadıyla bir dizi toplantıya başladık, Alevi 
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Çalıştayı düzenledik. Bu toplantılar, ülke-
miz için, milletimiz için, toplumsal barışın 
tesisi için tarihi bir fırsattır, son derece 
büyük bir imkandır. Bu toplantılar, farklı 
kesimlerin, işin uzmanlarının, ilgili taraf-
larının katılımıyla devam edecek. Alevi 
kardeşlerimizin asırlardan bu yana devam 
eden bir kısım sorunlarına kalıcı, tatmin 
edici bir çözüm üretmek için elimizden ge-
leni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. 

Biz hiçbir vatandaşımızı mağdur ve 
mahrum görmek, hiçbir vatandaşımızın 
kendini dışlanmış hissettiğini görmek 
istemeyiz. Biz, Alevi meselesini başından 
itibaren siyaset üstü bir zeminde ele al-
dık, bundan böyle de süreci asla ve asla 
politize etmeden, kuşatıcı ve kucaklayıcı 
bir yaklaşımla idame ettirmeye kararlıyız. 
Diğer siyasi partilerden de aynı yaklaşımı, 
aynı hassasiyeti bekliyoruz. Elbette mesele 
siyaseten çözüme kavuşturulacak, elbette 
siyasetçilerin çözüme katkısı olacaktır, ol-
malıdır. Ancak konuyu siyasetin limitleri, 
gündelik siyasetin beklentileri ekseninde 
tartışmaktan, popülist, fırsatçı, istismarcı 
yaklaşıma çekmekten özenle kaçınılmak 
durumundayız. 

Bunun altını özellikle çiziyorum: Kim-
se buradan siyasi bir rant elde etmeye 
niyetlenmemeli, kimse birden bire “ben 
size daha fazlasını veririm, ben sizi daha 
çok düşünüyorum” yarışına girmemeli, 
gerginlikten beslenmemeli, böyle bir yola 
meyletmemelidir. Herkesin aklıselim ile, 
sağduyu ile, sorumluluk şuuruyla açıkla-
malar yapması, hareket etmesi lazımdır. 
Meseleyi popülist nazarla ele alanlar, kalıcı 

çözümler yerine aceleci çözümlerle, ileride 
daha da büyük zararlara, daha büyük top-
lumsal yaralara yol açabileceklerini unut-
masınlar. Her şeyi yeniden ele almaya, her 
şeyi yeniden tartışmaya ihtiyacımız var. 
Bu toplumun eşit yurttaşları olarak her 
bir ferdimizin ülkemizin esenliği, birlik 
ve beraberliği için seferber olduğundan 
eminiz. Tarih boyunca olduğu gibi bugün 
de kırgınlıklar, ihmaller, göz ardı etmeler, 
gözden kaçırmalar, önyargılar olduğunu 
biliyoruz. Önemli olan, bütün bunların üs-
tesinden gelebilecek samimi bir çabanın, 
samimi bir ortak iradenin oluşmuş olma-
sıdır. Biz, Hükümet olarak bu samimi ça-
banın, bu samimi gayretin içindeyiz. Çok 
olumlu, son derece umut verici ilerlemeler 
kaydediyoruz. İnanıyorum ki, herkesi tat-
min edecek sonuçlara da yine hep birlikte 
ulaşacağız. 

Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşla-
rım…

Partimizin il kongreleri büyük bir coşku 
ve heyecan içinde devam ediyor. İstisnai 
birkaç olay dışında şu ana kadar yapılan 
il kongrelerimiz barış içinde ve demokrasi 
atmosferinde tamamlandı, yeni il yöne-
timleri belirlendi. Önümüzdeki haftalarda 
da kongrelerimiz devam edecek. Her hafta 
sonu iki ilimize giderek burada teşkilat-
larımızla buluşuyor, coşkularına ortak 
oluyor, salondaki heyecanı onlarla birlikte 
yaşamaya gayret ediyorum. En son Kars 
ve Şanlıurfa’da il kongrelerimize katıldım, 
önümüzdeki hafta İzmir ve Kahraman-
maraş İl kongrelerimize katılıp buradaki 
kardeşlerimizle buluşacağım. Gönül ister 
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ki 81 vilayetimizdeki her bir kongreye 
katılayım, orada kardeşlerimle buluşayım, 
teşkilatımla kucaklaşayım… Ancak, yurt 
içinde, yurtdışında yoğun programlarımız 
oluyor, ülkemiz bizden hizmet bekliyor, 
milletimiz bizden hizmet bekliyor… Ama 
benim gidemediğim illere bakan arkadaş-
larım, genel başkan yardımcısı arkadaşla-
rım katılıyor. 

Şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Böy-
le bir teşkilata sahip olduğumuz için, böyle 
teşkilat mensuplarına sahip olduğumuz 
için ne kadar gurur duysak azdır… Bütün 
kongrelerimizde salonların coştuğunu, 
heyecanın doruklara ulaştığını, ağırbaşlılık 
içinde, vakar içinde, demokrasi kültürünü 
özümsemiş biçimde gönüldeşlerimizin 
yeni bir sürece hazırlandıklarını müşahede 
ediyoruz. Yüzlerdeki heyecan, gözlerdeki 
ışık, gönüllerdeki sevda her şeyi anlatmaya 
yetiyor… Susuz gönüllere su serpen, çölleri 
vahaya çeviren, kurak toprakları bereketle 
buluşturan, dinamik, coşkulu, sevdalı kad-
romuz, il kongrelerimizde tazeleniyor, yeni-
leniyor ve yeniden yola revan oluyorlar. 

Ben inanıyorum ki, demokrasi tarihimizde 
çok az siyasi parti bu denli dinamik bir 
teşkilata sahip olabilmiştir. Bu hareketin 
her bir mensubu, 14 Ağustos 2001’de par-
timizi kurduğumuz andan itibaren ortaya 
yüreğini koydu, görüyorum ki, aynı şevkle 
ve aynı aşkla yüreğini bu hareketle paylaş-
maya devam ediyor. AK Parti ile Türkiye, 
ulaşılamaz gibi görünen hayallerine tek 
tek ulaştı. Bu teşkilat arkamızda olduğu 
sürece, bu milletin hayır duası bizimle 
birlikte olduğu sürece inşallah Türkiye çok 

daha ileri hedeflerine ulaşacak ve yıllardır 
arzuladığı seviyeleri tecrübe etme imkanı-
na kavuşacak. 

Şunu da bu vesileyle ifade etmek istiyo-
rum: AK Parti, bu aziz milletin partisidir. 
AK Parti’yi millet kurmuştur. Bizim me-
şalemizi millet yakmıştır. AK Parti, sadece 
kendisine gönül verenlerin, sadece kendi-
sine oy verenlerin değil, bu ülkede yaşayan 
71.5 milyon vatandaşımızın ortak idealle-
rini savunan bir partidir. Bütün bunların 
ötesinde, AK Parti, demokrasiye gönül ver-
miş, halkın iradesinin ve halkın tercihinin 
her şeyin, ama her şeyin üzerinde oldu-
ğuna bütün kalbiyle inanmış bir partidir. 
Demokrasilerde hükümetleri millet kurar 
ve millet görevden alır. Milletin iradesiyle, 
milletin tercihleriyle oluşmuş Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nin üzerinde hiçbir güç, 
hiçbir irade, hiçbir merci yoktur ve ola-
maz. Millet iradesini zayıflatmaya, milletin 
iradesini yok saymaya niyetlenmiş her 
türlü girişim, karşısında yine bizzat mil-
letimizi ve onun temsilcilerini bulacaktır. 

Geçmişte, demokratik iradeye yönelen 
her teşebbüs, aslında milletimize yöneldi, 
hukuk sistemimize yöneldi, ülkemizin-
milletimizin gelişimine yöneldi. Kaybeden 
hep Türkiye oldu, hep Türk milleti oldu… 
Ekonomide kaybettik. Demokraside kay-
bettik. Dış politikada kaybettik. Bu ülkenin 
itibarı, gücü, ağırlığı zedelendi. Bu ülkeye 
tekrar bu bedeli ödetmeye hiç kimsenin 
hakkı yoktur ve olamaz. Bizim üzerimize 
yüklenen ağır faturaları, ağır bedelleri 
yeni nesillerin üzerine yüklemeye hiç kim-
senin hakkı olmadığı gibi haddi de olamaz. 
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Bakınız, önceki hafta bir gazete, partimi-
ze yönelik bazı gizli planların yapıldığını 
iddia etti… Şunu açık ve net olarak ifade 
ediyorum… Eğer, bu iddialar gerçekdı-
şıysa, devletin kurumlarını karşı karşıya 
getirmek, devletin kimi kurumlarını yıp-
ratmak, bir tahrik ortamı oluşturmak gibi 
niyetler taşıyorsa, evet, bu vahimdir. Eğer 
iddialar doğruysa mesele daha vahimdir. 
Doğrusu Genelkurmay Başkanlığımız ha-
berin çıktığı ilk andan itibaren sorumlu ve 
duyarlı bir tavır sergilemiştir. Tartışmaya 
konu olan belgenin sahte veya gerçek ol-
duğunun, Askeri Yargı tarafından en kısa 
zamanda ortaya çıkartılması için soruş-
turma talimatı verilmiş ve dün yapılan 
açıklamada konunun takipçisi oldukları 
ifade edilmiştir. “Belgenin doğruluğu ispat 
edilirse, sorumluların yasalar çerçevesin-
de yargı makamları tarafından cezalan-
dırılacağına ilişkin güvencemiz tamdır,” 
şeklindeki açıklama, kamuoyunca olumlu 
bir şekilde algılanmıştır. Herkese düşen, 
bu iddiaların soruşturulmasının, araştırıl-
masının neticesini beklemektir. Anayasal 
düzene, demokratik siyasete ve milli ira-
deye karşı her türlü hukuk dışı müdahale, 
provokasyon veya girişim halkımızın da 
kurumlarımızın da aynı oranda tepkisine 
mazhar olacaktır. 

