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Başbakan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi şirketlerinden Kültür A.Ş tara-
fından Haliç kıyısında kurulan Minyatür 
Türkiye Parkı’nın (Miniatürk) resmi açılış 
törenine katıldı. Erdoğan, törende, dün 
sabah bazı bakan ve milletvekilleriyle 
Bingöl’e gittiğini hatırlatarak, orada devlet 
yatılı okulundaki durumu ve başka enkaz-
ları yerinde tespit ederek, halkla afetin 

acısını paylaşmaya gayret ettiğini söyledi. 
Erdoğan, 1999 yılında meydana gelen 
depremlerden sonra edinilmiş tecrübeler 
bulunduğunu ve bu tecrübelerle bütün 
enkazların başında Genelkurmay, Sivil Sa-
vunma, Jandarma ve AKUT arama-kurtar-
ma ekiplerinin seferber olduğunu anlattı. 

‘‘Hamdolsun, devlet olarak anında mü-
dahale etmenin huzuru içindeyiz’’ diyen 

Miniatürk Açılış Töreni

İstanbul | 02 Mayıs 2003
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Erdoğan, bugün Bingöl’de yaşanan nahoş 
olaylara değindi. Aldığı istihbari bilgiye 
göre, bazı kişilerin bu olayı istismar ettiği-
ni vurgulayan Erdoğan, ‘‘Hatta bazı siyasi 
partilerin katılması bizi ayrıca üzmüştür. 
Çünkü orada bir milletvekillerinin olma-
dığını söyleyenler, il milletvekillerinin sü-
rekli orada olduğundan haberi olmayacak 
kadar dünyaya kapalı tipler, anlayışlardır. 
Bunu da söylemek zorundayız’’ diye ko-
nuştu. 

Erdoğan, hükümet olarak anında ve yerin-
de önlemler aldıklarını, anı değil bundan 
sonra yapılacakları da tespit ettiklerini 
belirterek, Toplu Konut İdaresi’nden yetki-
lilerin deprem bölgesine gittiğini ve zemin 
etüt çalışmalarına başladıklarını bildirdi. 
Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından 
Bingöl’de ilk etapta 500 konutun yapımına 
başlayacaklarını ve en geç 8 ayda bitirerek 
bunları hak sahiplerine teslim edecekle-
rini anlatan Erdoğan, yıkılan okulların 
yenilerinin yapılacağını ve bunların da 
önümüzdeki eğitim yılına yetiştirileceğini 
söyledi. 

Türkiye’de gerek özel inşaatlarda, gerekse 
taahhüt işlerinde etik ve ahlaka dikkat 
edilmediğini kaydeden Erdoğan, ‘‘Bunlara 
dikkat edilmediği sürece sistemin içindeki 
çöküş, bu tür sıkıntıları yaşatacaktır. Hü-
kümet olarak bu konudaki hassasiyetimiz 
her geçen gün artarak devam edecektir’’ 
diye konuştu. Türkiye’nin kadastro plan-
lama ve imar çalışmalarını bitireceklerini, 
Türkiye’nin imarsız, plansız, kadastrosu 
yapılmamış ülke olmaktan çıkartılacağını 
anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: 

‘‘Kamu binalarındaki tahribatlar, bugüne 
kadar devam edegelen süreçte sistemin 
kendi içinde nasıl sömürüldüğünü de çok 
açık ve net ortaya koymaktadır. Bu olay, 
Türkiye’de malzemeden tutunuz da yöne-
timdeki çürümenin en önemli nedeni ve 
neticesidir. Yıllardır tartışılan çürüme ve 
yönetimdeki kirlenme, yukarıdan aşağıya, 
aşağıdan yukarıya doğru bütün bünyeye 
sirayet etmiş, ahlaki sorunların derinleş-
mesine yol açmıştır. Hepimiz Türkiye’nin 
fotoğrafına bir bütün olarak bakmalıyız. 
Eğer bu bütünlük içinde bakmazsak, ön-
celiğimiz Türkiye olmazsa topyekun bir 
mutluluk ve adalet üretemeyiz. Türkiye, 
süratle her alanda malzemeden çalan anla-
yışı tasfiye etmeli, malzemeden çalanlarla 
hesaplaşmalıdır. Can ve mal emniyetimiz 
için buna mecburuz. Daha çok acı, keder 
ve elem yaşamamak için, daha çok gözyaşı 
dökmemek için ahlaka ve erdeme yönel-
meliyiz.’’ 

Öğrencilik hayatına yatılı olarak başladı-
ğını ve bunun üniversite hayatına kadar 
devam ettiğini anlatan Erdoğan, ‘‘Dün, 
önceki gün, daha önceki gün üzerlerine 
devlet binası çöken yatılı çocuklar bizim 
çocuklarımızdır. Ülkemizin açmadan so-
lan çocuklarıdır. Ne yazık ki onlara mutlu 
bir gelecek kuramadık. Bu çocukların 
ellerinden tutamadık ama bari diğer ço-
cuklarımız için gerçekle yüzleşmekten 
kaçmayalım. Bunu öncelikle şahsıma ve 
bu yükü yüklenmiş olan arkadaşlarıma 
söylüyorum’’ diye konuştu. 

Erdoğan, törene katılıp katılmama konu-
sunda çok düşündüğünü, ancak ‘burada 
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da söylenecek sözler var’ diyerek, prog-
rama katıldığını kaydetti. Miniatürk’te 
binlerce yıl ayakta durmayı başarmış 
medeniyet mirasının sembol eserlerinin 
minyatürlerinin sergilendiğine işaret eden 
Erdoğan, şöyle devam etti: 

‘‘Buraya binlerce yıllık mirasımızla yüzleş-
meye geldik. Binlerce yıl ayakta duran me-
deniyet eserlerini korumak, bir medeniyet 
iddiası taşımayı gerektiriyor. Biz, binlerce 
yıllık tarihi bir geçmişe sahibiz ve insanlı-
ğın kat merkezi olan coğrafyada yaşıyoruz. 
Medeniyet tarihindeki yerimizi, açılışı ya-
pılan bu Miniatürk gösteriyor.’’ 

Binlerce yıllık eserlerin ayakta durdu-
ğuna, fakat dün yapılan binaların yerle 
bir olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bu 
durumun cevabının Türkiye’nin gelece-
ğiyle doğrudan ilgili olduğunu vurguladı. 
Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı seçildiği 1994 yılından sonra 
Haliç’te yapılan çalışmaları anlatarak, ‘‘10 
yıl önceki Haliç’te malzeme çalan bir anla-
yış vardı. Malzeme çalan anlayış Haliç’te 
ve İstanbul’da vardı’’ diye konuştu. Haliç’i, 
İstanbul’a yakışır bir hale getirmek için ça-
lıştıklarını belirten Erdoğan, bilim adam-
ları da dahil bazı kişilerin bu sorunun çö-
zülemeyeceğini iddia ettiklerini kaydetti. 

‘‘İnanç var ya inanç... Azmettiniz mi başa-
ramayacağınız hiçbir şey yoktur’’ diyen 
Erdoğan, buradaki çalışmalardan dolayı 
yargılandıklarını, ama risk almadan bu ül-
kede hizmet etmenin mümkün olmadığını 
vurguladı. Erdoğan, bir yerde de işin zev-
kinin bu olduğunu dile getirerek, ‘‘Yorula-

caksınız, risk alacaksınız ki netice alasınız’’ 
dedi. Haliç’in en güzel görüldüğü yer olan 
Piyer Loti’nin de en kısa zamanda İstan-
bullulara ve dünyanın değişik yerlerinden 
gelenlere hizmet etmeye başlayacağını du-
yuran Erdoğan, şöyle devam etti: 

‘‘Dünyada tarihi zenginliği en geniş ve en 
büyük ülke Türkiye. Dünyanın en büyük 
minyatür kenti olan burada ilk etapta 105 
eserin bulunması bile ne kadar zengin 
bir miras üzerinde oturduğumuzu göster-
meye yeter. Bu mirası korumak insanlığa 
karşı olan en büyük borcumuzdur. Burası 
Türkiye’nin güzelliklerine güzellik kata-
cak, burayı gezen herkes Türkiye’nin kül-
türel mirasını bir bütün olarak görecektir.’’ 

Erdoğan, 3 Kasım seçimlerinden sonra 
Miniatürk’e gelerek, Kültür A.Ş Genel 
Müdürü Cengiz Özdemir’den bilgi aldığını 
kaydederek, ‘‘Bu topraklara emeği geçenin 
emeği zayi olmaz. Türkiye’de taş üstüne 
taş koyan herkese teşekkür ediyorum’’ 
dedi. Başbakan Erdoğan, bu eserin ortaya 
çıkarılmasında emeği geçen, başta İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit 
Gürtuna, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Doç. Dr. 
Haluk Dursun olmak üzere herkese teşek-
kür etti. Erdoğan daha sonra kurdele kese-
rek, Miniatürk’ün açılışını gerçekleştirdi. 
Erdoğan, Miniatürk’teki eserleri tek tek 
gezerek bilgi aldı.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Kimse 
bu yolda, AB yolunda takoz olmaya, estek 
köstek olmaya gayret etmesin, varsa bir 
desteği bu ülke için gelsin yardımcı olsun” 
dedi. 

Başbakan Erdoğan, Carrefoursa’nın Bay-
rampaşa’daki 11. Carrefour mağazasının 
açılış törenine katıldı. Erdoğan, törende 

yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği (AB) 
konusuna da değindi. Türkiye’nin AB yo-
lunda olduğunu ve 2004’ün Türkiye için 
çok anlamlı bir yıl olacağına işaret eden 
Erdoğan, 2004’te Türkiye’nin müzakere 
süreci için tarih alacağını, hükümetin 
de bu konuda kararlı olduğunu anlattı. 
Tayyip Erdoğan, Türk iş dünyasının AB 
sürecine destek konusunda gazetelerde 

Bayrampaşa Carrefoursa Açılışı

İstanbul | 07 Haziran 2003
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yer alan ilanına da değindi. Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“Bunun devamı gerekiyor ve ülkemizin 
dünya ile bütünleşmesini isteyen tüm 
sermaye çevrelerinin de halkımızla bü-
tünleşerek bu konuda kararlı olduğunu 
göstermesi lazım. Böyle ufak tefek pü-
rüzlere takılan bir Türkiye istemiyoruz. 
Kararlı olacağız. Dünya nereye ulaştıysa, 
Avrupa nereye ulaştıysa Türkiye’nin de 
bunu yakalaması lazım. Perde çekerek 
bir yeri görmemiz mümkün değildir. Biz, 
360 dereceyi görebilen Türkiye olmaya 
mecburuz. Sadece tek açıdan Türkiye’ye 
baktığımız sürece, sadece o yüzü görürüz 
ki bu bizi hiçbir zaman dünya ile rekabete 
götürmez.”

“Kimse bu yolda, AB yolunda takoz olma-
ya, estek köstek olmaya gayret etmesin, 
varsa bir desteği bu ülke için gelsin yar-
dımcı olsun” diyen Erdoğan, yeni yaptır-
dığı bir kamuoyu araştırmasında Türk 
milletinin yüzde 70’nin AB’ye girilmesi 
gerektiğini söylediğini anlattı. Erdoğan, 
bu yoldaki mücadeleyi kararlı bir biçimde 
sürdüreceklerini vurgulayarak, “2004 bu 
konuda artık kırılma noktasının uygula-
mada farklı bir dönemeci olacaktır” dedi. 

B a ş b a k a n  R e c e p  Tay y i p  E r d o ğ a n , 
Türkiye’de bir bürokratik oligarşi bulun-
duğunu belirterek, “bu bürokratik oligarşi 
siyaseti bile parmağının ucunda döndü-
rüp duruyor” dedi. Erdoğan, Bayrampaşa 
Carrefour’un açılışında Türkiye’de herhan-
gi bir yatırımın açılışının yapıldığı günün 
kendisi için en heyecanlı günlerden birini 

oluşturduğunu vurguladı. Tayyip Erdo-
ğan, “Türkiye’nin buna her zamankinden 
çok daha fazla ihtiyacı var” diye konuştu. 
Türkiye’deki mevzuat kirliliğini aşmanın 
önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, 
işadamlarının zaman zaman takıldıkları 
konularda çeşitli şikayetler dile getirdikle-
rini anlattı. Erdoğan, şunları söyledi:

“Niye? Türkiye’de bir bürokratik oligarşi 
var ve bu bürokratik oligarşi siyaseti bile 
parmağının ucunda döndürüp duruyor. 
Eğer buna bir de Türkiye’de demokratik 
sürece katkıda bulunacağını söyleyip de 
bu katkıyı vermediğiniz zaman siyasetin 
önünü de tıkarsanız... Siyaseti kötülemek, 
karalamak hep kolaydır.4-5 yılda yapıla-
cak seçimle sandığa gömersin ya da devam 
ettirirsin ama bürokratı indiremiyorsun. 
Geldiği zaman 30-35 yıl orada. Siyasetin 
böyle bir dezavantajı var.”

Türkiye’de müteşebbisin, yatırımcının, 
teşebbüs ruhunun önünü açmakta kararlı 
olduklarını vurgulayan Erdoğan, “bu ko-
nuda taş üstüne taş koymak isteyen kim 
varsa başımızın üstünde yeri var” şek-
linde konuştu. Erdoğan, Perşembe günü 
Meclis’ten geçirilen kanunla Türkiye’de 
yabancı sermayenin yerli kuruluşlar gibi 
haklara sahip olduğunu belirterek, 5 mil-
yon işsizi olan Türkiye’de özel sektörün 
yatırım yapmasının şart olduğunu anlattı. 
Yeni istihdam alanları için müteşebbisin 
önünün açılmasının şart olduğunu bildi-
ren Erdoğan, bu gayretlerinin hızlanarak 
devam ettiğini söyledi. Eskiden, siyaset 
ekonomiyi yönlendirirken artık ekonomi-
nin siyaseti yönlendirdiğini ve etkilediğini 



Yeni Türkiye Vizyonu | Canım İstanbul

15

belirten Başbakan Erdoğan, “Öyleyse eko-
nomide bu farklı güç birikimleri inanıyo-
rum ki siyaseti de mevzuat kirliliğinden 
süratle temizleyecektir, kurtaracaktır” 
dedi. 

Kayıtdışı ekonomiden kurtulmak için bu-
gün açılışı yapılan Carrefour gibi kurum-
ların sayısının artmasına ihtiyaç bulun-
duğunu anlatan Erdoğan, “Yeni adımlar 
atıyoruz. İlaçta KDV’yi yüzde 8’e çektik. 
Şimdi tamamında çekeceğiz. Ardından 
gıdada da bu uygulamaya gideceğiz. Ar-
dından da üretimde KDV’yi yüzde 2’lere 
indireceğiz” diye konuştu. Hem üretici, 
hem de tüketiciden yüzde 18 KDV almaya 
kalkışıldığı zaman bu kaçakların aynen 
devam edeceğini anlatan Erdoğan, şöyle 
dedi: “İstediğin kadar vergi dairesinin 
kapısında (vergilendirilmiş kazanç kutsal-
dır) de, kimse bunu yutmaz. Kimse bunu 
uygulamaz. Şimdi biz bu devri, dönemi 
kapatıyoruz. Diyoruz ki işin hakkı neyse... 
Anadolu tabirini yine söylüyorum, biz sü-
rümden kazanacağız.”

Konuşmaların ardından Başbakan Erdo-
ğan, Sakıp Sabancı ve Ali Müfit Gürtu-
na çalışanların alkışlarıyla Teknosa ve 
Carrefoursa’yı hizmete açtı. Açılışın ardın-
dan mağazayı gezen Başbakan Erdoğan’a, 
unlu mamüller bölümünde baklava ikram 
edildi. Şarküteri bölümünde ikram edilen 
çiğköfteleri ise Erdoğan, baklava yediğini 
belirterek, yanındakilere verdi. Başbakan 
Erdoğan ayrıca, “biri yer biri bakar, kıya-
met ondan kopar” diyerek gazetecilere 
de çiğköfte ikram etti. Bu arada Başbakan 
Erdoğan’a, Babalar Günü dolayısıyla Sarar 

Giyim’den takım elbise, kravat, gömlek, 
Göz Grup’tan Gucci marka güneş gözlüğü 
ile Aslanlı’dan t-shirt hediye edildi. 
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Başbakan Erdoğan, Metin Sabancı Bal-
talimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Ek Tesisleri’nin 
açılış töreninde yaptığı konuşmada, bir 
İstanbullu olarak böyle bir törende bulun-
maktan mutluluk duyduğunu belirterek, 
insan için en önde gelen ihtiyacın sağlık 
olduğunu söylüyordu. Kanuni Sultan 
Süleyman’ın “Halk için de muteber bir nes-
ne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda 

bir nefes sıhhat gibi” sözünü hatırlatan 
Erdoğan, şöyle devam ediyordu:

“Halk için de en güçlü kurum devlettir. 
Devletten daha güçlü bir kurum yoktur. 
Ama şunu bilmeliyiz ki, onu aşan bir güç 
var ki sağlıklı bir nefestir. 59. Hükümet 
olarak hedefe 2 önemli başlık koyduk; 
eğitim ve sağlık. Eğitimde ‘ön tıkama’ diye 
bir şey olmayacak, önünü açacağız. Eğiti-

Metin Sabancı Baltalimanı 
Kemik Hastalıkları Hastanesi 

Açılış Töreni

İstanbul | 01 Temmuz 2003
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mi hiçbir ideolojiye kurban etmeyeceğiz. 
Bunun kararlılığı içinde gidiyoruz. Onun 
için diyoruz ki, yapacağınız bir şey, atacağı-
nız bir adım varsa, gelin objektif bakın ve 
her zaman pozitif yaklaşın ki, Türkiye’de 
eğitimin önünü açalım, eğitimli nesillerle 
çağdaş, modern Türkiye’yi birlikte ihya 
edelim. Türkiye, okuma-yazma olmayanla-
rın olduğu bir ülke olmaktan çıkarılsın. Şu 
anda alacağımız çok yol var.”

Başbakan Erdoğan, “hayırseverler tara-
fından yaptırılan okul için yüzde 5 olan 
vergi indirimini yüzde 100’e çıkardıkla-
rını” yineleyerek, “Aynı indirim hastane 
yaptıranlar için de uygulanacak. ‘İlla bu 
para devletin kasasına girsin de, kasaya 
girdikten sonra bu yatırımı yapalım’ dev-
rini kapattık. O kasaya giren paralarla bir 
hastanenin kaç yılda bittiğini biliyoruz. 
10 yıl, 15 yıl, 20 yıl süren ve ortada kalan 
hastaneler var” diyordu.

Bugün bir adım daha atıldığını, bunun 
SSK’lıların Sağlık Bakanlığı’na bağlı has-
tanelere gitmesi kararı olduğunu vurgu-
layan Başbakan Erdoğan, Emekli Sandığı 
ve Bağ-Kur’luların da SSK hastanelerine 
gidebileceğini dile getiriyordu. Erdoğan, 
şunları kaydediyordu:

“Bu kararı almak zor muydu Allah aşkına? 
Ama alamadılar. SSK hastaneleri yüz-
de 110-120 kapasiteyle çalışırken, öbür 
tarafta devlet hastaneleri yüzde 50-60 
kapasiteyle çalışıyor. Yeni bir adım daha 
atıyoruz. Özel hastanelerden de Emekli 
Sandığı mensupları, Bağ-Kur’lular, yakın-
da da SSK’lılar istifade edecek. Hazırlıkları 

yapıldı, yapılıyor. Bunların hepsi bu ülke-
nin emrinde.” 

Devletin, özel sektörün, vakıf ve dernek-
lerin kurum ve kuruluşları bulunduğunu 
hatırlatan Erdoğan, “Her şey bu ülke için 
değil mi? Her şey bu ülkenin insanı için 
değil mi? Niye ayrım yapıyoruz? Niye bu 
güçleri birleştirmiyoruz? Bu güçleri ABD, 
Avrupa birleştirmiş. Biz de birleştireceğiz” 
diyordu. “Birbirine hasım, birbirine kin 
ve nefret taşıyan bakışları bir tarafa ko-
yacaklarını” da kaydeden Erdoğan, birlik, 
beraberlik, dirlik ve düzenlik içinde tüm 
bu adımların atılacağını söylüyordu. 

Başbakan Erdoğan, konuşmasında, Bal-
talimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi’ni 
çocukluğundan beri bildiğini, birisinin 
kırığı olunca hemen Baltalimanı’nın ko-
nuşulduğunu anlatarak, sağlık alanında 
gelişmeler kaydedildiğini, daha da ileri-
lere gidileceğini bildiriyordu. Erdoğan, 
“Modern, çağdaş sağlık hizmetlerini fiziki 
yapısı itibariyle de oluşturmuş hastanelere 
kavuşmaya başladık” diyordu. Erdoğan, 
bu alanda özel sektörün ve dernekler ile 
devlet hastanelerinin ciddi sıçrama yaptı-
ğını sözlerine ekliyordu. Konuşmaların ar-
dından hastanenin ek tesisleri, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete 
açılıyordu. Daha sonra tesisleri gezen Er-
doğan, hastaları da ziyaret ederek “geçmiş 
olsun” dileğinde bulunuyordu. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

18

Başbakan Erdoğan, Silivri Yeraltı Doğalgaz 
Depolama Projesi Yatay Sondaj başlatma 
töreninde yaptığı konuşmada, günümüz 
dünyasında enerjinin depolanmasının 
farklı bir önem taşıdığını belirterek, do-
ğalgaz depolanmasının stratejik öneminin 
tartışılmaz boyutlarda olduğunu vurgulu-
yordu.

Erdoğan, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu 
gibi Türkiye’nin de bu ihtiyacın farkına 

vardığını ve gerekli çalışmaları başlattığını 
dile getirerek, “TPAO’nun yürüttüğü bu 
büyük mühendislik projesi ile ülkemize 
gelen gazın 1.6 milyar metreküp kadarı 
artık depolanarak ihtiyaç duyulduğu süre 
içerisinde sanayi ve tüketicilerin kulla-
nımına sunulabilecektir” diyordu. Bu 
projenin diğer doğalgaz depolama projele-
rine örnek olacağını da söyleyen Başbakan 
Erdoğan, öte yandan ülkemizin petrol ve 
gaz potansiyelinin bir an evvel ortaya çı-

Silivri Yeraltı Doğalgaz 
Depolama Projesi Yatay Sondaj 

Başlatma Töreni

İstanbul | 15 Temmuz 2003
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karılmasının hükümet programında yer 
aldığını hatırlatıyordu.

Başbakan Erdoğan, “TPAO’nun arama fa-
aliyetleri sonucu Trakya’nın Çorlu ilçesi 
yakınlarında gaz keşfi gerçekleştirildi. 
Amaç ülke sathında petrol ve gaz keşifle-
rinin sayısını artırmak. Ülkenin petrol ve 
gaza ödemiş olduğu dövizi tasarruf etmek. 
Ülke içinde başka yatırımlara dönüşme-
sini sağlayarak ülkenin ihtiyacı olan yeni 
istihdam alanlarını faaliyete sokmaktır” 
diye konuşuyordu.

Türkiye’de yabancı sermayenin petrol ve 
gaz sektöründe yer alarak bu sektörün 
gelişmesine imkan sağladığını ifade eden 
Erdoğan, bunun yabancı sermayenin ülke-
mizin yatırım koşullarına güven duyma-
sının göstergesi olduğunu söylüyordu. Bu 
sektörde yabancı yatırımların büyüyerek 
devam edeceğini memnuniyetle izledikle-
rini de anlatan Erdoğan, “TPAO ülkemizin 
ihtiyacı olan petrol ve gazı öncelikle ülke 
kaynaklarından ve yakın coğrafyadaki 
hidrokarbonca zengin ülkelerden özellikle 
Azerbaycan’da arama projeleri faaliyetle-
rinde yer alarak misyonuna uygun şekilde 
aralıksız devam edecektir. TPAO günümü-
ze kadar ülkemizde sadece arama ve üre-
tim faaliyetleriyle yetinmemiş en büyük 
yatırımları da gerçekleştirmiştir. Rafineri, 
boru hattı, pazarlama faaliyetlerinin ön-
cüsü olmuş, Tüpraş ve Botaş’ı ülkemize 
kazandırmıştır” diyordu. 

Silivri Çayırdere Doğalgaz sahasındaki 
ilk gaz üretimi törenine katılan Erdoğan, 
Enerji Bakanı Hilmi Güler, Amity Oil Ülke 

Direktörü Peter Allchurch ve Türkiye Ge-
nel Müdürü Fatih Altay ile birlikte Çayır-
dere’deki ilk doğalgaz kuyusunda kurdele 
kesip vanayı açtıktan sonra ilk gazı yakı-
yordu. Erdoğan, tören sırasında vatandaş-
ların yoğun ilgisiyle karşılaşıyordu. 
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Başbakan Erdoğan, Ümraniye’de Özel Er-
dem Hastanesi’nin yeni binasının açılış 
töreninde yaptığı konuşmada, 3 Kasım 
öncesinde öncelikli problem olarak ilk 
sırada eğitimi, ikinci olarak da sağlığı dik-
kate aldıklarını kaydetti. Bu yılı eğitimde 
seferberlik yılı ilan ettiklerini, sağlıkta da 
önemli adımlar atma kararı verdiklerini 
dile getiren Başbakan Erdoğan, eğitimde 
devlet-millet kaynaşmasının gerçekleş-
tirilmesi için, bir eğitim kurumu yapıp 
devlete teslim edenin bunu giderden 
saymasını kararlaştırdıklarını söyledi. 

Erdoğan, aynı şekilde sağlıkta da bir has-
tane açıp devlete teslim edene, bunu gider 
olarak gösterebilme yolunu açtıklarını 
belirterek, Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve 
SSK hastanelerinden ortak hizmet alma 
yolunu 1 Temmuz’dan itibaren açtıklarını 
anımsattı.

Başbakan Erdoğan, bundan sonraki aşa-
mada, aktif devlet memurlarına özel hasta-
nelerden hizmet alma yolunu açma çalış-
maları yaptıklarını, bunun diğer ayağında 
SSK’lıların da bu hizmetten yararlanması 

Ümraniye Özel Erdem Hastanesi 
Yeni Bina Açılış Töreni

İstanbul | 10 Ağustos 2003
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için çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi. 
Türkiye’nin önemli sorunları bulunduğu-
na dikkati çeken Başbakan Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“İşsizlik almış başını gidiyor. Bu hastanede 
165 kişinin görev yaptığını öğrendim. Ül-
kede kim taş taş üstüne koyarsa, başımızın 
üstünde yeri var. Türkiye’yi batısından do-
ğusuna, kuzeyinden güneyine dolaşarak, 
özeliyle devletiyle temeller atıyor, açılışlar 
yapıyoruz. Derdimiz, işsizliği ortadan kal-
dırabilmek veya asgariye indirebilmektir. 
Yolumuz açık. Üç aydır Türkiye eksi enf-
lasyonla tanıştı. 16 yıl sonra eksi enflas-
yonla tanıştık. Ekonomimizdeki büyüme, 
Çin’deki 8.2’nin ardından 7.4 olarak ikinci 
sıraya tırmanmıştır. 3 Kasım’da yüzde 72 
olan bileşik faiz, yüzde 43’e indi. Daha iyi-
ye, ileriye gideceğiz. Biz size güveniyoruz. 
Siz de bize güvenin.”

Başbakan Erdoğan, ülkede hortumların 
kesilmeye başladığını, bundan da rahatsız 
olanlar bulunduğunu ifade ederek, konuş-
masına şöyle devam etti:

“Bankasının kasasını tamamen boşalttık-
ları halde, Türkiye’de hala caka satanlar 
var. Ve bunlar, bunun bedelini devlete 
ödetirken hala haya etmiyorlar. Devlet şüp-
hesizdir ki güvencesidir. Ama bu geçmişin 
bedelidir. Ama çok kısa zamanda buna 
yönelik ciddi tedbirleri almak suretiyle 
adımlarımızı atacağız. Çünkü 3-5 kişinin 
suiistimallerini 60-65 milyonun ödeme 
mecburiyeti olamaz. Bunun önünü kes-
mek mecburiyetindeyiz. Bunun adımları-
nı da atacağız.”

Başbakan Erdoğan, daha sonra hastane 
açılışı nedeniyle yapılan duaya eşlik etti. 
Başbakan Erdoğan, kurdeleyi keserek 
hastaneyi hizmete açtıktan sonra bir süre 
gezdi. 
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Başbakan Erdoğan, Ümraniye’deki Çetin-
kaya mağazasının açılış törenine katılıyor-
du. Burada yaptığı konuşmada, “Kim taş 
taş üstüne koyarsa başımın üstünde yeri 
var” diyen Erdoğan, İtalya’dan bu açılışa 
yetişmesinin nedeninin de hem milletle 
kucaklaşmak hem de Türkiye’nin Baş-
bakanı olarak ülkede yatırımcı olan her 
insanın yanında bulunduğunu göstermek 
olduğunu söylüyordu. Çetinkaya ailesinin, 
bugün açtığı yeni mağazayla 500 kişiye 
istihdam sağladığını vurgulayan Erdoğan, 
böyle bir müteşebbisi yalnız bırakmamayı 

kendisine görev addettiğini kaydediyordu. 
Erdoğan, bu konuda ayrımcılık yapmak-
tan yana olmadıklarını, yarın da bir başka 
müteşebbisin yanında olacaklarını belirte-
rek, şöyle devam ediyordu: 

“Tek derdimiz var; istihdam, istihdam 
istihdam... İşsizliğin belini kırmaya mec-
buruz. Ama hala devlet dairelerini, dev-
leti iş kapısı olarak görmeye devam eden 
zihniyetler yanılıyor. Devlet artık iş kapısı 
olmaktan çıkacak. Kim olacak? Bu ülke 
müteşebbisini çıkaracak, yatırımcısını 

Ümraniye Çetinkaya  
Mağazası Açılışı

İstanbul | 07 Eylül 2003
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çıkaracak, Ahmet, Mehmet yatırımcı ola-
cak, biz onlara destek vereceğiz. Şu anda 
yapılan yatırımın değeri 15 milyon dolar. 
Burada 22.5 trilyon liralık yatırım yapıl-
mış. 500 insan iş sahibi olmuş. İtalya’da, 
Almanya’da bütün yatırımcılara bunu 
söyledik. Yeni yasama döneminde kanun 
çıkarıyoruz. Bu kanunla kişi başına milli 
gelirin bin 500 doların altında olduğu 40’a 
yakın ilimizde kim yatırım yaparsa ondan 
vergi almayacağız. SSK primlerini düşü-
receğiz. Enerjiyi, yüzde 50 düşük fiyatta 
vereceğiz. Araziyi bedavaya vereceğiz. Ne-
den? O bölgelerimiz de ayağa kalksın...” 

Başbakan Erdoğan, bu konuda işadamları 
ve bakanlarla görüşmelerin yapıldığını an-
latarak, “Şu anda adeta tohumlama mev-
simindeyiz. Ardından bu patlamayı hep 
birlikte göreceğiz. Bu konuda umutluyum” 
diyordu. Erdoğan, icraatlarının aklıselim 
sahibi insanlar tarafından bilindiğini ifa-
de etti. “Yolsuzluklara damardan girdik’ 
demiştim” diyen Başbakan Erdoğan, şöyle 
devam ediyordu:

“Bazıları o zaman yazıp çiziyordu, ‘hani 
nedir bu damar söyleyin’ diye. Şimdi o ya-
zıp çizenlere soruyorum; ‘Bak damardan 
girdik, ilerliyoruz’ diyorum. Ama siz niye 
susuyorsunuz? Sadece intihar komandosu 
olarak hükümeti mi görüyorsunuz? El ele, 
birlik içerisinde bu yolsuzlukların, hor-
tumcuların karşısında durmaya mecbur 
oğlu mecbursunuz. Yolsuzlukların damarı-
na girdik, ilerliyoruz. Biz bu konuda karar-
lıyız. Geriye adım atmak yok. Yürütmenin 
üzerine düşen neyse biz bunu yapıyoruz, 
yapacağız. Bundan sonrası yargıya aittir. 

Yargıya da diyoruz ki, ‘sizler de çekinme-
yin, adil olarak kararlarınızı endişe etme-
den verin’...” 

Başbakan Erdoğan, daha sonra kurdele 
keserek, Çetinkaya mağazasının açılışını 
gerçekleştiriyordu. Erdoğan mağazayı da 
gezerek, stantlar hakkında bilgi alıyordu. 
Başbakan Erdoğan’a burada üzerinde AK 
Parti’nin amblemi bulunan bir ekmek ik-
ram ediliyordu.

 



Recep Tayyip ERDOĞAN

24

Değerli vatandaşlar… sevgili İstanbullu-
lar... Hepinizi en içten saygı ve sevgilerimle 
selamlıyorum. Bugün burada ülkemiz için 
hayırlı sonuçlar doğuracağını umduğu-
muz bir sportif organizasyonun temelini 
atmak üzere toplanmış bulunuyoruz. 

Formula 1 hiç şüphe yok ki, dünyanın en 
büyük, en önemli birkaç spor organizasyo-
nundan biri... Sadece otomobil sporlarına 
ilgi duyanlar için değil; ülkemiz için ve 
İstanbul için de çok önemli bir organizas-
yon... Bir kere, bu organizasyonu bir hayal 
olmaktan çıkararak adım adım gerçeğe 

dönüştüren ve nihayet bugün hayırlısıyla 
temelini atacak noktaya getiren, bu yolda 
emeğini, enerjisini ve heyecanını esirge-
meyen herkese teşekkür etmek istiyorum. 

Türkiye’nin, güzel İstanbul’umuzun 2005 
yılı itibariyle Formula 1 takvimine alınmış 
olması gerçekten büyük bir başarı, büyük 
bir gurur kaynağıdır. Çok yakında inşallah 
bu azimli çalışmanın semeresini hep bir-
likte alacak, temelini attığımız bu büyük 
spor olayının ülkemize kazandırdıklarını 
görerek mutlu olacağız. 

Formula 1 İstanbul Grandprix 
Tesisleri Temel Atma Töreni

İstanbul | 10 Eylül 2003
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Değerli dostlar...

Türkiye son yılların en aydınlık, en istikrarlı, 
en huzurlu günlerini yaşıyor. Ekonomimiz 
Allah’ın izniyle rayına oturmuş bulunuyor. 
Sizler de her gün şahit oluyorsunuz, bütün 
ekonomik göstergeler ülkemizin lehinde 
seyretmeye başladı. Gemi artık yüzüyor. 
Büyüme hızımız istikrar kazanarak artıyor. 
Enflasyon dizginlendi. İhracatımız rekor 
seviyede artışlar yaşıyor. Yatırımcımız, üre-
timcimiz güven ve heyecanla yeniden kolları 
sıvayıp işe koyuldular. 

Bütün sektörlerde ekonomide yaşanan bu 
canlanmanın pozitif etkilerini gözlemeye baş-
ladık. İnşallah yapılan yeni düzenlemelerle, 
alınan tedbirlerle bu kazanımlar korunacak, 
yeni kazanımlarla gelişme hızlanacak. Bu-
güne kadar yeterli ilerleme sağlanamayan 
sektörler de geliştirilen proje ve yatırımlarla 
diğer sektörler gibi canlandırılacak. 

Şimdi sıra gemiyi tam yol hızlandırmakta, 
alınan mesafeleri arttırmakta ve fırtınalı 
sulardan bir an önce uzaklaşarak sakin li-
manlara doğru dümen kırmakta... Bunun 
için bu iyimser havayla, bu güzel rüzgarla 
yelkenleri olabildiğince şişirmek gerekiyor. 
Yeni fikirler, yeni projeler, ülkemize değer 
ve ivme kazandıracak her türlü açılım çok 
değerli bizim için... Formula 1, bu açıdan da 
parlak bir örnek, hayırlı bir girişim, değerli 
bir katkıdır.

Değerli arkadaşlar... 

Temelini attığımız bu projeyi biraz açmak, 
rakamlar ışığında dikkatinizi Formula 1 ger-

çeğine çekmek istiyorum. 1950 yılından beri 
gerçekleştirilmekte olan Formula 1 yarışları 
için bugün artık dev bir endüstri, büyük bir 
sektör demek abartı olmaz. Bakınız her yıl 
Formula 1 kapsamında düzenlenen 17 ya-
rışın her birini 133’ü canlı olmak üzere tam 
203 ülke televizyonu yayınlıyor. Bu yayınla-
rı, dile kolay tam 1,5 milyar kişi televizyon-
larından izliyor. Bu büyük gösterinin bir ül-
kenin imajına, turistik ve kültürel cazibesine 
yapacağı katkıyı bir düşünün. Bu 1.5 milyar 
kişinin sadece binde ikisinin tatil için ülke-
mizi seçmesi 3 milyon yeni turist kazanma-
mız anlamına geliyor ki, bu turist sayımızda 
yüzde 30’luk bir artışa denk düşüyor.

Açık söyleyeyim, bu çapta, bu etkinlikte 
uluslararası bir tanıtım kampanyası gerçek-
leştirmeye ne bizim, ne de başka herhangi 
bir ülkenin bütçesi imkan vermeyecek, kafi 
gelmeyecektir. Üstelik hepsi bu kadar da 
değil; bir de bu yarışı yerinde izlemek iste-
yenler var. Yarışları bilet alarak tribünden 
izleyenlerin sayısı iki milyon kişiyi aşıyor. Bu 
sayının yüzde 70’i yurt dışından gelen seyir-
cilerden oluşuyor. Sadece bir seyircinin bilet, 
park, benzin, yiyecek-içecek, şehir içi ulaşım 
ve turistik malzeme harcaması ortalama 
325 dolar olarak gerçekleşiyor. Bu çok yönlü 
talep artışı nedeniyle ek istihdam imkanları 
oluşuyor, işletmeler azami kapasitede çalışı-
yor, yeni işletmeler açılıyor.

Türk Tanıtma Fonu’ndan 27 milyon dolarlık 
bir bütçe ayırdığımız bu organizasyondan, 
60 ila 150 milyon dolar arasında bir gelir 
bekliyoruz. Bu ekonomimiz için önemli 
bir girdi, büyük bir kaynaktır. İstanbul da 
ekonomik, turistik ve sportif anlamda yeni 
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bir açılım, yeni bir dinamizm ve yeni bir 
heyecan kazanacaktır.

Değerli vatandaşlar...

Formula 1’in etki alanı sadece ekonomiye 
yaptığı katkı ve kitlelere taşıdığı sportif 
heyecanlarla da sınırlı değildir. Temelini 
attığımız bu pistte sadece hızlı otomobil-
ler ve usta pilotlar değil, aynı zamanda 
dünyadaki en üst düzey teknolojiler de 
yarışacaktır. Bu teknolojik platformun, 
ülkemizin teknoloji kullanımına, yaygın-
lığına ve potansiyeline olumlu ivmeler 
kazandıracağını tahmin ediyoruz. Öte 
yandan böyle önemli bir teknolojik bu-
luşmanın, Türkiye’nin teknolojik imajını 
zenginleştireceği, uluslararası ticaret ala-
nında firmalarımıza yeni imkanlar hazır-
layacağı, yeni kapılar açacağı beklentisi 
içindeyiz. 

Çağı yakalamak ve dünyanın en gelişmiş 
ülkeleri arasında yerini almak iddiasında-
ki bir Türkiye’nin bu türden girişimlere, 
bu türden organizasyonlara ihtiyacı var. 
Bizler teknolojik gelişmeleri ancak resim-
lerinden, çizimlerinden gören ve öğrenen 
öğrenciler olarak yetiştik. O gün için im-
kanlar bu kadarına elveriyordu. Ancak 
köprülerin altından çok sular aktı, dünya 
o eski dünya değil; artık çocuklarımızı 
teknolojinin suretleriyle büyütemeyiz, as-
lını, örneğini önlerine koymak durumun-
dayız. Yeni dünyada layık olduğu yeri al-
mak hedefindeki Türkiye’nin, çocuklarını 
geleceğe hazırlamak konusunda ihmal-
karlık içerisinde olması affedilemez.

Formula 1’in bu açıdan da sembolik bir 
anlam, bir misyon kazanacağını, çocukla-
rımızın bu yarışlardan ilham alarak dina-
mik, hızlı ve zengin bir yarışma ruhuyla 
geleceklerini kazanmaya yöneleceklerini 
umuyorum.

Değerli dostlar...

Bu önemli organizasyonun Türkiye’ye 
taşınmasında özellikle iki kurumumuzun 
büyük payı ve emeği vardır. Sayın Başkan 
Mehmet Yıldırım nezdinde İstanbul Ti-
caret Odası üyesi ve çalışanlarına, Sayın 
Başkan Mümtaz Tahincioğlu nezdinde 
Türkiye Otomobil ve Motor Sporları Fede-
rasyonu çalışanlarına özel şükranlarımı 
sunmak istiyorum. Onların harcadıkları 
emek ve taşıdıkları heyecan, bu projenin 
hayata geçmesinde başrolü oynamıştır. 
Ortak bir gayretle prosedür hazırlanmış, 
Ağustos ayında FOA ile imzalar atılmıştır. 

A l l a h’ ı n  i z n i y l e  p i s t i m i z  d e  2 0 0 5 
Mart’ında tamamlanacak ve aynı yılın 
takvimi içinde belirlenecek tarihte For-
mula 1 yarışlarının ilki gerçekleştirile-
cektir. Formula 1 projesinin ülkemizde 
hayata geçirilmesi için yürüttüğümüz bu 
işbirliğinin, kamu-özel sektör birlikteli-
ğiyle üretilebilecek diğer birçok fikrin 
hayat bulmasına, birçok projenin işlerlik 
kazanmasına imkan sağlayacağından 
şüphem yok. Bütün bu beklentilerle te-
melini attığımız bu tesislerin ve bu büyük 
organizasyonun ülkemize ve milletimize 
hayırlı olmasını temenni ediyor, saygıları-
mı sunuyorum. 
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ataköy 
Köprülü Kavşağı’nın açılışında yaptığı 
konuşmada, “At binenin kılıç kuşananın” 
sözünü anımsatarak, nasıl bir Türkiye dev-
raldıklarının herkes tarafından bilindiğini 
söyledi. Sadece 2003’te ödenmesi gereken 
faiz miktarının 63.5 katrilyon lira olduğu-
nu vurgulayan Erdoğan, bazılarının çıkıp 
“Biz bu faizi ödemeyeceğiz” dediklerini 
kaydetti. “Neyi ödemeyeceksiniz... Dünya-
ya çıkamazsınız. Hiçbir kapıdan sokmaz-
lar seni” diye konuşan Erdoğan, devlet yö-

netiminin bir ciddiyeti bulunduğunu ifade 
etti. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Şu anda ABD, 8.5 milyar dolarlık krediyi 
4 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeyle vermeyi 
kabul etti. Muhalefet partisi bu paraya, 
‘Irak’a gidişin bir bedeli’ diyor. Şimdi me-
rak ediyorum, gitmeyişimizin bedeli ne, 
bir de onu açıklasın. Muhalefet yapmak 
için muhalefet yapılmaz. Nerede durdu-
ğunuzu, hangi görevlerle bölgede görevli 
olduğunuzu bilmelisiniz. Dünyadaki 

Ataköy Köprülü Kavşağı  
Açılış Töreni

İstanbul | 26 Eylül 2003
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gelişmeler eğer sizi bir dışlarsa tamamen 
bitmiş, tükenmiş olursunuz. Türkiye hiç-
bir zaman Ortadoğu’da duyarsız, ilgisiz 
kalamaz. Türkiye Ortadoğu’da belirleyici 
bir güçtür, bir unsurdur. Tarih boyunca 
olduğu gibi...”

Başbakan Erdoğan, bağımsızlık konusun-
da kimsenin kendileriyle yarışamayacağı-
nı belirterek, “Arkadan nal toplarsınız nal... 
Biz onların geçmişte neler yaptığını çok iyi 
biliriz” dedi. İstiklal Marşı’nın içerisinde 
çizilmiş olan o ruhu hücrelerine kadar 
sindirmiş olan bir anlayışın temsilcileri 
olduklarını anlatan Erdoğan, bunun böyle 
bilinmesini istedi. Erdoğan, “hortumcu-
ların hortumu” kesilmeye başlayınca fer-
yatların yükseldiğini vurgulayarak, şöyle 
devam etti:

“Bilesiniz ki, farklı yerlerden çıkan bazı 
sesler var ya, onlar da değişik türden 
hortumcudur. Sıra onlara da geleceği için 
onlar da ses çıkarıyor. Samimi değiller. 
Samimi olsalar, şu gidişi el birliğiyle des-
teklemeleri lazım. Her şey çok açık ve net 
olmasına rağmen belli bedeller karşılığın-
da fikrini, düşüncesini satanlar çıkıyor.

Başbakan Erdoğan, Ataköy’ün sürekli 
ulaşımda sıkıntı çeken bir yer olduğunu 
ifade ederek, kavşağın hem bölgeye, hem 
de İstanbullulara hayırlı olması temenni-
sinde bulundu. Ciddi rakamlara mal olan 
bu köprünün bir sembol yatırım olduğunu 
dile getiren Erdoğan, İstanbul’da katlı ve 
köprülü kavşaklar yapılmaması duru-
munda trafiğin kilitleneceğini vurguladı. 
Erdoğan, yapılanların yeterli olmadığını 

kaydederek, İstanbulluların raylı sisteme 
rağbet etmediğini öğrendiğini, bunun aşıl-
ması gerektiğini bildirdi.

Başbakan Erdoğan, “Türkiye sıkıntılı 
dönemleri geride bıraktı, tünelin ucu gö-
ründü. Aydınlığa doğru yürüyor, adeta sıç-
rıyoruz” diye konuştu.17 yıl aradan sonra 
4 aydır eksi enflasyon çıktığını, 2003’ün 
ikinci çeyreğinde dünyada en çok büyüyen 
ülkeler sıralamasında Türkiye’nin birinci 
olduğunu dile getiren Erdoğan, işçiye ve 
memura arzu edilen zammı yapamadık-
larını kabul ettiklerini söyledi. Başbakan 
Erdoğan, 1 yıldır elektriğe zam yapılma-
dığını, akaryakıt fiyatlarının her hafta 
düştüğünü hatırlatarak, bütün bunların, 
vatandaşın cebindeki paranın değerlen-
mesi anlamına geldiğini kaydetti. 

Türkiye’de şu anda eğitim ve sağlıkta ya-
pılan birçok israf bulunduğuna dikkati 
çeken Erdoğan, önümüzdeki dönem sağ-
lıkta yeni adımlar atacaklarını bildirdi. 
Erdoğan, sağlıkta devlet, özel sektör ve 
vakıflara ait hastanelerin bulunduğunu, 
bu hastanelerin birbirleriyle koordine ça-
lışmadığını ifade ederek, bunun da kaynak 
israfına neden olduğunu söyledi. Memur-
lar için daha önce yaptıkları düzenleme-
leri işçilere de getireceklerini vurgulayan 
Erdoğan, bu sayede devletin hastanelere 
yapacağı yatırımlardan kurtulmuş olacağı-
nı kaydetti.

Başbakan Erdoğan, hastanelerde sözleşme-
li personel uygulamasına geçildiğini ifade 
ederek, “Kadrolu personel Kars’a tayin 
olup 1 yıl kalıp adamını bulunca Ankara, 
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İstanbul ve İzmir’e geçiyordu. Bunu kaldı-
rıyoruz. Torpil yok, ayrıldığı anda işi biter. 
Niye? Kaynak israfına tahammülümüz 
yok onun için” dedi. Konuşmak için değil, 
çözüm üretmek için yola çıktıklarını anla-
tan Erdoğan, bu ülkede 20 yıl önce temeli 
atılıp bitirilemeyen tesisler bulunduğunu 
hatırlattı. Erdoğan, daha önce aldıkları bir 
karar gereğince, yüzde 50’nin üzerinde bi-
tirilmiş olan tesisleri sıraya koyduklarını, 
yüzde 100’e yakınları ise tamamlayacakla-
rını anlatarak, ülkede birçok tesisin açılışı-
na yetişemediklerini kaydetti.
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Başbakan Erdoğan, Zeytinburnu Belediye-
si tarafından 60 bin metrekare alan üzeri-
ne kurulan Merkez Efendi Parkı ve içinde 
yer alan spor kompleksinin açılışını yaptı. 
Açılış töreninde konuşan Erdoğan, yapılan 
yatırımlara işaret ederek, “İstanbul’u nasıl 
bu hale getirdiysek, Türkiye’yi de bu hale 
getirmeliyiz” dedi. Erdoğan, “Önümüzde 
3.5 ay sonra yerel seçimler var. 28 Mart 
yerel seçimleri, İstanbul’da ve Türkiye’de 
modern şehircilik anlayışının, değişimin 
ve sıçramanın kırılma noktası olacaktır” 
dedi. 

Başbakan Erdoğan, şu anda birçok bele-
diye çalışanlarının maaşlarını ödeyemez 
durumdayken, İstanbul’da belediyelerin 
yaptıkları yatırımlara işaret ederek, “Siz 
100 kişinin çalışacağı bir belediyeye 300 
kişiyi yerleştirirseniz böyle olur. Bizim 
belediyecilik anlayışımız, personel gider-
lerinin yüzde 30’u geçmemesi. Yeni yerel 
yönetim yasasıyla bunlar düzenlenecek. 
İmkanlar artacak. Halka hizmette modern, 
çağdaş anlayış benimsenecek” diye konuş-
tu. Zeytinburnu’nda, belediyenin uygula-
yacağı proje çerçevesinde bazı gecekondu-
ların yıkılacağını, ama yönetimin önce bu 
konut sahiplerine modern binalarda otur-

ma imkanı sağlayacağını belirten Erdoğan, 
halkın buna layık olduğunu söyledi. 

Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin ekonomik 
rakamlarına ilişkin bilgiler de vererek, 
Türk halkının çok daha iyi imkanlarla ya-
şamasını istediklerini vurguladı. Erdoğan, 
asgari ücret çalışmalarına da işaret ederek, 
“Asgari ücreti bugüne kadar yaşanmamış 
bir neticeyle sonuçlandıracağız. Bunu bazı 
çevreler popülizm olarak nitelendiriyor. 
Ama mümkün değil. Biz meydanlarda bu-
nun sözünü verdik. Dedik ki, ‘Ayakta dur-
duğumuz sürece, yere sağlam bastığımız 
sürece her artı değer halkımıza yansıyor 
olacaktır’, bu böyle bilinsin” diye konuştu. 
İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine de bir yıl önce 
zam yapıldığını anımsatan Erdoğan, şun-
ları kaydetti: 

“İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yeni zam ya-
pacağız. Buna da ‘popülizm’ diyorlar. Bunu 
nasıl anlayacaksınız? Aldıkları rakam ne 
ki? Benim emekli amcamın, dedemin şu-
radan aldığı bir zammı niye çok görüyor-
sunuz? Buna niye karışıyorsunuz? Bunlar 
da bizim insanımız. Açık söylüyorum, 
gücenmesinler. Bir gecede sadece bir tane-
sinin gazinoda veya herhangi bir yerde bir 

Merkez Efendi Parkı  
Açılış Töreni

İstanbul | 14 Aralık 2003
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gecelik mönü ücreti bile değil. Yaptığımız, 
hortumlardan kesip buraya aktarmak.” 

Erdoğan, milletvekillerinin de bir yıldan 
beri zam almadıklarını belirterek, bunun 
yanı sıra milletvekillerinin lojmanlarda 
oturmamaları nedeniyle her ay 1 milyar 
lira ek maliyetle karşı karşıya olduklarını 
söyledi. Başbakan Erdoğan, konuşmasının 
ardından kurdele keserek, parkın açılışını 
yaptı. Erdoğan, daha sonra park içindeki 
spor kompleksi ile halı sahayı gezerek, 
ilgilerden bilgi aldı. Havai fişek gösterisi-
nin de yapıldığı törenle, 3 çok fonksiyon-
lu park, muhtarlık, sağlık ocağı ve sivil 
toplum kuruluşlarını içinde barındıran 3 
adet “semt konağı” ile 9 sokak ve caddenin 
açılışı da gerçekleştirildi. Koşu pistleri, 
tenis kortları, futbol sahası ve kondisyon 
merkezinin yer aldığı Merkez Efendi Parkı, 
yaklaşık bir yılda, 35 trilyon lira harcana-
rak yapıldı. 
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Başbakan Erdoğan, Florya’da bulunan 
Flyinn Alışveriş Merkezi’nin açılışını yaptı. 
Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, alış-
veriş merkezinin Keleşoğlu ve Gül aileleri 
tarafından kriz döneminde yaptırıldığını 
belirterek, bunun önemini vurguladı. Va-
tandaşlardan asla ümitsizliğe düşmeme-
lerini isteyen Başbakan Erdoğan, “Türkiye 
güven ve istikrar ülkesi olarak yarınlara 
gidiyor” diye konuştu.

Erdoğan, göreve geldiklerinde bileşik fai-
zin yüzde 69 olduğunu, şu anda ise 26’ya 
düştüğünü hatırlattı. Enflasyonun da yüzde 

30’dan yüzde 20’lere gerilediğini kaydeden 
Erdoğan, bu farkların eskiden vatandaşın 
cebinden çıkarken, şimdi vatandaşın cebi-
ne girdiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin 
yurtdışı finans çevrelerinden de yüzde 2.2 
gibi çok düşük faizlerle borçlanabildiğini, 
bu faizlerin de 30 yıl vadeli verildiğini dile 
getirdi. Bunun, Türkiye’ye güven anlamına 
geldiğini kaydeden Erdoğan, “30 yıl size gü-
veniyoruz’ deniyor” diye konuştu. Son bir 
yılda elektrik ve doğalgaza zam yapılmadı-
ğını, aksine fiyatların düştüğünü ifade eden 
Erdoğan, şunları söyledi:

Flyinn Alışveriş Merkezi  
Açılış Töreni

İstanbul | 21 Aralık 2003
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“Daha da iyi olacak. Türkiye güçlendikçe, 
bu gücü biz halkımıza aktaracağız. Bu ara-
da, yeri gelmişken bir konuya değinmek 
istiyorum. Son günlerde televizyonlarda ve 
basında bir şey aktarılıyor. O da yanlıştır. 
Asgari ücreti brüt 475 milyon olarak açık-
ladığım söyleniyor. Bu yanlıştır, yalandır. 
Asgari ücret alan bir işçinin işverene mali-
yeti 427 milyon liradır. Enflasyonu yüzde 
20 olarak hesaplarsak, ben, ‘427 milyonun 
üzerine yüzde 20 ilave edin’, dedim. Bu da 
506-507 milyon lira yapar. Bundan sonra-
sını hükümete bırakın. Hükümet net asgari 
ücreti vergiden ve SSK’dan fedakarlık yapa-
rak belirler. Asgari ücret alan vatandaşın da 
artık hiç olmazsa insanca yaşayabilecek bir 
noktaya gelmesini istiyoruz. Burada işvere-
ne zulüm yoktur. İşveren ne kadar artarsa, 
güçlenirse, Türkiye de o kadar güçlenir 
diyoruz.” 

Başbakan Erdoğan, Flyinn Alışveriş 
Merkezi’nde 800 kişiye doğrudan iş sağ-
landığını ifade ederek, Keleşoğlu ve Gül 
ailelerine teşekkür etti. Başbakan Erdoğan, 
alışveriş merkezinin açılışı sırasında bu-
rada bulunan bazı mağazaları da dolaştı. 
Başbakan Erdoğan’a mağazalarda giyim eş-
yasından oluşan çeşitli hediyeler verildi. Bu 
arada, açılış sırasında arya ve ney eşliğinde 
semazenler gösteri yaptı.
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Sevgili vatandaşlarım... Bu güzel günde böy-
lesine kıymetli bir eserin açılışını yapıyor 
olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu 
ifade ederek başlamak istiyorum. Bu güzel 
şifa ocağının hayırlı olmasını diliyorum.

Hükümet olarak insanlarımızın sağlıkla 
ilgili ihtiyaçlarının ertelenemez ve vazge-
çilemez ihtiyaçlar olduğunu biliyoruz. Bu 
sebeple sağlıkla ilgili projelerimize ve yatı-

rımlarımıza özel bir önem ve öncelik veri-
yoruz. Sağlık sistemimizin yıllar yılı ihmal 
edilmiş problemlerini çözebilmek ve sağlık 
hizmetlerini halkımıza en çağdaş biçimiyle 
sunabilmek amacıyla Sağlık Bakanlığımız 
çok kapsamlı bir program hazırlamış bulu-
nuyor. 

Bu programla sağlık sistemimizi bugünün 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dönüş-

Ümraniye Devlet Hastanesi 
Açılış Töreni

İstanbul | 16 Mart 2004
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türmeyi amaçladık. İstedik ki hastalarımız 
hastanelerde rehin kalmasın, kapılardan 
çevrilmesin, hasta haliyle kapı kapı dolaşa-
rak eziyet çekmesin. İstedik ki Türkiye’nin 
her köşesinde vatandaşlarımız aynı ka-
litede sağlık hizmeti alabilsinler. Sağlık 
Bakanlığı’ndaki arkadaşlarımız sağlık siste-
mimize yeniden güven kazandıracak adım-
ları atmak üzere yoğun şekilde çalışıyorlar. 
Eksiklikler zaman içerisinde giderilecek, 
uygulama sonucunda eğer aksaklıklar olur-
sa onlar da düzeltilecektir.

Değerli vatandaşlarım...

Devletin temel yükümlülüklerinden biri va-
tandaşlarına yeterli ve geçerli sağlık hizmeti 
götürmektir. Bunun için bürokratik işleyişi 
sadeleştirilmiş, yapısal karmaşası ortadan 
kaldırılmış bir sisteme ihtiyaç var. Bu yolda 
önemli adımlar attık, önemli düzenlemeler 
yaptık. Sağlık sistemimiz içinde yer alan 
bütün sağlık ocağı, dispanser ve hastaneler, 
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tâbi 
hastalarımızın ortak kullanımına açmakta 
kararlıyız. Memurlarımız, emeklilerimiz, 
dul ve yetimlerimiz bundan böyle sağlık 
problemlerinin giderilmesi için özel sağlık 
kuruluşlarından da yararlanabilecekler. 

Biliyorsunuz hekimlerimiz yıllardır uygu-
lanan “Mecburi Hizmet Uygulaması”ndan 
şikayet ediyorlardı, biz bu uygulamayı 
kaldırdık ve sözleşmeli sağlık personeli uy-
gulamasına geçtik. Böylece sağlık görevlisi 
temininde güçlük çekilen bölgelere gitmeyi 
gönüllü olarak isteyen personel gönderil-
meye başlanmıştır. Büyük önem verdiğimiz 
“Aile Doktorluğu” uygulaması da yine bu 

konudaki atılımlarımızdan biri olacaktır. 
2004 yılında başlatılması için hazırlıkları 
bütün hızıyla sürdürülen bu uygulamayla, 
vatandaşlarımıza kendi doktorunu seçme 
hakkı tanımış olacağız.

Değerli dostlar...

Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde 
daha pek çok projemiz var, Sağlık Bakanı-
mız zaman zaman bu konuda kamuoyuna 
gerekli bilgileri iletiyor, müjdeleri veriyor. 
Türkiye’de inşallah bundan böyle hastane-
lerde rehin kalan hastaların, kuyruklarda 
can veren yaşlıların, kapılardan geri dön-
dürülen fakir fukaranın acı görüntülerine 
şahit olmayacağız. Bu içler acısı tabloları 
milletimize yaşatmamakta kararlıyız. İnşal-
lah sağlık çalışanlarımızın standartları da 
aşama aşama yükseltilecektir. Bu konuda 
da çözüm arayışı içindeyiz.

Türkiye bir yıl önceki karanlık Türkiye 
değil, bugün bu ülkede yaşayan herkesin 
ümitli olmak için pek çok sebebi var. Bize 
düşen bu ümitleri kırmamak, insanımızı 
hayal kırıklığına uğratmamaktır. Bize gü-
veniniz ve desteğinizi eksik etmeyiniz. Bu 
hissiyatla sözlerime son veriyor, hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
ile Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları 
Birliği’nin (DIHK) işbirliği ile Köln’de kuru-
lan Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
(TATSO) resmi açılışı Başbakan Erdoğan 
ile Almanya Başbakanı Gerhard Schröder 
tarafından yapılıyordu. Burada bir konuş-
ma yapan Başbakan Erdoğan, hedeflerinin, 
2005 yılı sonu itibariyle IMF ile yürütülen 
programa gerek kalmayacak bir noktaya 

gelmek olduğunu söylüyordu. Türkiye’nin 
kaydettiği gelişmeleri büyük ölçüde kendi 
kaynakları ile başardığına dikkati çeken Er-
doğan, 1980’lerden bu yana AB’den alınan 
mali yardımların ne Türkiye’nin ihtiyaçları 
ne de AB ile arasındaki ilişkilerin gerektirdi-
ği düzeyde olduğunu kaydediyor, Gümrük 
Birliği çerçevesinde verilen sözlerin büyük 
kısmının da yerine getirilmediğini vurgulu-
yordu. 

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi 
Odası Açılış Töreni

Köln | 27 Nisan 2004
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AB ile mali işbirliğinin yeni bir gelişme gös-
terdiğini anlatan Başbakan Erdoğan, bütün 
bunları bir eleştiri veya suçlama mahiyetin-
de söylemediğini belirterek, ‘‘Dikkatinize 
sunmak istediğim husus, Türkiye’nin, ge-
lişmesini ve büyümesini büyük ölçüde, AB 
yardımı almadan gerçekleştirdiğidir’’ diyor-
du. Türk halkının Türkiye’nin AB projesine 
büyük ölçüde destek verdiğini ve yapılan 
kamuoyu yoklamalarında bu desteğin yüz-
de 70’ler civarında seyrettiğini vurgulayan 
Erdoğan, son dönemde bu konuda ilgi çekici 
bir değişim yaşandığını dile getiriyordu. 
Kısa bir süre önce vatandaşların AB üyeli-
ğinden ne beklentileri bulunduğu soruldu-
ğunda, verilen yanıtların genelde ekonomi 
ile ilgili olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle 
konuşuyordu:

‘‘Daha fazla gelir, daha yüksek yaşam stan-
dartları beklentileri dile getiriliyordu. Şim-
dilerde ise aynı soruya verilen yanıtlar insan 
haklarına saygılı, daha demokratik bir ülke-
de yaşama arzusunu işaret etmektedir. Bunu 
sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı 
olarak değil, bir yabancının gözüyle de çok 
önemli görüyorum. Türk halkının beklen-
tilerindeki bu farklılaşma, AB konusunda 
artan bilinçlenmenin ve reform sürecimizin 
geri dönülemez bir noktaya geldiğinin gös-
tergesidir. Türk halkı artık AB’yi gerçek an-
lamı ve amacıyla tanıyıp sahiplenmektedir. 
Hem siyasi hem ekonomik alanda bu nokta-
dan geriye değil, ancak ileriye yürüyebiliriz. 
İnanıyorum ki gerekli yapısal reformları ta-
mamlayıp AB tek pazarına entegre olmuş bir 
Türkiye, topluluk için bir yük değil, yepyeni 
bir ekonomik dinamizm kaynağı olacaktır. 
Kaldı ki Avrupa ile Kafkasya, Orta Asya ve 

Orta Doğu arasındaki ulaştırma ve enerji 
şebekelerinin merkezinde yer alan Türkiye, 
Avrupa ekonomisinin sürdürülebilir kal-
kınması açısından ilave bir stratejik önem 
taşımaktadır.’’ 

Başbakan Erdoğan, konuşmasında, Alman 
yatırımcılara da seslenerek, ‘‘Alman dostları-
mızı Türkiye’ye daha fazla yatırım yapmaya 
davet ediyorum. Yatırımlarınız ülkemize 
değil ortak geleceğimize yapılmış olacaktır’’ 
diye konuşuyordu. Türkiye ile Almanya 
arasındaki ilişkilerin, ekonomik alanda da 
giderek daha kapsamlı bir içerik ve çerçeve 
kazanmasının memnuniyet verici olduğunu 
vurgulayan Erdoğan, iki ülkenin her an-
lamda stratejik ortaklığa doğru ilerlediğini 
söylüyordu. AB ile bütünleşme yönünde 
sağladıkları ve sağlayacakları ekonomik 
başarıların, işbirliği potansiyelini misli ile 
katlayacağına samimiyetle inandığını be-
lirten Erdoğan, ‘‘Sayın Şansölye’nin bana 
katılacağından şüphe duymadan, Türk ve 
Alman hükümetleri olarak her türlü çaba-
nızda sizlere destek vereceğimizi teyit etmek 
isterim. Başarılarınız kadar, sorunlarınızı ve 
üzerine gitmemizde yarar gördüğünüz hu-
susları da bizimle paylaşın. Yapıcı her türlü 
eleştirilerine, katkı ve önerilerinize açığız’’ 
diye konuşuyordu. 

Günümüzde uluslararası ekonomik den-
gelerin kuvvetli bir küreselleşme sürecine 
maruz kaldığını ifade eden Erdoğan, böyle 
bir sistemde bölgesel bloklar dışında kal-
manın her ülke için potansiyel bir tehlike 
oluşturacağını söylüyordu. Sistemin bir üye-
si tarafından uygulanan köhne veya yanlış 
ulusal ekonomik politikaların, eskiye göre 
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çok daha kısa bir zaman içinde ve daha ağır 
faturalarla dışa yansıdığını anlatan Erdo-
ğan, AB’nin genişlemesini tamamladığında, 
Atlantik Okyanusu’ndan Avrupa’nın doğu-
sunda Rusya-Ukrayna sınırına, Balkanlarda 
Türkiye sınırına kadar uzanan 500 milyon 
nüfuslu, bir çok konuda bütünleşmesini ta-
mamlamış, gümrük birliğinden tek pazara, 
parasal ve ekonomik birliğe ve sonunda da 
siyasi birliğe ulaşmış, dünyanın en büyük 
ticari bloğu olacağını belirtiyordu. Türkiye’yi 
bu bloğun etkin bir üyesi olarak hayal etti-
ğinde, ortak geleceğin bekasına olan inancı-
nın arttığını vurgulayan Başbakan Erdoğan, 
şunları kaydediyordu:

‘‘Halihazırda ekonomimizde sorunlar, ya-
pısal dengesizliklerin olduğu bir gerçektir. 
Kimi çevreler, bunları kronik sorunlar 
olarak takdim etmekte, Türkiye’nin AB için 
ekonomik bir kazanç değil, yük olacağının 
propagandasını yapmaktadır. Bu görüşlere 
saygı duyuyorum. Ancak Türkiye’nin potan-
siyelini değil, sadece bugününe dayandıkları 
için temelden yoksun olduklarına inanıyo-
rum. İşte bu nedenle ben iddialara değil, ra-
kamlara söz vermeyi tercih ediyorum. 2003 
yılında, AB’ye üye 15 ülkenin dış ticaret 
açığı 11 milyar euro civarındaydı. AB aynı yıl 
Türkiye ile ikili ticaretinde yaklaşık 4 milyar 
euro yani AB’nin toplam dış ticaret açığının 
3’te biri kadar fazla verdi. Başka bir değişle, 
Türkiye AB’nin dış ticaret açığının önemli 
bir bölümünü tek başına finanse etmiştir. 
Gerekli yapısal reform sürecini tamamlayıp 
ekonomik esnekliğini ve pazar büyüklüğünü 
pekiştirmiş geleceğin Türkiye’sinde, genelde 
AB’nin özelde ise Almanya’nın çok daha ge-
niş ihracat potansiyeli bulacağı açıktır’’

‘Türk ekonomisinin Avrupa’ya kazandırabi-
lecekleri, gümrük birliğinin sağladığı serbest 
dolaşım avantajından ibaret mi kalacak’ 
diye soran Başbakan Erdoğan, ‘‘Türkiye’nin 
70 milyona varan nüfusu, AB için sadece ve 
sadece bir endişe kaynağı mı olması gereki-
yor? Bu genç ve dinamik nüfus, Avrupa’da 
gelecekte ortaya çıkması beklenen işgücü 
açığının kapatılmasına (ama bu defa beden 
gücüyle değil, beyin gücüyle kapatılmasına) 
hiç mi hizmet etmeyecektir?’’ şeklinde konu-
şuyordu. Türkiye’nin AB’ye üye olması halin-
de büyük bir göç dalgasının yaşanmasından 
endişe edildiğini de belirten Erdoğan, oysa 
AB ülkelerinde yaşan birçok Türk işçi ve 
ailesinin, kendileri için yeterli ekonomik 
şartları tamamladıktan sonra ülkelerine geri 
döndüklerini bildiriyordu. 1960’lardan bu 
yana 2.5 milyon Türk’ün Türkiye’ye kesin 
dönüş yaptığına işaret eden Erdoğan, ‘‘O tak-
dirde üyelik sonrasında yaşanabilecek göç 
hareketi gerçekten korkulduğu kadar büyük 
mü olacaktır?’’ diye soruyordu.

Başbakan Tayyip Erdoğan ve Almanya Baş-
bakanı Gerhard Schröder, Türk-Alman Tica-
ret ve Sanayi Odası’nın açılışı öncesi yaptık-
ları ikili görüşmenin ardından, gazetecilerin 
sorularını cevaplandırıyorlardı. Schröder’in 
Türkiye’ye son ziyaretinden sonra, ikili, si-
yasi ve ticari ilişkilerdeki ivmenin artarak 
devam ettiğine işaret eden Başbakan Erdo-
ğan, ‘‘AB sürecini belirleyen düşüncelerimizi 
konuştuk. Kıbrıs’ı konuşma fırsatımız oldu’’ 
diyordu.
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Sevgili dostlar... iş dünyamızın çok değerli 
temsilcileri... Hepinizi sevgi ve muhabbetle 
selamlıyorum.

Bugün Türkiye, yakın zaman öncesine 
kadar çekmiş olduğu sıkıntıları önemli öl-
çüde aşmış, düze çıkmak yolunda önemli 
mesafeler almıştır. Kısa bir zaman içinde, 
istikrarlı bir yönetimle günün ihtiyaçlarına 

cevap verecek ekonomik program hayata 
geçirilmiş, ekonomi dengeye oturtulmuş-
tur. Yıllardır bir türlü kurtulamadığımız 
yüksek enflasyon belasından şükürler ol-
sun ki yavaş yavaş kurtuluyoruz.

Görevde bulunduğumuz kısa dönem içinde 
aylık enflasyon oranlarında üst üste rekor 
düzeyde düşüşler kaydedilmiştir. 2003 

Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği Genel Merkez Binası ve 

Ar-Ge Merkezi Açılış Töreni

İstanbul | 06 Mayıs 2004



Yeni Türkiye Vizyonu | Canım İstanbul

41

yılında TÜFE’de yıl sonu hedefi yüzde 20 
olarak beklenirken, bu hedef aşılmış ve 
yüzde 18.4 oranına kadar ulaşılan bir düşüş 
yaşanmıştır. Şubat 2004’te TEFE yıllık artış 
hızı yüzde 9.1 oranı ile 1970 yılından beri 
ilk kez tek haneye inmiştir. Nisan 2004’te 
toptan eşya fiyatlarında enflasyon aylık ola-
rak yüzde 2.95; yıllık olarak yüzde 8.91ola-
rak gerçekleşmiştir. Tüketici fiyatlarında 
ise (TÜFE) Nisan ayı enflasyonu binde 59, 
yıllıkta yüzde 10.18 şeklinde belirlenmiştir. 
TÜFE’de 2004 yıl sonu hedefimiz yüzde 
12’dir, ancak daha yılın ilk üç ayında bu 
oran yakalanmıştır. 

Kararlı ve dikkatli bir şekilde ekonomi yö-
netimini sürdürdüğümüz takdirde bu yıl 
itibariyle koyduğumuz büyüme hedeflerini 
yakalayabileceğimizi de rahatlıkla söyleye-
biliriz. İhracatta rekor üstüne rekor kırıl-
maktadır. Yılın ilk dört ayında gerçekleşen 
ihracat girdisi 19 milyar 88.9 milyon dolara 
vurmuştur. Bütün bu rakamlar Türkiye’nin 
kriz ortamından çıktığını ve yeni hedeflere 
doğru yola çıktığını göstermektedir.

Elbette daha yapacak çok işimiz var ve buna 
da hazırlıklıyız. Sadece bastığımız yeri değil; 
daha ileriyi, daha öteleri de görebilmemiz 
gerekiyor. İstikrara, güvene, güvenceye ihti-
yacımız olduğu kadar; cesarete, risk almaya 
ve yeni fikirlere de ihtiyacımız var. Millet 
olarak Türkiye’yi daha ileriye taşımak konu-
sunda bir ortak bir heyecana sahip olduğu-
muz muhakkaktır. Bunun yolları ve yöntem-
leri konusunda görüş ayrılıkları olmasını 
da tabii karşılıyoruz. Ancak temel prensip 
ekonominin insanı, insan onuruna yaraşır 
bir hayatı öncelemesi olmalıdır. Politikaların 

oluşturulmasında ve stratejilerin geliştiril-
mesinde, kötü bir aracın hiçbir zaman iyi bir 
amaca hizmet etmeyeceği düşüncesi temel 
ilke olmalıdır. Türkiye’nin gelir dağılımın-
daki eşitsizliğin bir an önce giderilmesi ve 
maalesef pek çok insanımızı mağdur eden 
işsizliğe çare olacak yeni istihdam alanları-
nın açılması şarttır.

Biz bu konudaki sorumluluğumuzun bilinci 
içerisindeyiz. Bu menfi tablonun aydınlık bir 
tabloyu çevrilmesinde, biliniz ki en büyük 
güvencemiz olarak da siz değerli iş adam-
larımızı, yatırımcılarımızı görüyoruz. Ülke-
mizin büyüme ve kalkınma sürecinde özel 
sektöre çok büyük sorumluluklar düştüğü 
açıktır. Ekonomideki istikrarın sürmesi ve 
büyümenin kalıcı hale gelmesi, ancak tüm 
toplum kesimlerinin bu ülkenin sorunları-
na aynı hassasiyeti göstermesiyle mümkün 
olacaktır. İşsizliğe çözüm bulmak hep söyle-
diğimiz gibi yatırımların sayısının ve kapasi-
tesinin artmasıyla mümkün olacaktır.

Ben bu konuda bütün yatırımcı ve iş 
adamlarımıza, ama özellikle de isminde 
“Anadolu” lafzını ve iddiasını taşıyan sizlere 
güveniyorum. Bu ülkeyi kalkındırmak için, 
bu ülkeyi canı gönülden seven sermaye 
sahiplerine, girişimcilere ihtiyacımız var. 
Eminim ki bugün açılışını yaptığımız bu 
güzel çatının altında bu ruh ve hassasiyete 
sahip pek çok kıymetli insanımız faaliyet 
gösterecek, Anadolu’nun yeniden imarına 
gönülden katkı sağlayacaktır. Açılışını yap-
tığımız bu güzel merkezin Anadolu Aslan-
ları İşadamları Derneği’ne hayırlı olmasını 
diliyor, hepinize sevgilerimi saygılarımı 
sunuyorum. 
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Değerli dostlar... iş dünyamızın değerli 
temsilcileri... Hepinizi en içten duygula-
rımla selamlıyorum. 

Türkiye’nin uzun ve sıkıntılı kriz zaman-
larının ardından yeni bir bahar yaşadığı 
böyle bir dönemde, ekonomimize önemli 
katkılar sağlamasını beklediğimiz böyle 

bir fuarın açılışında bulunmaktan büyük 
bir mutluluk duyuyorum.

Hükümetimizin 3 Kasım tarihinden bu 
yana uyguladığı ekonomik program artık 
yavaş yavaş meyvelerini vermeye başla-
mıştır. Tabloyu sizler de biliyorsunuz, 
açıklanan rakamlara göre yıl sonu için 

ISK-SODEX 2004 Fuarı Açılışı
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belirlenen yüzde 12’lik enflasyon hedefi 
ilk dört ayda yakalanmıştır. Uyguladığımız 
ekonomik programın başarıya ulaştığını 
ve Türkiye’yi yeniden bir üretim heyeca-
nının sardığını sadece biz değil, dünya 
ekonomik çevreleri de söylüyor.

Türkiye bu performansıyla benzer sıkın-
tılar ve krizler yaşayan ülkeler için bir 
model ülke olma yolundadır. Ekonominin 
eksiklerini giderme, arızalarını düzeltme 
dönemini hemen hemen geçirmiş bulu-
nuyoruz. Bundan sonra yapılanın üstüne 
koyma, olumlu seyri daha olumluya doğru 
geliştirme çabası içinde olacağız. Bu çerçe-
vede hem iç ticarette, hem de İhracat konu-
sunda umut verici bir çizgi yakaladığımızı 
memnuniyetle ifade etmek istiyorum. An-
cak hep söylüyorum, daha işin başındayız 
ve yürünecek daha çok yolumuz var. Aynı 
ciddiyet ve kararlılıkla, ekonomik progra-
mımızı uygulamaya devam etmeliyiz ve 
hiç şüpheniz olmasın edeceğiz.

Değerli arkadaşlar...

Bu olumlu ekonomik tabloda siz değerli 
üreticilerimizin ve girişimcilerimizin çok 
büyük pay sahibi olduğunuzu özellikle 
vurgulamak istiyorum. Bu ülkenin Başba-
kanı olarak, Türkiye’nin aldığı her mesafe-
de, iyiye ve güzele doğru attığı her adımda 
özel sektörümüzün gösterdiği gayretin bü-
yük payı vardır. Bugün açılışını yaptığımız 
bu fuar da, işte bu ortak heyecanın bir ör-
neği, bir nişanesi olarak düzenlenmiş bir 
organizasyondur. Yerli ve yabancı olmak 
üzere 70 bin ziyaretçinin gelmesi beklenen 
bu fuar belli ki önümüzdeki yıllara dam-

gasını vurmaya devam edecek bir ticari 
platform haline gelmiştir. Her bir ziyaretçi 
iş adamının yaklaşık 2 bin dolarlık döviz 
girdisi sağladığını düşünürsek, bu fuarı 
gezen ziyaretçi sayısının ve bu sayıyı arttır-
manın önemi kendiliğinden ortaya çıkıyor.

Açıkça görülüyor ki bu fuara konu olan 
ısıtma, soğutma, klima ve tesisat sektörleri 
son derece dinamik bir gelişme vizyonuna 
sahip... Beş yıl önce ithal ürün kullanma 
oranı yüzde 50’lere varan bu sektörlerde, 
bugün bu oran yüzde 25’lerin altına düş-
müş durumda. Beş yıl önce ithal ettiğimiz 
ürünleri, biz bugün bütün dünyaya ihraç 
eder bir duruma gelmişiz. Sektörün beş yıl 
önce ihracatı neredeyse yok denecek kadar 
az iken, 2002-2003’te 1 milyar dolarlık bir 
ihracat rakamı yakalanmış.

Bu gelişme çizgisi bu fuarın değerini ve 
önemini göstermekle kalmıyor, bu fuara 
ürün veren sektörlerin, Türkiye’nin ya-
rınlara dönük planları adına örnek bir 
performans ortaya koyduğunu da açıkça 
gösteriyor. Bu güzel fuarı düzenleyenleri 
kutluyor, başarılar diliyorum. Hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Sayın Cumhurbaşkanım... değerli katılım-
cılar... sevgili dostlar... Hepinize en içten 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Geleceğin 
Türkiye’sine fikir ve projeleriyle katkıda 
bulunmak için burada bulunan bütün de-
ğerli katılımcılara ülkem ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum.

2023 yılı bizim için her yönüyle çok an-
lamlı bir tarih... Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluşunun birinci asrını kutlayacağımız 
bu anlamlı dönemece, ülkemizi M. Kemal 
Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık se-
viyesinin ötelerine taşımış olarak girmek 
azmindeyiz. Bu amaçla, Türkiye’yi barış ve 
demokrasi fikirleri içinde gelişen, güçlü ve 
kalkınmış bir ülke haline getirmeyi, top-
lumumuzun bütün bireylerinin coşkuyla 
paylaştığı ortak bir ideal olarak görüyoruz.

Forum İstanbul 2023 Toplantısı

İstanbul | 06 Mayıs 2004
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Bundan 80 yıl önce bu topraklarda ileri 
bir medeniyet yükseltmek üzere kurulmuş 
olan Cumhuriyetimiz; bu ideal uğrunda 
çok önemli mesafeler almış, çok büyük iler-
lemeler kaydetmiştir. Türk toplumu, milli 
iradenin sembolü olan Cumhuriyet idea-
lini, bir meşale olarak nesilden nesle ak-
tarmakta ve yaşatmaktadır. Zaman zaman 
içine düştüğümüz sıkıntı ve problemler, 80 
yıl önce temeli atılan bu medeniyet idealini 
yok edememiş, aksine güçlendirmiştir.

Bugün yine sıkıntılı bir dönemin ardından 
Türkiye, öz değerlerini sonuna kadar sa-
hiplenerek problemlerini aşma iradesini 
ortaya koymuş, geleceğe doğru büyük bir 
kalkınma yürüyüşüne başlamıştır. 100. 
yaşını doldurmasına 20 yıl kala, Türkiye 
Cumhuriyeti’ni hak ettiği aydınlık yarın-
lara ulaştırma hedefini, her zamankinden 
daha büyük bir aşk ve heyecanla gerçek-
leştirme kararlılığındayız. Krizlerden sıy-
rılarak esenliklere çıkma iradesini ortaya 
koyduğumuz şu kısacık zaman içinde bir 
kez daha gördük ki; Türk milletinin kendi 
değer ve potansiyeline güvendiği sürece 
kovalayamayacağı hiçbir hedef yoktur.

Değerli dostlar... 

2023 yılında Türkiye’yi güçlü, müreffeh ve 
demokrasiyi bütün kurumlarıyla işleten 
bir ülke olarak görmek, inanıyorum ki bu 
topraklarda yaşayan her insanımızın en 
büyük hayalidir. Bu hayali bu ülkenin Baş-
bakanı olarak ben de büyük bir coşkuyla 
paylaşıyorum. Biliyorum ki bütün büyük 
başarılar, bir büyük hayale inanmakla 
başlar. Ancak büyük hayalleri kalıcı başa-

rılara çevirecek olan da, büyük bir bağlı-
lıkla o idealler uğrunda çalışmak çalışmak 
çalışmaktır. Bizim millet olarak hayalini 
kurduğumuz 2023 Türkiye’si; ekonomik 
sıkıntılarından tamamen uzaklaşmış, 
kalkınmasını tamamlamış, sosyal devlet 
olmanın gereklerini yerine getiren bir de-
mokrasi ülkesidir.

Bu hedefe ulaşmak için gerekli inanç ve 
özgüvene sahibiz, ancak bir de sadakatle 
izleyeceğimiz bir yol haritasına ihtiyacı-
mız var. Temel rotamızın evrensel değerler 
olacağına hiç şüphe yoktur; demokrasiye, 
barış fikrine, insanı önceleyen bir kalkın-
ma anlayışına her zaman bağlı kalacağız. 
Ancak bilindiği gibi her ülke kendi yol 
haritasını çizerken, kendi pratik gerçek-
lerini, kendi özel şartlarını cesaretle ve 
objektif olarak analiz etmek durumunda-
dır. Türkiye bugün bu özeleştiri sürecini 
büyük bir açık yüreklilikle sürdürmekte, 
bugüne kadar hızını kesmiş bulunan arızî 
durumları tespit ederek düzeltme cihetine 
gitmektedir.

Dikkatli gözler elbette farkındadır: Türki-
ye bugün sadece ekonomik göstergelerini 
pozitife çevirmenin değil; aynı zamanda 
çağın gerçekleriyle uyuşmayan değer yar-
gılarını evrensel değerlerle değiştirmenin 
de mücadelesini vermektedir. Bu değerler-
den en öncelikli olanları barış ve demokra-
sidir. Türkiye, hakimiyetin kayıtsız şartsız 
millete ait olduğu fikrini içine sindiren, 
temel hak ve özgürlükleri koruyan, vatan-
daşlarıyla ilişkilerinde tam eşitlik ilkesine 
bağlı kalan eksiksiz bir demokrasi ülkesi 
olmakta kararlıdır. Yine Türkiye; bölgesin-
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de ve bütün dünyada sorunların çözüm 
kaynağının barış fikri olduğuna inanan, bu 
ideali yaşatmakta ve bu değerler diploma-
sisini her zeminde savunmakta da ısrarlı 
olacaktır.

Değerli katılımcılar...

Dünyanın bilgi toplumu olma yolunda 
dev adımlarla ilerlediği bir dönemde, 
Türkiye’nin bu gerçeği görmezden gelmek 
gibi bir lüksü elbette yoktur. Bilgi toplumu-
na geçiş hedefi, hükümet olarak önümüze 
koyduğuz hedeflerin en başta gelenlerin-
dendir. Türkiye’nin bilgi toplumu olmanın 
gereklerini yerine getirmeden çağdaş dün-
yanın bir parçası olamayacağının bilinci 
içerisindeyiz. Bu amaçla gerek kamu yöne-
timinde, gerek eğitim sistemimizde ve ge-
rek diğer alanlarda odağına bilgi toplumu 
olma hedefini alan bir yeniden yapılanma 
hareketi başlattık.

Gösterilen gayretler başta e-Devlet uygu-
laması olmak üzere meyvelerini vermeye 
başladı, çok kısa zaman içinde bu uygu-
lamalarımız kamuoyu tarafından da algı-
lanmaya başlanacaktır. Çok kısa zamanda 
özel sektörümüzün de katkılarıyla bütün 
okullarımıza internet üzerinden dünyaya 
açılma imkanı kazandırmış bulunuyoruz. 
Gelecek kuşaklar bilgisayar tuşlarına doku-
nabilmek için üniversite çağlarına gelmeyi 
beklemeyecekler. Daha eğitimlerinin başın-
da bilgi toplumuna dahil olmanın, bilgi tek-
nolojilerinden faydalanmanın ve dünyada 
olan bitenden haberdar olmanın avantaj-
larını yaşayacaklar. Gözünü 2023 ufkuna 
dikmiş bir Türkiye’nin en büyük güvencesi, 

bilgiye doğrudan ulaşabilen, bilgi teknolo-
jisinden kolayca yararlanabilen zihni açık, 
dünyası renkli bu yeni kuşaklar olacaktır.

Değerli dostlar...

Dün biliyorsunuz İzmir’de tarihi bir gün 
yaşadık ve Türkiye İktisat Kongresi’nin 
açılışını yaptık. Orada da söyledim; Türki-
ye ekonomik anlamda geçen 18 aylık süre 
içinde yıllar boyunca yapamadığı aşamayı 
yapmış, hem piyasa dengelerini kurmuş, 
hem de yapısal zafiyetlerini giderme yo-
lunda çok önemli adımlar atmıştır. Bugün 
bütün temel ekonomik göstergeleri olumlu 
seyreden, enerjisini yeniden kazanmış, 
hedeflerini yenilemiş ve 2023 için hedefini 
dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına 
girmek olarak belirlemiş bir Türkiye var.

Kendi dinamiklerimizi yeniden harekete 
geçirerek, sahip olduğumuz büyük potansi-
yeli yavaş yavaş ekonomik bir güce dönüş-
türmeye başlıyoruz. Avrupa Birliği yolunda 
irademizi açık ve net olarak ortaya koyduk 
ve uyum konusunda dikkat çekici gayretler 
gösterdik. Aralık ayında bu performansımı-
zın dikkate alınacağına ve AB üyeliği yolun-
da müzakere takviminin belirleneceğine sa-
mimiyetle inanıyoruz. Dahası Türkiye’nin 
kültürel değerleri ve sahip olduğu büyük 
ekonomik potansiyelle Avrupa Birliği için 
önemli bir renk olacağına ve AB felsefesine 
çarpıcı bir katkı sağlayacağına da eminiz.

Değerli dostlar...

Önümüzdeki 20 yıllık dönemde Türkiye 
Cumhuriyeti, inanıyorum ki, tarihe geçe-
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cek bir gelişme iradesi ortaya koyarak ku-
ruluşunun 100. yılını en güzel şekilde taç-
landıracaktır. Hükümet olarak, bu dönemi 
Türkiye’nin geleceği adına bir dönüm nok-
tası olarak görüyor ve değerlendiriyoruz. 
Bu forum vesilesiyle dile getirilecek değer-
li görüş ve değerlendirmeler, Türkiye’nin 
kısa ve uzun vadeli vizyonunun belirlen-
mesine çok önemli katkılar sağlayacaktır. 
Katılımınız ve değerli fikirlerinizi bizlerle 
paylaştığınız için bir kere daha hepinize te-
şekkürlerimi sunuyor, bu güzel toplantıyı 
düzenleyenleri de kutluyorum. Hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli misafirler... sevgili vatandaşlarım... 
Böyle çağdaş bir sağlık tesisinin açılışı mü-
nasebetiyle burada sizlerle birlikte olmak-
tan büyük mutluluk duyuyorum.