Bu tür iddialar, Demokratik, laik, sosyal 
bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizin 
saygınlığına gölge düşürmeye matuftur. 
Hiç kimse, böyle bir cüret, sorumsuzluk ve 
sapkınlık içinde olamaz, olmamalıdır. Bu 
yüzden yargının titiz bir çalışma yürüte-
rek ivedi olarak kamuoyunu rahatlatacak 
bir sonuca ulaşması, tüm toplumumuzun 

beklentisidir. Yine hiç kimse, bu olayı ve 
işleyen süreci istismar ederek, kurumla-
rımızı birbirine düşürme, yıpratma, fitne 
çıkarma yaklaşımı içine girmemelidir. 
Kurumlarımızın birbirine güveni tamdır. 
Tüm kurumlarımız, hukuka, anayasal sis-
teme ve demokratik yapıya bağlıdır, tam 
bir inanç içindedir. Kurumlar arasında gü-
ven bunalımı oluşturmaya dönük gayret-
ler, sadece taraflara değil, tüm Türkiye’ye 
zarar verir. Türkiye Cumhuriyeti, her türlü 
iddiayı araştırıp açığa çıkaracak kabiliyete 
de sahiptir, her türlü sorunu çözebilecek 
olgunluğa da ulaşmıştır. Bu iddialar karşı-
sında sorumluluk sahibi herkesi onurlu ve 
tutarlı bir duruş sergilemelidir. 

Bu mesele, yalnız başına AK Parti’nin de-
ğil, bütün Türkiye’nin ve en önemlisi de 
demokrasimizin ve hukuk devletimizin 
meselesidir. İddialar açıklığa kavuşturul-
malıdır ve gereken de bir an önce yapıl-
malıdır. Hükümet olarak biz, bu noktada 
sorumluluğumuz çerçevesinde ve hukuk 
dairesinde ne gerekiyorsa onu yapacağız. 
Diğer partiler net bir duruş sergilemese 
de, tek başına da kalsa Demokrasiyi savun-
mak, AK Parti’nin vazifesidir ve AK Parti 
bu vazifesini bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da en küçük bir ricat sergile-
meden ifa edecektir. 

Şunu açık açık söylüyorum: Biz, gelecek 
nesillerin karşısına, gençlerin, çocukların 
karşısına alnımız ak, başımız dik bir şe-
kilde çıkmak istiyoruz. Milletimizin karşı-
sına, “Sizin emanetinizi hakkıyla taşıdık, 
sarsılmadan savunduk,” diyerek çıkmak 
istiyoruz. İşte onun için, bu tür iddiaların, 
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sonuç hangi yönde olursa olsun sonuna 
kadar takipçisi olacağız. Başta hukuki 
makamlar olmak üzere, ilgili ve sorumlu 
tüm tarafların sorumluluklarını hakkıyla 
yerine getireceğine inanıyorum. Bu dü-
şüncelerle sözlerime son verirken, yoğun 
çalışmalarınızda sizlere başarılar diliyor, 
tüm misafirlerimizi bir kez daha sevgiyle 
selamlıyor, hepinize teşekkür ediyorum. 
Sağolun, varolun.
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Sevgili İzmirliler, değerli kardeşlerim, de-
ğerli yol arkadaşlarım… Sizleri sevgiyle, 
muhabbetle selamlıyor, İzmir İl Kongre-
mizin İzmir’e, ülkemize, milletimize ve 
demokrasimize hayırlı olmasını diliyo-
rum. Buradan, sizler aracılığıyla, Aliağa’yı, 
Balçova’yı ,  Bayındır ’ ı ,  Bayrakl ı ’yı , 
Bergama’yı, Beydağ’ı, Bornova’yı, Buca’yı, 

Çeşme’yi,  Çiğli ’yi ,  Dikili ’yi ,  Foça’yı, 
Gaziemir’i, Güzelbahçe’yi, Karabağlar’ı, 
Karaburun’u, Karşıyaka’yı, Kemalpaşa’yı, 
Kınık’ı,  Kiraz’ı,  Konak’ı, Menderes’i, 
Menemen’i ,  Narlıdere’yi ,  Ödemiş ’ i , 
Seferhisar’ı, Selçuk’u, Tire’yi, Torbalı’yı, 
Urla’yı kucak dolusu sevgiyle selamlı-
yorum. İzmir teşkilatımızın tüm men-

AK Parti Il Kongresi

İzmir | 20 Haziran 2009 
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suplarını, bu harekete gönül vermiş tüm 
kardeşlerimi de selamlıyor, gayretlerin-
den, emeklerinden, katkılarından, hayır 
dualarından dolayı en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum. 