Bugün burada insanımıza çağdaş sağlık 
hizmeti verecek, donanımlı ve modern 
bir hastanemizi ülkemize kazandırmanın 

heyecanını paylaşmak üzere toplanmış 
bulunuyoruz. Hükümet olarak vatandaş-
larımızın en temel ihtiyaçlarından birinin 
sağlık hizmetleri olduğunun bilinci içeri-
sindeyiz. Sağlık hizmetleri, üzerinde tartış-
ma yapabileceğimiz, sıkıntıların çözümle-
rine başka zamanlara bırakamayacağımız 
hayati hizmetlerdir. Bu sebeple, sağlık 

Dünya Göz Hastanesi  
Açılış Töreni

İstanbul | 03 Haziran 2004
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sistemimizi bugünün ihtiyaçlarına cevap 
verecek bir yapıya kavuşturmayı temel ön-
celiklerimizden biri olarak kabul ediyoruz.

Sağlık sistemimizin uzun zaman ihmal 
edilmiş problemlerini çözebilmek ve sağ-
lık hizmetlerini halkımıza en çağdaş biçi-
miyle sunabilmek amacıyla Sağlık Bakan-
lığımız çok önemli çalışmalar yürütüyor. 
Bizim bu konudaki temel prensibimiz, her 
bir vatandaşımızın sağlık hizmetlerinden 
eşit ve adaletli şekilde yararlanabilmesini 
sağlamaktır. Biz vatandaşlarımıza yeterli 
ve geçerli sağlık hizmeti götürmek amacı-
nı taşıyoruz. Hastanelerimizi çile kapıları 
olmaktan çıkarıp, şifa kapısı, şefkat kapısı 
haline getirmek istiyoruz.

Değerli vatandaşlarım...

Bugün açılışını yaptığımız Dünya Göz 
Hastanesi, gururla söylüyorum ki şu anda 
dünyanın en büyük göz hastanesi olarak 
kapılarını açıyor. Bu güzel tesis, gerek 
sahip olduğu teknik donanım, gerekse de-
neyimli ve uzman kadrosuyla Türkiye’nin 
göğsünü kabartan hastanelerimizden biri 
olmaya şimdiden adaydır. İnanıyorum ki, 
burada sadece vatandaşlarımızın göz sağ-
lığıyla ilgili problemlerine şifa dağıtmakla 
kalmayacak, yurt dışında da bilinen, ta-
nınan ve aranan bir uluslararası hastane 
haline gelecektir.

Bugünlerde yavaş yavaş medyamıza yansı-
yan haberlerde görüyoruz; modern ve do-
nanımlı bir çok hastanemiz, bir çok sağlık 
tesisimiz ve sağlık personelimiz sayısı gi-
derek artan yabancı hastalara tedavi imka-

nı sunuyorlar. Ülkemize son yıllarda azım-
sanmayacak sayıda yabancı hasta trafiği 
başlamıştır ve bu gidiş inşallah hızlanarak 
devam edecektir. Dünya Göz Hastanesi bu 
konuda da öncülük etmeye hazırlanıyor. 
Günde 250 kişinin ameliyat edilebildiği, 
400 kişinin ise muayene olduğu bu güzel 
tesislerde bu yıl tam 20 bin yabancı hasta 
getirmek hedeflenmektedir. Bu gerçekten 
üstünde önemle durulması gereken çok 
sevindirici bir haberdir. İşte Türkiye’yi ge-
leceğe taşıyacak olan anlayış bu anlayıştır.

Değerli konuklar...

Son yıllarda sağlık teknolojisi konusunda 
epeyce mesafe almış durumdayız. Şimdi 
bir yandan yakalanan bu gelişme seviyesi-
ni geliştirmek, bir yandan da Türkiye’nin 
çeşitli yerlerinde henüz bu seviyeyi ya-
kalayamamış olan sağlık tesislerimizin 
standardını hızla bu seviyeye yükseltece-
ğiz. Resmi ve özel sağlık kuruluşlarımız 
hep birlikte büyük bir değişim dinamiği 
yakalayarak insanımıza ihtiyaç duyduğu 
sağlık hizmetlerini layık oldukları şekliyle 
verecekler.

Ben bu hedefimize birkaç yıl içinde önemli 
ölçüde yaklaşacağımıza inanıyorum, siz-
ler de inanınız. Dünya Göz Hastanesi’ni 
kuranlara, bu güzel tesislerde şifa dağıta-
cak olanlara, Türkiye’yi geleceğe taşıma 
azmini yüreğinde taşıyanlara şükranları-
mı sunuyorum. Bu güzel şifa abidesinin 
Türkiye’ye hayır olmasını diliyorum. Hepi-
nize sevgiler, saygılar sunuyorum.



Recep Tayyip ERDOĞAN

50

Başbakan Erdoğan, Türkiye Ayakkabı Sek-
törü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı 
(TASEV) tarafından bağışlarla Halkalı’da 
yaptırılan TASEV Ayakkabıcılık Anadolu 
Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Ar-
Ge Eğitim Merkezi ile Ayten-Ekrem Gürel 
Öğrenci Yurdu’nun açılış törenine katıldı. 
Törende konuşan Erdoğan, bu okulla 

Türkiye’de bir ilk gerçekleştirildiğini ve 
bir sektörün akla ve bilme dayalı olarak 
altyapıyı oluşturacak meslek lisesini kur-
duğunu söyledi. 

Bu okulda teoriyle pratiğin bir arada oldu-
ğunu ifade eden Erdoğan, ‘‘Türkiye’nin en 
büyük sorunu, yakın zamana kadar her şe-

TASEV Ayakkabıcılık Anadolu 
Meslek Lisesi açılışı

İstanbul | 05 Haziran 2004
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yin devletten beklenmesiydi. Burada farklı 
bir adım atıldı. Bugüne kadar şu anlayış 
vardı; Devlet tornadan çıkmış, tekdüze 
standart vatandaşlar yetiştirmek üzere bir 
eğitim sistemi kurmuştu. Bu tekdüzelik 
bozuluyor’’ diye konuştu. Talebe cevap 
verecek anlayışın eğitim sisteminde yer 
almaya başladığını da ifade eden Erdoğan, 
‘‘Türkiye’de ismi güzel, milli eğitim diyo-
ruz da acaba eğitim mi, öğretim mi bunu 
tartışmak gerekiyor. Bunun adı eğitim 
değil, öğretim. İşte eğitim burada. Burada 
hem eğitim var, hem öğretim var’’ şeklinde 
konuştu. Böyle bir meslek lisesinden me-
zun olacak bir gencin, bir ayakkabıyı imal 
eder hale geleceğini ve ‘‘bileziğini koluna 
takmış’’ olacağını belirten Erdoğan, şöyle 
devam etti: 

‘‘Aynı şey, diğer meslek liseleri için de ge-
çerli. Bugüne kadar sanayinin, ticaretin 
isteğine göre, üretimine göre bir mesleki 
eğitim verilemedi. Bunu halletmemiz ge-
rekiyor. Aksine var olan mesleki eğitim de 
ideolojik gerekçelerle hep baltalanmıştır. 
Bunun için özel sektörün sisteme sahip 
çıkması gerekli. Türkiye’nin geri kalmış-
lığını aşabilmek için her sektör mesleki 
eğitime, kalifiye iş gücüne sahip çıksın. İşi 
erbabına bırakmanın başka yolu yok.’’ 

Bir mesleğin neye ihtiyacı olduğunu, o 
meslekte üretim yapanların bileceğini, 
‘‘damdan düşeni damdan düşenin anla-
yacağını’’ dile getiren Erdoğan, ‘‘Eğitim 
konuşulurken sanayici susarsa, bu ülkenin 
sorununu çözemeyiz’’ dedi. Okulun arsası-
nın devlet tarafından tahsis edildiğini ve 
sektörün 3.5 trilyon lira bağışla bu okulu 

yaptırdığını anlatan Erdoğan, TASEV’in 
daha önce de 17 Ağustos depreminin ar-
dından ‘‘150 Milyon Dolar-100 Bin Çift 
Ayakkabı’’ kampanyası yürüttüğünü ha-
tırlattı. 

Okulun 4 ay gibi kısa bir sürede bitirildi-
ğini kaydeden Erdoğan, 570 öğrencinin 
eğitim göreceği bu okulda öğrencilerin 4 
yıl okuyacaklarını söyledi. Okul bünye-
sinde ayrıca AB ve KOSGEB tarafından 
desteklenen bir Ayakkabıcılık Eğitim 
Enstitüsü’nün de kurulacağını dile getiren 
Başbakan Erdoğan, bu enstitünün 3 mil-
yon 200 bin euro ile desteklendiğini bildir-
di. Erdoğan, şöyle konuştu: 

‘‘Türkiye bir sıçrama dönemi içinde. Bu 
sıçramayı biz milletimizle el ele yapıyoruz. 
Bütün yatırımcılarımızla el ele yapıyoruz. 
Üzüntüm şudur: Bir İstanbul sevdalısı, 
bir İstanbul evladı olarak, burada devasa 
İkitelli var, bu İkitelli 20 yıldır terk edil-
miş. Yönetenin de, yönetilenin de herkesin 
sorumluluğu var. Bu yatırımlar niçin ya-
pıldı?’’ 

Büyükşehir Belediye Başkanı iken üzerine 
düşen görevi yaptığını ve bölgenin altya-
pı, asfalt gibi ihtiyaçlarını karşıladığını 
ifade eden Başbakan Erdoğan, bunların 
üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen oradaki 
binaların hala birçoğunun boş olduğunu, 
bazılarının da ‘‘dökülmeye başladığını’’ 
söyledi. Okul açılışına gelirken, İstanbul 
Valisi Muammer Güler ile bu konuyu gö-
rüştüklerini dile getiren Erdoğan, şunları 
kaydetti: 
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‘‘Buraya bizim hız vermemiz lazım. GİY-
KOOP da Tekstilkent de öyle. Kaynak israfı 
nedir, en iyi siz bilirsiniz. En iyisini siz bil-
diğiniz halde, bu devasa yatırımın burada 
beklemesi, yatırımcı olarak sizi üzmüyor 
mu? Başbakan olarak beni üzüyor. Gelin 
bu işi bitirelim. Buraları şen şakrak hale 
getirelim. Şehrin içinden çıkalım. Eğer 
çıkmıyorsanız, biz çıkaracağız kusura 
bakmayın. Buradan ilan ediyorum. Neyse 
gereği yapacağız. Bu yatırımları ayağa kal-
dıracağız.’’ 

Konuşmanın ardından TASEV Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, Başbakan Erdoğan’a 
bir şükran plaketi sundu. Erdoğan da oku-
lun yurdunu yaptıran Ayten-Ekrem Gürel 
çiftine bir plaket verdi. Erdoğan, ‘‘Gürel 
ailesinin yaptığı bağış önemli. Ayten Ha-
nım özel birikimini yurda hibe etti. Allah 
hayırlarını kabul etsin’’ dedi. Başbakan 
Erdoğan, daha sonra okulun açılışını yapa-
rak, atölyeyi gezdi. Burada ayakkabı yapan 
öğrencilerle konuşan Erdoğan’a 2 adet 
43.5 numara ayakkabı hediye edildi. 
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Başbakan Erdoğan, Bağcılar Belediyesi’nce 
yaptırılan tesislerin açılışı nedeniyle Bağ-
cılar Stadyumu’nda düzenlenen ‘‘41 Tesis 
41 Açılış’’ törenine katıldı. Erdoğan, tören-
de yaptığı konuşmada, uzun soluklu bir 
yolculukta olduklarını ve daha yapacakla-
rı çok şey bulunduğunu söyledi. Çıkarmış 
oldukları Büyükşehir Belediyesi Yasası ile 

İstanbul’un her köşesini modern ve çağdaş 
belediyecilik anlayışıyla donatacaklarını 
kaydeden Erdoğan, ‘‘Sıkıntılarımız yok 
değil, var. Ama onlar bugünün eseri değil. 
Sel felaketleri oldu. Bunun faturaları, be-
delleri var. Ama kimse çıkıp da bu bedeli 
iktidarımıza kesemez, ödetemez’’ diye ko-
nuştu. Erdoğan, kendilerinin belediyecilik 

Bağcılar Belediyesi  
‘‘41 Tesis 41 Açılış’’ Töreni

İstanbul | 28 Ağustos 2004
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anlayışını İstanbul halkının çok iyi bildiği-
ni de vurgulayarak, şöyle devam etti: 

‘‘Kaçak inşaata, bu noktada altyapıda 
kaçak yapılanmaya müsaade edip etmedi-
ğimizi İstanbul halkı çok iyi bilir. Sevgili 
İstanbullular; ne olur asla kaçak yapılarda 
kendinize yaşam zemini hazırlamayın. 
Dere yataklarında, belediyelerin müsaade 
etmediği yerlerde asla yapılanmaya gitme-
yin. Bunları içinizden biri olarak, derdi-
nize derman olmak isteyen bir kardeşiniz 
olarak söylüyorum. Ondan sonra ah-vah 
etmenin hiçbir anlamı yok. Bakın şimdi 
kaçak evleri yıkmak istiyoruz. Yıkacağız 
da. Kimse bizimle alavere-dalavere yapan-
ların oyununa gelerek, layığından fazlasını 
istemeye kalkmasın.’’ 

Konutların da hazır olduğunu kaydeden 
Erdoğan, ‘‘İşte size konut. Gelin, buralara 
geçin. Ve bu meşru olmayan yerleri yıka-
lım. Buraları da sizlere hizmet alanı olarak 
tahsis edelim. Bunları yıkacağız da cebime 
mi koyacağım. Bundan benim bir çıkarım 
var mı? Arkadaşlarımın bir çıkarı, menfaa-
ti var mı? Sadece sizi düşündüğümüz için 
bunu yapıyoruz. Daha modern ve çağdaş 
bir İstanbul ve Türkiye için bunu yapıyo-
ruz’’ diye konuştu. Erdoğan, İstanbul’da 
her mahalleye bir mahalle konağı tesis 
edilmesini isteyerek, açılışı yapılan Medi-
cine Hospital adlı hastanenin temelini de 
büyükşehir belediye başkanlığı dönemin-
de kendisinin attığını söyledi. 

Bağcılar’ın nereden nereye geldiğini çok 
iyi bildiğini ve ilçenin modern ve çağdaş 
belediyeciliğin uygulama alanına girdiğini 

belirten Erdoğan, buranın örnek olmasını 
istedi. Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi 
Yasası’na işaret ederek, ‘‘Bu yasa bugün 
mü çıkmalıydı. Bir yandan çağdaş, modern 
dünyadan bahsedeceksiniz, bir yandan 
muasır medeniyetler seviyesinin üstüne 
çıkmayı Atatürk’ün bir hedefi olarak aldı-
ğınızı söyleyeceksiniz, ama bu konuda bir 
adım atmayacaksınız. İşte biz, bu adımı atı-
yoruz. Laf değil, iş yapıyoruz. Durmak yok, 
daha çok koşacağız’’ diye konuştu. Artık 
vatandaşın kuruşunun dahi hortumculara 
kaptırılmadığını dile getiren Erdoğan, şun-
ları söyledi: 

‘‘Eskiden sırada hortumcular vardı. Şimdi 
artık yok. Hortumlar kesildi. Hiç duyuyor 
musunuz ‘Filanca, filanca bankadan şu 
kadar götürdü.’ Şimdi ne konuşuluyor. 
Götürenlerden tekrar millete geri alma 
dönemi başladı. Bu konuşuluyor. Şimdi 
ne diyorlar; ‘Efendim, böyle değil de şöyle 
alınsaydı.’ Be kardeşim ne kaldı ki. Zaten 
bunu istedikleri gibi kılıfına uydurmuşlar, 
götürebildiğini götürmüşler. Biz de şimdi 
bulduklarımızı geri almanın gayreti için-
deyiz. Bu işi de sıkı sıkıya takip ediyoruz.’’ 

Erdoğan, bu yıl fakir fukaraya 1 milyon 
200 bin ton kömür yardımı yapacakla-
rını anlatarak, ‘‘Biz ısınırken onlar üşü-
mesin diye bu adımları atıyoruz’’ dedi. 
Türkiye’nin geçen yıl 42 milyar dolar faiz 
ödediğini hatırlatan Erdoğan, ‘‘Bunu biz 
mi hazırladık. Birileri çıkıp diyor ki, ‘Borç-
lar devamlı artıyor.’ Ne olacaktı. Ödemeye-
cek miyiz bu borçları. Petrol kuyularımız 
mı var, bir yerden çıkaracağız da bu borçla-
rı ödeyeceğiz. Ne yapıyoruz, yine borçlan-
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maya devam ediyoruz. Geçmişin bıraktığı 
borçları ödüyoruz’’ diye konuştu. Erdoğan, 
kendilerinden öncekilerin yüzde 69 faiz 
ödeyerek bu borçları ödediğini, kendileri-
nin ise bu oranı yüzde 25’e indirdiklerini 
kaydederek, bu yıl enflasyon hedefini de 
tutturacaklarını söyledi. 

Türkiye’nin turizmde, tarihinde yaşamadı-
ğı canlılığı yaşadığını dile getiren Erdoğan, 
İstanbul’da yapılan NATO Zirvesi gibi 
büyük organizasyonlara da işaret ederek, 
‘‘Bu organizasyonlar bizim için artık leb-
lebi-çekirdek oldu’’ dedi. Erdoğan, işsizlik 
sorununa işaret ederek, ülkeye bir çivi 
çakanın başının, gözünün üstünde yeri ol-
duğunu söyledi. Doğu ve Güneydoğu’nun 
geri kalmışlığını kendilerinin ortadan 
kaldıracağını kaydeden Erdoğan, ‘‘Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlığı’’ bilincinin de 
yaygınlaştırılmasını istedi. Eğitim konu-
suna da değinen Erdoğan, ilk etapta hedef-
lerinin okuma-yazma oranını yüzde 100’e 
çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi. 
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Değerli katılımcılar... Hepinizi en derin 
sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye, yakın geçmişinde büyük deprem-
lerle sarsılmış, acı tecrübeler yaşamış bir 
ülkedir. Bu acı tecrübelerin içimizde tu-
tuşturduğu yangınlar henüz küllenmiş de-
ğildir. Ancak acılarımızdan ders almayı ve 
deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmemiz 
gerekiyor. Çünkü yaşadığımız topraklar 
bundan sonra da yeni deprem risklerine 
açık özellikler taşıyor.

Deprem gerçeğinin bütün boyutlarıyla ma-
saya yatırılacağı bu önemli Şura, deprem-
lere karşı tedbiri elden bırakmaması gere-
ken ülkemiz için son derece hayati öneme 
sahiptir. Bu Şura’da, bilim adamlarının, 
üniversite temsilcilerinin, çeşitli kuruluş-
lardan uzmanların katılımıyla oluşturulan 
komisyonlarca hazırlanan raporlar, Şura 
gündemine bağlı olarak görüşülüp karara 
bağlanacaktır. Deprem Şurası, aynı zaman-
da depremle ilgili her türlü sorunun tartı-
şılacağı bir platform olacaktır.

Deprem alanındaki bilimsel ve teknolojik 
gelişmeler bu platformun ana konu başlık-
larından biri olacaktır. Depremlerin ülke-
miz ekonomisine etkileri, idari, hukuki ve 
işletme boyutundaki sorunlar ve bu sorun-

ların çözümleri yine bu toplantı vesilesiyle 
ele alınacak önemli konulardır. Hedefimiz, 
ülkemizde bilim ve teknolojiye hakim, 
depremlere karşı duyarlı, çağdaş, bilinçli 
bir kamuoyu oluşturmaktır. Ayrıca, dost 
ülkelerin konu ile ilgili Bakanlarının katılı-
mıyla, deprem ve afetlerin tek bir ülkenin 
sorunu olmadığı gerçeğini bir kere daha 
vurgulama imkanı bulacağız.

Biliyoruz ki deprem uluslararası bir so-
rundur ve ülkeler bu felakete karşı ancak 
deneyimlerini birbirlerine aktarmak sure-
tiyle mesafe alabilirler. İnanıyorum ki, en 
üst düzeyde bilimsel etkinlik ve danışma 
organı misyonu yükleyerek düzenlediği-
miz bu Şura; depremle ilgili çalışmaları-
mızın vizyonunu geliştirecek, zenginleşti-
recektir. Bu başarı noktasına ulaşmak için 
öncelikle ilgili bütün kurumlarımızın Dep-
rem Şurası’nda dile getirilen gerçeklere 
hassasiyetle yaklaşmaları, Şura kararlarını 
benimsemeleri gerekmektedir.

İnsanımızın güvenli geleceği adına bu 
konuda azami ilgi ve dikkatimizi sarf 
etmek durumundayız. Bir yılı aşkın sü-
redir büyük emek harcanarak, özveriyle 
hazırlanan Deprem Şurası’nın ülkemize, 
milletimize ve bütün insanlığa hayırlı 
olmasını diliyorum. Bayındırlık ve İs-

Deprem Şurası

İstanbul | 29 Eylül 2004
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kan Bakanımızın şahsında bu etkinliğin 
düzenlenmesinde emeği geçenlere, Şura 
üyelerine ve katılımcılara can-ı gönülden 
teşekkür ediyorum. 

Bu atılan adım, aynı zamanda Türkiye’nin 
kalkınma iradesinin de bir tezahürüdür. 
Yeni yüzyılda bilimsel yöntemleri kulla-
namayan, bilgi ve teknoloji üretemeyen 
devletlerin varlık göstermeyeceği bir ger-
çektir. Bugünün dünyasında bilgi ile güç 
özdeş hale gelmiştir. Depremler ve arkala-
rında bıraktıkları enkaz manzaraları bizi 
acı acı düşündürmesi gereken ibret tablo-
larıdır. 21. yüzyılın Cumhuriyet Türkiye’si 
bu manzaraları bir daha asla yaşamamalı-
dır. İşte bu Şura, ülkemizin ve insanımızın 
doğal felaketlere karşı yeni bir bilinçlenme 
dönemini başlattığını gösteren, sembolik 
değeri büyük, öncü bir girişim olarak tari-
he geçmektedir. Depremle ilgili her türlü 
bilgi birikiminin bir potada toplanmasına 
imkan hazırlayan bu toplantı, umuyoruz 
ki yeni kurumsal ve hukuki düzenlemele-
rin yapılmasına da zemin hazırlayacaktır. 

Bu itibarla, depremle ilgili kuralların yeni-
den konulması, yeni standart ve ölçütlerin 
belirlenmesi, uygulamanın yeni bir anla-
yışla ele alınması ve denetlenmesi adına 
burada söylenecek her sözü çok değerli ad-
dediyoruz. Türkiye bu Şura sayesinde dep-
rem gerçeğiyle yüzleşme imkanı bulacak, 
bilinç tazeleyecektir. Katılımcılarımıza 
değerli birikimlerini bizimle paylaştıkları 
için bir kere daha şükranlarımı sunuyor, 
hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum.
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Başbakan Erdoğan, hayırsever işadamı 
Ali Rıza Özderici tarafından Göktürk 
Beldesi’nde yaptırılan liseyi eğitime açtı. 
Törende konuşan Erdoğan, bilimin kendi-
leri için öncelikli atılması gereken ilk adım 
olduğunu dile getirerek, cehalete karşı 
mücadelenin bilgi ve ilim tahsil etmekle 
olacağını söyledi. İslam dininde de ilk em-
rin ‘‘oku’’ diye başladığını hatırlatan Erdo-
ğan, okumanın ne demek olduğunu en iyi 
bilmesi gereken toplumun Müslümanlar 
olduğunu vurguladı. Erdoğan, bu konuda 

geri kalındığını ifade ederek, ‘‘Şu an da 
bunun acımasız bedelini ödüyoruz’’ dedi. 
Bunun en çarpıcı örneğinin Türkiye’nin 
vitrini durumundaki İstanbul’da 15 bin 
derslik açığının bulunması olduğunu be-
lirten Erdoğan, şunları kaydetti: 

‘‘1994’te İstanbul’a Büyükşehir Belediye 
Başkanı oldum, 15 bin derslik açığı vardı. 
Bugün yine 15 bin derslik açığı var. De-
mek ki bir adım mesafe alamadık. Niye? 
Göç alan bir İstanbul var, nüfus artışı 
var. Tabii ki bunlara yetişemeyen bir İs-

Ali Rıza Özderici Lisesi  
Açılış Töreni

İstanbul | 23 Ekim 2004
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tanbul var. İktidara geldiğimizde Türkiye 
Cumhuriyeti’nin tarihinde ilk defa Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi ilk sırada yer 
aldı. Bu yıl da geçen yılki payını yüzde 27 
artırarak birinci sırada yer alıyor. İlk defa 
bütçeye TÜBİTAK araştırmalarına yönelik 
450 trilyon lira koyduk.’’ 

Erdoğan, Türkiye’deki okuma-yazma ora-
nının yüzde 85 civarında olduğunu, buna 
karşılık eski Demir Perde ülkelerinde bu 
oranın yüzde 100 olduğuna işaret ederek, 
onların eğitimi nitelikli hale getirdiklerini 
söyledi. Toplumda, ‘‘Üniversiteli işsizler 
var. Bu ne olacak?’’ şeklinde haklı eleştiri-
ler bulunduğunu dile getiren Erdoğan, iş-
sizliğin sadece Türkiye’nin değil, tüm dün-
yanın sorunu olduğunu kaydetti. Erdoğan, 
insanların öldükten sonra geride bırak-
tıkları eserlerle anılacağını belirterek, Şili 
Cumhurbaşkanı ile Piyerloti’ye çıkarken 
aralarında geçen diyalogu şöyle anlattı: 

‘‘Eyüp Sultan Camii’nden Piyerloti’ye yü-
rüdük. Ortaya gelince Haliç’i, güzellikleri 
görmeye başlayınca, konuk Cumhurbaş-
kanı ‘Sizde mezarlıklar hep yükseğe yapılı-
yor. Bunun bir anlamı mı var?’ diye sordu. 
Ben de Peygamber efendimizin ‘ölüm en 
büyük nasihattir’ sözünü söyledim. Bizde 
kabristanlar yükseğe yapılır ki, sağ olanlar 
bu kabristana baksınlar, orada kral, zen-
gin, alim ve fakirleri görecekler. Hepsi de 
aynı kabristanda gömülü. Hepsinin yeri 2 
metrekare. Sadece kefenle gidiyorlar.’’ 

Bilgide rekabeti yakalamak için kaliteyi ar-
tırmak gerektiğini de vurgulayan Erdoğan, 
‘‘Eğitime yapılan yatırım bu milletin gele-

ceğine yönelik yapılan yatırımdır. Çağdaş 
bir eğitim seviyesine ulaşmak için bütün 
imkanlarımızı seferber etmeliyiz. Bunu 
da başlatmış bulunuyoruz. Devlet-millet 
kaynaşmasıyla bunu da yürüteceğiz’’ diye 
konuştu. Göktürk beldesine gelirken inşa-
atlar arasındaki zıtlıkları gördüğünü ifade 
eden Erdoğan, şöyle devam etti: 

‘‘Bu çok çirkin bir yapılaşma. Çirkin yapı-
laşmanın ortadan kalkması lazım. Bunun 
nedenini insan olarak, çevre olarak ödüyo-
ruz. Kimsenin bir diğer vatandaşı görüntü 
kirliliği sebebiyle rahatsız etmeye hakkı 
yok. Artık bizim bu idrake ulaşmamız la-
zım. Ne olur, ev mi yapıyorsun, ‘ne kadar 
yükseğe çıkıyorsan o kadar başarılıyım’ 
değil, oradaki plan neyi gerektiriyorsa 
onu yapın. İkincisini git başka yerde yap. 
Estetik dünyası bir ecdadın torunlarıyız. 
Selçuklu’ya, Osmanlı mimarisine bak. 
Medeniyet yarışı lafla olmaz, icraatla olur. 
Belediye başkanları bu konuda çok daha ti-
ziz olmalıdır. Anlık hesaplar değil, geleceği 
kurtaracak hesaplarla bu adımları atmaya 
mecburuz.’’ 

Başbakan Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi 
Yasası’nı çıkardıklarını, önlerinde Beledi-
yeler ve İl Özel İdaresi Yasası’nın bulundu-
ğunu ifade ederek, ‘‘Sayın Cumhurbaşka-
nımızın 2-3 maddeye itirazı var. İtirazları 
düzeltip tekrar göndereceğiz’’ dedi. Baş-
bakan Erdoğan, konuşmaların ardından 
kurdele keserek Ali Rıza Özderici Lisesi’ni 
eğitime açtı. Erdoğan hayırsever Ali Rıza 
Özderici’ye plaket verdi. 
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Başbakan Erdoğan, UEFA’nın ‘‘Mini Pitc-
hes’’ projesi kapsamında Futbol Federasyo-
nu tarafından Zeytinburnu Saniye Sezgin 
Elmas İlköğretim Okulu’nda yaptırılan 
mini futbol sahasını açtı. Açılış töreninde 
konuşan Erdoğan, fairplay anlayışının en 
güzel örneğini oluşturmak ve sporun 15-
17 yaşlardan değil, ilkokul 1. sınıftan itiba-
ren yapılabileceğini göstermek amacıyla 
bu törene katıldığını söyledi. Yeni bir adım 
atıldığını, UEFA’nın bu projeye ayırdığı 
bütçenin önemli olduğunu vurgulayan Er-
doğan, UEFA’nın katkılarıyla gerçekleştiri-
len bu tesislerin Türkiye’de yapılmasında 

çaba gösteren UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik 
ve Futbol Federasyonu Başkanı Levent 
Bıçakcı’ya teşekkür etti. 

Bugün yapılanın, yeni bir anlayışın ülkeye 
transferi olduğunu kaydeden Erdoğan, 
sporun sadece gelişmiş illerde değil, 81 
ilde yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat 
çekti. Okul bahçelerinde 300 metrekarelik 
bir yer ayırmanın önemli olmadığını, an-
cak çok amaçlı spora dönük etkinliklerin 
yapılmasının çocukların kötü alışkanlık-
lara yönelmesini engellemesi bakımından 
önemli olduğunu vurgulayan Başbakan 
Erdoğan, şöyle konuştu: 

Mini Futbol Sahası Açılışı

İstanbul | 13 Kasım 2004
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‘‘Son zamanlardaki uyuşturucuya yönelik 
olumsuz gelişmeler karşısında en önemli 
tedbirimiz spordur. Başta futbol olmak 
üzere sporun her branşında ciddi yatırım-
lar yapmamız gerekiyor. Bu da tesisten 
geçiyor. Tesis, tesis, tesis...’’ 

Başbakan Erdoğan, kendi dönemlerinde 
okul bahçelerinde sporu bugünkü imkan-
lar içinde yapamadıklarını, ancak şimdi 
imkanların arttığını ifade ederek, spor 
tesislerini ülke çapında yaygınlaştırdık-
larını söyledi. İlkokul 1. sınıftan itibaren 
çocuklarda spor alışkanlığının kazanılma-
sını sağlayacaklarını dile getiren Erdoğan, 
şöyle devam etti:

‘‘Sadece saha içinde değil, tribünlerde de 
fairplay diyoruz. Tribünleri olgunlaştırma-
mız gerekiyor. Tribünlerdeki gelişmeler 
hoş değil. Hala olumsuz istikamette devam 
ediyor. Hepimiz bu ülke için varız. Her şey 
Türkiye için. Onun için sporun ahlakı ge-
liştirdiğini bilmemiz gerekiyor. Atatürk’ün 
dediği gibi sporcunun ahlaklı olanını seve-
rim anlayışı, sporu teşvik eden tribünlerin 
de buna katkısını gerektiriyor. Bunu hep 
birlikte, milletçe başarmalıyız. Yönetim-
lere de bu konuda büyük işler düşüyor. 
Başta profesyonel ve amatör kulüplerin 
yönetimleri olmak üzere, kimse federas-
yonların yönetiminden farklı muamele 
beklememelidir. Buraları, bu noktada fark-
lı bir anlayışa kanalize etmek için zorlama-
malıdır. Dere yatağında akar. Bunu böyle 
bilmeliyiz. Bu konuda pozitif yaklaşım ve 
objektif bakış sergilemeliyiz ki Türkiye’nin 
geleceği aydınlık olsun. Ben bunu umutla 
görüyorum ve bu yolda yürüyoruz.’’ 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ka-
sım Çarşamba akşamı oynanacak Türkiye-
Ukrayna (A) milli maçına da değinerek, 
‘‘İnşallah Ukrayna galibiyeti ile grupta li-
der noktasına çıkacağız. Ondan sonra yarı-
şı bu heyecanla, aşkla sonuna kadar devam 
ettirip Almanya yolunda önemli bir engeli 
aşmış olacağız’’ diye konuştu. Erdoğan 
daha sonra, iki farklı kaleye yaptığı penaltı 
atışlarını da gole çevirdi. Tören alanına 
gelişi sırasında vatandaşlar tarafından 
sevgi gösterileriyle karşılanan Başbakan 
Erdoğan, açılış öncesi bir süre minik spor-
cuların açılışı yapılacak sahadaki gösteri 
maçını izledi. 
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Sevgili hemşehrilerim... Değerli İstanbul-
lular... Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle 
selamlıyorum.

İnşallah bugün hep birlikte İstanbul için, 
İstanbullular için çok hayırlı bir adım 
atıyoruz. Benim için uzun zamandır bir 
rüya olan Kadıköy-Kartal Raylı Taşıma 
Sistemi’nin temelini atıyoruz. Bu proje, 
inanıyorum ki İstanbul’un çağdaş bir şe-
hirde bulunan bütün imkanlara kavuşmuş 
olacağı parlak geleceğin yaklaşmakta oldu-
ğunun da işaretidir. İnşallah İstanbul, böy-
le hayırlı projelerle, böyle güzel adımlarla 
güzelliğine yakışır, tarihi birikimine yakı-

şır, medeni geçmişine yakışır bir duruma 
çok kısa zamanda gelecektir. 

Gerek Büyükşehir belediyemiz, gerek di-
ğer ilçe belediyelerimiz ve gerekse hükü-
met olarak biz bu konuda gerekli gayreti 
göstermekten, gerekli fedakarlığı yapmak-
tan asla geri durmuyoruz, durmayacağız. 
Çünkü biliyoruz ki İstanbul, kalkınmakta 
olan, güçlenmekte olan, büyümekte olan 
Türkiye’nin aynasıdır. Dünya İstanbul’a 
bakıyor, İstanbul’da Türkiye’yi görüyor. Bu 
sebeple tarihi boyunca olduğu gibi, bugün-
den sonra da İstanbul’a gereken dikkat ve 
hassasiyeti göstermek durumundayız.

Kadıköy-Kartal Raylı Taşıma 
Sistemi Temel Atma Töreni

İstanbul | 29 Ocak 2005
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Bir İstanbul sevdalısı olarak ben bu görevin 
ağırlığını her zaman omuzlarımda hissedi-
yorum. Allah’ın izniyle İstanbul’u adım adım 
geleceğe hazırlayacağımıza, adım adım geliş-
tirip güzelleştireceğimize bütün samimiye-
timle inanıyorum.

Değerli vatandaşlarım...

Bugün temelini attığımız Kadıköy-Kartal 
Raylı Toplu Taşıma Sistemi, İstanbul’un ge-
leceği adına çok önemli, çok hayırlı neticeler 
getirecek bir projedir. Bu projenin hayata 
geçmesiyle birlikte Anadolu yakasının trafiği 
çok ciddi şekilde rahatlayacaktır. Bu hattın 
hizmete girmesiyle Anadolu yakasının mev-
cut yolcu yükünün yüzde 80’lik kısmını ta-
şıyan D 100 karayolundaki trafik yükü ciddi 
biçimde azaltılacaktır. Marmaray projesiyle 
entegrasyon sağlanarak, Kartal’dan Maslak’a, 
Bağcılar’a Yenikapı’ya ve Havaalanı’na ke-
sintisiz raylı sistemle ulaşmak mümkün 
hale gelecektir. Bu noktaya gelindiğinde tek 
yönde saatte 35 Bin yolcu taşıma imkanına 
kavuşmuş olacağız ki, bu rakam günde 350-
400 Bin vatandaşımızın bu imkandan yarar-
lanabileceği anlamına gelir.

Bu rakam gerçekten önemlidir ve bu sayede 
İstanbul’un trafiği çok rahatlayacaktır. Hem 
bu güzergah üzerinde her geçen gün artan 
yolcu talebine cevap verilmiş olacak, hem de 
kara yollarındaki yoğunluk önemli ölçüde 
azalacaktır. Artık İstanbulluların, çağdaş, in-
sani ve huzurlu bir şekilde evlerine ve işleri-
ne gidip gelmelerini temin etmek durumun-
dayız. Bir yandan geliştiğimizi, ilerlediğimizi, 
kalkındığımızı söyleyeceğiz, bir yandan da 
belirli saatlerde İstanbul gibi bir medeniyet 

beşiğinin göbeğinde insanlarımıza bu trafik 
eziyetini çektireceğiz, bu olacak iş değildir.

Elbette bugünden yarına mevcut tabloyu tü-
müyle değiştirmenin imkanı yoktur. Ancak 
belli bir gelecek vizyonuyla hesabımızı kita-
bımızı yapmak ve giderek kalabalıklaşan bu 
nadide şehrin ihtiyaçlarını karşılama adına 
hazırlığımızı tamamlamak durumundayız. 
Bugün İstanbul, geçmişteki keşmekeşi çözül-
müş, havası temizlenmiş, Haliç’i temizlen-
miş, yeşil alan miktarı önemli ölçüde arttırıl-
mış, altyapı alanında önemli mesafeler almış 
bir şehir haline gelmiştir. Bundan sonra da 
çözülecek pek çok problem, gerçekleştirile-
cek pek çok hizmet vardır.

İşte ulaşım o alanlardan biridir ve 25 aylık 
süre içinde hükümet olarak İstanbul’un 
ulaşım problemlerini çözmek adına neler 
yaptığımızı da en iyi sizler biliyorsunuz. 
Marmaray Projesi bütün hızıyla devam 
ediyor, bugün Marmaray’la aynı kompozis-
yonda düşünülmüş bir rüya projeyi de bes-
mele çekip başlatıyoruz. Başka projelerimiz, 
başka planlarımız da var, inşallah İstanbul’u 
önümüzdeki on yıllarda taşıyacak adımları 
teker teker atacağız, bundan hiç şüpheniz 
olmasın.

Bize güvenin, bu şehre olan sevdamıza 
inanın. İstanbul bugün dünyanın en güzel 
kenti, ama inanın gelecekte İstanbul bu 
İstanbul’dan da güzel olacak. Bu uğurda ça-
lışan, bu güzel projeleri hazırlayıp hayata ge-
çeren, emek harcayan herkese tebriklerimi, 
teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygularla 
sözlerime son veriyor, hepinize sevgileri-
mi, saygılarımı iletiyorum.
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Sevgili vatandaşlarım... Hepinizi en kalbi 
hislerimle selamlıyorum.

Öncelikle sizlerle bu güzel tesisin açılış 
töreninde bir araya gelmekten büyük bir 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek 
istiyorum. Bu ülkenin zenginliklerine ve 
insanımızın taşıdığı büyük meziyetlere 
her zaman inanmış bir insan olarak, bu 
güzel girişimin ilhamıyla hepimizi çok 
daha güzel günlerin beklediğini sizlere 
müjdelemek istiyorum. Allah’ın izniyle 

Türkiye’nin önü açılmış, bu milletin tari-
hinde sayısız örneği bulunan medeniyet 
kervanı geleceğe doğru bir kere daha yola 
çıkmıştır.

Gelinen bu noktada hükümet olarak bi-
zim bu milletin gönüllerini serinletmek 
için attığımız kararlı adımların etkisi 
olduğu kadar, sizlerin büyük destek ve 
gayretlerinizin de çok büyük rolü vardır. 
Zaten bu ülke ne zaman başını kaldırıp 
ileri hedeflere doğru yöneldiyse, bu hep 

Carrefoursa Hipermarket Açılışı

İstanbul | 12 Şubat 2005
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devletle milletin el ele gönül gönüle verme 
iradesini ortaya koyduğu zamanlarda ol-
muştur. Bu birliğimizi ve beraberliğimizi, 
Türkiye’nin adil ve kalkınmış yarınları için 
ortaya koyduğumuz bu büyük seferberlik 
ruhunu asla kaybetmemeli, toplum olarak 
dikkatimizi dağıtmak isteyenlere meydan 
vermemeliyiz.

Bunu başarırsak, Türkiye’nin gelişme ve 
ilerleme yolundaki koşusunu kimse dur-
duramayacaktır. Artık komplekslerimiz-
den arınmalıyız. Bu toprakları yüzyıllar 
boyunca vatan kılan büyük millet olma 
ruhunun neler başarabileceğini bir kere 
daha dünyaya göstermeliyiz. Bunun yolu 
artık topla tüfekle sefere çıkmak değildir. 
Bunun yolu; devlet millet el ele vererek 
Türkiye’yi dünyanın parlayan yıldızı 
haline getirecek ekonomik ve sosyal bir 
seferberlik içinde olmaktır. Bunun yolu; te-
sislerle, ticaret merkezleriyle, fabrikalarla, 
tersane ve limanlarla büyüyerek gelişmek 
ve her günü bir öncekinden daha ileride 
yaşamaktır. 

Hepimiz kendimizi yediden yetmişe bu 
millet seferberliğinin erleri saymalıyız. Bu 
aşk, bu heyecan, bu medeniyet ilhamı, bu 
toprakların hangi köşesinde yaşarsa yaşa-
sın her bir insanımızın ruh derinliklerinde 
fazlasıyla vardır. İşte hükümet olarak biz-
ler bu ruhtan güç alarak Türkiye’yi kalkın-
dırma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Ben Türkiye’nin geleceği için her şeyden 
daha önce bu güzel, üretken ve fedakar 
millete güveniyorum. Açılışını yaptığımız 
bu dev eser, Türkiye’de her şeyi devletten 

beklemeyi alışkanlık haline getirmiş zih-
niyetlerin tarihe karışmakta olduğunu da 
belgelemiş oluyor. Burada oluşacak ticari 
canlılığı, burada açılacak yeni istihdam 
imkanlarını da lütfen bir düşününüz. Eme-
ği geçen herkesi kutluyor, özel sektörümü-
zün bu güzel adımlarının hızlanmasını 
temenni ediyorum.
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Sevgili vatandaşlarım... Hepinizi en içten 
sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bu gü-
zel şehrimizin ulaşım zincirine bir önemli 
halka daha eklemek üzere böyle hayırlı bir 
törende sizlerle bir araya gelmiş bulunu-
yoruz.

İstanbul son yıllarda gerek şehircilik uy-
gulamaları, gerekse altyapı yatırımları 
bakımından Türkiye’nin bütün şehirlerine 

örnek olacak bir seviye, bir ilerleme kazan-
mış durumdadır. Çünkü İstanbul sadece 
ülkemizin en büyük şehri, metropolü de-
ğildir, aynı zamanda bir dünya şehridir 
ve Türkiye’nin tanıtımında, temsilinde 
birincil roller oynamaktadır. İstanbul’un 
modern şehircilik hedefi doğrultusunda 
attığı adımlar, Türkiye’nin bütün şehir-
lerinin çıtasını yükseltecek bir anlayışın 
başlangıcı olacaktır.

4. Levent-Ayazağa Metro Hattı 
Temel Atma Töreni

İstanbul | 12 Mart 2005
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Bu bakımdan bu güzel adımı atan, bu ya-
rarlı hizmeti İstanbul’a ve İstanbullulara 
kazandırmak için çalışıp çabalayan her-
kesi kutluyor, kendilerine şükranlarımı 
sunuyorum. İnşallah tamamlandığında 
sabah erkenden işlerine giden, akşam 
yorgun argın evine dönen, gün içinde 
dolaşımda olan vatandaşlarımızın daha 
modern, daha rahat ve konforlu biçimde 
yolculuk etme imkanına kavuşacaktır.

Değerli İstanbullular...