İzmir, 3 Kasım 2002 seçimlerinde AK 
Parti’ye yüzde 17 oranında oy verdi. 2004 
seçimlerinde İzmir’deki oy oranımız yüz-
de 33 oldu. 22 Temmuz 2007’de yüzde 30 
oranında oy aldık. Son yapılan seçimlerde, 
29 Mart’ta İzmir’deki oy oranımızı koru-
duk ve yüzde 30 oy oranımızı muhafaza 
ettik. Buradan bir hususu bir kez daha ve 
altını çizerek ifade etmek istiyorum… Biz 
AK Parti olarak, belli şehirleri, belli bölge-
leri kalemiz gibi görmedik, böyle bir anla-
yışla hareket etmedik. Biz belli bölgeleri, 
şehirleri değil, tüm Türkiye’yi kendimize 
bir kale olarak benimsedik. 

Bizim kalemiz, 81 vilayetimizin tamamı-
dır. Bizim kalemiz, 780 bin kilometre kare 
vatan toprağının bütünüdür. İstanbul, 
Kayseri, Konya nasıl bizim yüreğimizin 
bir parçasıysa, aynı şekilde İzmir, Antal-
ya, Diyarbakır da bizim yüreğimizin bir 
parçasıdır. Biz, hiçbir insanımızın ufkuna 
prangalar vurmayacağız. Biz, hiçbir insa-
nımızın zihnine mayınlar döşemeyeceğiz. 
Nitekim 29 Mart seçimlerinde AK Parti 
bir kez daha bir Türkiye Partisi olduğunu 
ispat etmiştir. 

Dikkat ediniz, diğer partiler belli ille-
re, belli bölgelere sıkışıp kalırken, belli 
yerlerde varlık gösterebilirken, AK Parti 
Türkiye’nin tamamında varlık göstermiş, 
7 coğrafi bölgenin tamamında birinci 

parti olmuştur. 81 vilayetin 62’sinde en 
yüksek oy oranına ulaşarak ipi göğüsleyen 
partimiz, birinci olamadığı 19 ilin tama-
mında ise ikinci parti olmuştur. Biz hiç bir 
şehirde yarıştan kopmadık, her yerde iddi-
alı olduk. Bir Türkiye Partisi olmak, bizim 
omuzlarımıza, teşkilatımızın omuzlarına 
ağır bir yük yüklüyor. 

Biz Türkiye için siyaset üretmek zorun-
dayız, biz bütün bölgelerimiz, tek tek 
bütün illerimiz için hizmet üretmek, eser 
üretmek durumundayız. İşte onun için 
diyorum ki: İzmir’in tercihi her ne olursa 
olsun… İzmirli vatandaşlarımın siyasi 
tercihi her ne yönde olursa olsun, biz İz-
mir için üretmeye, İzmir’e kazandırmaya, 
İzmir’i kalkındırmaya canla başla devam 
edeceğiz. İzmir’e 6.5 yılda Hükümet olarak 
çok kıymetli yatırımlar kazandırdık, hız 
kesmeden, ivme kaybetmeden, erteleme-
den, ötelemeden İzmir’e yatırım yapmaya 
devam edeceğiz. Bizde ayrımcılık yok… 
Bizde iller arasına, vatandaşlarımızla ara-
mıza, milletimizle aramıza aşılmaz engel-
ler koymak yok. Bizde asla küsmek yok, 
darılmak yok… 

Şu noktayı da altını çizerek ifade etmek 
istiyorum: Türkiye Cumhuriyeti’nin her 
bir vatandaşı, bu ülkenin birinci sınıf va-
tandaşıdır. Bu ülkenin Başbakanı olarak 
söylüyorum: Bu ülkede yaşayan, bu ülkeye 
vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin 
emaneti bizim üzerimizdedir. Her bir va-
tandaşımın, her bir kardeşimin, inançları, 
kültürü, gelenekleri, yaşam tarzı bizim gü-
vencemiz altındadır. Bütün teşkilatımın, 
şu hususu özellikle anlamasını ve milleti-
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mize anlatmasını rica ediyorum: AK Parti, 
Türkiye siyasetine güveni yeniden tesis 
etmiş, siyasete seviye ve düzey kazandır-
mış, on yıllardır milletimizin arzu ettiği 
kaliteyi nihayet siyasetle buluşturmuştur. 
Çözüm üretmeyen siyaset tarzını AK Parti 
elinin tersiyle itmiştir. Milletle aynı yöne 
bakmayan siyaset, AK Parti’yle birlikte son 
bulmuştur. AK Parti, popülist siyasete asla 
tenezzül etmemiş, bunun mekanizmaları-
nı da ortadan kaldırmıştır. 

Şurası da son derece önemli: AK Parti, 
siyaset üzerinde iktidar kurmaya çalışan-
larla, çetelerle, mafyayla, hukuk dışı güç-
lerle, karanlık odaklarla amansız şekilde 
mücadele etmiştir ve bu mücadelesine de 
aynı kararlılıkla devam etmektedir. Kirli 
senaryoların, karanlık emellerin, çirkin 
oyunların nasıl tek tek deşifre edildiğine 
hepiniz şahit oluyorsunuz. Kaos ortamı, 
gerilim ortamı, tahrik ortamı oluşturarak, 
kendi kirli arzularını millete dayatmaya 
çalışanların maskelerinin nasıl düştüğünü 
görüyorsunuz. 