Maalesef ülkemizde ulaşım hizmetleri 
yıllar yılı ihmale uğramış alanlardan biri 
olmuştur. Oysa bir ülkenin gelişmişlik 
seviyesinin temel göstergelerinden biri de 
ulaşım altyapısında ve taşıma kalitesinde 
aldığı mesafelerdir. Hükümet olarak ikti-
dara geldiğimiz günden bu yana önemli 
ulaşım projelerini hayata geçirerek bu mo-
dern vizyonu ülkemize kazandırmak için 
büyük gayret gösterdik. İnşallah ülkemizi 
baştan başa duble yollarla örerek şehirle-
rimizi gelişmiş ülkelerin standartlarıyla 
birbirine bağlayacağız.

Ama bu yetmez. Sadece şehirleri çağdaş 
bir şekilde birbirine bağlamakla iş bitmi-
yor. Bir de şehirlerin kendi iç trafikleri 
var. Özellikle nüfus yoğunluğu olan şehir-
lerimizin iç ulaşımını dinamik bir karak-
tere taşımak zorundayız. Bu konuda son 
yıllarda önemli projelere imza atılmıştır, 
atılmaya da devam edilecektir. Ancak sa-
dece bugünün sorunlarını hesap ederek 
çare arayışına girerseniz, o zaman siz işi 
tamamladığınızda ortaya yeni yeni sorun-
lar çıktığı gerçeğiyle karşılaşırsınız. Bu 

yüzden hem biz merkezi yönetim olarak, 
hem de yerel yönetimlerimiz şehirlerimi-
zin artan nüfus yapılarını dikkate alan 
uzun perspektifli projeler geliştirip hayata 
geçirmeleri gerekiyor.

İnşallah bu metro projesi, sadece bugün-
lerin değil, geleceğin İstanbul’unda da 
geçerliliği olacak bir ulaşım projesidir. 
Emeği geçenleri bir kez daha kutluyor, 
İstanbul’umuza ve Türkiye’ye hayırlı ol-
masını temenni ediyorum. Sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.
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Değerli vatandaşlarım… Sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.

Türkiye, büyük bir dönüşüm, büyük bir 
değişim içinde ertelenmiş sorunlarını 
çözmeye devam ediyor. Ertelenmiş sorun-
lar dediğimiz sorunlarımız öyle sıradan 
sorunlar değil, hayati sorunlardır. Bildiği-
niz gibi yıllar içinde devletin temel fonk-
siyonları çalışmaz hale getirilmiş, toplum 
ile devletin arasına büyük mesafeler kon-
muş, halkın vicdanı her alanda her yerde 

ağır yara almıştır. Bu yaraları sarmak için 
var gücümüzle çalışıyor, gecemizi gündü-
zümüze katıyoruz.

Kimse unutmasın ki, devraldığımız Tür-
kiye, adeta ameliyat masasından hayata 
döndürülmüştür. İki buçuk yıldır batak-
lığı kurutmaya çalışıyoruz ki, devlet kağıt 
üzerinde sosyal devlet, kağıt üzerinde hu-
kuk devleti olarak kalmasın ve gerçekte 
sosyal bir hukuk devleti olsun. İstiyoruz 
ki, vatandaşımız vatandaş olduğunu, hak-

Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı 
Hastanesi ile  

52 Sağlık Ocağı Açılışı

İstanbul | 13 Mart 2005
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ları olduğunu, bu haklarına sahip çıkması 
gerektiğini hissetsin. 

Ekonomide aldığımız mesafeyi biliyorsu-
nuz. Hamdolsun geri dönülmez bir yola 
girdik. Uluslararası ilişkilerde ülkemizin 
itibarı büyük yaralar almıştı. Şimdi say-
gınlığımız dünyanın her yerinde artıyor. 
Adalet reformlarıyla toplum ile devlet 
arasındaki uçurumları kapatıyoruz. Sosyal 
alandaki uçurumları kapatma konusunda 
da, devletin gerçek anlamda bir sosyal dev-
let olabilmesi için azami çaba sarf ediyo-
ruz. Hastane kapılarında yaralanan halkın 
vicdanı istiyoruz ki, artık yara almasın.

Değerli kardeşlerim…

Bugün hepinizin bildiği gibi Tıp Bayramı-
dır. Tıp Bayramını biz içi boş nutuklarla 
değil, icraatla, içini doldurarak gerçek 
bir bayram hüviyetine kavuşturuyoruz. 
Bugün burada Okmeydanı Ağız ve Diş 
Sağlığı Hastanemizin açılışını yaparken 
eş zamanlı olarak tam 52 tane Sağlık Oca-
ğımızın da açılışını aynı anda yapıyoruz. 
Tıpkı birçok şehrimizde onlarca fabrika-
nın açılışını aynı anda yaptığımız gibi. 
Tıpkı milli gelirimizi iki yılda iki katına 
çıkardığımız gibi. Tıpkı, enflasyon cana-
varını dizginlediğimiz gibi. Tıpkı, sosyal 
adaleti bütün Anadolu’ya yaydığımız gibi.

Birileri bu hizmetleri küçümseyebilir, 
birileri heyecanımıza ortak olmayabilir 
ama bakın bir yılda 9 milyon 200 bin insa-
nımız İstanbul’daki 328 sağlık ocağından 
hizmet almıştır. Türkiye gerçek anlamda 
bir sosyal hukuk devleti oluncaya kadar 

çabalarımız devam edecektir. Hükümet 
etmeye başladığımız günden bu yana üze-
rinde durduğumuz ve önemli mesafeler 
kat ettiğimiz 4 önemli konu var. Bunlar 
emniyet, adalet, eğitim ve sağlıktır. Özel-
likle sağlık konusu yıllardır adeta yetim 
bir alan olarak bırakılmış ve halkımız hak 
ettiği sağlık hizmetini almakta hep güç-
lüklerle karşılaşmıştır. 

Yıllardır hastane ve ilaç kuyruklarında 
ömür çürüten halkımızın bu çilesine 
son vermeyi kendimize en önemli görev 
addettik. İnsanımıza Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşı olmanın onurunu yaşa-
tabilmek ona hak ettiği sağlık hizmetini 
adil, hakkaniyetli ve kaliteli bir biçimde 
sunabilmek için çok yoğun çaba sarf 
ediyoruz. Sağlık sorunlarımıza kalıcı ve 
köklü çözümler üretmek için uygulamaya 
koyduğumuz Sağlıkta Dönüşüm Progra-
mı başarı ile yürütülüyor.

Bu programın önemli unsurlarından bi-
risi olan Aile Hekimliği pilot uygulama 
olarak Düzce ilimizde başlatılıyor. Yine 
Sağlıkta Dönüşümün çok önemli bir 
ayağı olan kamu sağlık birimlerinin Sağ-
lık Bakanlığı’nın koordinasyonunda tek 
çatı altında toplanması gerçekleştirildi 
biliyorsunuz. Özellikle SSK hastanele-
rinin bu birleşme çerçevesinde Sağlık 
Bakanlığı’na devredilmesi ile ilgili çok 
spekülasyonlar yapıldı. Ancak biz halkı-
mızın bu uygulamayı desteklediğini bili-
yorduk. Bu uygulamayı zaten halkımıza 
daha iyi bir sağlık hizmeti sunmak adına 
gerçekleştirmiştik. Bu, bizim en temel po-
litikamızdır. 
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Biz iktidara geldiğimizde işe devletin iki 
yakasını bir araya getirmek için tasarruf-
la başladık. Daha işe başladığımız gün 
katrilyonlarca tasarrufun yolunu açtık. 
Parçalı, yamalı koalisyonların oluşturdu-
ğu 36 Bakanlığı önce 24’e ardından 22’ye 
indirdik. Devletin gücünü, toplumun 
gücünü, kurumların gücünü birleştirerek 
işe başladık. Aynı mantığın eseri olarak 
Van’ın, Muğla’nın, Rize’nin, Tekirdağ’ın 
köy hizmetlerinin Ankara’dan görüleme-
yeceğine inandığımız için Köy Hizmetle-
rini vilayetlerimizin emrine verdik. 

Değerli vatandaşlarım…

Bakın hastanelerimizi birleştirmekle ilgi-
li bazı rakamlar vereyim: Devralınan 139 
hastanede muayene edilen hasta sayısı 
devirden önce ocak 2005 döneminde 125 
bin kişi iken, bu sayı 21.02.05 pazartesi 
günü 151 bin kişi, 28.02.05 pazartesi 
günü 160 bin kişi, 07.03.05 pazartesi 
günü 176.000 kişi olarak gerçekleşti. 
Buna karşılık bu hastanelerimizde faal 
muayene yapılan oda sayısı 2.600 civarın-
da iken bu sayı 07.03.05 itibariyle 3.400 ‘e 
ulaştı.

Devirle ilgili bütün sorunlar hızla aşılma-
ya başlandı. Devrin ilk günü çok büyük 
bir kaos olarak gösterilmeye çalışılan so-
runların bir çoğu çözümlendi. Bir yandan 
poliklinik sayıları artırıldı diğer yandan 
gereksiz bürokratik işlemler ortadan kal-
dırılarak vatandaşımıza daha hızlı hizmet 
verilmeye başlandı. Benim vatandaşım 
artık hiçbir ayrıma tabi tutulmaksızın 
istediği bütün kamu hastanelerinden hak 

ettiği hizmeti alabilmekte ve ilaçlarını da 
yine istediği eczanelerden temin edebil-
mektedir.

Değerli Vatandaşlarım, 

İstanbul sağlık alanında önemli sıkın-
tılarımızın olduğu bir ildi. Barındırdığı 
nüfus ve bu nüfusun yerleşme alanları 
itibariyle İstanbul’un çok önemli sağlık 
sorunları olduğunu biliyoruz. İstanbul’un 
bütün sorunlarını çözmek istediğimiz 
gibi sağlık sorunlarını da hızla çözmek 
istiyoruz. Bunun için ciddi yatırımlar 
yapıyoruz. Hem genel bütçe hem de özel 
idare kaynaklarını bu konuda seferber 
ediyoruz. 

Bugün burada bu anlamda çok önemli bir 
tören yapıyoruz. İstanbul için çok önemli 
ve özel bir gün bugün. İstanbul’un her 
bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın 
daha iyi, hızlı ve kaliteli sağlık hizme-
ti alabilmesi için yapılan yatırımların 
önemli bir kısmını hizmete açıyoruz. Ağız 
ve Diş Hastalıkları Hastanesi, Şişli Etfal 
Eğitim ve Araştırma Hastanemizin Ço-
cuk Onkolojisi -Hemotoloji ve Psikiyatri 
Kliniği ve çeşitli semtlerimizdeki toplam 
54 sağlık ocağını aynı anda halkımızın 
hizmetine açıyoruz. 

İstanbul için yatırımlarımız elbette bun-
larla sınırlı kalmayacak. Çok önemli 
hastane yatırımlarımız ve mevcut hasta-
nelerimizin rehabilitasyon çalışmaları 
sürdürülüyor. Her alanda olduğu gibi 
sağlık alanında da her gün daha iyiye ve 
güzele yürüyoruz. Hedefimiz halkımızın 
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yüzünü sağlık alanında da güldürmektir. 
Bunu doktorlarımız başta olmak üzere 
bütün sağlık çalışanlarımızla birlikte ger-
çekleştireceğimize inanıyorum. 

Bugün açılışını yaptığımız hastanemiz, 
sağlık ocaklarımız ve hizmet birimlerimiz 
ülkemize, insanımıza hayırlı ve uğurlu 
olsun. Dolayısıyla Tıp Bayramı sağlık hiz-
meti veren bütün hekimlerimize, sağlık 
personelimize hayırlı olsun.
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Değerli konuklar... Yüksek Öğretim cami-
amızın değerli temsilcileri... Hepinizi en 
içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Bu önemli günde üniversite camiamızın 
seçkin temsilcileriyle bir arada olmanın 
gurur ve heyecanını yaşıyorum. Biliyor-
sunuz zaman hızla değişiyor ve dünya baş 
döndürücü bir hızla gelişiyor, değişiyor. 
Bilgi çağı, bir kültür olarak dünyanın her 
yerinde etkisini göstermeye başlamış bu-
lunuyor. Ülkemizi, dünyanın yakaladığı 

bu gelişme çizgisinden geride bırakama-
yız. Bu nedenle geleceğin teminatı olacak 
genç nesillerimizin daha iyi eğitilmele-
rine imkan sağlayacak, onları yarınlara 
hazırlayacak, donanımlarını arttıracak 
tedbirleri almamız kaçınılmaz bir gerekli-
lik haline gelmiştir. 

Sizler de tanık oluyorsunuz; her gün 
gençlerimizin zihinsel kapasiteleri, biraz 
daha zenginleşmekte, bilgi ve donanım 
ihtiyaçları artmaktadır. Yeni nesillerin bu 

Kadir Has Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi ve  

Rezan Has Müzesi Açılışı

İstanbul | 26 Mart 2005
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bilgi açlığını gidermek ve buna paralel 
olarak faaliyet gösteren eğitim kurumları-
mızı her açıdan medeni bir seviyeye ulaş-
tırmak için gayret göstermek zorundayız. 
Elbette bugün burada olduğu gibi, farklı 
ihtisas alanlarına yönelen, toplumsal bil-
gi ve kültür seviyesini yükseltmeye odak-
lanmış yeni eğitim kurumları açmaya da 
büyük ihtiyaç duymaktayız.

Nerede ihtiyaç varsa orada, neye ihtiyaç 
varsa ona uygun eğitim kurumları yük-
seltmeli ve insanımızı dünyanın yol aldığı 
yeni ufuklara taşıyacak adımları atmalı-
yız. Doğudur batıdır, küçüktür büyüktür 
demeden bütün üniversitelerimizde aynı 
eğitim kalitesi ve donanım zenginliği 
hedefini yakalamalıyız. Eğitim imkanla-
rının adaletli dağılımı, fırsat eşitliğinin 
sağlanması, yetenekleri ve eğilimleri esas 
alan bir eğitim anlayışının yerleşmesi 
konusunda eksiklerimiz olduğu açık bir 
gerçektir.

Sözü özüyle söylersek; Türkiye maale-
sef istisnai örnekler dışarıda tutarsak, 
üniversite eğitiminde henüz çağın ge-
reklerine tam olarak uyumlu, yeterli 
diyebileceğimiz bir seviyeye yaygın ola-
rak ulaşabilmiş değildir. Bu eksiklikleri 
gidermek ve üniversitelerimizi mevcut 
çizgilerinden daha yukarılara taşımak 
için gerekeni el birliği ile yapmalıyız. Ge-
rek Kadir Has Üniversitesi, gerek bugün 
açılışını yaptığımız güzel sanatlar fakül-
temiz ve Rezan Has Müzesi, Türkiye’yi 
sözünü ettiğimiz yeni ufuklara taşıyacak 
olan adımlara örnektir. Bu vesileyle başta 
Sayın Kadir Has olmak üzere bu güzel 

eserlerin vücuda gelmesinde emeği olan 
herkese takdirlerimi, teşekkürlerimi su-
nuyorum.

Değerli katılımcılar...

Türkiye’nin her alanda adımlarını gele-
ceğe yönelik olarak atması, demokrasi 
kültürünü geliştirmesi, bilimsel düşünce-
nin önündeki engelleri aşması gerekiyor. 
Bunun için çok zamanımız yok; ya bugün-
den itibaren Türkiye’yi ileriye taşıyacak 
değişim kültürünü benimseyeceğiz ya 
da elli yıldır tartıştığımız halde hiçbir 
yere varamadığımız konuları konuşmaya 
devam edeceğiz. Ben ilk seçeneğin gelece-
ğin güçlü ve müreffeh Türkiye’sine giden 
yegâne yol olduğuna inanıyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi kısır ve boş 
çekişmelerle gündem oluşturmaya devam 
edersek, bırakın ilerlemeyi yerimizde 
saymamız bile mümkün olmayacaktır. 
Birbirimizle uğraşarak bu ülkenin de, 
bu milletin de hızını kesmeye hiçbirimi-
zin hakkı yoktur. Hepimiz okuyacağız, 
düşüneceğiz, ilerleyeceğiz. Bilgi çağının 
önümüze serdiği zengin imkanlardan 
azami derecede yararlanacağız. Bilimsel 
ve düşünsel değeri olması kaydıyla farklı 
fikirlerden korkmayacağız. İnsanoğlunun 
çağlar boyunca edindiği tecrübeden ve 
milletimizin değerlerinden barışın hakim 
olduğu mutlu bir gelecek adına azami de-
recede besleneceğiz. Dünyaya bu büyük 
birikim, bu yetkin donanım ve yıkılmaz 
bir idealizmle bakacağız. Zaman zaman 
kaybettiğimiz özgüvenimizi yeniden ka-
zanacağız. Daima ileriye bakacağız, bizi 
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bir arada tutan değerlerimize sadakatle 
bağlı kalacağız ve değişmekten, gelişmek-
ten, öğrenmekten çekinmeyeceğiz. Ya 
bütün bu aşamalardan geçip yola devam 
edeceğiz ya da düşünsel olarak, demok-
ratik olarak, teknolojik olarak, ekonomik 
olarak gelişmiş ülkelerin kapılarını tıklat-
maya devam edeceğiz.

Hayır iki değil, tek bir seçeneğimiz var. 
Biz kalkınmış, özgür, güçlü ve aydınlık 
bir Türkiye hedefinin takipçisi olacağız. 
Aydınlığımız o kadar parlak olacak ki, sa-
dece bizi değil, çevremizi de, hatta bütün 
insanlığı da aydınlatacak.

Değerli arkadaşlar...

Üniversitelerimiz, bilimsel seviyesiyle 
olduğu kadar, çoğulcu yapısı, farklı fikir-
lere açık paylaşımcı ortamı ve evrensel 
demokratik değerlere bağlılığı ile de 
toplumumuza önemli katkılar sağlaya-
caktır, sağlamalıdır. Takdir edersiniz ki, 
dünyada üniversiteler nasıl özgür düşün-
cenin taşıyıcısı olan kurumlar olmuşsa, 
Türkiye’de de üniversitelerin özgürlük-
lerin en yaygın biçimiyle yaşatılmasında 
öncü bir role sahip olması gerekir.

Bu bakımdan demokrasi kültürümüzün 
gelişmesi, haklar ve özgürlükler pers-
pektifinin yerleşmesi açısından toplum 
olarak üniversitelerimizden büyük bek-
lentilerimiz vardır. Türkiye yıllar yılı 
demokrasiyi zamana ve şartlara göre tarif 
etmenin sıkıntılarını yaşamıştır. Oysa 
demokrasinin, özgürlükleri içermeyen, 
özgürlüklere demokrasinin ruhunda ol-

mayan tahditler getiren bir tarifi yoktur, 
olmamalıdır. Fikirlerden, inanışlardan, 
kültürel bütünlüğümüzü tamamlayan de-
ğer ve renklerden korkmayacağız. Bunlar 
bizim zenginliklerimizdir.

Nasıl devlet hizmet verirken vatandaşları 
arasında bir fark gözetmemek durumun-
daysa, eğitim gibi çok yüce bir hizmetin 
verildiği eğitim kurumlarımız da toplu-
mun bütün bireylerini aynı sevgi ve anla-
yışla kucaklamak durumundadır. Benim 
böyle müstesna bir törende sizlerden dile-
ğim; Türkiye’nin tek bir ferdini bile dışa-
rıda bırakmayan bir medeniyet perspekti-
fini bu kurumlarda tesis etmenin gayreti 
içinde olunuz. Özellikle de adında güzel 
kelimesini barındıran, güzellikler üret-
mek, güzellikleri korumak ve yaşatmak 
için kurulmuş böyle bir eğitim ocağından 
büyük Türkiye idealimize renkler, ışıklar, 
açılımlar taşımasını bekliyoruz. 

Bu vesileyle bu müstesna eserleri ortaya 
koyanlara bir kere daha teşekkür ediyor, 
Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyor, ba-
şarılar diliyorum. Hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.
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Değerli katılımcılar… denizcilik sektörü-
nün ve basınımızın değerli temsilcileri… 
sevgili Pendikliler… 

Türkiye bütün kaynaklarını, bütün im-
kanlarını seferber ederek medeniyet yol-
culunda hız kazanarak emin bir limana 
doğru yol almaktadır. Allah’ın izniyle, ülke 
olarak, millet olarak varacağımız limanda 
bütün vatandaşlarımız emniyet içinde ola-
caklardır. Bütün arzumuz Türkiye’nin sağ 

salim hedeflediği limana kavuşmasıdır. Bu 
limanlardan kalkan gemiler Türkiye’nin 
ufkunu açacak, medeniyet yolculuğunu 
kolaylaştıracaktır. 

Hükümetimiz, huzur içinde, barış içinde, 
büyüme azmiyle, kalkınma aşkıyla hedef-
lediği emin limana varabilmemiz için elin-
den geleni yapmaktadır. Özel sektörümüz 
de güven ve istikrar içinde bu yolculukta 
öncü bir rol almaktadır. İşte bu liman da 

UN Ro-Ro Pendik Limanı  
Açılış Töreni

İstanbul | 29 Nisan 2005
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bu öncü rolün eseridir. Bu hıza katkı sağla-
yan herkese ve sizlere teşekkür ediyorum.

Hükümet olarak iş başına geldiğimizde 
Türkiye’nin bugüne kadar kullanılmamış 
büyük kaynakları ve geniş imkanları oldu-
ğunu söyledik. Kullanılmamış kaynakları 
harekete geçirerek, özel sektörün dina-
mizmini arkamıza alarak kısa zamanda 
çok büyük mesafeler aldık. Türkiye’nin 
tıkanan bütün yollarını karada, havada ve 
denizlerde açarak büyümenin, kalkınma-
nın yolunu açtık. 

Özel sektörün yıllarca hükümetlerden 
istediği bir tek şey vardı. Hükümetlerimiz 
heyecanını taşısın, sevincimize ortak ol-
sun, önümüzdeki engelleri bertaraf etsin. 
Hükümet olarak bizim yaptığımız şey 
budur. Biz Türkiye’nin önünü açtık. Daha 
da açacağız. Türkiye, kendisiyle ticaret 
yapmak isteyen herkes için güvenilir emin 
bir limandır. 

Değerli dostlarım… 

Küreselleşmeyi, dünya devletlerinin birbi-
rine yakınlaşmasını, bütün ekonomilerin 
iç içe geçerek birbiriyle ilişkilenmesini 
sağlayan iki temel unsur çağımızda ulaşım 
ve iletişimdir. Esasen medeniyetin gelişme 
seyri de ulaşımla ve daha çok da deniz yol-
larıyla sağlanmıştır. Dünyada hızla gelişen 
teknolojilere paralel olarak günümüzde 
deniz ve denizcilik, yük ve yolcu taşıma-
cılığı başta olmak üzere, gemi inşa sanayi, 
liman hizmetleri, deniz turizmi ile canlı 
ve cansız doğal kaynakların üretimi gibi 
yönleriyle başlı başına bir endüstri alanı 

olduğu kadar aynı zamanda da bir ticaret 
ve hizmet dalıdır.

Değerli dostlarım…

Dünya ticaretinin yaklaşık % 80’ni ülke-
mizin ithalat ve ihracat taşımalarının ise 
yaklaşık % 90’lık bölümü deniz yoluyla 
yapılmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili 
olmasına rağmen ülkemizde ulaşım hala 
ağırlıklı olarak karayoluyla yapılmakta 
olup, deniz ulaşımına ise gerekli ilgi göste-
rilmemiştir. Teknolojinin ileri boyutlarda 
olduğu bir dönemde otomotiv sektöründe 
ön sıralarda yer almamıza rağmen “neden 
dünyadaki denizcilik sektöründe hakketti-
ğimiz yeri alamadık?” sorusunu kendimi-
ze sormak zorundayız.

Türkiye, konumu itibariyle üç kıtanın 
kesiştiği önemli suyollarının odak nokta-
sında bulunmaktadır. Ülkemiz limanları 
konumlarının getirdiği bu önemli avanta-
jı; ölçek ekonomisine uyulmaması, yanlış 
işletme politikaları, yüksek liman hizmet 
tarifeleri nedeniyle kullanamamış ve bu-
nun neticesinde bir transit merkezi olma 
özeliğini yitirmiştir. Bu itibarla hükümeti-
miz denizcilik sektörüne büyük önem ver-
miş 2003 yılından başlayarak devrim nite-
liğinde olan birçok yeniliğe imza atmıştır. 

Öncelikle, Türk limanları arasında çalışan 
yük ve yolcu taşıyan gemilere, hizmet 
gemilerine, balıkçı gemilerine ve ticari 
yatlara 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren 
Özel tüketim vergisi sıfırlanmış yakıt veril-
mesine başlanmış, bu kapsamda 240.000 
ton yakıt kullanılarak sektöre 190 trilyon 
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TL’lik ÖTV muafiyeti sağlanmıştır. Ayrıca 
yolcu taşımacılığında yapılan indirimlerle 
vatandaştan 93 trilyon TL tahsil edilmeye-
rek bütçelerine katkı sağlanmıştır.

Hükümetimiz liman ücret tarifelerinde 
yaklaşık % 50, fener ve tahlisiye ücretlerin-
de % 30, kabotaj hattında çalışan gemiler 
ile yolcu gemilerinden alınan sağlık rüsu-
munda ise % 50 oranında indirim yaparak 
limanlarımıza gelen gemi, yolcu ve yükte 
yaklaşık % 35 oranında artış sağlamıştır. 
İthal edilen gemilerde tonaj sınırı kaldı-
rılmış ve bunların Türk Uluslararası Gemi 
Sicili’ne kaydındaki 12000 DWT’lik tonaj 
sınırı 3000 DWT’ne indirilerek filomuzun 
gençleştirilmesi ve güçlenmesi amaç-
lanmıştır. Kara Listede bulunan ülkemiz 
gemilerinin Avrupa limanlarında tutulma 
oranları, yaptığımız çalışmalarla önemli 
oranda düşürülmüştür. Yoğunlaştırılmış 
çalışmalarımızın hedefi Türk bayraklı ge-
milerin Ak Listeye geçmesini sağlamaktır. 
“Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetle-
ri” sistemi 1 Ocak 2004 tarihi itibari ile 
hizmete girmiş olup, Türk Boğazlarında 
bilgilendirme, seyir yardımı ve trafik or-
ganizasyonu hizmetleri ile uluslararası 
standartlar yakalanmış ve Türk boğazla-
rında ki kaza riski ve beklemeler en aza 
indirilmiştir. 

Hükümetimiz sektörün önünü tıkayan 
birçok mevzuatta gerekli güncelleştirme 
çalışmalarını tamamlanmış olup, 2005 yı-
lında da bu çalışmalara devam edilecektir. 
Türk Ticaret Kanununda yapılan değişik-
likle, “Denizcilik ihtisas Mahkemeleri”nin 
kurulması kabul edilmiş, denizcilik şir-

ketleri hisselerinin halka açılabilmesi gibi 
birçok kolaylıklar sağlanmıştır. Yapılan bu 
düzenlemelerle yabancı finans kuruluşla-
rının Türk bayraklı gemilere kredi vermesi 
imkanı getirilerek, denizcilik sektörünün 
ve deniz ticaret filomuzun daha da güçlen-
mesinin yolu açılmıştır.

Değerli katılımcılar…

Altyapı yatırım maliyeti düşük, kaza riski 
en az ve ticari getirisi en yüksek sektörler-
den biri olan deniz yolu taşımacılığı içeri-
sindeki önemli konumu itibari ile Ro-Ro 
filomuzun ve bunun ayrılmaz parçası olan 
limanlarımızın bugün itibariyle gelmiş ol-
duğu nokta ülkemiz adına gurur vericidir. 
Ro-Ro filomuza katılan yeni gemiler ve 
açmakta olduğumuz bu limanımız hükü-
metimizin ülkemiz denizciliğine verdiği 
önemin göstergelerinden biridir. 

Avrupa Ro-Ro taşımacılığındaki öncü ye-
rimizin dünya sıralaması için de geçerli ol-
ması açısından her türlü desteğimizin de-
vam edeceği müjdesini verirken, sizlerin 
bu konudaki gayretinizin devam edeceğini 
umuyor, açılışını yapmakta olduğumuz li-
man tesisimizin denizciliğimize ve ülkemi-
ze hayırlı olmasını diliyor, denizcilerimiz 
ve sektörün tüm çalışanlarına selam ve 
sevgilerimi sunuyorum.
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Değerli dostlar…

Teori ile pratik arasındaki farkı biz evdeki 
hesabın her zaman çarşıya uymadığı şek-
linde ifade ederiz. Ama yine de, halimize 
bir bakar kendimizce gelecekten yana 
planlar yapar, hayaller kurarız. Elbette ka-
der de var, takdir de... Ama yine de yeterin-

ce akil insan, planını sağlam yapar, pratik 
ile teori arasındaki mesafeyi daraltmaya 
çalışır. 

Bireysel hayatımızda olduğu gibi toplum-
sal hayatta da ufkun ötesini hayal edeme-
yenler, geleceği riskleriyle imkanlarıyla 
göremeyenler kaptan olamazlar. Şimdi 

“2023’te Bizi Nasıl Bir Dünya 
Bekliyor?” Yuvarlak Masa 

Toplantısı Açılış Konuşması

İstanbul | 05 Mayıs 2005
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Cumhuriyetimizin 100. doğum günü ola-
cak yıla bakıyorum: 2023, tam 18 sene 
sonra. Bugün emekli olanlar yaşlılığın 
doruğunda. Bugün ilk gençliklerinin ilk-
baharını yaşayanlar emekliliğin eşiğinde. 
Okuldaki gençler iş hayatında. Bugünün 
bebekleri de üniversite koridorlarında. 

Geleceği tümüyle dizayn edemeyiz ama, 
tasavvur edebilir, hazırlıklarımızı gelece-
ğe göre yapabiliriz. Bakın, ne Amerika’da, 
ne de Avrupa’da 18 sene devletin zirvesi 
değişmeden durmaz. O halde biz kişilere, 
olaylara değil tarihin ana akışına baka-
cağız. Gelecek tasavvurumuzu da tarihin 
akış istikametine göre yapacağız. 

Değerli dostlar…

Geçen asrın ikinci yarısına damgasını 
vuran en çarpıcı gerçek herhalde “Soğuk 
Savaş”tır. Dünyayı iki kutba ayıran bu ko-
lektif çılgınlık birbirlerini defalarca yok 
edebilecek güçte bir nükleer silahlanma 
dengesi altında iki süper ülkeyi karşı kar-
şıya getirmişti. Askeri üstünlüğün motive 
ettiği bu yarışta o kadar ileri gidildi ki, bu 
yarıştan edinilen teknolojiler hem insanlı-
ğın bekasını tehdit eder hale geldi hem de 
dünya baştanbaşa bir gerilim alanı oldu. 
Havada, karada, denizde, su altında, uzay-
da insanı aylarca canlı tutup, düşmana 
karşı ölüm makinesi haline getirebilecek 
bilgi birikimleri çıktı ortaya. 

Soğuk savaş sonrası bu teknolojiler bizi bu 
günlere fazla bir çaba gerektirmeden taşı-
dı. Yeni teknoloji ve teçhizat geliştirmek 
yerine, eldeki birikimler değişen ihtiyaçlar 

önünde yeni ve daha üstün sistemler ola-
rak yeni baştan düzenlendi. Bilgi üretimi 
amaç ve istikamet değiştirdi. Bu amaçla 
teknolojik gelişimde ağırlık bilişim tek-
nolojilerini ve sistem alanına kaydı. Böyle 
oluca da ittifaklar içinde dayanışmaları ge-
liştirmek üzere yeni düzenlemeler yapıldı.

İki süper gücün dünya satranç tahtasında 
sürdürdüğü oyun, uzay ve dünyada köşe 
kapmacalarla devam ede dursun… Za-
manla 2. Dünya Savaşı’nın yenik bıraktığı 
Japonya ayağa kalktı, Almanya ile birlikte 
dünya ekonomisinde en önlere geldiler. 
Sovyet tehdidine karşı milliyetçi akımlar 
desteklendi. Batı Blokunda Atlantik aşırı 
unsurlar ayrıştı; Avrupa Kömür ve Çelik 
Birliği giderek AET, oradan AT ve AB olu-
verdi. Sovyetler Birliğinin kimsenin burnu 
kanamadan çözülüvermesi, yumuşayan 
bir dünya iklimine dönüşünce, çelişen di-
namiklerin yön verdiği bir dünya siyaseti 
doğdu. Son çeyrek asrın sihirli kavramları 
“küreselleşme, sanayi toplumundan bilgi 
toplumuna dönüşüm” oldu. 

Ama çelişkiler de derinleşerek sürdü 
durdu. Bir yandan küreselleşen dünyada 
paranın ne sadakati ne de milliyeti kaldı. 
Öte yanda kıtasallaşan Avrupa, uluslar 
ötesi şirketleri ortaya çıkarttı. Buna karşı 
Sovyetlerin bıraktığı boşlukta milliyetçi 
dinamikler ön plana çıktı. Orta Asya, şim-
di AB üyesi olan Baltık ve Orta Avrupa 
Cumhuriyetleri… Çin Halk Cumhuriyeti, 
dünya sahnesine emin ve ağır adımlarla 
yürürken ekonomide serbestleşme ve özel-
leştirme rüzgarları sertleşti…
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11 Eylül’le birlikte yeni bir durum ortaya 
çıktı. Önceleri birlikte hareket edebilen 
batılı ülkeler Afganistan’a müdahalede 
görece bir birlik tablosu sergilerken daha 
sonra ayrışan çizgiler başka kriz alanların-
da farklılaşmaya başladı. Asimetrik tehdit, 
terörizme ve buna karşı korunma içgü-
düsü, dünya siyaseti kadar evindeki, işin-
deki sade insanları dahi tesiri altına aldı. 
Fırlayan petrol fiyatları bir taraftan çevre 
bilincini tetiklerken, öte yandan alterna-
tif enerji kaynaklarını yeniden gündeme 
getirdi… Tabii bir de mevcut ve muhtemel 
enerji alanlarıyla, bunları tüketim mer-
kezlerine taşıma yollarının kontrolü de 
gündeme geldi. 

Değerli dostlar…

Gelecek çeyrek asırda Avrupa köklü tarihi, 
oturmuş geleneği ve değerleriyle, muhte-
mel birçok kutuplu dünya dengesinin ana 
aktörlerinden biri olacak. Ama ne önün-
den koşturduğu kalabalık Asya toplumları, 
ne arkasından koşturduğu ABD önünde 
sayısal üstünlüğü, mevcut kurgu ile yaka-
laması pek de mümkün görünmüyor. 

Nitekim Avrupa kıtası küçük ve yaşlı, 
enerji kaynakları çok sınırlı ama müreffeh. 
Ekonomisi zengin ve güçlü, ama iç pazarı 
küçük. Avrupa, dış dünyada rekabet gücü-
nü yakalamakta zorlanıyor: Çünkü, karşı-
sında düşük maliyetlerle üreten fakir bir 
dünya devi ile, teknolojide yarışmakta zor-
landığı zengin bir dev var. Artık son çeyrek 
yüzyılın başta bilişim olmak üzere yeniliğe 
dayalı ileri teknoloji kazanımlarını iddi-
alı bir 7. Çerçeve Programı ile, 2013’den 

sonraki kıtasal endüstriyel entegrasyona 
hazırlanıyor.

İnancım odur ki ,  15-20 sene sonra , 
Avrupa’nın yükselişi önündeki doğal iç 
Pazar büyüklüğü meselesini Türkiye ile 
çözer. Bizim bugünkü ulusal stratejimiz 
de buraya dayanıyor. Gücümüz; tarihi ve 
kültürel mirasımızın zenginliği, geleceğe 
dönük muazzam dinamizmimiz, sağlam 
milli değerlerimiz, genç ve yetişmiş in-
san gücümüz, güçlü devlet yapımızla, 
medeniyet sentezimizle bulunduğumuz 
coğrafyadaki merkezi konumumuz. Zaafı-
mız; geçen yüzyılın ikinci yarısından beri 
ertelenen, sosyal, ekonomik ve yönetsel re-
formlarımız… İçerde ve dışarıda değişime, 
direnç gösteren unsurların varlığı ise ge-
lişmiş gelişmemiş dünyanın her ülkesinde 
olduğu gibi bizim de handikaplarımız. Bu 
zorlukları aşıyoruz ve ülkemiz her anlam-
da bir cazibe merkezi oluyor. 

Değerli dostlar…

Bazen makro ekonometrik göstergelere ba-
karız. Bir ülkede kişi başına milli gelir 10-
20 senede nereden nereye gelmiş. Nüfus, 
gayri safi milli hasıla, sanayi, tarım, enerji, 
hizmet... Daha da açabilirsiniz. Eğitim, 
sağlık, ulaştırma, inşaat, ithalat, ihracat, 
finans... Nereden nereye gelmiş. Bugün 
bizim göstergelerimizi 10 yıl önce yakala-
yanlar şimdi nerede? Biz 10 yıl sonra ora-
da mı olacağız? Bu egzersiz iyidir ama, her 
zaman sağlıklı sonuçlar vermez. 

Ülkelerin gücü, büyümesi, önemi, nüfuzu 
her zaman sayısal verilerle, grafiklerle, is-
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tatistiklerle ölçülemez. Ayrıca, on yıl sonra 
fabrikalarımız bugün birilerinin ürettiğini 
aynı teknoloji ile üretecek olsa bu ilerleme 
sayılabilir mi? Onbeş-yirmi yıl sonra belki 
bugün sanayi ve hizmet sektörümüzde 
kullanılan teknolojilerle çalışan ve dünya-
da rekabetçi tek bir fabrika kalmayacak! 
O halde okullarımızda ve laboratuarları-
mızda ilim ve fennin bu zaman diliminde 
geleceği atmosferi tasavvur edip, risk alıp, 
koyacağımız hedeflere yönelmeliyiz. 

Bizim koyduğumuz hedef içerde Bilgi 
Toplumuna dönüşmektir. Şunu yüksek 
sesle kabul etmeliyiz ki, kamu kurum ve 
kuruluşları bu dönüşümde ne yazık ki iş ha-
yatımızın, toplumsal dönüşümün gerisine 
düşmüş, değişimin hızına yetişememiştir. 
Yaşadığımız dünyanın hangi alanlarda hak-
sız rekabete yol açtığını dikkatle izliyor, ge-
lecek zamanlara göre hazırlanıyoruz. Kamu 
yönetimi reformu ve kamuda bilgisayarlaş-
ma ile biz e-Dönüşümü başarırız. 

Bu arada, dijital uçurum tehlikesini aş-
mak için ise, ciddi bir eğitim seferberliği 
yapıyoruz. Türkiye bunun için çok özel bir 
ülke, nüfusumuz çok genç; neredeyse üçte 
biri okullarda. Biz, yeniliğe ve değişime 
açık bir toplumuz. Fevkalade hareketli bir 
göç tarihimiz var. Bu ulusal dinamizmi ve 
klasik kalıplara dayalı sanayimizi yeniliğe 
dayalı bir akıllı sanayiye çevirmek gibi 
bir ihtirasımız var. Gelecek on yıllarda, 
Türkiye’ye Batı dünyası içerisinde yerini 
aldıracak siyaset, güvenlik, sosyoloji, tek-
noloji ve ekonomi de bu hedefin gerektir-
diği kriterlerle uyumlaşacak. Bu dinamik 
süreç bin yıllık bir tarihin sonucudur. 

Geleceğin Türkiye’sinin geçtiğimiz asır-
dakinden elbette büyük farkları olacak. 
Kendi medeniyet zeminini koruyarak, 
yeni sentezlerle yozlaştırmadan güçlü ve 
kişilikli yeni bir Türkiye! Binlerce yıllık 
kökenleriyle, medeniyet ve devlet gelene-
ğiyle, Osmanlı sentezine sadık ülküsü ile, 
Cumhuriyetimizin kazanımlarıyla tutarlı 
batılı küresel bir gücüz. Bulunduğumuz 
yere ve hedeflerimize bakıp sakın 20 sene 
sonra “Planımız böyle değildi” demeyelim. 
Çünkü, sözün başında ifade ettiğimiz gibi, 
akil isen gelecek için sağlam plan yapar he-
deflerine kararlılıkla ve tavizsiz yürürsün.

Bu anlayışla şimdi sözü, değerli konuşma-
cılara bırakıyorum. Bakalım bu gelecek 
resminde, konuklarımız bizi bekleyen 
dünyayı ve bu dünyada Türkiye’nin, yerini 
ve önemini nerelerde görüyor?
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Güzelim İstanbul’un bu bahar sabahında 
geleceğe ışık tutmak üzere dünyanın her 
bir köşesinden bizlerle birlikte düşünmeye 
gelen tüm dostları saygıyla selamlıyorum.

Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. 
Vaclav Klaus ve seçkin konuklar, değerli 
misafirlerimiz, değerli dostlar, hoş geldi-
niz, sefalar getirdiniz. Sevgili Başkan Sn. 
Canevi, bizlere bu platformdan bir ufuk 

turu yapma fırsatını verdiniz. Teşekkür 
ediyorum.

Şimdi, sınırlı bir zaman içinde belki doğ-
rudan akıllara, ama biraz da gönüllere 
yönelik olarak, dünyada ve tarihte hızlı 
bir gezinti yapacağız. Bugüne nerelerden 
geldik... Dünya nerede... Yarın nerelerde 
olacağız soruları üzerinde bir fikri egzersiz 
yapalım istiyorum. Tarih öncesi çağlarda 

Forum İstanbul 2005  
Açılış Töreni

İstanbul | 05 Mayıs 2005
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ömrünü taşları yontarak geçiren insanoğ-
lunun gayret ve uğraşı, bugün saniyeler 
içinde televizyon, dakikalar içinde araba, 
haftalar içinde uçak, aylar içinde elektrik 
santralı yapan sanayicilerin gözünde çok 
yavaş bir seyir olarak görünebilir. 

Ama emin olunuz, birkaç on yıl sonra bu-
günkü klasik imalat sektörümüzün emek 
yoğun çabaları da, yarının işadamlarının 
gözüne bize olduğundan daha farklı görü-
necektir. Nitekim yarının dünyası üzerine 
kafa yoran bilim ve sanat insanları daha 
şimdiden bugünkü araçların eskimekte 
olduğunu biliyorlar. İlk çağlardan bugüne 
insanın medeniyet serüveni arayışlarla, 
keşiflerle bir dengeye kavuşmuştur; ama 
bu denge nihai denge değildir. Bu denge-
de insanoğlu, ilk çağlarda olduğu gibi bu-
gün de, manevi dünyasıyla çevresindeki 
maddi dünyayı kucaklayan sentezi kura-
bilmek için arayışını sürdürmektedir. 

İster Uzak Asya din kültürüne bakınız, 
ister Mezopotamya uygarlıklarına… İster 
Ortadoğu’dan dünyaya yayılan İbrahimî/
semavî dinlerin kaynaklık ettiği kültür 
ve uygarlıklara bakınız, isterseniz Helen 
ve Roma’nın üzerine gelen Hıristiyanlığa 
bakınız, ister İslam’ın dünya tasavvuruna 
bakınız göreceksiniz ki, insanın hakikat 
arayışı ve hakikat ihtiyacı hep aynıdır.

Değerli dostlar…

Uygarlık tarihinin önemli olaylarından 
biri olan Sanayi Devrimi, ekonomiyi ve 
sosyal dokuyu yıkıp yeniden örmüştür. 
Toplumları şekillendiren ekonomik ve 

sosyal yapılar, sanayi devriminden sonra 
teknolojinin baskısıyla değişmeye, dö-
nüşmeye başlamıştır. 20. yüzyılın ikinci 
yarısında, Sanayi Devrimi’nin doru-
ğundaki ülkelerde bile zenginliğin tüm 
imkanlarına rağmen insanlar aradığı 
hakikati, iç mutluluğu elde edememiştir. 

Bir yandan yerleşik kadim değerler 
erozyona uğrayıp, bireyler ve toplumlar 
kendi dinamikleri üzerinde ayakta dura-
maz hale gelirken, bir yandan zenginlik 
bir temel tutkuya dönüşmüştür. Yeni 
medeniyet anlayışının insan merkezli 
bir gelişme ortaya koyması beklenirken; 
rekabetler ve ihtiraslar insanlığa ağır 
bedeller ödeterek arzu edilenin tam tersi 
bir tablo ortaya çıkarmıştır. Küreselleş-
me ise, hızla yükselen her akım olarak, 
insan ve insanı yücelten asli değerleri 
göz ardı etmiştir. Küreselleşen dünya 
yeniden kutuplarla, farklılıklarla tanım-
lanmıştır. Fakir ve varlıklı ülkeler arasın-
daki uçurum bir kez daha kalın çizgilerle 
açılmıştır. 