Şunu da belirtmek durumundayım: Bu 
ülkede artık, hiç kimse, arkasına çeteleri 
alarak, mafyayı alarak, hukuk dışı güçleri 
alarak siyaset üretemez, siyaseti yönlendi-
remez, siyaseti yönetemez. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ni, millet iradesi dışında hiç-
bir güç yönlendiremez. Karanlık ilişkiler, 
mafyatik ilişkiler siyasette kendisine ya-
şam zemini bulamaz. Demokrasi, hukuk, 
laiklik ve sosyal devlet, bizzat bu milletin 
sahibi olduğu kavramlardır. Bütün ku-
rumlarımızdan önce, bizzat milletimiz bu 
ilkelerin savunucusudur, muhafızıdır. Hiç 

kimsenin, ama hiç kimsenin, bu ilkelerden 
birini dahi ilga etmeye hakkı da yoktur, 
haddi de olamaz. Bu ilkeleri, bu kavramla-
rı istismar etmeye de hiç kimsenin hakkı 
yok. Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye 
Cumhuriyeti, 29 Ekim 1923’te, millet ira-
desini temel alan çağdaş bir sistem üzerine 
bina edilmiştir. 1946 yılında çok partili 
sisteme geçtik. Acı-tatlı olaylar yaşadık, 
ağır bedeller ödeyerek, süreç içinde tecrü-
bemizi artırarak, demokrasinin kalitesini 
kademe kademe ilerleterek bugünlere gel-
dik. Özellikle son 6.5 yıldır, bu demokratik 
kültürü Türkiye’ye yerleştirmenin samimi 
mücadelesi ve gayreti içindeyiz. 

6.5 yıldır, bir yandan Türkiye’nin kronik 
meselelerini tek tek hal yoluna koyarken, 
bir yandan da demokrasinin kalitesini ar-
tırmak, demokrasi kültürünü yüceltmek, 
insan hak ve özgürlüklerini genişletmek 
gayesi içinde olduk. Hiç kimsenin, bizim 
bu kazanımlarımızı sorgulamaya, bizi bu 
kazanımlarımızdan vazgeçirmeye de hak-
kı olamaz. 

AK Parti olarak, milletimizle birlikte, de-
mokrasi dışı, hukuk dışı her türlü niyet 
ve girişimin karşısında durduk, bundan 
sonra da durmaya devam edeceğiz. Biz çok 
ağır bedeller ödedik, bizim neslimiz ağır 
travmalar yaşadı, ama bizden sonra gelen 
nesillere bu ağır bedelleri ödetmeyeceğiz. 
Bizden önceki birçok siyasetçi, demokrasi-
nin yerleşmesi ve gelişmesi noktasında ne 
yazık ki iyi bir sınav vermediler. Milletin 
onlara yüklediği emaneti hakkıyla taşıma-
dılar, o emanete yönelik müdahaleler kar-
şısında dik bir duruş sergilemediler. Eğer, 
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siyaset kurumu, o zaman onurlu bir duruş 
sergileseydi, belki bugün tartışılan bazı 
meseleler, Türkiye’nin gündeminde hiç 
olmayacaktı. Geçen hafta içinde yaşanan 
tartışmalara bir bakın, bazı siyasi liderler 
meseleye ne derece demokratik rejimi, 
sivil siyaseti koruma hassasiyetiyle bakı-
yor, ne oranda demokratik bir duyarlılık 
sergiliyor? Ama biz bu yanlışa düşmedik, 
Allah’ın izniyle bundan sonra da düşmeye-
ceğiz. Biz diyoruz ki: Hükümetleri bu aziz 
millet kurar ve gerektiği zaman da bu aziz 
millet görevden alır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin üzerinde, yani milletin hür ira-
desinin üzerinde hiçbir güç, hiçbir irade ve 
vesayet yoktur. Bütün siyasetçilerin, tüm 
kurumlarımızın, sivil toplum örgütlerinin, 
medyanın bu hassasiyeti samimi bir şekil-
de savunmalarını bekliyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

Bakınız, önceki hafta bir gazetede, par-
timize yönelik bazı planların olduğunu 
iddia eden bir belge yayınlandı. Öncelikle 
şunu belirtmeliyim: Türkiye, bu belge-
nin yayınlanmasından sonra bir gerilim 
atmosferine girmemiştir. Bu planların 
hedefi olarak hukuka başvurduk ve mese-
lenin hukuk dairesi içinde aydınlanması 
için girişimlerimizi başlattık. Aynı şekilde, 
ilgili kurumlarımızla tam bir diyalog için-
de olduk, görüş alışverişinde bulunduk, 
meseleyi istişare ettik. Yani hukuk işliyor, 
kurumlar arasında da bu meseleye ilişkin 
diyalog mekanizması işliyor. Geri çekilme-
dik, sessiz kalmadık, başımızı öne eğme-
dik… Demokrasi ve millet adına yapılması 
gereken neyse onu yaptık ve yapıyoruz… 

Bırakınız gerilimi, siyaset kurumu, devlet 
kurumlarımız, sivil toplum örgütleri, med-
ya, sevindirici bir biçimde demokrasiyi 
sahiplendiler ve gereken tavrı gösterdiler. 
Konunun istismar edilmemiş olması, 
Türkiye’de demokrasinin ulaştığı kalitenin 
görülmesi açısından son derece anlamlı ve 
sevindirici olmuştur. 

Ancak, burada bir hususa değinmeden ge-
çemeyeceğim: Bu belgenin, sahte olması-
nın ya da gerçek olmasının vahim olduğu 
noktasında tam bir mutabakat olduğunu 
görüyoruz. Herkes bu belgenin aydınla-
tılmasını, sorumluların adaletin önüne 
çıkarılmasını bekliyor. Ancak, Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin ve onun değerli liderinin, 
üçüncü bir ihtimali daha ortaya atarak, 
bu belge üzerinden siyasi çıkar sağlamaya 
niyetlenmesi de aynı derecede vahimdir. 
Sayın Baykal, bu belgenin sahte çıkması 
durumunda, belgeyi, avukatlığını yaptığı o 
malum örgütün lehine kullanacağını ifade 
ediyor. CHP’nin demokrasinin savunulma-
sı noktasında nasıl bir karneye, nasıl bir 
sicile sahip olduğunu biliyoruz. Bu olayda 
sağduyulu bir yaklaşım sergilediklerine 
dair umutlar taşırken, konuyu başka yer-
lere savurmanın hiç gereği olmadığı inan-
cındayım. 

AK Parti, bu belge karşısında, mağdur 
ya da mazlum rolü oynamayacaktır. Tam 
tersine, bugüne kadar olduğu gibi, bu 
gelişmeler karşısında da samimi ve dik 
duruşunu muhafaza edecek, demokrasi 
çizgisinden asla taviz vermeyecektir. De-
mokrasiden taviz vermeden, ama aynı 
zamanda kurumlarımızı da yıpratmadan, 
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kurumlarımıza olan güvenin sarsılmasına 
fırsat vermeden bu süreci aşacağız. 

Değerli İzmirliler, sevgili yol arkadaşlarım…

Türkiye, AK Parti’yle birlikte, geri dönül-
mez biçimde kalkınma ve ilerleme süreci-
ne girdi. Demokrasiyi tüm kurum ve ku-
rallarıyla işler hale getirirken, ekonomiyi 
de işler hale getirdik. Türkiye’yi dünyanın 
en büyük 17’inci ekonomisi konumuna 
yükseltirken, dış politikada da çok önemli 
adımlar attık. Türkiye’yi dünyada ve bölge-
sinde itibar ve ağırlıklı bir ülke konumuna 
yükseltirken, eğitimde, sağlıkta, ulaştırma-
da, konutta, enerjide, bayındırlıkta hiç tec-
rübe etmediğimiz seviyelere ulaştık. Dün 
Edirne’de, Bulgaristan ve Avrupa’ya açılan 
kapımız olan Kapıkule Gümrük Tesislerini 
yeni, modern haliyle hizmete açtık. Bugün 
de akşam saatlerinde Yunanistan’a gide-
cek, orada bir açılışa katılacağım. 

Şuraya dikkatinizi çekiyorum: Bizim 
Bulgaristan’a ihracatımız, 2002 yılında 
sadece 380 milyon dolardı. 2008 sonun-
da bu miktar tam 2 milyar 151 milyon 
dolar seviyesine yükseldi. Romanya’ya 
ihracatımız 2002’de 566 milyon dolarken, 
2008’de 4 milyar dolar seviyesini yakala-
dık. Yunanistan’a 2002’de 590 milyon do-
lar ihracat yaparken, 2008’de 2 milyar 430 
milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 
Tüm komşu ülkelerimizle ticaretimiz kat-
lanarak arttı. Bunu nasıl sağladık? 36 mil-
yar dolar ihracat rakamından 132 milyar 
dolar ihracat rakamına nasıl ulaştık? De-
mokrasiyi güçlendirerek bunu başardık… 
Ülke ülke dolaşarak, Türkiye’yi anlatarak, 

Türkiye’nin imkanlarını, Türkiye’nin fır-
satlarını anlatarak bunu başardık. Etrafı-
mızda düşmanlar üreterek değil, dostlar 
kazanarak bunu başardık. Yıllar boyunca 
bütün ilişkilerimizi tehdit üzerine, düş-
manlık üzerine kurduğumuz ülkelerle ba-
rış zemininde, karşılıklı çıkar zemininde, 
diyalog zemininde ilişkiler geliştirdik. Dış 
politikada ezberleri bozduğumuz gibi, iç 
politikada da ezberleri bozduk. Kendi hal-
kına, kendi milletine, kendi kurumlarına, 
şüphe nazarıyla, tehdit nazarıyla bakan 
anlayışı tedavülden kaldırdık. 