İnsanlığın bugünkü hali ne yazık ki, 
varlık içinde yokluk çekme halidir. Yani 
adalet terazisinin bozulduğu bir dün-
yada varlık ve zenginlik de insanı yok-
sulluğu haline gelmiştir. Daha kötüsü 
ekonomisi giderek zayıf layan ülkelerin 
insani ve kültürel birikimleri, teknoloji 
yarışında önde giden zengin ülkelerin 
birikimlerinin gerisindeymiş, onlardan 
daha değersizmiş gibi bir saplantı dünya-
ya yayılmıştır. Korkarım global terörizmi 
besleyen unsurlardan biri de bu çelişki, 
bu uçurumdur!
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Değerli konuklar…

Sanayi devrimi; bir rekabet çarpanı olarak 
sarıldığı teknolojiyi zamanla yenilikçiliğe 
dönüştürünce, bilgi doğrudan bir üretim 
girdisi haline gelmiştir. Bu şekilde sanayi 
toplumu da, çok daha cazip, çok daha paha-
lı nimetlere sahip olan “bilgi toplumu”na 
dönüşmüştür. Bilgi Çağını başlatan ülke-
lerde görüyoruz ki, aslında artık bireyi ve 
toplumu büsbütün teknolojinin kendisi 
yönlendiriyor. Artık Bilgi Devrimini başar-
mış toplumların dünyadaki öncülerinin; 
işçilik, enerji ve malzeme gibi klasik gir-
dilerin maliyetini aşağı çekerek rekabeti 
sürdürmeleri mümkün değildir. 

Bu ülkeler, tarım ve sanayiden ziyade, bil-
giye dayalı hizmet sektörüne kayıyorlar. 
Gelecekte, dünya liderliğine oynayacak 
ülkelerde ekonomi yeniliklerden beslene-
cektir. İkinci lig ise, dünün sanayi düzeni-
ni kozmetik iyileştirmelerle sürdürmeye 
çalışanların olacaktır. Buna karşılık ne 
yazık ki üçüncü lig, doğal kaynaklarını ve 
insanlarını üstteki liglere hammadde gibi 
satanların ligi olacaktır. 

Bu tablo elbette adaletli değildir ve zaman 
içinde çok daha adaletli, çok daha duyarlı 
bir ekonomik tablonun ortaya çıkması için 
her birimize düşen büyük görevler vardır. 
Ancak bugün her toplumun bu zorunlu 
kavşakta yollardan birini seçmek gibi bir 
mecburiyeti olduğunu da yadsıyamayız.

Değerli konuklar… değerli dostlar… 

İnanıyoruz ki, AB bu bilince çoktan gel-
miştir ve çerçeve programlarıyla üyeleri-

ni müştereken geleceğe hazırlamaktadır. 
Bakınız 7. Çerçeve Programı’nda 2007 ile 
2013 yılları arasına 73 milyar euro ayrıl-
mıştır. Bu rakam, Türkiye’mizin de katıl-
dığı 6. Çerçeve Programı’nın dört katın-
dan daha fazladır. 7. Çerçeve Programı’na 
da girmeliyiz!  Çünkü inanıyoruz ki 
AB’nin eski ve yeni üyeleri arasındaki 
ekonomik ve teknolojik uçurumların aşıl-
ması için, gelecek yıllarda birlikte Ar-Ge 
yapmaları gerekiyor. 

AB üyesi ülkelerin sanayileri ancak böyle 
bir ortak çabanın meyveleri ile beslene-
rek birbirlerine entegre olabilirler. Amaç: 
İşbirliği ve yetkinlik gibi sihirli kavram-
lardır. Sürdürülebilir gelişme ve çevre ko-
ruması... KOBİ etkinlikleri... Dışa açılım... 
Ulusal ve özel yatırımlara kaynak hazır-
lama… Kısaca ortak girişimlere zemin 
oluşturma… AB’nin yeni ve eski üyeleri 
arasındaki mesafe ne olursa olsun, gele-
cek için ortak bir kimlik ve perspektifin 
geliştirilmesi zorunludur. Ortak evrensel 
değerlerlerle birlikte, üyelerin öz kimlik 
ve tercihleriyle birlikte zenginleşen ve 
birbirini tamamlayan bir sosyo-ekonomik 
dokuya ihtiyaç vardır. 

Avrupa Birliği’nin küresel bir güç ola-
bilmesi, farklı imkanları, kaynakları, po-
tansiyelleri bünyesine katmasıyla müm-
kündür. Kıta ölçeğindeki bu işbirliği, 
ortak bir kadere doğru akmayı mümkün 
kılacaktır. Dolayısıyla Ar-Ge’lerini bugün 
birlikte yapmayanlar, teknolojik gelişme-
lerin zorunlu kıldığı dayanışmayı bugün 
göstermeyenler, yarın bu treni kaçırmış 
olacaklardır. 
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Değerli dostlar… 

Gelelim Türkiye’ye… Türkiye, hem batı 
dünyasının en doğudaki üyesi ve hem de 
doğunun en batıdaki üyesidir. Bu perspek-
tiften bakarak, Türkiye’yi tarihi ve coğrafi 
konumuyla, medeniyet birikimiyle, kültü-
rel çeşitliliğiyle değerlendirmek zorunda-
yız. Biz, asırlardan beri medeniyetin ana-
yurdu, beşiği olan bu coğrafyaya ayağımızı 
basarak doğuyla, batıyla, kuzeyle, güneyle 
temas ediyoruz. 

Sadece insanımız, toplumumuz, ekono-
mik, sosyal ve siyasal hayatımız değil, 
Türkiye’nin coğrafyasını bir baştan bir 
başa süsleyen uygarlık eserleri de bizi 
medeniyetle yoğurmuştur. Bilindiği üze-
re hedefini “muasır medeniyet” olarak 
belirleyen Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun çekirdeği üzerinde ku-
rulmuştur. Biz bu merkezi ülkede sadece 
bugün değil, tarihin en zor zamanlarında 
bile muazzam terkipler kurduk. 

Unutulmasın ki, dünyanın her zamankin-
den daha çok birbirine yaklaştığı günü-
müzde, bütün toplumların başkalarının 
medeniyet birikimlerine ihtiyacı vardır. 
Bu cümleden olarak, Avrupa Birliği’ni 
önce bütün üyelerinin birlikte gelişeceği, 
birbirlerinin birikimlerinden yararlanaca-
ğı bir medeniyet zemini olarak görüyoruz. 

Değerli konuklar…

Genç Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı’dan 
devraldığı tarıma dayalı ekonomi düze-
nini, sanayi ağırlıklı hale getirmek istedi. 

Bunun için bir ölçüde kuzey komşusu 
SSCB’den de esinlenerek Kamu İktisadi 
Teşekküllerini kurdu. İkinci Dünya Savaşı 
öncesi dünya fotoğrafına bakılırsa, bu tari-
hi gerçek çok daha anlaşılır hale gelecektir. 

Zamanla boy atan özel sektörümüz, güm-
rük duvarlarının arkasında, ithal ikamesi 
yaklaşımına uygun olarak rekabeti uzun 
yıllar sadece iç pazarda aradı. Zamanla 
orta gelişmişlikteki teknolojilerin besledi-
ği dış borçlanma ile kurulabilen bu sanayi 
düzeni verimliliğini kaybetti. İhracat yapa-
madığı için dış ödemeler dengesi bozulan 
Türkiye ekonomisi, 80’li yıllarda bu tıkan-
ma noktasını aşmak için liberalizasyon 
sürecine girdi ve yabancı sermaye ile or-
taklıklara hız verdi. Sanayileşme hamlesi 
ümitleri kentlere kaydırdı ve kırsal kesim-
den kentlere doğru hızlı bir göç başlattı. 

Ama biz, maalesef göçen nüfusu kentlerde 
bihakkın ağırlayamadık. Alt yapı gecikti. 
Çelimsiz ekonomi sık sık tıkandı. Tarihin 
akışı değiştirilemez, bütün bunları yaşadık 
ve bütün bunlardan bugünlerimize önemli 
tecrübeler aktardık. Türkiye bugün dün-
yada yıldızı parlayan ülkeler arasında yer 
alıyor. Demokrasimiz güçlendikçe dünya-
daki itibarımız artıyor. 

Sıkıntılı günler geçirdik ama, bugün fevka-
lade iyi bir yere geldik, güven ve istikrarın 
adresi olduk. Sanayimizin kullanım kapa-
siteleri % 80’lere dayandı. Büyüme tamam 
olmasına tamam, ama şimdi gelişmeyi sağ-
lamak zorundayız. Göreve geldiğimizde 
stratejimiz, önce ülke ekonomisini ayağa 
kaldırmaktı. Ülkemizin insan kalitesi ve 
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ekonomik potansiyeli yüksek... Türkiye 
dünyanın 18. büyük ekonomisi, milli 
gelirimizi iki yılda katladık. Milyonlarca 
KOBİ’miz var. 

Mevcut altyapımız bizi yakın geleceğe 
taşır. Ama daha sonraki yıllar için, farklı 
bir vizyon, tutarlı bir strateji ve buna bağlı 
olarak hummalı bir faaliyete ihtiyaç hisse-
diliyor. Bütün bunları moralimizi bozma-
dan, rehavete düşmeden yolumuza devam 
edelim diye söylüyorum. Kazanımların 
sağladığı zeminden 5, 10, 15 senelik ufuk-
lara bakıyoruz. 

İşte bilgi toplumuna geçiş ve e-Dönüşüm 
projemiz de burada devreye giriyor. Kamu, 
yurttaş ve iş dünyası üçgenin oluşturduğu 
mevcut dengede, mütevazı hamleler ile 
yapabileceğimiz aşamalar sınırlıdır. Oysa 
bizim yolumuz uzun ve zamanımız az. Eli-
mizi çabuk tutacağız. Cumhuriyetimizin 
yüzüncü yılında, milletimizi tarihine yakı-
şır bir yere taşımak için dev adımlar atmak 
durumundayız. 

Bunun için birey, toplum, yönetim, tekno-
loji, ekonomi, siyaset ve güvenlik kavram-
larıyla şekillenen çok yönlü, uzun soluklu 
bir sistem kurma gayreti içerisindeyiz. 
Gelecek 20 yılda, yeniliğe dayalı rekabeti 
yakalayan bir endüstriyel yapıya ihtiyacı-
mız var. Bu yıl bütçeye koyduğumuz 450 
trilyonluk Ar-Ge kaynağının sebebi budur! 
Ama tek başına bu da yeterli değil… Önü-
müzdeki dönemde vakit kaybetmeden Av-
rupa bilim teknoloji ve endüstri tabanıyla 
entegrasyon içine girmemiz gerekiyor. 

Bunun siyasi şartları var; AB’ye üyelik 
süreciyle ilgili zorlukları aşmak durumun-
dayız. AB Müzakere süreci bunun resmi 
sahnesi olacaktır. Daha çok sahneler de 
var! Önümüzdeki on yılda kimliğimizi, öz 
değerlerimizi kaybetmeden, AB’nin zaten 
bizim de benimsediğimiz evrensel değerle-
rinde buluşmayı hedefliyoruz. Bu konuda 
en büyük güvencemiz, Türk toplumunun 
büyük medeniyet değerlerine bağlılığı ve 
gelişme yolundaki büyük azim ve karar-
lılığıdır. Ülkem adına hepinizi saygıyla 
selamlıyor, katılımınız için şükranlarımı 
sunuyorum.
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Sevgili vatandaşlarım... Hepinize en sami-
mi duygularımla sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.

Bugün sizlerin hayatlarınıza çok önemli 
kolaylıklar getirecek, çok hayırlı bir hiz-
met adımını atmak üzere bir araya gelmiş 
bulunuyoruz. Göreve geldiğimiz günden 
beri şu noktanın üzerinden önemle duru-
yoruz: Bu ülkeyi kalkındırmaya şehirleri-
mizi kalkındırmakla, insanlarımızın hayat 
kalitesini arttırmakla başlayacağız.

Bizim için insan hayatı her şeyden önce 
gelir. Makroekonomik göstergelerdeki iyi-
leşmeyi mali disiplinden taviz vermeden 
tabana yaymak, gündelik hayata aksettir-
mek için eldeki imkanları sonuna kadar 
zorluyoruz. Allah’a şükürler olsun ekono-
mimiz artık kendi ayakları üstünde dura-
cak enerjiyi, dinamizmi, güven ve istikrarı 
kazanmıştır.

Hükümet olarak bir yandan bu kazanım-
ları kalıcı hale getirmek için ekonomik 

Altunizade Katlı Kavşak Açılışı

İstanbul | 29 Mayıs 2005
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yapımızda çağın gerektirdiği dönüşümü 
gerçekleştirmeye çalışıyor, bir yandan da 
insanımızın ihtiyaç ve sıkıntılarını gider-
menin arayışı içinde oluyoruz. Biz kendi-
mizi iki şeye karşı sorumlu hissediyoruz: 
Biri bu milletin mutluluğu, ikincisi de bu 
ülkenin geleceği...

Bunun için bugün çağdaş dünyada ülkeler 
vatandaşlarına hangi hizmetleri veriyor, 
onların hayatlarını hangi imkanlarla dona-
tıyorsa biz de vatandaşlarımıza aynı stan-
dartları sunmanın gayreti içindeyiz. Bu-
gün gerçekleştirdiğimiz bu hayırlı törenle 
İstanbul’un şehir içi ulaşım sorunlarına 
önemli rahatlama getireceğini umduğu-
muz bir hizmeti devreye sokuyoruz. Böy-
lece Türkiye’nin geleceğini imar ve inşa et-
mek üzere başlattığımız uzun yürüyüşe bir 
önemli adım daha, bir değerli halka daha 
ekliyoruz. İnşallah bugün devreye giren bu 
kavşak düzenlemesiyle İstanbullular, gele-
ceğin hayat standartlarına bir adım daha 
yaklaşmış olacaklardır.

Değerli vatandaşlarım...

Hep söylüyoruz; doğru kullanıldığında, 
suistimal edilmediğinde bu ülkenin kay-
nakları her türlü kalkınma hedefini ya-
kalayabilecek zenginliğe sahiptir. Bugün 
şehirlerimizin çehresini değiştirmeye baş-
layan bu hizmetlerle Türkiye’nin de çeh-
resi değişmeye, yüzü gülmeye başlamıştır. 
Üstelik ekonomik olarak en zor şartların 
hakim olduğu, kriz faturasının önümüze 
koyduğu ağır tabloya rağmen bu hizmetler 
devreye sokulabilmektedir. Çünkü biz bu 
milletin parasını bu milletin hizmetine 

kullanma hassasiyetine fazlasıyla sahip bir 
yönetim anlayışının bağlılarıyız.

Millete hizmetin sonu olmadığını da çok 
iyi biliyoruz. Bu ülkeyi seven herkes şu 
gerçeği kabul etmelidir: Türkiye’nin artık 
daha fazla kaybedecek zamanı da, kaynağı 
da kalmamıştır. Şundan emin olunuz ki, 
rotamızı kalkınma hedeflerimizden ayır-
madan yol almaya devam edersek, Türkiye 
çok kısa zamanda dünyanın en ileri ülkele-
rinden biri haline gelecektir.

Bakınız son iki, iki buçuk yılda dünya 
ekonomik çevrelerini hayrete düşüren bir 
performans yakalamış durumdayız. Hem 
rekor seviyede büyüme hızımızı koruyo-
ruz, hem de enflasyonu istikrarlı olarak 
düşürüyoruz. Bu dünya ekonomi kitapla-
rında örneğine çok zor rastlayabileceğiniz 
bir ekonomik başarıdır. İnşallah biz halis 
niyetlerle, memleket aşkıyla, adaletli kal-
kınma vizyonuyla bundan da iyisini başar-
manın gayreti içinde olacağız. Bu konuda 
kararlılığımızdan ve hassasiyetimizden 
asla taviz vermeyeceğiz.

Değerli İstanbullu hemşehrilerim...

Bugün burada açılışını yaptığımız bu 
kavşak, İstanbul’un şehir içi ulaşımını 
olumsuz şekilde etkileyen tıkanma nok-
talarından birini daha problem olmaktan 
çıkaracak niteliktedir. Bunları bir zincirin 
halkaları gibi düşününüz, böyle güzel 
projelerle her açılan tıkanma noktası 
İstanbul’un trafiğini biraz daha rahatlata-
caktır. Bu zincir tamamlandığında inşallah 
İstanbul’un bir ucundan diğerine trafik 
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akıcı biçimde ilerleyecek, İstanbulluların 
ulaşım eziyeti de sona erecektir.

Geçtiğimiz yıllarda bu yatırım zincirinin 
önemli halkaları hayata geçirildi, bugün 
de görüyorsunuz son derece kapsamlı 
bir master plan çerçevesinde İstanbul’un 
geleceğine damgasını vuracak hizmet hal-
kaları zincire eklenmeye devam ediliyor. 
Türkiye yakın gelecekte en ileri ülkeler 
arasında yerini alacaksa, önce İstanbul’u 
altyapısıyla, üstyapısıyla, şehircilik anla-
yışıyla dünyanın en çağdaş şehirlerinden 
biri haline getirmek durumundayız.

Çünkü her zaman söylüyorum, İstanbul bu 
ülkenin kalbidir. O kalpte çarpıntı durma-
dıkça, Türkiye’nin nabzı da normale dön-
mez. İşte bütün bu projelerle, yatırımlarla 
yapılmak istenen de budur: İstanbul’u her 
alanda tıkır tıkır işleyen bir düzene kavuş-
turmak... Bunu başarırsak, buna en çok 
sevinen insanlardan biri takdir edersiniz 
ki ben olacağım. İnşallah o güzel günle-
ri birlikte yaşayacağız. Bu güzel eserin 
İstanbul’a hayırlar getirmesini temenni 
ederek sözlerime son veriyor, hepinize sev-
giler, saygılar sunuyorum.
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Değerli davetliler... Hepinizi en içten sevgi 
ve saygılarımla selamlıyorum. Böylesine 
müstesna bir günde, otomotiv sanayii-
mizin öncü markalarından Mercedes-
Benz’in bu önemli yatırımının açılışında 
sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyu-
yorum.

Bu ülkenin Başbakanı olarak ve bir siya-
setçi olarak şunu açık kalplilikle ifade 
edeyim ki en mutlu olduğum zamanlar, 
bu ülkeye yeni değerler katacak olan, yeni 
üretim, yeni kazanç, dolayısıyla da yeni 
istihdam demek olan böyle tesislerin açı-

lışlarını yaptığımız zamanlardır. Çünkü 
biliyorum ki açılan her yeni fabrikayla, 
yapılan her yeni yatırımla, gerçekleştiri-
len her yeni üretimle bu ülke adım adım 
geleceğini inşa etmektedir. Daha bundan 
iki buçuk yıl önce karanlık bir girdapta 
dönüp durmakta olan Türkiye, şükürler 
olsun bugün tarihinin en dinamik, en 
enerjik, en güçlü kalkınma atılımların-
dan birini gerçekleştirme noktasına gel-
miştir. 

Her zaman söylüyorum; bu kadar kısa bir 
zaman içinde karanlıklardan aydınlıklara 

Mercedes- Benz Hoşdere Otobüs 
Üretim Tesisleri Açılış Töreni

İstanbul | 18 Haziran 2005
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çıkaran güç, bu ülkenin büyük potansiye-
li, bu milletin gelişme iradesi ve özel sek-
törümüzün bir memleket davası bilerek 
fedakarca ortaya koydukları gayretlerden 
müteşekkildir. Hükümet olarak göreve ilk 
geldiğimiz gün milletimizin önüne bazı 
ekonomik ve siyasi hedefler koyduk ve bu 
hedefler ulaşmak adına milletimize söz 
vererek kendimizi bağladık. 

Ne mutlu bize ki, bu ülkeyi kalkındırmak, 
geleceğimizi yeniden kazanmak için koy-
duğumuz hedef lerin tamamına milleti-
miz yediden yetmişe bütün kesimleriyle 
sahip çıktı ve bize büyük bir destek verdi. 
Türkiye bugün yeniden geleceğe umutla 
ve güvenle bakan bir ülke haline gelmiş-
se, bunda yatırımcımızın, sanayicimizin, 
üreticimizin ve elbette geniş çalışan ke-
simlerimizin payı büyüktür.

Değerli dostlar...

Düne kadar kendi içine kapanan, zamanı-
nı kısır çekişmelerle harcayan, üreteme-
yen, ürettiğini satamayan, sattığından bir 
şey kazanamayan bir ülke halindeydik; 
bakınız bugün ihracat rekorları kıran bir 
ülke haline geldik. TİM verilerine göre, 
Ocak-Mayıs dönemi ihracatımız bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22.5 
oranında artarak 29.4 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 2002 yılı sonunda 91.6 
milyar dolar olan dış ticaret hacmimiz, 
2004 sonu itibariyle 160 milyar doları 
aşmış bulunmaktadır ve gelişme devam 
etmektedir. İhracatımız iki yıl üst üste 
yüzde 30’un üzerinde artış göstermiş, 
2002 yılındaki 36.1 milyar dolar olan 

seviyesinden 2004 yılında 63.1 milyar 
dolara ulaşmıştır.

Bugün çok önemli bir tesisinin açılışını 
yaptığımız otomotiv sektörümüz de bu 
hızlı gelişme döneminin lokomotif sek-
törlerinden biri olmuş, bu alanda çok 
büyük bir aşama kat edilmiştir. Bakınız 
nerelerden nerelere geldik? Daha yakın 
bir zaman önce otomotiv sektörü derken, 
toplam büyüklüğü 250-300 milyon dolar-
lık bir sektörden söz ediyorduk. Aradan 
çok kısa bir zaman geçmesine rağmen 
bugün 11 milyar dolarlık otomotiv ihra-
catından söz ediyoruz. 

Bu gelişme tablosu çok önemli, gelecek 
adına da çok umut vadeden bir atılımı 
ortaya koymaktadır. İnşallah bu yıl bu 
sektörümüzün hedefi olan 15 milyar 
dolar barajını da hep birlikte çalışarak 
aşacağız. Bugüne kadar sizler de, bizler de 
ulaştığımız her hedefi daha büyük, daha 
ileri, daha anlamlı hedeflerle değiştirerek 
yolumuza devam ettik. Gerçekleştirdiği-
miz her aşamayı, bir sonraki aşamanın 
habercisi kabul ediyoruz. 

Mercedes-Benz kırk yıla yakın bir zaman-
dır bu ülkeye, otomotiv sektörümüze 
büyük hizmetlerde bulunmuş, öncülük 
etmiş, bu ülkeyle özdeşleşmiş bir marka 
kuruluştur. Bugün yaptığı yatırımlarla 
önümüzdeki dönemin otomotiv vizyo-
nuna katkıda bulunmaya devam ediyor, 
çıtanın daha yukarılara taşınmasına öna-
yak oluyor. Az önce sıraladığım ihracat 
rakamlarına önemli katkı sağlamış, bu 
ülkenin yollarında dolaşmakta olan sayı-
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sız aracın üreticisi olmuş ve Mayıs sonu 
itibariyle de toplam istihdamını 4000’lere 
taşımış bir sanayi devidir.

İnşallah bugün olduğu gibi nice açılış tö-
renlerini hep birlikte kutlayacağımız bir 
vizyona, bir gelişme stratejisine ve büyük 
hedeflere sahiptir. Bu yatırımı gerçekleş-
tiren, bu vizyonu ortaya koyan ve kırk yıla 
yakın bir zamandır otomotiv sanayimize 
çok değerli katkılarda bulunan Merce-
des- Benz’in bütün mensuplarına şük-
ranlarımı sunuyorum. Hoşdere Üretim 
Tesisleri’nin hayırlı olmasını diliyor, hepi-
nize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli kardeşlerim… 

İktidarımızın en önemli vurgusu “sosyal 
devlet” ilkesini tam anlamıyla hayata 
geçirmektir. Sosyal devlet, vatandaşın va-
tandaş olduğunu hissetmesidir. Kapısını 
çaldığı her devlet dairesinde karşısına çıka 
memurun, doktorun, başhekimin, hem-
şirenin, okul müdürünün, tapu müdürü-
nün severek, isteyerek, mutluluk duyarak 

vatandaşına hizmet etmesidir. Gerçek bir 
sosyal devlette kimse, ama hiç kimse “ben 
devletim, devletin gücünü kullanıyorum” 
deme cüretine sahip değildir. Bu yüzden 
en büyük arzumuzu gerçekleştiriyoruz. 

Türkiye’de adım adım herkes vatandaş 
olduğunu hissediyor. Özel sektöre toplum 
için, milletin vatandaşlığını hissetmesi 
için yatırım yapıyor, sadece bunun için 

Kartal Koşuyolu Kalp ve Eğitim 
Araştırma Hastanesi Açılış Töreni

İstanbul | 13 Ağustos 2005
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özel sektörün ekonomik, sosyal alanlara 
yatırım yapmasını istiyoruz. Özel sektör 
denince yakın zamana kadar gözünü dev-
lete, devletin imkanlarına dikmiş, risk 
paylaşmayan, hizmet üretmeyen, sadece 
devletim imkanlarından nemalanan bir 
anlayış hakim idi.

Parayla para kazanma devri bittiği içindir 
ki, şimdi, özel sektör gerçek anlamda re-
kabet piyasasına girerek hizmet üretiyor, 
kalite üretiyor. Bakınız, Türkiye’de devlet 
toplum ilişkilerinin en çok yara aldığı 
alanlardan biri sağlık sektörüdür. Ana-
yasada devletin sosyal devlet olduğunu 
yazmak bir şey ifade etmez, vatandaşınız 
hastane kapısına gittiği zaman devletin ne 
kadar sosyal devlet olduğunu hissedecek-
tir. İşte bunun için çalışıyoruz.

Bakınız özetle neler yaptık. Hükümetimi-
zin en önemli farklılığı bütün icraatlarının 
merkezine insanı yerleştirmiş olmasıdır. 
Göreve başladığımız ilk günden itibaren 
vakit kaybına tahammülü olmayan bir 
yaklaşımla, problemlerin kaynağına inip 
çözüm ve çareler üretme gayreti içindeyiz. 
İlk iş olarak vatandaşlarımızın hastane-
lerde rehin kalması ayıbına son verdik. 
Ambulans hizmetlerinden ücret alınması 
uygulamasını kaldırdık. Acil servislere 
başvuran hastaların sosyal güvencesi olup 
olmadığına bakılmaksızın acil muayene ve 
tedavilerinin yapılmasını sağladık. 

Sağlık hizmetinde ayrımcılığı ortadan 
kaldırma yolunda önemli aşamalar kat 
ettik. Memurlar ve Emekli Sandığına bağlı 
vatandaşlarımızın, özel sağlık kuruluşla-

rından sağlık hizmeti almasının önünü 
açtık. Farklı sosyal güvenlik kuruluşların-
dan sağlık sigortası hizmeti alan vatan-
daşlarımızın Sağlık Bakanlığı ve SSK has-
tanelerinden dilediğince yararlanmasının 
önündeki engelleri kaldırdık. 

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait 
Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığı’na 
Devredilmesine Dair Kanun ile 20 Şubat 
2005 tarihinden itibaren, Hükümet Prog-
ramında sözü verilen “sağlıkta tek çatı” 
hedefini gerçekleştirdik. SSK’lılardan 
hastanelerde muayene ücreti alınması ve 
bir amaca hizmet etmeyen fotokopi, reçete 
tasdiki, mühür işlemlerine son vererek 
hizmet alımını kolaylaştırdık. Müstakil 
olarak çalışmaya devam eden 139 hasta-
nede devirden önce muayene yapılan oda 
sayısı 2.615 iken, bu sayıyı 30 Nisan 2005 
tarihi itibarıyla 3.600’e çıkardık. Hasta-
nelerin devrinden önce günlük ortalama 
125.000 kişi muayene edilebilirken, yuka-
rıdaki tarih itibarıyla günlük ortalama 160 
bin kişi muayene edilmektedir. 

Sağlık kuruluşlarımızda, performansa da-
yalı döner sermaye katkı payı sistemi ile, 
çalışanların çalışma isteklerini ve çabala-
rını artırıcı bir motivasyon artışı sağladık. 
150 Hastanemizde “Hasta Hakları Birimi” 
ve “Hasta Hakları Kurulları” oluşturduk. 
Aile Hekimliği Kanunu’nu çıkardık, ilgili 
yönetmelikleri hazırladık, pilot il olarak 
seçilen Düzce’de bu uygulamayı başlat-
tık. 2006 yılında 10 ilde, 2007 yılında ise 
tüm yurtta Aile Hekimliği uygulamasını 
başlatacağız. Sağlık Ocağı sayımızı iki yıl 
içinde 5.840 den 6.118’e çıkardık, mevcut 
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sağlık ocaklarında fiziksel iyileştirmeler 
gerçekleştirdik. Sağlık ocaklarımızda mev-
cut hekim kapasitesinden daha verimli bir 
şekilde yararlanabilmek için, “her hekime 
bir oda” tahsisini yüzde 90 oranında ger-
çekleştirdik. Sağlık ocaklarımızdaki polik-
linik oda sayısı ikiye katlanarak 6.200’den 
12.377’ye ulaştırıldı. 

2003 yılı başında 481 olan112 Acil İstasyon 
sayısını 15 Haziran itibariyle 928’e çıkardık, 
2005 sonunda bu rakamı 1.259’a ulaştırma-
yı hedefliyoruz. Yine 2003 başında 617 olan 
ambulans sayısını 15 Haziran itibariyle 
1.076’ya çıkardık, yıl sonu hedefimiz ise 
1.313 ambulanstır. Yeşil Kart Kanunu’nda 
değişiklik yaparak uygulamanın kapsamını 
daha da genişlettik. Artık Yeşil Kartlı va-
tandaşlarımız da SSK, BAĞ-KUR ve Emekli 
Sandığı ile aynı özellikleri taşıyan bir sağlık 
sigortası güvencesine kavuşarak ilâçlarını 
eczanelerden doğrudan almaktadır.

İlâç fiyatlarının belirlenmesinde maliyet 
artı kâr sisteminden vazgeçerek, aynı ilâcın 
Avrupa Birliği’nde en ucuz olduğu ülkedeki 
fiyatı geçmeyecek şekilde fiyatlandırılması 
esasını getirdik. Bu şekilde ilaç harcamala-
rında yıllık 900 milyon YTL’lik bir tasarruf 
gerçekleştirilmiş olmaktadır. 15 Temmuz 
itibariyle ilaç fiyatlarını yeniden yüzde 8 
oranında indirdik. Ayrıca ilaçta % 18 olan 
KDV oranını 1 Mart 2004’de % 8’e düşür-
dük ve bu uygulamalarla ilâç harcamaların-
da önemli bir düşüş sağladık.

Türkiye Sağlık Envanteri Çalışması sonu-
cunda 81 ilimizdeki bütün sağlık tesisle-
rinin resmini ortaya çıkardık. “Türkiye 

Sağlık Envanteri” çalışmasının objektif 
kriterlerine göre planlanmadığı anlaşı-
lan toplam 395 projeyi iptal ederek 300 
trilyon TL tutarında bir kaynak tasarrufu 
sağladık. 

Bu düşüncelerle hastanemizin hayırlı ol-
masını diliyorum.
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Değerli bilişimciler… Hepinizi sevgiyle 
saygıyla selamlıyorum. Ülkemiz ve özel-
likle İstanbul son iki yıldır muhteşem bir 
performansla büyük ve tarihi öneme sahip 
zirvelere ev sahipliği yapıyor. Bu durum-
dan ülkem adına büyük bir mutluluk ve 
büyük bir keyif alıyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin “Çağdaş 
Uygarlık düzeyi” hedefi etap etap gerçek-
leşiyor. Kanaatimce “Çağdaş uygarlık”, 
çağın gerektirdiği hızda düşünebilme ka-
pasitesidir. Çağın gerektirdiği enstrüman-

ları, araçları kullanma ölçünüz uygarlığın 
neresinde olduğunuz belirliyor. Bugün 
Türkiye, ekonomiden sosyal hayatın bü-
tün alanlarına büyük bir dinamizm içinde 
bilgi toplumu olma yolunda dev adımlar 
atıyor. İktidar olduğumuz günden beri, 
her yıl “Türkiye Bilişim Zirvesi”ni ve bu 
alanda Avrasya’nın en büyük fuarı ve iş 
platformu olan “CEBIT Bilişim Avrasya”yı 
özenle izliyorum. 

Biraz önce açılışını yaptık, fuarı gezdik... 
Çok büyük bir haz, özel bir heyecan duy-

CEBIT fuarı açılış töreni

İstanbul | 06 Eylül 2005



Yeni Türkiye Vizyonu | Canım İstanbul

99

dum. Bugün, burada Türkiye’mizin yarın-
larını düşlüyor, kuruyor, hatta içimizde 
yaşıyoruz. Etkinliklerde emeği geçen 
herkesi kutluyorum. Hayırlı olsun! Yerel 
ve uluslararası firmaların bu vesile ile, ya-
rınların Modern Türkiye’sine katkı verme-
deki gayret ve ihtirası beni mutlu ediyor. 
Çünkü inanıyorum ki Türkiye’yi Bilgi top-
lumuna dönüştürerek hak ettiği yere geri 
getirme idealimizin en önemli aracı Bilgi 
Devrimini yakalamaktır. Hükümetimizin 
öncelikli projelerinden biri de bu anlayışla 
e-Dönüşüm Türkiye Projesidir. 

Her yılın Bilişim Zirvesini, biraz da geçmiş 
dönemde, ülkemizin yarıştığı dünyada bu 
sahada nerelere geldiğinin muhasebesinin 
yapılacağı bir vesile olarak görüyorum. 
Bilişime verdiğimiz önemin göstergesi bu 
etkinliğe doğrudan katılarak mesaisini 
veren bakanlarımızdır. Telekomünikas-
yondan sorumlu Ulaştırma Bakanımız, 
Milli Eğitim Bakanımız, Sanayi ve Ticaret 
Bakanımız; bilişim alanında toplum, dev-
let ve iş dünyası üçgeninde vizyon ve icra-
atlarımızı anlattılar, anlatacaklar.

Türkiye, son on yılların ataletini üzerin-
den atmış bir ülke… Allah nazardan sakla-
sın, ekonomimiz aldı başını gidiyor, ihra-
catımız tarihi rekorlar kırıyor, sanayimiz 
temposunu yakaladı, tarım, inşaat, tüm 
sektörler birer birer canlanıyor. Dünyada, 
hak ettiğimiz itibarı yeniden yakalıyoruz. 
Peki, mevcut sistemi hiç değiştirmeden, 
sadece daha iyi yöneterek; yani bekleyen 
reformları yapmadan insanımızı, toplumu 
geliştirmeden bu tempo ile küresel yarışta 
devam edebilir miyiz?

Ülkemiz, merkezi-yerel kamu yönetimi-
miz, iş dünyamız acımasız bir rekabetin 
yaşandığı bu dünyanın hızına ayak uydu-
rabilmek, çağdaş uygarlık düzeyini yakala-
mak için öncelikle teknolojiyi kullanmak, 
dahası teknolojiyi üretmek zorunda. Zira, 
kalkınma yolundaki üretim unsurları, 
üretim faktörleri artık tamamen değişiyor. 
Bilişimde dünya pazarına bir bakın: Geçen 
yıl uluslararası bilişim pazarı neredeyse 
2.5 trilyon dolar. Bunun kabaca üçte biri 
Avrupa, bir o kadarı Amerika, % 15 kadarı 
da Japonya. Geriye kalan % 20’yi diğer ül-
keler paylaşıyor. Sektör dünyada 2004’de 
% 3.7 büyümüş. Gelecek beş yılın orta-
lamasının bunun iki katı olacağı tahmin 
ediliyor.

Tabi ki, bu pazarın yarıdan fazlası yani 1.5 
trilyon doları sadece iletişim hizmetleri, 
diğer bir ifade ile telekom. Türkiye’de ise 
telekom pazarı geçen yıl 10 milyar dolar ci-
varındaydı. Oysa Türkiye dünyanın ilk 20 
büyük ekonomisi içinde. Küresel ölçekte 
bu büyüklükte bir ekonomiden beklenen; 
telekom pazarımızın bunun en az birkaç 
katı olması… Olmadığına göre ekonomi-
mizde bilişim teknolojilerinin ağırlığın-
dan çok orta gelişmişlikteki teknolojilerin 
ağırlığı hissediliyor!

Öte yandan dünya donanım pazarı 355 
milyar dolar, yani telekom pazarının % 25’i 
iken. Hizmet pazarı donanım pazarının iki 
katı, yazılım pazarı donanım pazarının 
dörtte biri. Bizde de benzeri oranlar olsa 
bile, bilişim teknolojilerinin kullanımında, 
çok sınırlı uygulama yazılımları dışında, 
sektörde büyüme ağırlıklı olarak ithalata 
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dayalı. Dünyada bilişim sektörünün duru-
mu özetle bu. 

Peki biz nerelerdeyiz? Geçen yıl Türkiye’de 
bilişim sektöründeki büyüme dünya orta-
lamasının 5 katı. Nasıl oldu? İyiye giden 
ekonomi ile genelde bütün sektörler büyü-
yor, istikrar zaten yakalanmış, fert başına 
milli gelir yükseliyor… Elbette hem tele-
kom hizmetleri, hem de bilgi teknolojileri-
ne duyulan ilgi artacak. Ama bu denklem 
beni tam olarak mutlu etmeye yetmiyor. 
Zira geçmiş yıllardaki gibi, bilişim sektö-
rünü çeken aslen ekonomi. Oysa ben diğer 
gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi tersini 
özlüyorum. Yani ekonomi bilişim sektörü-
nün motoru değil, bilişim sektörü ekono-
minin motoru olmalıdır.

Bakın 20 senedir bu ülkede serbestleşme 
ve özelleştirmeden nasibini alamayan 
sektörde biz bu yıl Türk Telekom’u özelleş-
tirdik. Genel intibaının aksine, bu satıştan 
sağlanan nakit girdisi, asıl faydanın yanın-
da zikre bile değmez. Özelleştirme tıpkı 
mobil telefon hizmetlerinde olduğu gibi 
sektörün önünü açacak. Kökten, kapsamlı 
ve hızlı bir gelişme yaşanacak. Öte yandan, 
tıpkı telekom alt sektöründe olduğu gibi, 
donanım, yazılım ve diğer bilişim hizmet-
leri alanında da ciddi bir büyüme var. İyi 
haber. Ama ben yine de mutlu değilim. 
Çünkü Türkiye’de; Avrupa, Amerika, Ja-
ponya anlamında bir yerli bilişim sektörü 
yok, sadece pazarı var. 

Tabii ki, bilişimin tüketicisi olacağız; ama 
üreticisi de olmak zorundayız: Bu amaçla 
uluslararası büyük firmaları Türkiye’de 

yatırıma çağırıyoruz. Türkiye’nin küresel 
ekonomide daha iyi bir yer tutması, hem 
kamu hem de özel sektörün iş verimini ar-
tırmasıyla mümkün olabilir. Bu da bilgiyi 
üretmek, işlemek, kullanmak ve bilgiye 
dayanarak katma değer oluşturmakla 
sağlanır. Artık dünyada rekabet, ucuz üre-
tim girdileri, özellikle ucuz emekle değil, 
inovasyona dayalı uzmanlaşmış emekle 
yakalanıyor. Neyse ki özel sektörümüz bu 
şuura geldi. Şimdi de kamu sektörüne bu 
düşünceyi aşılamaya çalışıyoruz.

Değerli davetliler…

Bilgi Toplumuna dönüşme çabamızda 
Milli Eğitimin rolünün merkezi bir öneme 
sahip olduğu malumlarıdır. Bilgi devrimi 
sayesinde bu ülkenin çocukları bütün 
dünya ile konuşacaklar ve dünyayı daha 
iyi kavrayacaklar. E-dönüşüm Türkiye 
projemiz kapsamında, okullarımızda bilgi-
sayarlaşma ve İnternet konusunda büyük 
bir dinamizm içindeyiz. Kamu yönetimine 
gelince, benzeri bir hamle de orada var: 
Teknolojinin gelişimi sayesinde günün 
şartları ve ihtiyaçlarına cevap vermeyen 
hantal devlet anlayışının kalıpları zaten 
kendiliğinden yıkılıyor. 

Çağdaş yönetim düzeni tepeden tırnağa 
teknolojinin belirlediği yönde değişmek 
zorunda. Amacımız teknolojiyi kullanarak 
çağdaşlaşmak, değişmek, rekabet üstünlü-
ğü kazanmak. Ama artık biliyoruz ki, bun-
ca zamandır tartıştığımız e-devlet kavramı 
“e” yani elektronik meselesi olmaktan çok, 
çağdaş yönetim felsefesine intibak etmiş 
kurumların yönetişimi yani “devlet” mese-
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lesidir! E-devlet projelerindeki gecikmeler 
kabul edilemez gecikmelerdir. Tabii ki, sa-
dece masaya bilgisayarı koymaktan ibaret 
olan bir anlayışı kastetmiyorum. Mutlaka 
bilgi toplumuna dönüşeceğiz. 

İcraat hızımıza ayak uyduramayanları bu-
radan bir kez daha uyarıyorum: Millet eski 
nizamı istemiyor. Bilinçli yurttaş kendine 
ve evlatlarına eğitim fırsatı istiyor. Bakın 
üniversite kapılarına. Niye isteyen ve ba-
şarabilecek olan herkese eğitimde fırsat 
eşitliği yok? İhtiyaç var idiyse bunca yıldır 
problemler neden çözülmemiş. Vatandaş 
devletten çağdaş hizmet anlayışı ile işleyen 
kurumlar, dinamik iş süreçleri, kaliteli ve 
zamanında hizmet istiyor. Verimlilik için 
bilgi teknolojileri kaçınılmaz. Ne yazık ki 
kamu yönetiminde karşılaştığımız kalıp-
laşmış demode alışkanlıklar, bir asırdır de-
ğişmeyen söylem ve eylem, bu değişimin 
önündeki en büyük engel.

Değerli arkadaşlar…

Devletin en temel unsur ve görevleri belli 
değil mi? Vatan, vatandaş, eğitim, adalet, 
emniyet, sağlık ve sosyal güvenlik… Tabi 
bir de ihtiyaç duyulacak mali düzen. Bü-
tün istediğimiz bu konulardaki e-devlet 
projelerinin hızlandırılması ve bu proje-
lerin birlikte çalışabilirliğinin temininden 
ibaret. Kamu yönetimindeki eski zihni-
yetle, eski yönetim anlayışıyla, eski hızla, 
rekabetin, hızın tayin edici olduğu bu dün-
yada muasır medeniyet hedefi tutturul-
maz. e devlet, eski devlet demek değildir. e 
devlet, vatandaşın ihtiyaçlarını önceleyen, 
dünyayla rekabeti önceleyen, kalkınmayı 

önceleyen devlettir. Bizim tek derdimiz de 
dünyanın gerisinde kalmamaktır. Onun 
için diyorum, hem “e”, hem de “devlet”. 

İletişimde fena yol kat etmedik. Elektronik 
sanayiimizde patlama var. Yazılımcıları-
mızın düzeyi dünya ortalamalarının üze-
rinde. E-dönüşüm Türkiye niçin başarıla-
masın? Sabırla, gayretle, ihtirasla, arzuyla 
ülkemizi, insanımızı hak ettiği yere getir-
mek zorundayız. Bilişim dünyasını saygı 
ile selamlıyor, başarılarınızın devamını 
diliyorum.
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Değerli vatandaşlarım... Eğitim camiamı-
zın değerli mensupları... Sevgili öğrenci-
ler... Hepinizi sevgi ve saygılarımla selam-
lıyorum. Böylesine anlamlı bir törende 
sizlerle bir arada olma imkanı bulduğum 
için büyük bir mutluluk duyuyorum.

Hükümet olarak Türkiye’yi eğitim, sağlık, 
adalet ve emniyet olmak üzere dört ana 
ayak, dört temel kaide üzerinde yükselt-
mek adına büyük bir aşk ve heyecanla 
çalışıyoruz. Bunlardan belki de en önem-
lisi eğitimdir. Çünkü eğitimde çağın ge-

rektirdiği yüksek standartları, yaygınlığı, 
etkinliği yakalayamazsak, diğer alanlarda 
da gelişmeyi, ilerlemeyi sağlayamayız.