Artık Türkiye’nin önünde çok geniş ufuk-
lar, çok geniş fırsatlar bulunuyor. 81 vilaye-
timizle üreterek, 81 vilayetimizle güçlene-
rek, birlik içinde, beraberlik içinde, ortak 
hedefler ve ortak idealler doğrultusunda 
geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 
Teşkilatımdan bil hassa rica ediyorum… 
Bizler, Yunus’un dediği gibi, “Gönüller yap-
maya geldik”… Bizler, milletimizle gönül 
bağıyla bağlıyız. İstikrarımıza, güvenliği-
mize, birlik ve beraberliğimize, en önemli-
si de demokrasimize yönelik her türlü ma-
ceracı girişimi soğukkanlılıkla ve sağduyu 
ile bertaraf edeceğiz. AK Parti Teşkilatı, 
vakardan, ağırbaşlılıktan, samimiyetten, 
dürüstlükten taviz vermeden yolunda 
ilerleyecek. Bizim için, rakamlardan, yüz-
delerden, oranlardan, grafiklerden, gös-
tergelerden çok daha mühim bir şey var: 
Biz, milletimizin gönlünü kazanmanın 
derdindeyiz… Biz, milletimizin gönlünde 
yer edinebilmenin gayesindeyiz. 

Dikkat edin… Muhalefet partileri, AK 
Parti’yi yıpratmak için, AK Parti’yi milletin 
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teveccühünden uzaklaştırmak için sis-
temli bir karalama kampanyası başlattılar. 
İftira atıyorlar, çamur atıyorlar, ithamlar-
da bulunuyorlar… İddialarınızı hukuka 
götürün, mahkemelere taşıyın dediğimiz 
zaman yan çizmeye başlıyorlar. Her gün 
yeni bir iddia ortaya atıyorlar, ispat edeme-
den gündemi değiştirip bir başka iddiaya 
sarılıyorlar. Almanya’daki bir yardım örgü-
tüyle ilgili iddiaları, aylardır AK Parti’yle 
ilişkiliymiş gibi göstermenin gayretinde-
ler. Ama aylardır AK Parti’ye yönelik iddi-
alarından bir tanesini bile ispat edebilmiş 
değiller. Kendi yolsuzluklarını, kendi usul-
süzlüklerini örtmek için bize saldırıyorlar. 
Anayasa Mahkemesi’nin mahkum ettiği 
1 trilyon meselesiyle ilgili milletin önüne 
çıkıp milletle yüzleşmediler. 

Bakın, 29 Mart seçimlerinin üzerinden 
sadece 2.5 ay geçti. Antalya’da 2.5 ay içinde 
yaptıkları icraatlar ortaya çıkmaya başladı. 
Antalya şu anda rüşvet iddialarıyla çalka-
lanmaya başladı. 2 yöneticilerini görevden 
aldılar. Bunların hizmet anlayışı bu… Bun-
lar, varoldukları her yerde bunu yaptılar… 
Şimdi kalkmış bizi dürüstlük noktasında 
sınamaya yelteniyorlar. Ben de onlara 
diyorum ki: Siz önce iğneyi kendinize batı-
rın, siz önce kendinizi sorgulayın, siz önce 
kendi muhasebenizi yapın. Bakın biz, hiç 
üşenmeden, yılmadan, yorulmadan tek 
tek sizin çirkin iftiralarınıza cevap veri-
yoruz… Gelin, çıkın milletin önüne, eğer 
yüzünüz varsa, eğer verecek cevabınız 
varsa, siz de hakkınızdaki iddialara cevap 
verin. Ama yok… Çamur atmaktan, iftira 
atmaktan kendilerini muhasebeye çekme 
fırsatını dahi bulamıyorlar. 

Değerli kardeşlerim, değerli yol arkadaş-
larım…

Biz üretmeye, biz yatırım yapmaya, şehirle-
rimizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz. 
Bakınız, 6.5 yılda İzmir’e çok değerli yatı-
rımlar kazandırdık. İzmir’den aldığımız oy 
oranlarına, İzmir’den aldığımız desteğe hiç 
bakmadan İzmir için çalıştık. Dikkatinizi 
çekiyorum… Bunu geçmişte diğer siyasi 
partiler yaptılar… Hizmet götürürken şehir-
lerden aldıkları oy oranlarını kriter olarak 
aldılar. Biz bunu yapmadık, yapmayız, ya-
pamayız. Adalet bizim şiarımız, Adalet bi-
zim vazgeçemeyeceğimiz sıfatımız… 6.5 yıl 
boyunca İzmir’e önemli hizmetler, önemli 
eserler sunduk, aynı hızla da eser üretmeye, 
hizmet üretmeye devam ediyoruz. 