Çağdaş bir eğitim düzeninin hayata ge-
çirilmesi için attığımız her bir adımın, 
harcadığımız her bir kuruşun Türkiye’nin 
yarınlarını inşa etmek yolunda ülkemize 
çok büyük kazançlar getirdiğini biliyoruz. 
Ülkemizin ne kadar sıkıntısı, derdi, mese-
lesi varsa hepsinin çözümü eğitim konu-
sunda alacağımız mesafelere, atacağımız 
adımlara bağlıdır. Bu sebeple çocukları-

1001 Okul Açılış Töreni

İstanbul | 24 Eylül 2005
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mızın eğitimini hepimizin gurur duyacağı 
bir seviyeye getirmekle, aslında Türkiye’yi 
ihya etmiş olacağız.

Bu ülkenin bir uçtan bir uca bütün köşele-
rine, çocuklarımızın tamamına, bugünün 
hayat şartlarına uyan, Türkiye’nin ihtiyaç-
larına cevap verebilecek eğitim imkanını 
mutlaka ulaştırmamız gerekiyor.

Değerli davetliler...

Bizler her şeyin olduğu gibi siyasetin mer-
kezinde de insan olgusunun bulunması 
gerektiğine inanan insanlarız. En büyük 
hedefimiz bu ülkeyi geleceğe taşıyacak ço-
cuklarımıza, gençlerimize, en yüksek sevi-
yede eğitimi, en adaletli biçimde dağıtacak 
çareleri bulmak, imkanları oluşturmaktır. 
Hükümet olarak bu bizim bu ülkeye bor-
cumuzdur, bu ülkenin insanlarına taahhü-
dümüzdür.

Türkiye’nin her alanda yaşadığı ne kadar 
sıkıntı varsa, hepsinin altında biliniz ki 
yıllar boyunca bu ülkeyi yönetenlerin gös-
terdikleri eğitim ihmalleri, duyarsızlıkları 
yatmaktadır. Biz geleceğimizi karartabi-
lecek bu ağır ihmallere dur demek üzere 
millet kararıyla göreve getirilmiş bir hü-
kümetiz, bu sorumluluğumuzun da bilin-
cindeyiz. Öncelikli hedefimiz eğitimin acil 
sorunlarına çareler geliştirmek olduğu 
kadar, genç nesillerimizin dünyanın geri-
sinde kalmayacak bir donanım, kapasite 
ve anlayışla yetişmelerini de sağlamaktır. 
Dünya bu konuda ciddi mesafeler aldı, bil-
gi toplumuna geçiş için kaybedecek tek bir 
dakikamız yoktur.

Biz hem eksikliklerimizi kapatmak, hem 
de gelişme hızımızı asla kaybetmemek 
durumundayız. Bunun için sorunların 
üzerine cesaretle, kararlılıkla gitmek ve 
yerinden oynaması gereken taşları da oy-
natmak zorundayız. Bugünü kavramaktan 
uzak, on yıllar öncesinin dünya kavrayışı 
ile hazırlanmış olan müfredatı değiştir-
mek artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Gö-
reve geldiğimiz ilk günden başlayarak bu 
müfredat yenileme çalışmalarını başlattık, 
çok şükür geçen sene pilot uygulamalarını 
başlattığımız yeni müfredat bugün bütün 
yurtta uygulanır hale gelmiştir. 

Bu yeni müfredat çocuklarımızın bilgi ve 
donanım ihtiyacını karşılamakla kalmaya-
cak, onların okullarına bakış açılarını da 
değiştirecektir. Biz kendini ciddiye alan, 
olayları, durumları, fikirleri değerlendir-
me kabiliyetine sahip, milli değerlerimize 
saygılı, ancak yeniliklere de açık çocuklar 
yetiştirmek istiyoruz. Türkiye’yi mutlu ge-
leceğine taşıyacak güç onlar olacaktır.

Değerli davetliler...

Ülkemizin birçok köşesinde okul, derslik, 
kitap, ders araçları ve öğretmen eksiklikle-
ri bulunduğu bir gerçektir. Bu eksiklikleri 
gidermek için bir yandan bütçe imkanları-
nı zorluyor, diğer yandan hayırsever insan-
larımızın Türkiye’nin eğitim davasına kat-
kıda bulunması için zemin hazırlıyoruz. 
Bugün gerçekleştirdiğimiz bu müstesna 
tören, bu işbirliğinin, bu duygu birliğinin, 
bu gönül beraberliğinin milletimize bir 
armağanıdır.
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Toplumumuzun yakaladığı ortak heyecan 
ve sinerjiyle bir yılda eğitim sistemimize 
1001 okul armağan etmiş olmak son derece 
gurur verici, mutluluk verici, umut verici 
bir hadisedir. 81 vilayetimizde 1001 ayrı 
memleket köşesinde binlerce çocuğumuz 
yeni eğitim yuvalarına kavuşmuş, Türkiye 
için öğrenmeye, Türkiye için dağarcıklarını 
geliştirmeye, Türkiye için hayaller kurmaya 
başlamıştır.

Başlarken birilerinin “masal” dediği bu 
güzel proje, bugün görmeyen gözlerin bile 
inkar edemeyeceği bir gerçeğin adıdır. Hü-
kümetimizin eğitime ayırdığı gerçekten kü-
çümsenemeyecek ölçüdeki imkanlar, Eği-
time Fiziksel Katkı Projesi ve yine Eğitime 
Yüzde 100 Destek Kampanyası’ndan gelen 
katkılarla bu 1001 okul hizmete açılmıştır. 
Bu 1001 umut zincirinin halkaları arasında 
meslek liseleri, Turizm meslek liseleri Ana-
dolu öğretmen liseleri, anaokulları, ilköğre-
tim okulları, genel liseler ve engelli öğren-
ciler için eğitim kurumları yer almaktadır.

Bu 1001 eğitim yuvamızın tamamı 2005 
yılı içinde hizmete açılmıştır, açılmaktadır. 
Emeği geçen herkese, başta Sayın Bakanı-
mız olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığımız 
mensuplarına, yüce gönüllü hayırsever 
insanlarımıza huzurlarınızda en derin şük-
ranlarımı sunmak istiyorum. Onlar sadece 
okullar yapmadılar, bu ülkenin mutlu ve 
müreffeh geleceğini imzalarını attılar. Bu 
gurur çocuklarına bırakacakları en değerli 
miras olacaktır. Bu duygularla 1001 okulu-
muzu hizmete açıyor, bu dev adımın Türki-
ye için hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 



Yeni Türkiye Vizyonu | Canım İstanbul

105

Değerli misafirler… Hepinizi sevgi ve say-
gılarımla selamlıyorum. 

Türkiye son üç yıldır, sizlerin de şahit ol-
duğunuz Cumhuriyet tarihinin en büyük 
ekonomik atılımlarını gerçekleştiriyor. 
Ancak biz sadece ekonomik başarılara en-
deksli bir ilerlemeyi yeterli bulmuyoruz. 
Yakalanan ekonomik başarıları sosyal 

alanda sağlanan gelişmelerin destekleme-
sini, hakiki manada kalkınmanın ön şartı 
olarak görüyoruz. Nitekim hükümet ola-
rak devletin sosyal sorumluluklarının bü-
yük bir titizlikle yerine getirilmesi için her 
türlü imkanı seferber etmiş bulunuyoruz. 

Bugüne kadar ısrarla sürdürülen yanlış 
politikalar nedeniyle toplumla devlet ara-

Esenler Belediyesi Şefkat Evi 
Rehabilitasyon Merkezi  

Açılış Töreni

İstanbul | 28 Ocak 2006
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sında oluşan mesafenin süratle kapatıl-
ması bizim birinci önceliğimiz olmuştur. 
Bunu sağlamanın yolu, devletin sosyal 
yönünün ikinci plana atılmasının önüne 
geçmektir. Devlet toplumun bütün kesim-
lerinin dertleriyle, sıkıntılarıyla, ihtiyaç-
larıyla yakından ilgilenmek, bu sorumlu-
lukla hareket etmek mecburiyetindedir. 
Nüfusumuzun yüzde 12’sini özürlü va-
tandaşlarımızın oluşturduğunu biliyoruz. 
İşte bu nedenle devlet olarak bu kesime, 
daha etkin ve daha kuşatıcı hizmetler gö-
türmemiz gerektiğine inanıyoruz. 

Şunu samimiyetle söyleyebilirim ki, 
hükümetimiz bu konuya büyük bir has-
sasiyet gösteriyor. Bizden önceki hiçbir 
hükümetin, özürlülerin toplumsal ve 
ekonomik haklarına ilişkin yasal düzen-
lemeleri hakkıyla yapmamış olduğunu 
üzülerek ifade etmem gerekiyor. Göreve 
geldiğimiz günden itibaren bu büyük 
haksızlığı, bu affedilmez ayıbı ortadan 
kaldırmanın gayreti içinde olduk. Özür-
lülerimizin sıkıntılarına dikkat çekmek, 
daha da önemlisi dertlerine derman, ya-
ralarına merhem olacak adımları atmak, 
yasal düzenlemeleri yapmak için sürekli 
çaba sarf ettik. Bu konuyu gündeme taşı-
mak ve sivil toplum kuruluşlarımızla bir-
likte toplumumuzun tamamını harekete 
geçirmek amacıyla hükümet olarak geç-
tiğimiz seneyi “Özürlüler Yılı” ilan ettik. 
Yine geçen yıl, Türkiye’de bir ilki gerçek-
leştirdik: Yıllardır beklenen düzenlemele-
ri gerçekleştirerek “Özürlüler Kanunu”nu 
çıkardık. 7 Temmuz 2005’te yürürlüğe gi-
ren Kanun, özürlü haklarının istenilen se-
viyeye ulaşması için başlattığımız sürecin 

hem yönünü tayin etmiş, hem de ivmesini 
arttırmıştır. Böylece, özürlülerimize dün-
yadaki gelişmiş hukuklarında yer alan 
sosyal hakların tamamını sağlamış, insan 
haklarına dayalı, “ayrımcılıkla mücadele” 
eksenli bir sosyal politikanın çerçevesini 
de belirlemiş olduk. 

Değerli misafirler…

Burada, şu önemli noktanın altını çizmek 
istiyorum: Özürlü haklarının eksiksiz ola-
rak sağlanmasını, yalnızca devletimizin 
sorumluluk alanı içinde görmememiz 
gerekir. Şunu herkes bilmelidir ki, zih-
nimizdeki engelleri, yüreğimizdeki set-
leri, bakış açımızdaki pürüzleri ortadan 
kaldırmadıkça, hiçbir kural, hiçbir yasa, 
onların yaşadığı zorlukları tam olarak 
gideremez. Bu şuurun oluşturulmasında 
birey olarak, toplum olarak hepimizin 
üstüne düşen görevler var, sorumluluklar 
var. Bakınız, “Gökkuşağı Kampanyası” 
meselenin paylaşılması adına uygulama-
ya koyduğumuz örnek bir proje olmuştur. 
Kampanya’nın, özürlüler sorununa bütün 
toplumun dikkatini çekmesini ümit edi-
yorum. “Türkiye’nin Sosyal Sorumluluk 
Projesi” kabul edilen bu çalışma, ülkemiz-
de gerçekleştirilen en kapsamlı, en büyük 
sosyal sorumluluk kampanyası niteliğin-
dedir. Meselenin konuşulur hale gelmesi, 
gündemde tutulması ve toplumda bilinç 
oluşturulması bakımından da bir ilktir. 
Kampanya’nın aynı zamanda özürlülük 
hakkındaki yanlış kanaatlerin değiştiril-
mesine yönelik eğitici katkıları olduğunu 
da vurgulamakta yarar görüyorum. 
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Değerli konuklar…

Hükümet olarak gösterdiğimiz gayretlerin, 
attığımız adımların özürlülerimizin sorun-
larına bir nebze olsun çare olabildiğini 
görmek bizi son derece mutlu edecektir. 
Takdir edersiniz ki, bugüne kadar artarak 
biriken meseleleri bir anda tamamen orta-
dan kaldırmak mümkün olmuyor. Maale-
sef yıllar boyunca özürlü vatandaşlarımız 
hep görmezden gelinmiş, ihmal edilmiştir. 
Bu insanlarımızın sıkıntılarının giderilme-
si, haklarının sağlanması yolunda ciddi bir 
adım atılmamıştır. 

Bakınız, ülkemizde eğitilebilir durumda 
ve eğitim çağında 300 bin çocuğumuz 
bulunuyor. Şu anda bu çocuklarımızın 
sadece 24 binine özel eğitim imkanı su-
nulabiliyoruz. Yine her yıl sadece 100 
özürlü gencimiz üniversite okuma fırsatı 
yakalayabiliyor. Görüyoruz ki, hiç vakit 
kaybetmeden bunlara çözüm üretmemiz 
gerekiyor. Bizim de bütün çabamız bu 
yöndedir. Hükümetimiz özürlü çocukla-
rımızın eğitimi konusunda, son iki yılda 
ciddi destek hizmetleri başlattı. Özürlüler 
İdaresi Başkanlığımız ile Sosyal Yardımlaş-
ma Genel Müdürlüğümüzün işbirliğiyle, 
okula giden bütün özürlü çocuklarımızın 
servis ücretleri karşılandı. Gökkuşağı da 
bu anlamda örnek çalışmaları olan, önem-
li bir eğitim projesi niteliğindedir. Milli 
Eğitim Bakanlığımız ile yapılan bir proto-
kolle hayata geçirilen bu proje, halen Ağrı, 
Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Iğdır, 
Mardin, Şırnak illerimizde uygulanmak-
tadır. Bu illerimize yapmayı planladığımız 
“Çok Programlı Eğitim Merkezleri” her 

özür türüne hizmet sunabilecek özellikte 
olması bakımın dan son derece önemlidir. 
Önemli katkıları olacağına inandığım bu 
okulları zamanla 19 ile yaygınlaştıracağız. 
Projeden çok hayırlı, çok bereketli sonuç-
lar alacağımızı ümit ediyorum. Bu doğrul-
tuda atılacak her adım çok anlamlıdır, çok 
önemlidir, çok değerlidir. 

Değerli konuklar…

Bahsettiğimiz çok değerli adımlardan biri 
de bugün burada, Esenler Belediyemiz 
tarafından atılmaktadır. Açılışını yaptığı-
mız Şefkatevi Rehabilitasyon Merkezi’nin, 
özürlülerin çok yönlü eğitim ihtiyaçla-
rının karşılanmasına hizmet edeceğine 
inanıyorum. Şefkatevi’nin, bu vatandaş-
larımızın sosyal gelişimleri ve farklı alan-
larda donanım kazanmaları açısından son 
derece önemli bir işlevi olacaktır. Böyle gi-
rişimlerin, bu ülkenin, bu toplumumuzun 
yüz akı olduğunu düşünüyorum. Esenler 
Belediyesi’ni, gösterdiği hassasiyet ve bu 
kapsamlı projeyi hayata geçirme başarısın-
dan dolayı kutluyorum. Özürlülerimizin 
ihtiyaçlarının karşılanması hususunda 
toplumumuzun tüm kesimlerinin aynı 
hassasiyet içinde olmalarını bekliyorum. 
Bu Merkezin herkese örnek olmasını dili-
yor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
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Değerli İstanbullular... Sizleri en kalbi mu-
habbetlerimle selamlıyorum.

Ne mutlu ki bugün iki önemli olayı bir 
arada yaşıyoruz. Çünkü İstanbul Bü-
yükşehir Belediyemizin tamamladığı 
kavşakları hizmete açarken aynı anda 
yenilerinin de temelini atmak için burada 
toplanmış bulunuyoruz. Bunu fevkalade 
önemsiyorum. Çünkü bu bir heyecanın, 
bir hizmet aşkının, atılımcı bir ruhun en 

açık göstergesidir. Hepimiz biliyoruz ki 
İstanbul’un buna şiddetle ihtiyacı var. Bu 
ruhun, bu heyecanın tekrar yakalandığı-
nı, İstanbul’un bizim bıraktığımız yerden 
tekrar yola koyulduğunu görmek benim 
için ayrı bir mutluluk vesilesi… İnşallah İs-
tanbul trafik sorununda da atılan bu adım-
larla rahatlayacak, en yüksek standartlara 
kavuşacaktır. Zira bizim anlayışımızda yol 
medeniyettir.

Büyükşehir Belediyesi Yol ve 
Kavşak Açılışları

İstanbul | 04 Mart 2006
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Türkiye’nin bir uçtan bir uca bütün vilayetle-
rinde benzer bir imar seferberliği yaşanıyor. 
Çünkü Türkiye güven ve istikrarını, umut 
ve heyecanını yeniden kazanmıştır. Ekono-
mimiz kriz dönemlerini gerilerde bırakmış, 
sağlam temeller üstünde yeniden yükselme-
ye başlamıştır. Türkiye, siyasetiyle, ekono-
misiyle, doğusuyla, batısıyla yeni bir bahar, 
yeni bir tazelenme yaşamaktadır. Büyüme 
hızımız istikrar kazanarak artmaya devam 
etmektedir. Enflasyon dizginlenmiş, ihra-
cat rakamlarımız rekor seviyede artışlarla 
son derece umut verici noktalara gelmiştir. 
Bütün sektörlerde, ekonomide yaşanan bu 
canlanmanın müspet etkilerini görmeye 
başladık. 

Sıkıntımız yok mu? Elbette var. Küresel 
dalgalanmaların ulusal ekonomileri ciddi 
biçimde etkilediği zor bir dönemden geçi-
yoruz. Dünya çapındaki bu gidişe rağmen, 
bütün göstergeleriyle olumlu seyreden nadir 
ekonomilerden biriyiz. Sıkıntılarımız azal-
maya başladı, yavaş yavaş bütün sökükleri-
mizi dikecek, sorunları birer birer aşacağız. 
Bu ülkede başı öne eğik kimse kalmayınca-
ya, sıkıntılar sona erinceye, bütün yüzler gü-
lünceye kadar çalışmaya devam edeceğiz. İn-
şallah daha güzel günler bizi bekliyor. Geçen 
üç yıl içinde hem ekonomimizin üstündeki 
kara bulutları dağıtmayı başardık, hem de 
son derece önemli yapısal değişim adımları 
attık. Bu gayretlerimizin hasat mevsimi yak-
laşmıştır, Türkiye için bahar yakındır. 

Değerli İstanbullular...

Gücümüzü ve ilhamımızı sizin yüce gö-
nüllerinizden, mübarek alın terinizden, bu 

ülkeyi dimdik ayakta tutmak için verdiğiniz 
fedakarca mücadeleden aldığımızı bilmeni-
zi istiyorum. Attığımız bütün temeller, yap-
tığımız bütün açılışlar, başlattığımız bütün 
projeler sizin mutluluğunuz ve ülkemizin 
imarı içindir.

Şundan emin olunuz ki bizler bu görevlerde, 
sizlerin yüzlerinizi güldürmek, ocaklarınızı 
şenlendirmek, dertlerinizi dindirmek, ço-
cuklarımızın yarınlarını kurtarmak için bu-
lunuyoruz. Bu millet ayağa kalkıp hak ettiği 
güce ve refaha kavuştuğunda, bunun haklı 
gururu hepimizin olacaktır. Zira biz inanı-
yoruz ki bu millet, ortaya koyduğu değişim 
iradesiyle medeniyet perspektifiyle, azim ve 
kararlılığıyla her şeyin en iyisine layıktır.

Değerli hemşerilerim...

İstanbul sadece Türkiye’nin değil, dünyanın 
da en önemli, en güzel, en zengin şehirlerin-
den biri... Medeniyetlerin kavşak noktasın-
da kurulmuş olan bu aziz şehre borcumuz 
çoktur. Böyle önemli projelerle bu şehre 
borçlarımızı ödemeye devam ediyoruz, ede-
ceğiz. İstanbul’da son yıllarda gerek şehirci-
lik uygulamaları, gerekse altyapı yatırımları 
bakımından Türkiye’nin bütün şehirlerine 
örnek oluşturacak bir seviye, bir ilerleme 
yakalanmıştır. Çünkü İstanbul gibi şehirler 
sadece ülkelerinin gözbebeği olmakla kal-
mazlar, aynı zamanda o ülkelerin tanıtımın-
da ve temsilinde de öncü roller üstlenirler. 
İstanbul’un modern şehircilik hedefi doğ-
rultusunda attığı bu adımlar, gerçekleştirdi-
ği bu projeler, bütün şehirlerimizin çıtasını 
yükseltecek bir anlayışın önemli örnekleri 
olacaktır.
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Bu bakımdan bu güzel adımı atan, bu 
önemli yol ve kavşakları İstanbul’a ka-
zandırmak için çalışıp çabalayan herkesi 
kutluyorum. İnşallah bu yol ve kavşaklar 
trafiğin yoğunlaştığı noktalara önemli ra-
hatlıklar getirecektir. 

Değerli vatandaşlarım...

Maalesef Türkiye’de ulaşım hizmetleri yıl-
larca ihmal edilmiştir. Halbuki bir ülkenin 
gelişmişlik seviyesinin temel göstergele-
rinden biri de ulaşım altyapısında, taşıma 
kalitesinde aldığı mesafelerdir. Bu yüzden 
iktidara gelir gelmez ülkemizin dört bir 
yanında duble yol faaliyetlerini başlat-
tık. Bu yüzden bu medeniyet yollarıyla 
Türkiye’yi donatmak için uğraş veriyoruz. 
İnşallah ülkemizi baştan başa duble yollar-
la örmeye bundan sonra da devam edecek, 
şehirlerimizi gelişmiş ülkelerin standartla-
rıyla birbirine bağlama hedefimizi er geç 
tamamlayacağız.

Peki bu yeterli mi? Hayır, sadece şehirleri 
çağdaş bir şekilde birbirine bağlamakla iş 
bitmiyor, bunların bir de şehir içi trafik 
problemleri var. Özellikle nüfusun yoğun 
olduğu yerleri bu dertten kurtarıp dina-
mik bir yapıya kavuşturmak zorundayız. 
Bu konuda son yıllarda önemli projelere 
imza atılmıştır, atılmaya da devam edili-
yor. 

Ancak sadece bugünün sıkıntılarına yöne-
lik çareler, sorunların uzun vadeli çözümü 
için yeterli değildir. Bu yüzden hükümet 
olarak, yerel yönetimlerimizle iş birliği içe-
risinde çalışarak, şehirlerimizin artan nü-

fus yapılarını dikkate alan geniş perspek-
tifli projeleri hayata geçirmekte kararlıyız.

İnşallah bu yapılan yatırımlar, sadece bu-
günlerin değil, yarınların İstanbul’unu da 
rahatlatacaktır. Gerek açılışını yaptığımız, 
gerek temelini attığımız bütün bu yol ve 
kavşak projelerinin İstanbul’umuza hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen-
leri bir kez daha kutluyor, sizleri sevgiyle 
selamlıyorum. 
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Değerli misafirler… Sizleri sevgiyle selamlı-
yorum. 

Türkiye her gününü bir öncekinden ilerde 
tamamlayacağı yeni bir döneme girmiştir. 
On yıllarca çözülemeyen, iyileşmez denilen, 
müzmin sorunlarımıza yeni çözümler üre-
tiyor, bunları tek tek ortadan kaldırmak su-
retiyle arzu ettiğimiz Türkiye tablosuna her 
gün biraz daha yaklaşıyoruz. Son üç yılda 
Türkiye bir yanda ekonomide tarihi başarı-

lar elde ederken; buna paralel olarak hukuk 
devleti, siyaset, insan hakları ve özgürlükler 
alanında da hatırı sayılır adımlar atmıştır.

Elbette daha yapacağımız çok iş var; uzun 
ve zorlu bir yol bizi bekliyor. Sadece eko-
nomik başarılara endeksli bir ilerleme tek 
başına bir anlam ifade etmez; tek taraflı, 
tek boyutlu bir kalkınma anlayışının taraf-
tarı olmamız da mümkün değildir. Adalet 
terazisi dengesiz; ceza eli güçlü, mükafat 

Büyükşehir Belediyesi Yol ve 
Kavşak Açılışları

İstanbul | 04 Mart 2006
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eli, şefkat eli zayıf bir ülkenin kalkındığını 
iddia etmek doğru olmaz. Ekonomide, hu-
kukta, siyasette elde edilen seviyeyi sosyal 
projelerle desteklemek, kalkınmanın olmaz-
sa olmazıdır. Bu nedenle hükümet olarak, 
her alanda adaletli, yaygın, doğru orantılı 
bir kalkınmayı öngörüyoruz; hesaplarımızı 
buna göre yapıyor, adımlarımızı buna göre 
atıyoruz. 

Türkiye’nin eğitim, sağlık, ulaşım, teknoloji, 
enerji ve bunun gibi her alanda yeni fikirle-
re, orijinal projelere ihtiyacı bulunmaktadır. 
Ama en çok da farklılıklarıyla, çeşitlilikleriy-
le, barış içinde, dayanışma içinde, bir arada 
yaşama idealimizi koruyarak geliştireceği-
miz projelere ihtiyacımız vardır. Bu bakım-
dan, devletin sosyal sorumluluklarının bü-
yük bir titizlikle yerine getirilmesi için her 
türlü imkanı seferber ettiğimizi bilmenizi 
istiyorum. 

Değerli misafirler, sevgili hayırseverler...

Bugün hayatı bütün yönleriyle paylaşmak 
ideali adına önemle üstünde durduğumuz 
bir proje için, Gökkuşağı Projesi için bir 
araya gelmiş bulunuyoruz. Bizi buluşturan 
hedef; kısa bir zaman önce hayata geçirdi-
ğimiz bu projenin heyecanının, daha geniş 
kitlelerce paylaşılmasını, benimsenmesini 
sağlamaktır. Bu proje, bütün farklılıkları-
mız, bütün çeşitliliklerimizle, barış içinde 
bir arada yaşama idealimizin hayata geçi-
rildiği “Gökkuşağı Projesi”dir. Sloganımız 
bu projeden muradımızı gayet iyi özetliyor: 
“Hayatın tüm renklerini paylaşmak adına, 
Gökkuşağı ile güven dolu yarınlara.” Gök-
kuşağı Projesi, özürlü vatandaşlarımızın 

eğitim, rehabilitasyon ve meslek edinme 
olanaklarını mümkün olan en üst seviyede 
iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir.

Bu kampanya hem toplum vicdanı, hem 
de kendilerine yardım eli uzatılmasını 
bekleyen özürlülerimiz için çok büyük, çok 
önemli bir fırsattır. Bilindiği gibi ülkemiz 
nüfusunun yüzde 12’sini özürlü vatandaş-
larımız oluşturmakta ve çeşitli nedenlerle 
bu oran giderek artmaktadır. Buna rağmen 
Türkiye’de özürlü vatandaşlarımızın sorun-
larının çözümüne, onların yaralarının sarıl-
masına dönük adımlar maalesef yeterince 
atılmamıştır. Bu nedenle, hükümet olarak 
önceliğimiz, ihmal edilen kesimlere kucak 
açmak, bugüne kadar ısrarla sürdürülen 
yanlış politikalar nedeniyle toplumla devlet 
arasında oluşan mesafeyi süratle kapatmak-
tır. Bu konu üzerinde büyük bir hassasiyet 
gösteriyor, sorumluluklarımızı titizlikle ye-
rine getiriyoruz.

Hem üzüntü hem de hem onur duyarak 
ifade etmek isterim ki, Türkiye’de bizden 
önceki hiçbir hükümet özürlülerin toplum-
sal ve ekonomik haklarına ilişkin yasal dü-
zenlemeleri hakkıyla yapmamıştır. Bunun 
için göreve geldiğimiz günden itibaren bu 
adaletsizliği, bu haksızlığı, bu bağışlanamaz 
ayıbı ortadan kaldırmanın gayreti içinde 
olduk. Özürlülerimizin problemlerine çare 
olacak adımları atmak, yasal düzenlemeleri 
yapmak, en önemlisi bu konuyu kamuoyu-
nun gündemine taşımak ve sürekli gündem-
de tutmak için çaba gösterdik.

Bildiğiniz gibi, yıllarca göz ardı edilen özür-
lülerimizin sorunlarını gündeme getirmek, 
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çözüm arayışlarının önünü açmak amacıyla 
geçtiğimiz seneyi “Özürlüler Yılı” ilan ettik. 
Aynı yıl, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik 
ve yıllardır beklenen düzenlemeleri yaparak 
“Özürlüler Kanunu”nu çıkardık. “Özürlüler 
Kanunu”nun yürürlüğe girdiği 7 Temmuz 
2005 tarihi, özürlü haklarının istenilen se-
viyeye ulaşması için atılan somut adımların 
miladı niteliğindedir. Bu kanunun yürürlü-
ğe girmesi özürlü vatandaşlarımızın hakla-
rına ilişkin sürecin hem ivmesini arttırmış, 
hem de yönünü tayin etmiştir. Yürürlükte 
olan bu kanun, özürlülerimize dünyadaki 
gelişmiş hukuki düzenlemelerde yer alan 
sosyal hakların tamamını sağlamıştır. İnsan 
haklarına dayalı “ayrımcılıkla mücadele” 
eksenli bir sosyal politikanın da çerçevesini 
belirlemiştir.

Değerli misafirler…

Şu önemli noktanın altını çizmeyi gerekli 
görüyorum: Özürlü haklarının eksiksiz 
olarak sağlanması, yalnızca devletimizin 
sorumluluk alanı içinde görülmemelidir. Bu 
hassas konuda toplum olarak, birey olarak 
hepimizin üstüne düşen görevler, sorumlu-
luklar var. Türkiye’de bir ilk niteliği taşıyan 
Gökkuşağı Kampanyası’nın amacı özürlüler 
sorununa bütün toplumun dikkatini çek-
mek, bu konuda atılması gereken somut 
adımlara hız kazandırmaktır. 

Bu girişim, bütün boyutlarıyla ele alındığın-
da Türkiye’nin en büyük sosyal sorumluluk 
kampanyasıdır. Kampanya, özürlülüğün ko-
nuşulur hale gelmesi, gündemde tutulması 
ve toplumda bilinç oluşturulması bakımın-
dan da oldukça önemlidir. Gökkuşağı Kam-

panyası adını verdiğimiz proje vesilesiyle bu 
ulvi görevi yerine getirmede devletle milleti, 
muhtaç kesimlerle hayırseverleri buluştur-
mayı hedefliyoruz. Kampanyanın gelirleri, 
Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Milli Eğitim 
Bakanlığı iş birliği ile Türkiye’nin ilk Çok 
Programlı Özel Eğitim Merkezlerinin açıl-
ması için kullanılacaktır. 

Türkiye’nin Bağımsız Yaşam Merkezleri 
hayata geçirilecek, Mesleki Rehabilitasyon 
Merkezlerinin ülke genelinde yaygınlaştırıl-
ması sağlanacaktır. Bu sorumluluğu yerine 
getirmek adına, milletimizin sağduyusuna 
güveniyor, toplumun her kesimini gökku-
şağının renklerinde buluşmaya, hayatın 
bütün renklerine sahip çıkmaya davet edi-
yorum. 

Kampanya, özürlülük hakkındaki yanlış 
kanaatlerin değiştirilmesi bakımından da 
yararlı olmaktadır. Ülkemizde eğitilebilir 
durumda ve eğitim çağında bulunan 300 
bin özürlü çocuğumuz var. Halihazırda bu 
çocuklarımızın sadece 24 binine özel eğitim 
imkanı sunulabiliyor. Her yıl sadece 100 
özürlü gencimiz üniversite okuma fırsatı 
yakalamaktadır. Bu rakamlar acil çözüme 
ihtiyaç duyulduğunu ifade etmektedir, bi-
zim de bütün çabamız bu yöndedir. 

Özürlü çocuklarımızın eğitimi konusunda 
son iki yılda ciddi destek hizmetleri başla-
tıldı: Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile Sosyal 
Yardımlaşma Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 
okula giden bütün özürlü çocuklarımızın 
servis ücretleri karşılanıyor. Gökkuşağı bu 
anlamda gerçekten önemli bir eğitim proje-
sidir. Bir yandan toplumu bilinçlendirmeyi 
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sağlarken, diğer yandan eğitim haklarından 
mahrum bırakılmış özürlü yavrularımıza 
bu imkanını sunmayı amaçlamaktadır. Şu 
anda 42 ilde, “çok programlı eğitim merkez-
leri” gibi projeler de dahil çok faydalı 60 pro-
jenin uygulanmasını başlattık. Bu projeler-
den çok hayırlı sonuçlar almayı bekliyoruz. 
Bu alanda atılacak her adım çok önemlidir, 
çok değerlidir ve bütün samimiyetimle ina-
nıyorum ki, asla boşa gitmeyecektir. 

Değerli misafirler, sevgili hayırseverler…

Ülkemizde, olumsuz çalışma koşulları, 
trafik ve benzeri nedenler dolayısıyla her 
geçen gün özürlü sayısı artmaktadır. Ancak 
biliyoruz ki, özürlülük insanca bir hayat 
sürmeye mani değildir. Yine de devletin 
şefkat eli tek başına yeterli olamaz; sivil 
toplum kuruluşlarımızın, iş adamlarımızın, 
hayırseverlerimizin, sanatçılarımızın da bu 
yükü omuzlaması gerekmektedir. Bu taşın 
altına elimizi koyarsak, bu yükü hep birlikte 
paylaşırsak özürlü kardeşlerimize daha iyi 
bir hayat kalitesi sağlayabiliriz. 

Bu kampanyanın hayata geçirilmesinde 
maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen 
hayırsever iş adamlarımız başta olmak 
üzere, özürlü vatandaşlarımızın ihtiyaçla-
rının karşılanmasına, sosyal gelişimlerinin 
sağlanmasına katkıda bulunan herkese çok 
teşekkür ediyorum. Toplumumuzun bütün 
kesimlerinin aynı hassasiyeti göstermele-
rini temenni ediyor, sizleri tekrar sevgiyle 
selamlıyorum.
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Değerli vatandaşlarım… Sizleri en kalbi mu-
habbetlerimle selamlıyorum. 

Türkiye, büyük bir dönüşüm, büyük bir de-
ğişim gerçekleştirmek üzere kronikleşmiş 
sorunları çözme kararlılığıyla yoluna devam 
ediyor. Çözümleri sürekli ertelendiği için 
yıllar boyunca birikmiş adeta dağ gibi olmuş 
problemlerin altından kalkmanın mücade-
lesini veriyoruz. Bunların hepsi insanımızın 
acil meseleleridir, hayati ihtiyaçlarıdır. 

Sizler yaşadınız biliyorsunuz, yıllarca devlet 
bu millete eğitim gibi, sağlık gibi, güvenlik 
gibi, adalet gibi temel hizmetleri götürmek-
te zorluklar yaşamıştır. Devlet ile millet 
arasındaki sevgi-saygı bağı zayıflamış, in-
sanlarımız yöneticilerden ümidini kesmeye 
başlamıştır. Bu bağı yeniden tesis etmek, 
vatandaşlarımızın devlete olan güvenlerini 
tazelemek adına geçen üç yıl içinde çok bü-
yük gayretler sarf ettik. 

Sağlık Tesisleri  
Ortak Açılış Töreni

İstanbul | 16 Mart 2006
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Bu ülkenin bundan daha üç yıl gibi kısa 
bir zaman önce nasıl girdaplara sürüklen-
diğini, nasıl darboğazlar yaşadığını hiçbi-
rimiz unutmadık. Devraldığımız Türkiye 
bırakınız vatandaşlarına sağlık hizmeti 
vermeyi, kendi bünyesindeki hastalıkları 
tedavi edemeyen biçare bir durumdaydı. 
Bugün o hasta ayağa kalktı, gücünü yeni-
den topladı, yürümeye, ilerlemeye, büyü-
meye başladı. Bu nasıl oldu? Milletimizin 
işleyen bozuk düzene dur demesiyle oldu. 

Sizler Türkiye’yi ayağa kaldırarak mutlu 
ve müreffeh bir geleceğe taşıma göre-
vini bizim omuzlarımıza yüklediniz. 
Şunu açıkça ifade edeyim ki, bu emaneti 
canımızdan daha aziz biliyor, bizden 
beklentilerinize, umutlarınıza gölge dü-
şürmemeye çalışıyoruz. Allah’a şükürler 
olsun o karanlık günleri geride bırakmayı 
başardık, gözümüzü yarınlara çevirdik. 
Şimdi başımız dik, alnımız açık, gönlü-
müzde büyük bir heyecanla hedeflerimize 
doğru ilerliyoruz. İnşallah çok yakında bu 
milletin yüreği tamamen ferahlayacak, eli 
genişleyecek, bu ülkenin bütün ocakları 
şenlenecek. 

Aziz vatandaşlarım…

Biz istiyoruz ki, bu ülkenin her ferdi insan 
olmanın onuruna yakışır bir hayat stan-
dardına kavuşabilsin. Ekonomik manada 
Türkiye’nin krizlerden, sıkıntılardan 
arınarak bir dünya devi olma yolunda 
ilerlediğini biz değil, uluslararası camia 
söylüyor. Bu yol geri dönüşü olmayan bir 
yoldur. Allah’ın izni, milletimizin ortak 
gayretleriyle Türkiye’yi öyle bir noktaya 

taşıyacağız ki, bir daha bu ülkenin üstüne 
asla kara bulutlar çöreklenemeyecek. Bu 
umut, bu heyecan, bu özgüven, bu bilgi, 
bu beceri bu ülkede var. 

Hepimiz bu ülkenin yarınlarına, büyük 
potansiyeline, zengin birikimine inanı-
yoruz. Yapılacak olan istikrar ve güven 
ortamını korumak, Türkiye’nin hızını 
kesmeye çalışan gayretkeşlere asla itibar 
etmemektir. Aksi halde kendi bindiğimiz 
dalı kesmiş oluruz ki, bu millet bu hataya 
bir daha düşmeyecek akl-ı selime fazla-
sıyla sahiptir. Uyanış başlamıştır, diriliş 
bunun arkasından gelecektir. Bu ülkenin 
caddelerinde, sokaklarında, evlerinde bu 
ideale bütün samimiyetiyle inanan, bu 
heyecanı kalbinde taşıyan yüce gönüllü, 
fedakar insanlar yaşıyor. 

Ya milletimizin gelecek hedeflerine inan-
mayanlar? Onlar Türkiye’yi bilmeyenler, 
bu milleti tanımayanlar, bu heyecana 
sahip olamayanlar… Onlar her zaman ol-
duğu gibi kriz tüccarlığı, felaket tellallığı, 
kara çalma siyaseti yapıyorlar. Bize değil, 
Türkiye’nin büyük değişim atılımına 
muhalefet ediyorlar. Çünkü geride kaldık-
larını, bu milletin hızına yetişemeyecek-
lerini iyi biliyorlar. Bu millete söyleyecek 
sözleri, gösterecek hedefleri, sunacak hal 
çareleri olmadığını da biliyorlar. Bunun 
için gürültüye boğarak aradan sıyrılmaya 
çalışıyorlar. Onları kendi hallerine bıra-
kıyoruz, birazcık insafları varsa aynaya 
bakıp kendi hallerini görürüler. Bugün 
bakmazlarsa, günü geldiğinde o aynayı 
onların yüzüne siz tutacaksınız. 
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Değerli İstanbullular…

14 Mart Tıp Bayramı’nı bütün sağlık cami-
amızla ve vatandaşlarımızla birlikte kut-
ladık, görüyorsunuz kutlamaya da devam 
ediyoruz. Bizim kutlama anlayışımız son 
derece önemli bu sektörü, bu hizmet ala-
nını boş nutuklarla meşgul etmek değildir. 
Tıp Bayramı en güzel nasıl kutlanır? Has-
tane bekleyen, doktor bekleyen, sağlık hiz-
meti bekleyen, şifa bekleyen insanlarımıza 
bekledikleri haberleri vererek… 

Bugün bu toplu açılışla İstanbul’umuza 
yeni şifa kapıları, yeni hastaneler, yeni hiz-
met binaları, klinikler, sağlık merkezleri, 
sağlık ocakları kazandırmanın heyecanını 
yaşıyoruz. İstanbullular her geçen gün 
daha iyi, daha rahat, daha güvenli, daha 
şefkatli ortamlarda sağlık hizmeti alıyorlar. 
İşte bizim anlayışımıza göre Tıp Bayramı 
böyle kutlanır. 

Son üç yıl içinde sağlık alanında yaşanan 
büyük değişimin yıllar yılı yaşanan acıklı 
tabloları nasıl değiştirmeye başladığını 
sağduyu sahibi, insaf sahibi, vicdan sahibi 
herkes görüyor, biliyor. Artık hastane köşe-
lerinde rehin kalan, acil kapılarından çev-
rilen, ilaç parasını ödeyemeyen, bürokra-
sinin peşinde kalan sağlığını da kaybeden 
insanlarımızın çileleri önemli ölçüde orta-
dan kalkmıştır. Sosyal güvenceden yoksun 
tek bir insanımız kalmayıncaya kadar bu 
çalışmalarımızı, bu gayretlerimizi sürdü-
receğiz. Bu ülkenin insanları nerede yaşar-
larsa yaşasınlar mutlaka ve mutlaka çağdaş 
sağlık hizmetlerine kavuşacak. Bunu başar-
mak bizim boynumuzun borcudur. 

Değerli İstanbullular…

Türkiye gerçek anlamda bir sosyal devlet 
haline gelinceye kadar ısrarla ve kararlı-
lıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün 
açılışlarını gerçekleştirdiğimiz sağlık te-
sislerimiz gibi daha nicelerini üç yıl içinde 
açtık, gün be gün açmaya devam edeceğiz. 
Sadece insanımızın ihtiyacı olan sağlık 
hizmetlerini yürütmekle kalmayacağız, ül-
kemizin sağlık vizyonunu da geliştirecek, 
sağlık teknolojimizi de yenileyecek ve ni-
hayet Türkiye’yi dünyanın sağlık devlerin-
den biri haline getireceğiz. Dün yurtdışına 
tedavi olmaya gidenler gerçeği vardı, yarın 
inşallah bu ülkeye dışarıdan tedavi olmaya 
gelenler gerçeğini konuşacağız. Bu duygu-
larla, bu heyecanla yeni sağlık tesislerimi-
zin hayırlı olmasını temenni ediyor sizleri 
sevgiyle selamlıyorum.
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Değerli misafirler, Tıp camiamızın değerli 
mensupları…

Biliyorsunuz, ilk Tıp Okulumuz bundan 
179 yıl önce kurulmuştu. O günden bugü-
ne Tıbbiye Türkiye’nin modernleşme tari-
hinde çok önemli roller üstlendi. Bu süre 
içerisinde, özellikle tıp bilimleri alanında 
Avrupa ile aramızdaki gelişme farkını 
kapatma hususunda büyük mesafeler kat 
ettik. Ancak şunu kabul etmeliyiz ki, sağlık 

hizmetleri ve sosyal politikalarda, bilimsel 
ve kurumsal gelişmede daha istediğimiz 
aşamalara gelemedik. Kolay değil, yılların 
ihmali, yılların birikmiş sorunları var önü-
müzde. 

Bu sorunlardan birine işaret etmekte yarar 
görüyorum. O da şudur: Yönetim sorun-
ları ve sosyo-ekonomik nedenler kadar, 
sağlık hizmetlerinin ekonomik bir sektör 
olarak algılanmasının da bunda büyük 

Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji 
Enstitüsü Açılış Töreni

İstanbul | 19 Mart 2006
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payı vardır. Tıp biliminin ve sağlık hizmet-
lerinin sadece bir ekonomik sektör olarak 
değerlendirilmesinin son derece tehlikeli 
olduğunu düşünüyorum. Zira insan hayatı 
hiçbir maddi değerle ölçülemez, ölçülme-
melidir. Her kim, bedeli insan hayatı olan 
sağlık hizmetlerini sırf ticari bir faaliyet 
olarak düşünüyor, hastaya müşteri gö-
züyle bakıyorsa onunla yollarımız orada 
ayrılır. Hastane kapısındaki vatandaşımı 
bir müşteri gibi gören bu zihniyet, bilimsel 
anlamda, ahlaki anlamda, insani anlamda 
iflas etmiş demektir. 

Değerli davetliler…

Biz canla başla ülkemizin meselelerini çö-
züme kavuşturmanın gayreti içerisindeyiz. 
Önce insan diyoruz. Önce hayat diyoruz. 
Ancak aldığımız tedbirlerin uygulanabil-
mesi herkesin üzerine düşen sorumluluğu 
yerine getirmesiyle mümkün olacaktır. 
Hastane kapısında, okul kapısında, mah-
keme salonunda, karakolda vicdanlar ka-
nıyor, kanatılıyorsa orada sistem tıkanmış, 
hukuk işlemiyor demektir. 

Bakınız, kanayan yaraları dindirmek, bü-
tün vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu 
korumak için sağlık alanında Cumhuriyet 
tarihinin en büyük reformlarını gerçek-
leştirdik. Bu reformları insanımız daha 
kolay, daha çabuk hizmet alsın, iflas eden 
kurumlarımız işlevlerini yeniden kazansın 
diye yaptık. Ne yazık ki sağlık meselesi, ku-
rumlarımızın, hekimlerimizin sorunları 
yıllarca sadece konuşuldu, tartışıldı. Ama 
hiç kimse bu hassas alan üzerine ciddiyet-
le gidemedi. 

Bugün biz, dün hayal bile edilemeyen 
adımları kararlılıkla atıyoruz. Mesela, 
sağlık kurumlarının birleştirilmesi hiçbir 
hükümetin göze alamadığı radikal bir ka-
rardı. Doktorlarımızın hastanede hizmet 
vermesi için çok büyük cesaret gerektiren 
uygulamaları başlattık. Fakat bugün hala 
en merkezi hastanelerimizde bile bazı 
yerleşik yanlışların yer yer devam ettiğini 
duyuyoruz. 

Açık söyleyeyim. İstisna da olsa vatandaşı, 
hastanede gerekli ilgiyi göstermeyerek 
özel muayenehanesine yönlendirenler var. 
Yüreğim yanarak, üzülerek söylüyorum. 
Tıp ahlakı adına, meslek ahlakı adına, 
genel ahlak adına bunların konuşulması 
gerekiyor. Tekrar söylüyorum, elbette bun-
lar istisnadır; elbette bütün hekimlerimize 
mal edilmemelidir. Hekimlerimizin hangi 
şartlar altında, hangi zorluklarla mücadele 
ederek insanımıza sağlık hizmeti götürdü-
ğünü, nasıl fedakarca çalıştığını gayet iyi 
biliyoruz. Bu herkesin yapamayacağı, zor, 
fedakarlık isteyen, hizmet aşkı gerektiren 
bir meslek. O sebeple diyorum ki, yanlış 
yapanlar en fazla kendi mesleklerine zarar 
veriyor, en fazla kendi meslektaşlarına 
haksızlık yapıyorlar. 

Kimsenin, bir hekim bile olsa bunu yap-
maya, hekimlik mesleğini gölgelemeye, 
hekimlerimizin imajını bozmaya hakkı 
yoktur, olmamalıdır. Bununla hep birlikte 
mücadele etmeliyiz. Hep birlikte yanlış ya-
panları ikaz etmeli, bu haksızlığın önüne 
geçmeliyiz. Burada en büyük görev yine 
değerli hekimlerimize düşüyor. Bu konuda 
özellikle hassasiyetlerini rica ediyorum. 
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Ülkemizi büyük bir krizin etkilerinden 
kurtarmaya, 30 yıl 40 yıl tartışılmış ama 
çözüm getirilmemiş meseleleri halletmeye 
çalışıyoruz. Özel hastanelerden hizmet 
alımını kolaylaştırmak için cesaret gerek-
tiren kararlara imza atıyoruz. Ama bütün 
bunların uygulamasını insanlarla yapaca-
ğız. Bu yüzden bir an önce, tıp ve sağlık 
alanının ticari bir sektör olarak algılanma-
sının önüne geçmeliyiz. 

Bu mesleğin güçlüklerini bildiğimiz için 
özendirici, teşvik edici bütün formülleri 
geliştiriyoruz, geliştirmeye de devam ede-
ceğiz. Bizim, yönetim felsefemiz “İnsanı 
yaşat ki devlet yaşasın” düsturudur. İnsanı 
ve devleti aynı değerlerle yaşatacağız. Esas 
gayemiz insana ve topluma hizmettir. Bu 
hizmetten daha ulvi bir görev de yoktur. 

Değerli hekimler…

Biz, toplumun hayat kalitesini daha ileri 
götürmek için neler yapmalıyız sorusuna 
cevap üretmekle yükümlüyüz. Zira çağımı-
zın en önemli sorunlarından biri, devletin 
bütün vatandaşlarının hayat kalitesini 
yükseltmesi meselesidir. 

Şunu üzülerek tekrar ifade etmeliyim 
ki, ülkemizde sağlık alanı yıllarca ihmal 
edilmiş, sağlık hizmetine ulaşamayan va-
tandaşlarımızın sıkıntısı, çaresizliği sosyal 
bir yaraya dönüşmüştür. Başta hekimleri-
miz olmak üzere sağlık çalışanlarımız da 
emeklerinin karşılığını alamamışlardır. 
Biz bütün bu sorunları çözmek üzere Sağ-
lıkta Dönüşüm Programı’nı uygulamaya 
geçirdik. 

Bir yandan Aile Hekimliği çalışmalarını 
sürdürürken, bir yandan da kamu sağlık 
hizmetlerini Sağlık Bakanlığımızın çatısı 
altında topladık. Bütün vatandaşlarımızın 
kamuya ait sağlık kuruluşlarından eşit 
ve kaliteli sağlık hizmeti alabilmelerinin, 
ilaçlarını istedikleri eczanelerden temin 
edebilmelerinin önünü açtık. Sağlık hiz-
metlerinde özel sektörden de faydalanıl-
masını sağladık. Hekimlerimize ve diğer 
sağlık çalışanlarımıza hak ettikleri ücretin 
ödenebilmesine imkan veren Performansa 
Dayalı Katkı Payı Ödeme Sistemi’ni uygu-
lamaya koyduk. 

Böylece birçok hastanemizde üretkenlik 
arttı, mesai saatleri gönüllü olarak uzadı. 
Ameliyathaneler daha uzun süre açık kal-
maya başladı. Sağlık Kuruluşlarımızda ka-
yıt dışı işlemler, malzeme kullanımındaki 
israf ve özensizlik azaldı, alımlarda ise ve-
rimlilik esası ön plana çıktı. Bu uygulama-
mıza hekimlerimizin önemli bir kısmı mu-
ayenehanelerini gönüllü olarak kapatmak 
suretiyle destek verdi. Şüphesiz bu müspet 
adımları artırmak, maddi ve manevi kaza-
nımlarımızı çoğaltmak gerekiyor. 

Değerli konuklar…

Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. 
Sadece hekimlere yönelik çözümler üret-
mekle sağlık alanındaki sorunların üste-
sinden gelemeyiz. Çok daha temel mesele-
lerimiz var ve biz konunun nezaketinden 
dolayı bunların bazılarını konuşamıyoruz. 
Türk bürokrasisine sirayet eden marazi 
hastalıklar, belki de en can yakıcı biçimde 
sağlık alanında kendini gösteriyor. Zira bu 
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alanda bedel hayat ile ödenmektedir, bu 
nedenle hata payının azami derecede azal-
tılması zaruridir. 

“Türkiye’de hekim sayısı yetersizdir,” 
görüşü, ne yazık ki Türkiye’nin gerçeği-
dir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Avrupa 
Bölgesi’nde yer alan 52 ülke arasında kişi 
başına düşen hekim bakımından maalesef 
son sıradayız. Buna bir de geçmişten gelen 
dengesiz dağılımı eklerseniz ortaya çok 
daha vahim bir tablo çıkmaktadır. Bizim 
asıl amacımız bu tabloyu hem hekimimiz, 
hem de vatandaşımız lehine değiştirmek-
tir. 

Yoğun hasta sayısı hekimlerimizin iş yükü-
nü ağırlaştırmakta, çalışma şartlarını güç-
leştirmektedir. Türkiye’de hekim sayısının 
artması yalnızca hastalarımızın değil, 
hekimlerimizin de işini kolaylaştıracaktır. 
Biz her vatandaşımızın, hakkı olan kaliteli 
sağlık hizmetine kolaylıkla erişebilmesi 
için elbette bütün çareleri değerlendirece-
ğiz. Bunu yaparken hekimlerimizi, sağlık 
personelimizi mağdur etmemek, çalışma 
şartlarını ve hayat standartlarını iyileştir-
mek için de elimizden geleni yapmaya de-
vam edeceğiz. Türkiye’nin her köşesindeki 
insanlarımıza, çağdaş standartlarda sağlık 
hizmetini kesintisiz bir şekilde ulaştırabil-
mek üzere bütün imkanlarımızı seferber 
ediyoruz, edeceğiz. Bu düşüncelerle, Çapa 
Tıp Fakültesi Onkoloji servisinin vatan-
daşlarımıza şifa dağıtmasını diliyor, emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı 
olsun.
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Değerli basın mensupları… 

Dün Avrupa’nın önde gelen yedi kültür 
adamından oluşan uluslararası seçici 
kurul İstanbul’u, 2010 yılı Avrupa Kültür 
Başkenti olmaya layık bulduğunu açıkladı. 
Gerçi bu süreç henüz tamamlanmış değil-
dir. Önce AB’nin ilgili organlarının onayı-

na sunulacak, daha sonra Kasım ayında 
Kültür Bakanlarından oluşan Bakanlar 
Konseyi kararı ile kesinleşecek. 

İki kıtayı birleştiren İstanbul 27 yüzyıllık 
tarihi boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı 
imparatorluklarına başkentlik yapmıştır. 
Farklı din, dil ve milliyetten insanlar bu-

“2010 Avrupa Kültür Başkenti” 
Seçimi Değerlendirme  

Basın Toplantısı

İstanbul | 12 Nisan 2006
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rada barış içinde yaşamıştır. Medeniyetler 
arası diyalogun ön plana çıktığı bir dönem-
de, böyle bir dünya şehrinin bu unvana la-
yık görülmesi son derece önemlidir. Önce 
sivil bir girişim olarak başlayan projeye 
daha sonra İstanbul Valiliği, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi, Dışişleri Bakanlığı ile 
Kültür ve Turizm Bakanlığı da katılmıştır. 
Bu girişimde merkezi hükümet, yerel yö-
netim ve sivil toplum kuruluşları başarılı 
bir ortak çalışma örneği göstermiştir. 

İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Baş-
kenti ilan edilmesi, inanıyorum ki, hem 
İstanbul’un hem de Türkiye’nin zengin 
kültür mirasının tanıtımına önemli katkı-
larda bulunacaktır. Aynı zamanda AB sü-
recimize de olumlu etkileri olacaktır. 2010 
yılında İstanbul’a bu çerçevede 10 milyon 
civarında turist çekmeyi umuyoruz. 

Bu nedenle hükümet olarak, kültürler ara-
sı diyalogdan turizme, sanatsal etkinlik-
lerden kentsel dönüşümlere kadar birçok 
faydayı beraberinde getirecek bu projeyi 
elimizdeki bütün imkanlarla destekleyece-
ğiz. Başta İstanbul Valimiz Muammer Gü-
ler ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Kadir Topbaş olmak üzere yürütme 
ve danışma kurulu üyelerine, çalışmaya 
katılan sivil toplum örgütlerine ve emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. 
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Değerli vatandaşlarım, sevgili İstanbullu-
lar… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Böyle hayırlı bir tören vesilesiyle 
bir araya gelmekten büyük mutluluk du-
yuyorum.

Türkiye’nin kalkınma koşusu bütün hızıy-
la sürüyor. Milletimizin beklentileri doğ-

rultusunda belirlediğimiz hedeflere, her 
geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. Siyase-
tini gündelik gelgitlere göre şekillendiren, 
son yıllarda elde ettiğimiz kazanımları bir 
türlü hazmedemeyen adresler ne söylerse 
söylesin, Türkiye sağlam adımlarla ilerle-
meye devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi 120 
Okula 120 Spor Salonunun Toplu 

Açılışı ve Temel Atma Töreni

İstanbul | 09 Haziran 2006
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Dünyada yaşanan dalgalanmalar, tabii ki 
bizim iç piyasalarımızı da zaman zaman 
etkiliyor. Ancak, ekonomi yönetimimizin 
bu küresel etkilere karşı gerekli tedbirleri 
aldığından da kimsenin şüphesi olmasın. 
Bunlar bütün dünyada görülen doğal geliş-
melerdir, bunlarla yaşamayı da öğrenme-
miz gerekiyor.

Hiç kimse endişelenmesin, Türkiye emin 
ellerdedir. Bu dünya gerçekleriyle baş 
edebilecek bilgili, donanımlı kadrolar iş 
başındadır. Bugün geldiğimiz noktada 
ekonomimizin kırılganlığı azalmış, Tür-
kiye bu tür dalgalanmalara mukavemet 
gösterebilecek dayanıklı bir zemine ka-
vuşmuştur. Ekonomimiz büyüdükçe, dışa 
açıldıkça, sektörlerimiz dünyayla entegre 
hale geldikçe, dış etkilere de daha açık hale 
geliyoruz.

Bu büyüyen ekonomiler için son derece 
doğaldır. Hatta büyümeye ve dışa açılmaya 
işaret ettiği için sevinilmesi gereken bir 
durumdur. Türkiye artık zincirlerini kıra-
rak dünya ekonomi devleri arasında yerini 
alıyor. Bu nedenle gelişmiş ekonomilerin 
yaşadığı küresel dalgalanma hareketleri-
nin etkilerini de yeni yeni yaşamaya baş-
lamıştır.

Açıkça ifade edeyim ki, hem ekonomi 
yönetimimiz, hem de özel sektörümüz bu 
etkilerin üstesinden rahatlıkla gelecek 
tecrübeye, güce ve özgüvene sahiptir. 
Türkiye’nin önü açıktır, yelkenleri kalkın-
ma rüzgarıyla şişmiştir, güçlü, mutlu, mü-
reffeh yarınlara yolculuğumuz başlamıştır.

Değerli vatandaşlarım…

Gelecek için hepimizin hayalleri, umutları 
var. Türkiye kabuğunu kırarak mutlaka 
dünyanın zirvelerindeki, tarihine yakışan, 
potansiyeline yakışan yeri alacaktır. Bunu 
başarmak için her insanımızın kendini 
geliştirmesi, yeni şartlara uygun bir pers-
pektifle olaylara bakması, bilgi çağının im-
kanlarından sonuna kadar yararlanması 
lazım… 

Tek yönlü düşünmemek, hayatı çok yönlü 
kavramak durumundayız. İnsanımızın 
hayat standardını yükseltmek, bilgiyi 
yaymak, kültürümüzü zenginleştirmek, 
özellikle de gençlerimize yeni ufuklar ka-
zandırmak mecburiyetindeyiz. Bunun için 
devlet olarak, hükümet olarak üstümüze 
düşeni imkanlarımız ölçüsünde en üst 
seviyede yapmak için gayret gösteriyoruz.

Ancak özellikle kısa vadede bizim imkan-
larımızın yetmediği, elimizin uzanamadı-
ğı yerlere de başta yerel yönetimlerimiz 
olmak üzere diğer kurumlarımız, kuru-
luşlarımız, hayırsever insanlarımız uzana-
bilmeli. Çok şükür, toplumsal dayanışma 
duygusu üst seviyede olan bir milletiz. 
Başarmak için, Türkiye’yi hedef lerine 
ulaştırmak için dayanışma ruhunu ortaya 
koymamız, işlerin ucundan tutmamız, ini-
siyatif almamız gerekiyor.

Bugün yaptığımız bu tören bu anlayışın 
güzel bir örneğidir. İstanbul Büyükşehir 
Belediyemizi bu hassasiyetinden, bu gay-
retinden ötürü kutluyorum. Bugün İstan-
bul’daki 20 okulumuzun spor salonunu 
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hizmete açıyor, 100 okulumuzda yapımına 
başlanmış olan 100 spor salonunun da 
temsili temel atma törenini yapıyoruz. 
Büyükşehir Belediyemizin bu gayreti, ina-
nıyorum ki 120 okulumuza spor salonu 
kazandırmakla kalmayacak, 120 mahalle-
mizin sakinlerine de spor yapma imkanı 
sağlayacaktır. Binlerce çocuğumuzu, gen-
cimizi doğru alışkanlıklara, sağlıklı yaşa-
maya sevk edecektir.

Spor, bugün her yaştan insanın temel ihti-
yaçlarından biridir. Kalabalık şehirlerde, 
yoğun bir trafiğin, yorucu hayat şartları-
nın getirdiği tahribatı gidermek için spor 
bir can simididir. Herkesin elinden geldiği 
kadar, imkanlarının elverdiği kadar spo-
ra yapması gerekiyor. Gelişme çağındaki 
gençler için bu zaruret kat kat daha faz-
ladır. Hükümet olarak bizim, yerel yöne-
timlerimizin ve çeşitli sivil girişimlerin 
gayretleriyle son yıllarda, özellikle büyük 
şehirlerimizde spor tesislerinin sayısında 
önemli artışlar yaşanmıştır.

Ancak bunlar yine de yeterli değildir. Hep 
birlikte, bütün imkanları seferber ederek 
çok daha fazlasını yapmalıyız. İşte bugün 
açılışını yaptığımız ve temelini attığımız 
bu spor salonları, toplum sağlığı açısından 
hayati öneme sahip bu seferberlik zinciri-
ne çok değerli halkalar olarak eklenmekte-
dir. Okullarımıza, gençlerimize, İstanbul’a, 
İstanbullulara hayırlı olsun. Emeği geçen-
lere teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum.
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Değerli İstanbullular… Sevgili hemşehrile-
rim… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. 

Bugün İstanbul’u, İstanbulluları rahatla-
tacak bir projeyi daha hizmete açmak için 
bir araya gelmiş bulunuyoruz. İstanbul’da 
yaşayan vatandaşlarımızın öncelikli so-

runlarından biri ulaşımdır. Bu sorunu çöz-
mek için, bu güne kadar pek çok önemli 
çalışmanın altına imza attık. 

Bakınız, Belediye Başkanlığım döneminde 
önümüzde önemli engeller vardı. Çünkü 
o zamanki merkezi yönetimlerin uf ku, 
bizim Türkiye ideallerimizden son derece 

Taksim-Kabataş  
Fünikiler Sistem Açılışı

İstanbul | 29 Haziran 2006



Recep Tayyip ERDOĞAN

128

uzaktaydı. Onların döneminde Türkiye, 
istihdam üreten, emek üreten, değer üre-
ten bir Türkiye değildi. Yerel yönetimlerle 
merkezi idare sürekli çatışma halindeydi. 
Derdimizi Ankara’ya anlatmak zordu. 
Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul bile 
Ankara’dan görünmüyordu. 

Değerli arkadaşlar…

Türkiye Ak Parti iktidarıyla birlikte büyük 
bir değişim yaşadı. Şimdi, yerel yönetim-
lerimiz ile merkezi idare birbirini tamam-
layan projelere, uygulamalara yöneliyor. 
Birbirine paralel siyaset üretiyor. Biz, geç-
mişte Akıllı Bilet uygulaması başlatmıştık. 
Şimdi, Büyükşehir Belediyemiz bu akılcı 
ulaşım politikasını, devrim niteliğindeki 
bu hizmeti bir adım ileriye taşıyor. İstan-
bulluların daha hızlı ve ekonomik seyahat 
edebilmeleri için ulaşımda “Tek Bilet” uy-
gulamasına geçiyor. 

Bir iki gün içinde başlayacak uygulamay-
la İETT, Şehir Hatları Vapurları, Metro, 
Özel Halk Otobüsleri, Deniz Motorları ve 
Banliyö Trenlerine tek biletle binilecek. 
Bu sistemlerde Mavi Akbil geçerli olacak. 
Böylece, İstanbullumuz daha kaliteli bir 
ulaşıma, çok daha ucuza sahip olacak. 
“Her Yere, Her Araca Tek Bilet Akbil” sloga-
nıyla başlatılan uygulamayla bilet, zaman 
ve ulaşım entegrasyonu sağlanacak. 

Değerli vatandaşlarım…

Türkiye’nin bütün şehirlerinin dört başı 
mamur hale getirilmesi için yerel yöne-
timlerimiz arasında hiçbir ayrıcalık uygu-

lamıyor, partizanlık yapmıyoruz. Şu şehir 
bana oy verdi, bu kasaba bana oy vermedi 
gibi bir hesap içinde olmuyoruz. Tüm be-
lediyelerimizin, Türkiye’nin imkan ve kay-
naklarından adil bir şekilde faydalanması 
için çaba harcıyoruz. Bizim gözettiğimiz 
denge, kimin vatandaşa ne kadar hizmet 
kazandırdığı, kimin Türkiye’nin geleceği 
için hangi projeyi ürettiği, kimin insanımı-
za sosyal faydası daha yüksek bir hizmet 
kazandırmak istediğidir. 

Bizim gözettiğimiz öncelik, bir proje orta-
ya konurken, bir hizmet Türkiye’ye kazan-
dırılırken, milletimizin bundan ne kadar 
fayda sağlayacağıdır. Çok şükür, milletimiz 
de bunu görüyor, bize teveccühünü sürdü-
rüyor. İşte bu nedenle 3 Kasım’daki gücü-
müzü, 28 Mart’taki yerel seçimlerde yüzde 
35’ten, yüzde 42’ye çıkardık. Milletimizle 
olan rabıtamız güçlendi. Bu birliktelik, bu 
güç her geçen gün dalga dalga büyüyor. Biz 
milletimizle birlikte olduğumuz sürece, 
milletimiz davamıza omuz verdikçe, bu 
güç katlanarak artacak; bundan Türkiye 
kazançlı çıkacak, 73 milyon insanımız ka-
zançlı çıkacaktır.

Değerli İstanbullular…

1950’li yıllardan sonra uygulanan karayo-
lu tercihli politikalar sonucunda; bugün 
yurt içi taşımacılığımızın yüzde 94’ü kara-
yollarımız üzerinden yapılıyor. Bu nedenle 
ulaşım modları arasında büyük bir denge-
sizlik oluşuyor. Karayollarımız üzerindeki 
bu yoğun trafik, yılda ortalama üç bin 
insanımızın ölümüne, on binlerce insanı-
mızın yaralanıp sakat kalmasına ve milyar 
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dolarlarla ifade edilen maddi hasarlara 
neden olan trafik kazalarını beraberinde 
getiriyor. 

Biz, geçmişin, yılların ihmalini telafi etme-
ye çalışıyoruz. Bunun için bir yandan şehir-
lerimizi duble yollarla birbirine bağlıyor, 
bir yandan da KÖYDES projeleriyle bütün 
köylerimizi yol ve suya kavuşturuyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

Bizim dönemimizde, aile albümlerindeki 
birkaç yakınının cebini düşünen kayırma-
cı siyasete son verilmiştir. Artık, sadece 
milletinin cebini düşünen bir iktidar iş ba-
şındadır. Çünkü bizim aile albümümüzde 
73 milyon insanımızın fotoğrafı var. İşte 
bu nedenle biz üç beş kişinin çıkarı için 
değil, bütün vatandaşlarımızın huzur ve 
refahı için çalışıyoruz. İşte bu nedenle biz 
imtiyaz değil, adalet üretiyoruz. 

Sevgili hemşehrilerim…

Bildiğiniz gibi, İstanbul’un ulaşım soru-
nuna son vermek umuduyla Marmaray 
Projesi’ni başlattık. 9 Mayıs 2004’te bu pro-
jenin ilk etabı olan Boğaz Tüp Geçişi inşaa-
tının temelini attık. Marmaray Türkiye’nin 
en büyük ulaşım projelerinden biri. 
Proje’yle 4 yeni istasyon inşa edilerek de-
miryolu boğazın altından birleştirilecek. 
Proje tamamlandığında, tek yönde saatte 
75 bin yolcu taşınacak. Bu rakam 12 şeritli 
bir otoyolun taşıma kapasitesine eşit. Bu 
da trafiğin nefes alması, İstanbulluları-
mızın İstanbul’un güzelliklerini daha çok 
yaşaması demektir. 

Her şey İstanbul için, her şey Türkiye için. 
Hayırlı olsun diyor, sizleri sevgiyle, saygıy-
la selamlıyorum. 
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Değerli İstanbullular… sevgili vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Böyle hayırlı, böyle güzel bir tö-
rende, İstanbul’umuzun ulaşım zincirine 
bir önemli halka daha eklemek üzere bir 
araya gelmiş bulunuyoruz. Bunun heyeca-
nını, sevincini sizlerle paylaşıyoruz.

Vatandaşlarımıza insanca yaşama im-
kanı sağlamak, şehirlerimizi çağdaş bir 
görünüme kavuşturmak için ulaşım 
standartlarını mutlaka yükseltmeliyiz. 
Son yıllarda İstanbul’da, gerek kentleşme 
uygulamaları, gerekse altyapı yatırımları 
bakımından bütün şehirlerimize örnek 
olacak son derece önemli işler yapılıyor. 

İstanbul gibi metropoller ülkelerinin 
vitrinidir, dünyaya açılan penceresidir. 
İstanbul tarih boyunca olduğu gibi bugün 
de bu misyonunu başarıyla sürdürüyor. 
Büyükşehir belediyemizin son dönemde 
ciddi bir ivme kazanan modern şehircilik 
hamlesi, Türkiye’nin bütün şehirlerinin çı-
tasını yükseltecek bir anlayışın da öncüsü 
olmuştur. 

Bugün açılışını yaptığımız Zeytinburnu-
Bağcılar Tramvay Hattı, işte bu modern 
şehircilik hamlesinin en güzel örnekle-
rinden biridir. 5.5 km uzunluğundaki bu 
hatta, iki yönde, saatte 15 bin İstanbullu 
vatandaşımız en rahat, en konforlu, en 

Zeytinburnu-Bağcılar Tramvay 
Hattı Açılışı

İstanbul | 14 Eylül 2006
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hızlı şekilde yolculuk edecektir. Nüfus 
yoğunluğu yüksek olan bu hattımızda, bu 
ulaşım rahatlığı, son derece önemli yarar-
lar sağlayacaktır. Bu bakımdan, bu güzel 
adımı atan, başta Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Kadir Topbaş olmak üzere, bu 
yararlı hizmeti siz değerli İstanbullulara 
sunan, bu projeye emeği geçen herkesi gö-
nülden kutluyorum.

Hattın devreye girmesiyle, sabah erkenden 
işlerine giden, akşam yorgun argın evleri-
ne dönen vatandaşlarımızın trafik çilesi 
önemli ölçüde ortadan kalkmış olacaktır. 
Bütün bu adımlar İstanbul’un daha çağdaş 
standartlara ulaşması, sizlerin de bu güzel 
şehirde daha rahat, daha huzurlu yaşa-
manızı sağlamak içindir. Zira vatandaş-
larımızın hayatını kolaylaştırmak, sizleri 
elimizden geldiğince rahat ettirmek bizim 
en temel önceliğimiz. İstanbul’a yakışan 
ulaşım ağı; yoluyla, kavşağıyla, köprüsüy-
le, alt ve üst geçidiyle, raylı sistemiyle adım 
adım hayata geçiyor…

Değerli vatandaşlarım...

Üzülerek ifade edeyim ki, özellikle büyük 
şehirlerimizin ulaşım hizmetleri yıllar yılı 
ihmale uğrayan alanlardan biri olmuştur. 
Halbuki bir ülkenin gelişmişlik seviyesi-
nin temel göstergelerinden biri de ulaşım 
altyapısında ve taşıma kalitesinde aldığı 
mesafelerdir. Onun için, iktidara geldiği-
miz günden bu yana önemli ulaşım proje-
lerini hayata geçirerek bu modern vizyonu 
ülkemize kazandırmak için yerel yönetim-
lerimizle dayanışma içinde büyük gayret 
gösteriyoruz. Ülkemizi baştan başa dünya 

standartlarında duble yollarla örerek şe-
hirlerimizi birbirine bağlıyoruz.

Ama bu yetmez. Sadece şehirleri çağdaş 
bir şekilde birbirine bağlamakla iş bitmi-
yor. Şehirlerin içindeki trafiği de rahatlat-
mak gerekiyor. Özellikle nüfus yoğunluğu 
fazla olan şehirlerimizin iç ulaşımında ya-
şanan sıkıntıları gidermek zorundayız. Bu 
konuda son yıllarda önemli projelere imza 
attık, atmaya da devam edeceğiz. Ancak 
sadece bugünün sorunlarını hesap ederek 
çare arayışına girerseniz, o zaman siz işi 
tamamlayana kadar ortaya yeni sorunların 
çıktığını görürsünüz.

Bu yüzden hem biz merkezi yönetim ola-
rak, hem de yerel yönetimlerimiz, şehirle-
rimizin artan nüfus yapılarını dikkate alan 
uzun vadeli, geniş perspektif li projeler 
geliştirmek durumundayız. Ancak, böyle 
büyük projelerin, makul bir takvim içinde, 
sürdürülebilir bir planlamayla, vatandaş-
larımızı çok fazla rahatsız etmeden adım 
adım gerçekleştirilmesi gerekiyor. İstan-
bul trafiğini orta ve uzun vadede tamamen 
çağdaş bir altyapıya kavuşturacak bütün 
planlamalar yapılmıştır. 

Gerçekçi bir stratejiyle bütün projeler 
bir bir hayata geçiriliyor. Zeytinburnu-
Bağcılar gibi yoğun trafiğe sahip bir hattı 
önemli ölçüde rahatlatacak olan bu proje, 
İstanbul’un, İstanbulluların sadece bugün-
kü değil, gelecekteki ihtiyacını da karşıla-
yacaktır. Zeytinburnu-Bağcılar Tramvay 
Hattı’nın hayırlı olmasını temenni ediyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli İstanbullular… sevgili vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. 

Bugün, İstanbul için çok önemli olan bir 
projeyi daha hayata geçirmenin sevincini 
hep birlikte yaşıyoruz. Her zaman söylüyo-
rum burada bir kere daha ifade etmek isti-
yorum: Dünyanın sayılı şehirlerinden olan 
İstanbul, Türkiye’nin kalbidir. Onun için 
bu şehri, bu muhteşem güzelliği korumak, 
geçmişten geleceğe taşımak bizim üzerin-
de hassasiyetle durduğumuz bir konudur. 

Hedefimiz, insanımızı her yönüyle yaşana-
bilir bir İstanbul’a kavuşturmak. Elbette, 

bunu başarabilmek için, altyapısından 
çevre düzenine, sosyal kurumlarından 
imar planına kadar bütün sorunlar bir 
bütün olarak ele alınmalı ve köklü çözüm-
ler getirilmelidir. Bu anlayış içerisinde, 
Büyükşehir Belediyemizle birlikte önemli 
çalışmalar yürütüyoruz. Biz diyoruz ki; 
İnsanımız, yaşadığı şehirle barışık olmalı-
dır. Çevresinden memnun olmalı, sel gibi 
bir felaketle karşılaşmayacağından emin 
olmalıdır. 

Bakınız, doğudan batıya kuzeyden güneye 
bütün yurtta büyük bir kalkınma sefer-
berliği başlattık. Hükümet olarak, bütün 
şehirlerimizde vatandaşlarımızın insanca 

Alibeyköy Deresi Islah Projesi 
Açılış Töreni

İstanbul | 14 Eylül 2006
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yaşadığı müreffeh ve huzur dolu bir Tür-
kiye için çalışıyoruz, çalışmaya devam 
edeceğiz. Her şey insanımız için. Zira, mil-
letimizin her bir ferdi bizim için ayrı ayrı 
önemlidir, değerlidir. Yaşadığınız şehrin 
sorunları bir bir çözüldükçe, sıkıntılarınız-
dan kurtuldukça, inanıyorum ki ülkemiz 
için daha çok emek, daha çok değer ürete-
ceksiniz. Geçmişte, özellikle Alibeyköy’ün 
her yağmurdan sonra sel altında kaldığını, 
burada yaşayan kardeşlerimizin büyük 
sıkıntılar çektiğini biliyoruz.

Değerli vatandaşlarım…

Uzun süredir devam eden Alibeyköy De-
resi Islah çalışmaları, başarıyla tamam-
lanmış, böylece İstanbul’un çok önemli 
bir sorunu daha çözüme kavuşmuştur. Bu 
proje için 49 milyon YTL harcanmış, bin 
950 metre uzunluğunda dere yatağı inşa 
edilmiştir. Alibeyköy’deki sel baskınları 
nihayet tarihe karışmıştır. Projenin tek 
faydası sel baskınlarının önlenmesi de de-
ğildir. Bölgenin trafik sorunu da çözülmüş, 
rahat bir yaya ve araç ulaşımı sağlanmıştır.

Sadece Alibeyköy’de değil, İstanbul’un 
diğer bölgelerinde de bu tür çalışmalar ya-
pılıyor. İSKİ’ye dere ıslah yetkisinin veril-
mesinden sonra başlayan bu çalışmalarda 
önemli başarılar elde edildi. İstanbul’da 
sel baskınına neden olan 6 bin 205 nokta 
100’ün altına indirildi. Alibeyköy gibi 
sürekli sel baskını yaşanan 141 kronik 
nokta sayısı da 10 tanenin altına düşü-
rüldü. 3 milyar doları bulacak dere ıslah 
çalışmalarının tamamlanmasıyla, artık 
sel baskınları son bulacak, denizlere ve 

derelere atık su girişi tamamen engellen-
miş olacaktır. 600 km uzunluğundaki 68 
dere ıslah edilerek, bunları atık su kanalı 
olmaktan kurtarmak, denizlere ve derele-
re atık su girişini tamamen sonlandırmak 
için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 
Böylece, hem bu derelerin geçtiği yerlerde, 
hem de denizlerimizde artık bu sorunlar 
yaşanmayacaktır.

Birçok noktada devam eden dere ıslah 
çalışmalarının yanında, ulaşım gibi, imar 
gibi diğer birçok sorunun çözümü için de 
aynı şekilde çalışılıyor, büyük yatırımlar 
yapılıyor. İstanbul da, İstanbullu kardeşle-
rim de bu çalışmaları fazlasıyla hak ediyor. 
Alibeyköy Deresi Islah projesini başarıyla 
tamamlayan başta Büyükşehir Belediye 
Başkanımız olmak üzere, İSKİ Genel Mü-
dürü ve tüm İSKİ çalışanlarına teşekkür 
ediyorum. Alibeyköy’de yaşayan vatandaş-
larımızı büyük bir sıkıntıdan kurtaran bu 
çalışmanın hayırlı olmasını diliyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili İstanbullular… değerli vatandaş-
larım… Sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Bugün, ülkemiz için, İstanbul 
ve Beyoğlu için çok önemli açılışları, hep 
birlikte gerçekleştirecek olmanın mutlulu-
ğunu yaşıyorum.

Hükümet olduğumuz günden beri, ülke-
miz için gece gündüz, durmadan dinlen-
meden çalışıyoruz. Çok şükür, bu çabalar 
boşa gitmiyor. Artık karamsar değiliz. 
Fırtınalı günleri geride bıraktık. İnsanları-
mızın geleceklerine dair güzel umutlar ta-

şıdığı bir ülke olma yoluna girdik. Bakınız, 
AK Parti hükümetinden önceki ve sonraki 
durumumuzu iyice gözden geçirmeliyiz.

Tarihimizin üzerimize yüklediği sorum-
luluğun ve kendi yüksek potansiyelimizin 
çok gerilerinde kalmış bir Türkiye man-
zarasıyla karşı karşıyaydık. Ekonomisi 
pamuk ipliğine bağlı, kamu hizmetleri 
geç, yetersiz ve kalitesiz; yatırımı, üretimi, 
işsizliği çok kötü durumda olan bir ülke 
vardı. Yapabilecek olduğumuz halde yap-
madıklarımızdan hem halk nezdinde hem 

İş-Kur İl Binası Açılışı ve Beyoğlu 
Belediyesi Semt Konağı Açılışı
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de Hakk nezdinde sorumlu olduğumuzu 
çok iyi biliyoruz.

Onun için, insanımıza hizmet etmemiz, 
bu topraklarda büyük bir kalkınma sefer-
berliği başlatmamız gerekiyordu ve bunu 
hemen başlattık. Hükümet olduğumuzda, 
makro ekonomik göstergelerinin büyük 
çoğunluğunda olumsuz rakamlara sahip 
olan bir ülkemiz vardı. Hükümetimiz, ön-
celikle makro ekonomiyi düzeltmeyi, iyi-
leştirmeyi kendine vazife bildi. Yüksek enf-
lasyon ve faiz oranları nedeniyle, siyasetin 
ekonomi üzerindeki olumsuz hakimiyeti 
nedeniyle, güven ve istikrardan mahrum 
bir ekonomik çevremiz vardı. Bizim önce, 
güven ve istikrar ortamı oluşturmamız ge-
rekiyordu. Hükümetimiz güçlü bir siyasi 
irade olduğunu ortaya koydu. İpleri sıkı 
sıkıya kontrol altında tuttuk, tutmaya de-
vam ediyoruz.

Değerli vatandaşlarım…

Türkiye, enf lasyonla mücadele eden ve 
bu mücadelesinde çok büyük başarı ka-
zanmış bir ülke. O enflasyon ki, yıllarca 
milletimizin omuzlarına hayat pahalılığı 
yükünü getirdi, müteşebbislerimizin rahat 
yatırım yapmasını engelledi. Fiyat istikra-
rına sahip olmayan, parası güçlü olmayan 
bir ülkede yeni yatırımların önünü açmak 
mümkün olmaz, yatırım olmayınca da 
gelişme olmaz. Bu nedenle, enflasyonun 
asgari düzeye çekilmesi bizim için hayati 
öneme haizdi ve öncelikli işimiz bu oldu. 
Enflasyonun düşmesi, piyasalardaki tale-
bin daralmasına bağlı. 

Zaten ülkemizdeki yüksek enflasyonun en 
önemli nedeni de, israfa varan kamu har-
camaları olmuştur. Bu kamu harcamaları 
nedeniyle, bütçemiz denk olmamış, devlet 
hep yüksek faizle borçlanmak zorunda kal-
mıştı. Ayağını yorganına göre uzatmayan 
devlet, enflasyonu körükleyen temel fak-
törlerden biri olmuştu. Çok şükür, Türkiye, 
artık bırakın bütçesinde açık vermeyi, 22 
yıl aradan sonra fazla veren bütçe dönem-
lerine şahit oluyor.

Bütün bu saydığım nedenlerle, talep kay-
naklı enflasyonla mücadele, hep yüksek 
işsizlik pahasına yapılmıştır. Halbuki biz, 
sürekli artan işgücü olmasına rağmen, 
işsizliği belli seviyelerde tutarak enflasyo-
nu düşürmeyi başarmış nadir ülkelerden 
biriyiz. Üstelik son açıklanan rakamlarda, 
ufak da olsa işsizlik oranında azalmalar 
görmeye başladık. İnanıyorum ki bu eği-
lim devam edecektir.

Bakınız, sadece Haziran 2006 döneminde, 
bir önceki yılın aynı dönemine göre ça-
lışma çağındaki nüfusumuz 870 bin kişi 
artmış. Buna rağmen, Türkiye genelindeki 
işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 
60 bin kişi azalmış. İşsizlik oranı yüzde 
8,8’e kadar inmiş durumda. Bu şu anlama 
geliyor. Türkiye artık işgücüne katılan 
nüfustan daha fazla iş alanları üretmeyi 
başarabilen bir ülke. İnanıyorum ki, artık 
iyi duruma gelen ekonomik çevremiz, 
yeni yatırımlara, yeni yatırımlar da yeni 
iş alanlarına imkan sağlayacaktır. Böylece, 
Türkiye’nin bu en önemli yarası da tedavi 
edilebilecek, işsizlik oranımız bu kadar 
yüksek seviyelerde dolaşmayacaktır.
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Türkiye’nin bu en önemli sorununu da 
tıpkı enflasyonda olduğu gibi hep birlikte 
aşacağımıza inanıyorum. Burada açılışını 
yaptığımız Türkiye İş Kurumu da, bu se-
ferberlik de çok önemli katkılar sağlaya-
cak, işgücümüzün doğru kanallara, doğru 
zamanlarda aktarılmasında bize yardımcı 
olacaktır.

Değerli vatandaşlarım…

Bugün açılışını yaptığımız bir diğer önem-
li tesisimiz de Beyoğlu Belediyemizin hiz-
mete sunduğu 600 m2 alana 400 bin YTL 
harcanarak kurulmuş semt konağımız. 
Bu semt konağımız, insanımızın şehirli 
olma bilincini artıracak, her yaş grubuna 
hizmet verecek, insanımızın kendilerini ve 
kentlerini daha iyi tanımalarına yardımcı 
olacaktır. Özellikle kadınlarımız ve genç 
nüfusumuz için, iğne oyasından bilgisayar 
kurslarına kadar geniş bir yelpazede faa-
liyet gösterecek, sosyal kaynaşmanın sağ-
lanmasına da vesile olacaktır. Bu konakta, 
sağlık ocağı, aş evi, anaokulu, çamaşırhane 
gibi ek birimler de hizmet verecek.

İnanıyorum ki, böyle eğitim ve kültür 
ortamlarını iyi şekilde değerlendirebilen 
vatandaşlarımız, hem ruh dünyalarını zen-
ginleştirme fırsatı bulacaklar, hem de yeni 
vasıflar kazanarak daha rahat iş bulabilme 
imkanı kazanacaklardır. Böyle iki önemli 
tesisi milletimizin hizmetine sunanlara, 
şahsım ve milletim adına teşekkür ediyo-
rum. Bir kere daha görüyoruz ki ufkumuz 
geniş, önümüz açık, geleceğimiz aydınlık-
tır. İnanıyorum ki milletçe ele ele vererek 
daha çok büyük işler başaracağız. Bu 

inançla, açılışını yaptığımız tesislerin ülke-
mize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili İstanbullular, değerli vatandaşla-
rım... Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Bugün burada, İstanbul’umuzun 
şehir içi trafiğine önemli kolaylıklar ge-
tirecek çağdaş yol ve kavşakları hizmete 
açmak üzere bir araya geldik. Bu anlamlı, 
bu hayırlı açılışların heyecanını, sevincini 
sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet 
duyuyorum.

Bana göre, ekonomiden sanata, spordan 
turizme kadar bütün alanlarda İstanbul’u 
hesaba katmadan ne gerçekçi bir değerlen-

dirme yapabilir, ne de sağlıklı bir gelişme 
sağlayabilirsiniz. Türkiye’nin gelecek he-
deflerini İstanbul olmadan gerçekleştire-
mezsiniz. İstanbul Türkiye’nin moral kay-
nağıdır. Başlattığımız ekonomik atılımın, 
ülkemizin her köşesine yayılan kalkınma 
seferberliğimizin lokomotifidir. Bütün şe-
hirlerimizin örnek aldığı bir öncü şehirdir. 
O sebeple İstanbul’a yapılan her hizmeti, 
hayata geçirilen her projeyi, inşa edilen 
her eseri, tesisi, yatırımı son derece önemli 
buluyoruz.

İBB 25 Kavşak ve Yolun  
Toplu Açılış Töreni

İstanbul | 04 Kasım 2006
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Büyükşehir Belediyemiz giderek artan 
bir tempoda çalışarak İstanbul’u ismine, 
geçmişine, tarihi misyonuna yakışır çağ-
daş bir dünya kenti haline getirmek üzere 
önemli atılımlar gerçekleştiriyor. Her ge-
çen gün hizmet zincirine yeni halkalar ek-
liyor. Adım adım İstanbul’umuzun gele-
ceğinin inşa edildiği bu yeni hizmetlerin, 
bu yeni tesislerin açılışları için sizlerle sık 
sık bir araya geliyoruz.

Bakınız, geçtiğimiz Aralık ayında 20 kav-
şağın toplu temelini attık. Bu yıl Mart 
ayında 40 kavşak ve yolun, Haziran ayın-
da yine 42 kavşak ve yolun toplu temel 
atma ve açılış törenini yaptık. Şimdi ise 
25 kavşak ve yolun daha toplu açılışı-
nı gerçekleştiriyoruz. Böylece Nisan 
2004’ten bu yana İstanbul’a 103 kavşak 
ve yol kazandırdık. Az sonra buradan 
İkitelli’ye geçeceğiz. Yine bugün orada da, 
KİPTAŞ Toplu Konutlarının, İlköğretim 
Okullarının ve Spor Kompleksinin açılış 
törenine katılacağız.

Takdir edersiniz ki, her eserle, her hizmet-
le, hayata geçen her projeyle İstanbul daha 
da güzelleşiyor. 

Değerli vatandaşlarım...

İstanbul kıtaları buluşturan, tarih boyun-
ca medeniyetlerin göz bebeği olmuş bir 
büyük şehir, bir simge şehir... Elbette bu 
özelliğine, bu ağırlığına paralel olarak dün-
yanın en kalabalık şehirlerinden de biri... 
Nüfus yoğunluğunun bu seviyede olduğu 
her dünya kenti gibi İstanbul’un da yeni 
yatırımlar yapılmasını gerektiren ciddi ih-

tiyaçları, çözüm bekleyen önemli sıkıntıla-
rı var. Bunların başında da ulaşım geliyor.