Burada yaptıklarımızın ayrıntısına girmek 
istemiyorum, ancak bazı başlıkları da ha-
tırlatmak isterim: Gençlerin şehri, gençli-
ğin şehri İzmir’e, tarihinde hiç görmediği 
ölçüde eğitim yatırımları yaptık. Eğitim 
noktasında 6.5 yılda 5 bin 378 dersliğin 
yapımını tamamladık, okullarımıza 26 bin 
811 adet bilgisayar gönderdik. İzmir’deki 
üniversitelerimizin bünyesinde 10 fakülte, 
2 yüksek okul, 1 meslek yüksek okulu, 3 
enstitü ve 16 araştırma ve uygulama mer-
kezi hizmete girdi. Sağlık hizmetleri için 
419.5 milyon TL harcama yaptık, İzmir’de 
Hava Ambulansımız hizmete girdi. 150 
yataklı Bergama Devlet Hastanesi, 100 
yataklı Menemen Devlet Hastanesi, 75 ya-
taklı Bayındır Devlet Hastanesi, 50 yataklı 
Aliağa Devlet Hastanesi, 30 yataklı Dikili 
Devlet Hastanesi ve 30 yataklı Kiraz Devlet 
Hastanesi’ni dönemimizde tamamladık, 
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hizmete açtık. 125 yataklı Buca Doğum 
ve Çocuk Bakımevi, Ege Doğumevi Kadın 
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Tüp Bebek Merkezi, Tepecik Devlet Hasta-
nesi ek binası, Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi ek binası, Çiğli Devlet Hastanesi 
ek binasına biz başladık, süratle tamamla-
dık, hizmete açtık. 50 yataklı Kemalpaşa 
Devlet Hastanesi ve 78 yataklı Menemen 
Devlet Hastanesi’ni bu sene; 200 yataklı 
Tire Devlet Hastanesi’ni ise önümüzdeki 
sene içerisinde tamamlayacağız. 400 ya-
taklı Karşıyaka Bölge Eğitim Hastanesi ile 
150 yataklı Türkan Özilhan Bornova Acil 
Yardım ve Travma Hastanesi inşaatlarına 
önümüzdeki sene, 90 yataklı Ödemiş Dev-
let Hastanesi ek binası ile Atatürk Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi ek binasının inşa-
atlarına da bu sene içerisinde başlamayı 
planlıyoruz. 

TOKİ aracılığıyla İzmir’de bugüne kadar 
13 bin 710 konut uygulaması başlattık. 
Bunlardan 9 bin 160’ını bitirdik. Bütün 
projelerimizi tamamlandığımızda, İzmir’e 
21 bin 274 konut kazandırmış olacağız. 
Bu 80 binden fazla bir nüfusa konut üret-
mek demek. 2002 yılına kadar İzmir’de 
399 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, 
biz ise 6.5 yılda tam 143 kilometre daha 
bölünmüş yol yaptık. Adnan Menderes 
Havalimanı’na yaptığımız yatırımlar ne-
ticesinde iç hatlar terminalini 4 milyon 
yolcu kapasitesine çıkarttık. İzmir-Ay-
dın Otoyolu’ndaki çalışmalarımız İzmir 
Çevreyolu’nu da kapsayacak şekilde 
devam ediyor. Bu çalışmayı inşallah Çan-
darlı Limanı’na kadar uzatacağız. TCDD 
ile Büyükşehir Belediyesi işbirliği çerçe-

vesinde raylı sistem çalışmaklarımız da 
devam ediyor. Allah’ın izniyle İzmir’e çok 
daha fazlasını yapacağız. Hükümet olarak 
İzmir’i bir dünya şehri, bir marka şehir 
haline getirmek için hızımızı, ivmemizi 
hiç kaybetmeden çalışacak, çabalayacağız. 

Sözlerimin sonunda şunu da hatırlatmak 
isterim: İzmir’in elde ettiği bu başarı, sizin 
eseriniz. İzmir, sizin gayretlerinizle, sizin ça-
balarınızla bu seviyelere ulaştı. İzmir aşkıy-
la fedakarca çalışan tüm kardeşlerimi, her 
kademedeki arkadaşımı kutluyor, teşekkür 
ediyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı 
kutluyorum, yeniden görev almayacak, 
alamayacak arkadaşlarıma teşekkür ediyor; 
yeni göreve başlayacak arkadaşlarıma başa-
rılar diliyorum. Yolunuz açık olsun… Allah 
yar ve yardımcınız olsun… Birlik içinde, 
beraberlik içinde, bütünlük içinde, kardeş-
liğimizi, dostluğumuzu, dayanışma ruhunu 
yücelterek, AK yarınlara doğru emin adım-
larla ilerliyoruz. Gücümüzü milletimizden 
alıyoruz, gücümüzü teşkilatımızdan alıyo-
ruz, yarınlara umutla bakıyoruz. Durmak 
Yok, Yola Devam… Durmak Yok, Hizmete 
Devam… Hepinizi sevgiyle, muhabbetle 
selamlıyorum, sağolun, varolun, Allah’a 
emanet olun…