Kabul edelim ki, her gün milyonlarca insa-
nın trafiğe çıktığı, çok büyük bir nüfusun 
dolaşımda olduğu bir şehrin ulaşımla ilgili 
sorunları kısa vadede çözülemez. Ancak 
yakın, orta ve uzun vadeli bir planlama 
yapıp imkanları seferber ederek, bu sorun-
ları çözebiliriz. İşte, Büyükşehir Beledi-
yemizin yaptığı da budur. Memnuniyetle 
görüyoruz ki, şehir içi ulaşımının hızını 
arttıracak, ulaşım güvenliğine ve seyahat 
kalitesine katkı sağlayacak projeler art 
arda hayata geçiriliyor.

Bu yatırımlar devam edecek. İnşaat çalış-
maları nedeniyle bazı sıkıntılar da elbette 
yaşanıyor, yaşanacak… Bu şehrin gelece-
ğini kurtarmak için buna hep beraber kat-
lanacağız. Zira, yoluyla, kavşağıyla, raylı 
sistemleriyle, metrosuyla, tüp geçidiyle, 
köprüsüyle, tüneliyle İstanbul’a yakışan 
ulaşım ağını bir an önce tesis etmek mec-
buriyetindeyiz. Biz bu şehre sevdalıyız. 
Onun için biz, bu adımları atmayarak 
İstanbul’u yıllar yılı çağdaş şehirciliğin 
imkanlarından mahrum edenler gibi ola-
mayız. Geçmişte olduğu gibi bugün de, 
gelecekte de bu şehre aşkla, şevkle hizmet 
etmeye devam edeceğiz. 

Sevgili İstanbullular…

Türkiye son dört yılda çok önemli bir deği-
şim geçirmiş, büyük bir atılım gerçekleştir-
miştir. Ekonomik alanda dört yıl öncesinin 
ağır sıkıntılarından artık eser kalmamıştır. 
Ekonomimiz bugün istikrarlı bir büyüme 
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rotası yakalamış, makro göstergelerin ta-
mamında olumlu gelişmeler sağlanmıştır. 
Enflasyon ve faizler düşmüş; milli gelirde, 
üretimde, ihracatta, turizmde ibre sürekli 
yükselmiştir. Türkiye, ekonomik, siyasi, 
sosyal; her alanda istikrara kavuşmuştur.

Kamu yönetiminde, yerel yönetimlerde, 
sağlıkta, eğitimde, tarımda, artık gelece-
ğimizi rahatlıkla planlayabiliyoruz. Mü-
reffeh bir Türkiye işte bu sağlam zemin 
üzerinde yükselecektir. Heyecanımızı, 
şevkimizi, azmimizi, kararlılığımızı hiç 
kaybetmeden, hızımızı hiç kesmeden 
önümüzdeki dönemde de her alanda yeni 
adımlar atmaya devam edeceğiz. 

Millet olarak yolumuz budur. Hedefimiz, 
Türkiye’nin aydınlık geleceğidir. Elbette 
İstanbul, bu büyük medeniyet yürü-
yüşünün bayraktarı, öncüsü olacaktır. 
İstanbul’un geleceği, Türkiye’nin gelece-
ğidir. Biz, İstanbul’un geleceği için atılan 
her temele, hayata geçirilen her projeye 
bu gözle bakıyoruz. Onun için, İstanbul’la 
ilgili atılan her adım bizi fazlasıyla heye-
canlandırıyor. Buradaki her yeni yatırıma 
fazlasıyla seviniyoruz. Bugün bu sevinç 
içerisinde hizmete açtığımız 25 kavşak ve 
yolun İstanbul’a hayırlı olmasını diliyo-
rum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli vatandaşlarım… sevgili İstanbullu-
lar… Sizleri en kalbi duygularımla selamlı-
yorum. Böyle anlamlı, böyle hayırlı bir tö-
rende aranızda olmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum.

Bugün burada, İkitelli Spor Kompleksi 
ile Akşemseddin ve Fatih Sultan Mehmet 
İlköğretim Okullarının açılışlarını yapıyor, 
KİPTAŞ Toplu Konutlarının anahtarlarını 
da hak sahiplerine teslim ediyoruz. Bildiği-
niz gibi Türkiye Cumhuriyeti, anayasamız-

da sosyal bir hukuk devleti olarak tanım-
lanmıştır. Sosyal devlet, vatandaşlarının 
insana yaraşır şekilde yaşamasını teminat 
altına alan devlettir…

Şunu üzülerek söylüyorum: Ne yazık ki, 
sosyal devletin ne demek olduğu bizim 
iktidarımıza kadar tam olarak anlaşılama-
mıştır. Devletin anayasal yükümlülüğü yıl-
larca gereği gibi yerine getirilmemiştir. Biz 
bu anlayışı değiştirmek için bugüne kadar 
çok çalıştık. Bundan sonra da aynı kararlı-

İkitelli Yatırımları Açılış ve 
Anahtar Teslim Töreni

İstanbul | 04 Kasım 2006
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lıkla çalışmaya devam edeceğiz. Onun için 
ben bu önümüzdeki süreci, Türkiye’nin 
uzun yıllardır her alanda ihtiyaç duyduğu 
bir sosyal restorasyan dönemi olarak de-
ğerlendiriyorum.

Bakınız; sosyal politikaları sadece bazı 
şartlarda sağlanan, ekonomi için lüks ka-
çan politikalar olarak düşünmemeliyiz. 
Bizim sosyal politikalardan anladığımız, 
her vatandaşımızın insanca yaşayabilmesi 
için gerekli olan asgari seviyeyi sağlamak-
tır. Bu amaçla biz, insanımızın barınma, 
sağlık, beslenme gibi temel ihtiyaçlarının 
karşılanması için gereken bütün düzen-
lemeleri yapıyoruz. Bizim başka türlü 
davranmamız söz konusu olamaz. Çünkü 
biz milletimize hizmet için yola çıktık. Bu 
yolda büyük mesafeler kat ettik. Milletimi-
zin huzur ve refah içerisinde yaşaması için 
büyük çaba sarf ettik, cesur kararlar aldık. 

Şimdi de, ekonomide elde ettiğimiz iyileş-
meleri, tek tek vatandaşlarımıza yansıtma-
nın gayreti içerisindeyiz. İnsanlarımız ara-
sında imkân ve fırsat eşitliğini sağlamak, 
sosyal devlet ilkesini hayata geçirmek üze-
re tarihi adımlar atıyoruz. Bu doğrultuda 
hazırladığımız Sosyal Güvenlik Reformu 
için 2007 bütçesinden 32 milyar YTL’lik, 
yani 32 katrilyon TL’lik bir kaynak ayırdık. 
Yıllardır konuşulan, ama kimsenin gerçek-
leştirmeye cesaret edemediği bu reformu 
da inşallah biz hayata geçireceğiz. Böylece, 
sosyal yaralar sarılacak, gelir dağılımdaki 
adaletsizlik ortadan kalkacak, bütün va-
tandaşlarımızın temel ihtiyaçları giderile-
cek, toplumsal barış güçlenecektir.

Değerli vatandaşlarım…

Son 4 yıldır, eğitimde, sağlıkta, sanayide, 
her alanda son derece başarılı neticeler 
elde ettik. Hem sosyal, hem de ekonomik 
alanlarda büyük ilerlemeler gerçekleş-
tirdik. Fakat biz bunları asla yeterli gör-
müyoruz, görmeyeceğiz. Başlattığımız 
kalkınma seferberliğine ilk günkü hızla 
devam ediyoruz. Daha yapacak çok işimiz, 
yürünecek çok yolumuz var. Bugüne kadar 
yaptıklarımız öncelikle geçmişin açıkla-
rını kapatmaya, yanlışlarını düzeltmeye, 
kaybedilen zamanı telafi etmeye yönelikti.

Çok şükür bugün artık ekonomimiz, di-
namik bir yapıya, istikrarlı bir büyüme 
ortamına kavuşmuş durumdadır. Bugün 
dünden daha iyi bir noktada olduğumuzu 
sizler zaten çok iyi görüyor, gelişmeleri 
bizzat yaşıyorsunuz. Artık umutla gele-
ceğe bakan insanımız, milletçe ele ele 
vererek başarmanın sevincini, heyecanını 
yaşıyor. Türkiye’yi çok daha güzel günlere 
kavuşturmanın gayreti içerisindeyiz. 

İnanıyorum ki, bundan sonra Türkiye’nin 
daha büyük atılımlarına, çok daha aydın-
lık yarınlarına hep birlikte şahit olacağız. 
Bu yolda, birbirimize kenetlenecek, daha 
ileri hedefleri yakalamak için çalışacağız. 
Unutmamalıyız ki, tek tek hepimiz, bu ül-
kenin geleceğinden sorumluyuz. 

Değerli vatandaşlarım…

Sizlerin hayat mücadelesinde karşılaştı-
ğınız zorlukları, çektiğiniz sıkıntıları çok 
iyi biliyoruz. İnsanımızın kira ödemekte 
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ne kadar zorlandığını, bir ev sahibi olma-
nın ne demek olduğunu, öğrencilerimizin 
hangi şartlar altında eğitim gördüğünü de. 
Çünkü her vatandaşımızın derdi, bizim 
derdimizdir. Ve elbette bu dertlere derman 
bulmak da öncelikli görevimizdir.

Sorunlarınıza köklü çözümler bulmak, 
gerçekçi projeler üretmek ve bunları bir 
bir hayata geçirmek için gece gündüz 
durmadan dinlenmeden çalışmaya de-
vam ediyoruz. Bakınız, her gün ülkemizin 
birçok yerinde yeni okullar, hastaneler, 
yollar, tesisler açıyoruz. Boş, faydasız, göz 
boyamaya yönelik yatırımlardan, popülist 
yaklaşımlardan her zaman uzak durduk. 
Zira biz, kaynaklarımızı, milletimizin ihti-
yaçları doğrultusunda en verimli şekilde 
değerlendirmeye özen gösteriyoruz. 

İşte bu anlayışla yaptığımız çalışmaların 
semerelerini de bir bir alıyoruz. Yine bu-
gün az önce, yapımını Büyükşehir Beledi-
yemizin gerçekleştirdiği, İstanbul’umuzun 
şehir içi trafiğine önemli kolaylıklar ge-
tirecek 25 yol ve kavşağın toplu açılışını 
yaptık. Orada da ifade ettim: İstanbul’un 
geleceği, Türkiye’nin geleceğidir. Onun 
için, İstanbul’a yapılan her yatırım son 
derece önemlidir. Atılan her yeni adım, 
bizim için yeni bir heyecan, yeni bir sevinç 
kaynağı oluyor. 

Burada açılışını yaptığımız iki okul ve 
Olimpik Yüzme Havuzlu Spor Kompleksi 
de, ülkemizin geleceği olan gençlerimi-
zin daha iyi, daha dinamik, daha sağlıklı 
yetişmelerine katkıda bulunacaktır. Yine, 
anahtarlarını teslim ettiğimiz konutlar da 

ailelerimizi kira derdinden kurtaracak, 
onlara ev sahibi olmanın huzurunu yaşata-
caktır. Bu bakımdan modern uydu kentler-
le yeni hayat alanları açarak İstanbul’a ne-
fes aldıran KİPTAŞ’ı kutluyorum. Açılışını 
yaptığımız Spor Kompleksi ve okulların, 
anahtarlarını teslim ettiğimiz konutların 
hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili İstanbullular… değerli vatandaş-
larım… Sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. İstanbul’a, Esenyurt’a önemli 
kazanımlar getirecek, vatandaşlarımızın 
hayatını kolaylaştıracak hizmetlerin açı-
lışlarını yapmak üzere, böyle hayırlı bir tö-
rende aranızda olmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum.

Bugün burada sağlık ocaklarının, okulla-
rın, şehir parkının ve bazı kamu hizmet 
binalarının toplu açılışını gerçekleştiriyo-
ruz. Bakınız, Türkiye son dört yılda ciddi 

bir dinamizm kazandı. İnsanımızın potan-
siyeli harekete geçti. Milletçe, büyük bir 
atılım başlattık. Birçok alanda dünyanın 
‘sessiz devrim’ diye nitelendirdiği reform-
lar yaptık. Önemli başarılar elde ettik. Ön-
ceki dönemlerden kalan tahribatın büyük-
lüğü oranında bir restorasyona giriştik. On 
yıllardır kanayan yaraları sardık.

Yaptığımız işleri en çok hisseden şehir-
lerimizden biri de İstanbul oldu. Yine İs-
tanbul’umuzda, son dört yılda, çok sayıda 
uluslararası toplantı gerçekleşti. Bugün 

Esenyurt Belediyesi  
Toplu Açılış Töreni

İstanbul | 15 Kasım 2006
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de, Dünya Sağlık Örgütü’nün düzenlediği, 
dünya ülkelerinin sağlık bakanlarının 
katıldığı bir toplantıya ev sahipliği yaptık. 
Bir dünya şehri olan İstanbul’u, daha gü-
zel, daha yaşanır hale getirmek için bütün 
imkanlarımızı seferber ediyoruz. 2010 
yılında Avrupa’nın kültür başkenti olarak 
ilan edilen İstanbul’umuzun eksiklerini 
bir bir gideriyoruz.

Bugün de burada; 74 Dönüm alan üzeri-
ne kurulan Türkiye’nin en büyük şehir 
parkının, İnönü, Mehterçeşme, Saadetde-
re, Merkez ve Örnek Sağlık Ocaklarının, 
Verem savaş Dispanserinin, Merkez Diş 
Kliniğinin, Fatih Sultan Mehmet Lisesinin, 
Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesinin, 
Emine Seviye Divrik, Basri Erdoğan, Ali 
Fuat Üstün ve Feyzi Danış İlköğretim Okul-
larının, Nüfus Müdürlüğü ile Tapu Müdür-
lüğü hizmet binalarının toplu açılışlarını 
yapıyoruz.

Halkımız için son derece hayırlı olan bu 
hizmetleri gerçekleştiren Esenyurt Bele-
diyemizi, bu çalışmalara destek veren ku-
rumlarımızı kutluyorum. Özellikle de bu 
eserleri inşa eden hayırsever vatandaşla-
rımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Sevgili İstanbullular… 

Kentsel dönüşüm projelerimiz sürat-
le ilerliyor. Yüzyılın projelerinden biri 
olan Marmaray’la iki kıtayı birbirine 
bağlıyoruz. İstanbul bizim gözümüzde 
Türkiye’nin özüdür, özetidir. İstanbul’a aşk 
derecesinde tutkun olduğumuzu öteden 
beri bütün İstanbullular biliyor. Biz, mille-

timize ve medeniyet birikimimize yakışan 
bir İstanbul, bir Türkiye için, sizlerle el 
ele, gönül gönüle, gece gündüz demeden, 
durmadan, dinlenmeden çalışıyoruz. 
Ülkemizin her yerinde başlattığımız bu 
büyük seferberlik, milletimizin yüzünün 
gülmesini, ülkemizdeki hayat şartlarının 
iyileşmesini sağlamıştır. Bakınız biz, bü-
tün çabamızı, enerjimizi, vaktimizi, mil-
letimizin lehine olan, somut ve gerçekçi 
projelere yöneltiyoruz.

Değerli vatandaşlarım…

Hükümet olarak, yola çıktığımızda ne 
demiştik? Türkiye’nin öncelikli ihtiyacı 
adalet ve kalkınmadır demiştik. Ülkemi-
zin her yerinde ve her alanda adalet ve 
kalkınma sağlanmalıdır, sağlanacaktır 
demiştik. Bu doğrultuda somut adımlar 
attık, atıyoruz. Bugün burada olduğu gibi, 
Türkiye’nin her köşesinde okullar, has-
taneler, hizmet binaları, yollar, konutlar, 
parklar açıyoruz. Sizlere, hem yeni hizmet-
ler sunuyoruz, hem de mevcut hizmetleri 
daha iyi, daha hızlı ulaştırmak için yoğun 
şekilde çalışıyoruz.

Biz insan odaklı politikalar ortaya koyma-
nın, vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları 
hizmetleri götürmenin gayreti içindeyiz, 
gayreti içinde olacağız. Hatırlayın, enf-
lasyonun sürekli yükseldiği, ekonomik 
kalkınmanın sıfırlandığı, insanların has-
tanelerde rehin kaldığı, iş yerlerinin bir 
bir kapandığı dönemlerden geçtik. Bugün, 
çok şükür, bütün bunlar geride kalmıştır. 
Şimdi Türkiye’nin aydınlık yarınlarına 
doğru, hız kesmeden ilerliyoruz. Her za-
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man söylediğim gibi; Türkiye’nin önceliği 
ekonomidir, sosyal adalettir, eğitimdir, sağ-
lıktır... Temel hak ve hürriyetlerin özgürce 
kullanılmasıdır. 

Değerli vatandaşlarım…

Bugün, devletle millet el ele vermiş, hem 
merkezi yönetim, hem de yerel yönetimle-
rimiz dayanışma içinde, yoğun bir şekilde 
çalışmaya başlamıştır. Ülkemizin dört 
bir yanı fabrikalardan hizmet binalarına, 
okullardan, hastanelere kadar sayısız yep-
yeni eserlerle donatılıyor. Bu eserler yerel 
yönetimlere getirdiğimiz yeni anlayışın 
ürünüdür. Kalkınmanın da, gelişmenin de 
en önemli ayaklarından biri hiç şüphesiz 
yerel yönetimlerdir. 

Türkiye’de değişimin kalkınmanın izlerini 
görmek istiyorsanız son birkaç yıldır bel-
delerimizde, ilçelerimizde, şehirlerimizde 
yaptıklarımıza bakın. Göreceksiniz ki 
tarihi değişiklikler, rekor seviyeler sadece 
makro göstergelerde büyük resimde ya-
kalanmamıştır. Türkiye, şehir şehir, ilçe 
ilçe, belde belde kalkınmaya değişmeye 
başlamıştır. İşte KÖYDES projemiz. İşte 
Beldes Projemiz. KÖYDES projesiyle 2007 
yılı sonuna kadar suyu ve yolu olmayan 
köyümüz kalmayacak. Önümüzdeki yıl 
KÖYDES projesine ek olarak uygulanacak 
BELDES projesiyle, küçük belediyelerimizi 
de bu kalkınma sürecine dahil ediyoruz. 

Bu, Cumhuriyet tarihimizin en önemli 
kırsal kalkınma projesidir. Zira biz, hükü-
met olarak, başından beri insanlarımızın 
sıkıntılarını gidermenin, hayat standart-

larını yükseltmenin gayreti içerisinde ol-
duk. Bu gayretlerimizin neticelerini de bir 
bir alıyoruz. Bakınız, Türkiye, artık o eski 
Türkiye değildir. Elbette arzu ettiğimiz 
hedeflere henüz tam olarak ulaşabilmiş 
değiliz. Uzun yılların ihmallerini bir çırpı-
da ortadan kaldırmak, boşa geçen zamanı 
çabucak telafi etmek tabii ki kolay değil. 

Ancak sizler, dört yıl gibi kısa bir zaman-
da ne kadar büyük bir mesafe aldığımızı, 
nereden nereye geldiğimizi biliyor, ge-
lişmeleri bizzat yaşıyor, görüyorsunuz. 
Bizim için siyaset, sadece sizlere hizmet 
etmenin, müreffeh Türkiye hedefine ulaş-
manın bir vasıtasıdır. Onun için her zaman 
söylüyorum: Milletimizin her bir ferdini 
huzura, refaha kavuşturuncaya kadar asla 
durmayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da aynı aşkla, aynı şevkle 
milletimize hizmet etmeye devam edece-
ğiz. Bu yolda beraberdik, beraberiz, hep 
beraber olacağız. Artık önümüz daha da 
açık, geleceğimiz daha da aydınlıktır. Daha 
nice yeni eserlerin açılışını yine hep bera-
ber yapacağız.

Bu inançla, bugün burada açılışlarını yap-
tığımız sağlık ocakları, okullar, şehir parkı 
ve hizmet binalarının ülkemize, İstan-
bul’umuza, güzel Esenyurt’umuza hayırlı 
olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Sevgili İstanbullular.. değerli vatandaş-
larım… Sizleri, en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Öncelikle, ülkemiz için son 
derece hayırlı bir tesisin açılış töreninde 
aranızda olmaktan büyük mutluluk duy-
duğumu ifade etmek istiyorum.

Bugün, kuyumculuk alanında dünyanın 
en görkemli imalat ve ticaret merkezini 
İstanbul’a kazandırmanın sevincini, coş-
kusunu yaşıyoruz. Burada olduğu gibi, 
her gün bir başka şehrimizde, büyümeye, 
kalkınmaya, istihdama önemli katkılar 
sağlayan böyle yatırımların, böyle tesisle-

rin açılışını yapıyoruz. Ekonomimizdeki 
büyümenin bütün sektörlere yansıdığını 
görmek, tabii ki hepimizi sevindiriyor. 
İnanıyorum ki Türkiye’nin kısa zamanda 
yakaladığı bu gelişme, bu büyüme ve kal-
kınma performansı bizler kadar sizleri de 
heyecanlandırıyor. 

Çok şükür bugün Türkiye her alanda bü-
yük atılımlar gerçekleştiriyor, büyük bir 
değişim sürecinden geçiyor. Sizler hangi 
zorlukları aşarak buralara geldiğimizi çok 
iyi biliyor, geçmişte yaşanan sıkıntıları çok 
iyi hatırlıyorsunuz. İstikrar bir türlü tesis 

Kuyumcukent Açılış Töreni

İstanbul | 23 Aralık 2006
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edilemediği için, yatırımcımız, girişimci-
miz önünü göremiyor, uzun vadeli planlar 
yapamıyordu. Bir yıl, bir ay, hatta bir hafta 
sonra bile ne olacağı belli olmayan bir eko-
nomik ortam vardı. İşadamlarımız, sana-
yicimiz, esnafımız her sabah yeni bir kriz 
endişesiyle güne başlıyordu. Güven duy-
gusu giderek ortadan kalkıyor, umutlar 
tükeniyordu. Milletçe büyük bir yılgınlık, 
büyük bir çaresizlik hissediyorduk.

Böylesine olumsuz şartlar içerisinde üre-
timden, istihdamdan, kalkınmadan, söz 
etmek de elbette mümkün değildi. O kriz 
günlerini çok şükür gerilerde bıraktık. 
Cumhuriyet tarihimizin en büyük reform-
larını yaptık. Enflasyon ve faiz oranlarına 
bakınız. Kamu net borç stokunun gayri safi 
milli hâsılaya oranına bakınız. İhracata ba-
kınız, turizm gelirlerine bakınız. Hepsinde 
geçmişle kıyaslanmayacak seviyeleri yaka-
ladık. Sizlerle el ele vererek kısa zamanda 
krizlerin yaptığı tahribatı telafi etmeyi ba-
şardık ve kriz öncesi seviyeleri dahi çoktan 
aştık. 

Biz kendimize öyle küçük hedefler belirle-
medik. Krizin etkilerini yok edelim, krizin 
yaralarını saralım yeter demedik. Önü-
müze çok daha büyük hedefler koyduk. 
Herkesin hayal olarak gördüğü, ulaşılamaz 
dediği hedefler belirledik. Çok şükür bu 
hedefleri de tek tek yakalıyor, hatta aşı-
yoruz. Milletimizin bütün özlemlerini bir 
bir gerçeğe dönüştürüyoruz. Bakınız eko-
nomimiz 17 çeyrektir üst üste kesintisiz 
büyüyor. Milletin kaynaklarını yine mil-
letimiz için kullanıyor, ülkemizin gücüne 
güç katıyoruz. 

Değerli vatandaşlarım…

Türkiye dünya ortalamasının da üze-
rinde bir hızla büyümeye, kalkınmaya, 
gelişmeye devam ediyor. Sektörlerimizin 
neredeyse tamamı bu güven ve istikrar or-
tamından, bu büyümeden pay alıyor. İşte 
bu sektörlerin başında da kuyumculuk 
sektörümüz geliyor. Özel sektör ağırlıklı 
büyüme stratejimizin önemli sonuçların-
dan birini bu sektörde alıyoruz. Türkiye’de 
5 bin yıldır altın takı üretiliyor. 

Ülkemizin bu konuda çok önemli bir po-
tansiyele sahip olduğunu her zaman söy-
lüyoruz. Eşsiz yeraltı ve yer üstü zenginlik-
lerimiz var. İşte bu birikim, bu zenginlik, 
modern üretim teknolojileriyle bir araya 
gelince dünyanın en özgün, en nadide mü-
cevherleri ortaya çıkıyor. Bu sayede Türki-
ye, mücevher ihracatçısı ülkeler arasında 
dünya ikinciliğini elinde bulunduruyor. 
Turistlere yapılan takı satışlarında ise dün-
yanın bir numaralı ülkesiyiz. 

Bu satışların büyük çoğunluğunu İstan-
bullu ve Antalyalı perakendecilerimiz ya-
pıyor. Bu iki turizm kentimiz, kuyumculuk 
sektörümüzün de lokomotifidir. Bu vesi-
leyle, bir tarafı “altın boynuz” diye anılan, 
taşı toprağı altın diye bilinen İstanbul’u-
muzda dünyanın en büyük entegre altın, 
mücevherat sanayi ve ticaret merkezi’ni 
hizmete açıyor olmaktan büyük mutluluk 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu 
tesisin hizmete girmesiyle birlikte artık şu 
kesin olarak tescil edilmiş olacaktır: İstan-
bul, dünyanın altın kentidir. İnşallah, bu 
tesisle birlikte, İstanbul, turistlerin daha 
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da güvenli altın ve mücevher alışverişi 
yapabilecekleri bir şehir haline gelecektir. 
Böylece, İstanbul’un adı altınla daha çok 
özdeşleşecektir. 

Bu yatırımı gerçekleştiren Sınırlı Sorum-
lu İstanbul Kuyumcu Sanatkârları Toplu 
İşyeri Yapı Kooperatifi’ne, ülkemize böyle 
hayırlı bir tesis kazandırdıkları için te-
şekkür ediyorum. Hem sektör çalışanları, 
hem yerli ve yabancı ziyaretçiler, hem de 
işadamları için tasarlanan bu çağdaş “iş 
ve yaşam merkezi” Kuyumcukent, 800 
milyon dolarlık piyasa değeri ile ülkemizin 
önemli yatırımlarından biridir. Bu ayrıca 
30 bin kişi için de ekmek kapısı demektir. 
Dünyada bir benzeri daha bulunmayan 
bu projenin bizleri en çok sevindiren 
yanlarından biri de, işte bu istihdam im-
kanıdır. Böylece Kuyumcukent işsizliğin 
azaltılmasına da çok önemli bir katkıda 
bulunacaktır.

Biz, her bir tesisin öncelikle ülkemize sağ-
ladığı sosyal faydaları önemsiyoruz. Her 
gittiğim yerde tekrar ediyorum. Dünyayla 
rekabet edebilmemizin olmazsa olmaz şar-
tı kaliteli üretimdir; marka haline gelmek-
tir. Biz, özel sektörümüzü markalaşmaya 
yönlendirmek için elimizden geleni yapı-
yoruz. İstihdam sağlayan, değer üreten işa-
damlarımızı, sanayicimizi şimdiye kadar 
olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye 
devam edeceğiz. Biz diyoruz ki: Bu ülkenin 
kalkınması için tek bir çivi dahi çakan her 
vatandaşımız bizim için çok değerlidir.

Modern atölyelerden oluşan bu entegre 
tesiste, ileri teknolojiyle yüksek katma de-

ğerli ürünler, özellikle de altın işlenecek. 
Böylece burası, onlarca markayı dünya 
vitrinine taşıyacak, Türkiye’nin yüz akı 
olacaktır. Kuyumcukent, Türk kuyum-
cusunun dünya pazarlarındaki rekabet 
gücünün ve ihracat kapasitesinin önemli 
ölçüde artmasını sağlayacaktır. Altın, 
gümüş ve mücevherat üretimi ve ticareti 
yapan 100’ün üzerinde ülkenin Türkiye ile 
alışverişi, inanıyorum ki bu sayede daha 
da artacaktır. Kuyumcukent, altın takı 
satışlarında zaten dünyanın bir numarası 
olan kuyumculuk sektörümüzün dünya li-
derliği vasfını daha da sağlamlaştıracaktır. 
İstanbul’un dolayısıyla Türkiye’nin ihraca-
tına, ticaretine yeni bir soluk getirecektir.

Bizim dönemimizde Avrupa’nın kültür 
başkenti seçilen İstanbul, girişimlerimiz 
sonucunda dünya kongre turizminin en 
önemli merkezlerinden biri olmuştur. 
Şimdi İstanbul, bu yatırımlarla daha da 
büyük bir cazibe kazanmış, dünyanın en 
büyük ticaret merkezlerinden biri haline 
gelmiştir. Türkiye’nin büyüme ve kalkın-
ma hamlesine paralel olarak yıldızı en çok 
parlayan kuyumculuk sektörümüzdeki 
bu büyük gelişme; girişimcilerimizi daha 
çok cesaretlendiriyor, bizleri gelecek adına 
daha çok umutlandırıyor. Sözlerime son 
verirken, Kuyumcukent’in İstanbul’a, ku-
yumculuk ve turizm sektörlerimize hayırlı 
olmasını diliyor, sizleri sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli vatandaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Sözlerime 
başlarken dün birinci dönem karnelerini 
alan sevgili çocuklarımızı, değerli öğret-
menlerini, anne ve babalarını yürekten 
tebrik ediyorum. İnanıyorum ki yarıyıl ta-
tilini çok iyi değerlendirerek, ikinci döne-
me yeni bir dinamizmle başlayacaklardır. 

Türkiye’nin kalkınma koşusu bütün hı-
zıyla sürüyor. Milletimizin beklentileri 
doğrultusunda belirlediğimiz gelecek 
hedeflerine doğru kararlılıkla ilerliyoruz. 

Şehirlerimizin her biri, milletimizin baş-
lattığı medeniyet yürüyüşü doğrultusunda 
gelişiyor, büyüyor, kalkınıyor. Bütün şehir-
lerimiz; o şehirlerde yaşayan insanlarımı-
zın ihtiyaçlarına, çağın gereklerine cevap 
veren modern tesislere kavuşuyor. Hükü-
met olarak, bütün şehirlerimizde istihda-
mı artıracak, eğitim kalitesini güçlendire-
cek, hayat kalitesini yükseltecek tesisler 
inşa ediyoruz. İşte bugün, öğrencilerimizi, 
onların ailelerini, İstanbulluları memnun 
edecek tesisleri gençlerimizin hizmetine 

50 Okula 50 Spor Salonu  
Toplu Açılış Töreni

İstanbul | 27 Ocak 2007
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sunuyoruz. Gönlümü verdiğim bu güzel 
şehre her gelişimde yeni bir açılışa imza 
atmaktan, bu şehrin güzel insanlarına yeni 
tesisler kazandırmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum. 

Bakınız, şu an içinde bulunduğumuz bu 
spor kompleksinin temeli, 1996 yılında, 
benim belediye başkanlığım döneminde 
atıldı. Bu tesise, 3 kez dünya karate şampi-
yonu olmuş genç bir sporcumuzun adını 
verdik. 500 bin kişilik bir nüfusa, 100 bin 
öğrenciye sahip Ümraniye ilçemiz başta ol-
mak üzere, İstanbul’un Anadolu yakasının 
tamamı bu spor kompleksinden istifade 
ediyor. Günde ortalama 2 bin vatandaşı-
mız bu tesislerde aktif olarak spor yapıyor. 
Aynı zamanda kütüphanesiyle, tiyatro sa-
lonuyla, konferans salonuyla tam teşekkül-
lü bir kültür merkezi hizmeti de veren bu 
spor tesisinde futbol, basketbol, voleybol, 
masa tenisi ve savunma sporları yapılıyor. 

Sosyal sorunlarımızı çözmek için hastane-
lerimiz gibi okullarımızın, sosyal tesisleri-
mizin de tam teşekküllü olması gerekiyor. 
Ülkemizi Avrupa’da temsil eden voleybol 
ve basketbol takımlarımızın tüm Şampi-
yonlar Ligi ve Avrupa Kupası maçları, Fe-
nerbahçe ve Büyükşehir Belediyespor’un 
voleybol ve basketbol ligi maçları için de 
bu tesislerimiz kullanılıyor. İşte o günler-
de, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı-
nı düşünerek böylesine büyük bir spor 
kompleksine imza atmıştık. Aynı anlayışı, 
bugün de aynı heyecanla sürdürüyoruz. 
Spor hizmetlerinin sosyal boyutlarını zen-
ginleştirerek bu alanda önemli adımlar 
atıyoruz. İleride, bu bayrağı bizlerden sizin 

gibi bu toprakların kültürel değerlerine 
bağlı, ülkesini ve milletini seven gençleri-
miz teslim alacak. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bildiğiniz gibi, İstanbul Büyükşehir Bele-
diyemiz, gençlerimizin, enerjilerini daha 
faydalı alanlara kanalize edebilmelerini 
sağlamak için, okul bahçelerine spor sa-
lonları yapma projesini başlattı. Bu proje 
kapsamında, 125 okulumuza 125 spor 
salonu yapıyoruz. Hatırlayacağınız gibi, 
söz konusu proje kapsamında 2006 yılı 
itibariyle 20 adet spor salonunun açılışını 
gerçekleştirdik. Bugün ise 50 okulumuzun 
bahçesine 50 spor salonu kazandırmanın 
sevincini, heyecanını yaşıyoruz. Bu 50 
spor salonu haricinde, yine bu yıl içinde 
55 spor salonunu daha siz değerli İstan-
bulluların hizmetine sunacağız. Böylece, 
toplam 125 okulumuza 125 spor salonu 
kazandırmış olacağız. İstanbul’un hemen 
her semtine kazandırdığımız bu spor sa-
lonları, bulundukları okulların öğrencile-
rine olduğu kadar eğitim saatleri haricin-
de semt sakinlerine de hizmet veriyor. Bu 
tesislerin bütün vatandaşlarımıza, genç-
lerimize, çocuklarımıza şimdiden hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Bakınız, dünyada milyarlarca sporseverin 
takip ettiği birçok dev organizasyona ev 
sahipliği yaptık. Avrupa şampiyonlar ligi 
finaline ev sahipliğe yaptık. Olimpiyatla-
rın provası niteliğindeki UNIVERSIADE 
organizasyonunu düzenledik. İstanbul 
Park, her yıl, MOTO GP ve Formula 1 gibi 
uluslararası organizasyonlara sahne olu-
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yor. Önümüzdeki yıllarda da bunlara ben-
zer uluslararası organizasyonları ülkemiz-
de gerçekleştireceğiz. 2009 yılında UEFA 
kupası finali Şükrü Saraçoğlu stadında 
gerçekleşecek. 2011 Dünya Üniversite Kış 
Oyunları Erzurum’da gerçekleşecek. Bü-
tün bunlar ülkemizin tanıtımına, itibarına 
olumlu katkıda bulunacak, turizm gelirle-
rimizi artıracaktır. 

Değerli vatandaşlarım… 

Hükümet olarak gençlerimize daha iyi 
bir gelecek sağlamak için elimizden gelen 
gayreti gösteriyoruz. Biz, elinde silah şehir 
eşkıyalığına özenen gençler değil, eli kalem 
tutan, ülkesi için, insanlık için yararlı buluş-
lara imza atan, Türkiye’nin kalkınmasına, 
büyümesine hizmet eden, emek ve değer 
üreten gençler istiyoruz. Bir anne, bir baba 
yüreği, çocuğunu nasıl görmek istiyorsa aynı 
şekilde biz de çocuklarımızın, gençlerimizin 
erdemli, onurlu, başarılı, ahlaklı, faydalı ne-
siller olarak yetişmelerini istiyoruz. Toplum-
sal sorumluluk üstlenen, bu sorumlulukları 
yerine getirmek için gayret eden yüreği sevgi 
dolu bir gençlik istiyoruz. Hiçbir genç kar-
deşimizin, hiçbir evladımızın, provokasyon-
lara, tahriklere alet olmamasını istiyoruz. 
Bu konuda herkesin daha dikkatli olmasını 
özellikle rica ediyorum. 

Toplumumuzun temeli ve çocuklarımızın 
iyi yetişmesi için ilk eğitim kurumu olan 
aile yapımızın güçlendirilmesi büyük 
önem taşıyor. Anne babalar çocuklarının 
gelişimine daha çok katkıda bulunmak, 
ilişkilerini ve çevresini daha yakından 
gözlemlemek durumundadır. Çocuk ma-

sumiyetinin arkasına saklanarak karanlık 
tezgahlar kuranlar, gençlerin tertemiz ruh-
larını lekelemek, kirletmek isteyenler var. 
O zehir tacirleriyle mücadelede hepimiz, 
veli olarak, öğretmen olarak, okul idaresi 
olarak, polis olarak, belediye olarak uyanık 
olmalıyız. Zehir tacirleri her zaman silah-
la, uyuşturucu ile gençlerimizin kanına 
girmiyor, bazen kin ve nefret tohumları 
saçıyorlar, bazen en masum değerlerin ar-
kasına saklanıyorlar. 

Hiç kimse milli ve manevi değerlerimizi 
istismar etmeye, geleceğimiz olan gençli-
ğimiz üzerinden habis emellerini gerçek-
leştirmeye kalkmasın. Çocuklarımızın ma-
sumiyetine kastedenlere karşı hoşgörülü 
olmamızı kimse bizden beklemesin. Bu se-
beple, gençlerimize mutlu ve müreffeh bir 
gelecek hazırlama azmi ve kararlılığıyla 
eğitimi temel öncelik olarak gördük. İstan-
bul’daki bir gencimiz hangi imkânlara sa-
hipse, Anadolu’nun herhangi bir yerindeki 
gencimizin de aynı imkânlara sahip olması 
için mücadele ediyoruz. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bakınız, bu anlayışımızın bir gereği olarak, 
hükümet olarak bugüne kadar neler yap-
tık, neler yapıyoruz? Göreve geldiğimizin 
ilk yılında cumhuriyet tarihinde bir ilke 
imza atarak, bütçeden en büyük payı eği-
time ayırdık. Milli Eğitim Bakanlığımızın 
bütçesi 2002 yılında 16.5 milyar YTL iken, 
bu rakamı 2007’de 21.3 milyar YTL’ye 
yükselttik. 2003’ten beri her yıl kamunun 
kullanımı için ayrılan kadronun yaklaşık 
yüzde 50’sini Milli Eğitim Bakanlığı ve 
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üniversitelere tahsis ettik. 2003–2006 
yılları arasında 100 binden fazla yeni 
derslik inşa ettik. Son dört yıl içinde 537 
bin bilgisayarı eğitimin hizmetine sunduk. 
Öğrencilerimizin yüzde 90’ını ADSL ile 
Internet’e kavuşturduk. Tam 26 binden 
fazla okulumuza ADSL sistemi kurduk. 3 
bin kapalı köy okulunu yeniden hizmete 
soktuk. “Haydi Kızlar Okula” kampanya-
sıyla 222 bin 800 kız öğrenciyi okullu yap-
tık. Böylece kırsal kesimlerde okumakta 
zorlanan çocuklarımızın eğitim sistemimi-
ze girmelerini temin ettik. 

Sadece teknik donanımı artırmadık; 
eğitimle ilgili sorunlarımıza daha köklü 
çözüm arayışlarının da içine girdik. 40 yıl 
önce hazırlanmış olan ve bugünün ihtiyaç-
larını karşılamaktan uzak kalan müfreda-
tı, “öğrenmeyi öğretme” esasına dayalı, öğ-
renci merkezli olacak biçimde değiştirdik. 
4 yılda ilköğretim öğrencilerine 411 mil-
yon 282 bin 131 adet ders kitabını ücretsiz 
olarak dağıttık. YURTKUR’un verdiği burs 
ve kredi miktarını 45 YTL’den, 150 YTL’ye 
çıkardık. Üniversitelerin araştırma fonları 
2002’de 70 milyon YTL iken, biz bu fonları 
2007’de 300 milyon YTL’ye çıkardık. Bir 
milyon insanımızı düzenlenen kurslarla 
okur-yazar yaptık. Üniversite önündeki 
yığılmayı azaltmak için 15 yeni üniversite 
kuruyoruz. Yine özürlü insanlarımızın 
devlet imkanlarıyla okullarına taşınması-
nı temin ettik, taşınamayanlara evlerinde 
eğitim imkânı sağladık ve ailelerine ayda 
en az 388 YTL yardım yapmaya başladık. 

Tam bu noktada bir hususu hatırlatmak 
istiyorum. Özellikle sevgili gençlerimizin 

bir noktaya dikkat etmesini rica ediyorum. 
Unutmayalım ki, iyi bilgisayar kullanmak, 
iletişim araçlarına sahip olmak tek başına 
yeterli değildir. Gerekli araç ve donanım-
lara sahip olmak kadar, bunları doğru 
amaçlarla kullanmak da önemlidir. Bilgi-
sayarı bilgiye ulaşma aracı olarak değil de 
sadece eğlence kültürünün bir aracı olarak 
görürsek bilgiye, analize, yoruma, bilgiyi 
yeniden üretmeye ulaşamayız. Amacımız, 
gençliğimizin bilgiye en kolay şekilde ula-
şabilmesini, en doğru şekilde kullanabil-
mesini ve daha önemlisi bilgiyi üretir hale 
gelmesini sağlamaktır. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bu hizmetlerin tamamı, ülkemizin, mille-
timizin aydınlık geleceğinin inşası içindir. 
Türkiye’nin geleceğine zarar vermeye kal-
kışan her odak, karşısında bu hükümeti 
ve bu milleti bulacaktır. Bunun için okul 
önlerinde, Internet kafelerde yeşertilen 
şiddet tohumlarının suyunu kesmek bizim 
boynumuzun borcudur. Biliyorsunuz, In-
ternet kafelerin ıslah edilmesi için gerekli 
çalışmalara başladık. Sadece İstanbul’da 3 
bin civarında Internet kafe var. Ulaştırma, 
Milli Eğitim, Adalet ve Maliye bakanlıkla-
rımız özellikle okul çevrelerindeki inter-
net kafelerle ilgili ortak çalışma yapıyor. 
Bu kapsamda, çocuklarımızın internet ka-
felerden, sanal kumar oynatılan ya da gay-
rı ahlaki ve şiddet içerikli yayın yapan site-
lere ulaşamaması için filtreleme üzerinde 
çalışılıyor. Bütün dünyada olan tedbirler 
Türkiye’de de olacaktır. Biz bu konuda 
yasal boşlukları giderip, gelişmiş ülkelerde 
var olan tedbirleri almak için kapsamlı bir 
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çalışma yürütüyoruz. Görevlendirdiğim 
bakan arkadaşım, konuyu kendi bakanlık-
ları açısından değerlendiriyor. 

Burada bizim derdimiz, amacımız yasak-
lara yeni yasaklar eklemek değildir. Bizim 
amacımız ülke güvenliği ve çocuklarımıza 
zarar vereceğinden endişe ettiğimiz her 
türlü yayına karşı, yavrularımızı, gençleri-
mizi korumaktır. Bu kapsamda, yayınların 
filtrelenmesi gibi teknolojik önlemlerin 
yanı sıra, hukuki ve mali önlemlerin 
tümünü alacağız. Özellikle medyamızı 
çocuklarımızın ruh sağlığını koruyacak 
şekilde yayın yapmaları için bir kez daha 
sorumluluğa davet ediyorum. Diziler, 
filmler, haber bültenleri, gazete haberleri 
mutlaka ama mutlaka masum bir çocu-
ğun ruhunda uyandıracağı etkiyi dikkate 
alarak hazırlanmalıdır. Çocuklarımızın 
güvenliği, geleceği söz konusu olunca or-
tak bir bilinçle hareket etmemiz, ortak bir 
tavır takınmamız gerekir. Hizmete açtığı-
mız bu tesislerde olduğu gibi, gayretimizin 
çabamızın en önemli kısmı çocuklarımız 
için, gençlerimiz içindir. Çünkü gençleri-
miz geleceğimizdir. Ülkemizi müreffeh ve 
aydınlık geleceğine onlar taşıyacaklardır. 
Bu duygularla sözlerime son verirken, 
açılışını yaptığımız bu spor tesislerinin, 
ülkemize, İstanbul’a, gençlerimize hayırlı 
olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Aziz vatandaşlarım, değerli İstanbullu-
lar… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. 

Bugün, İstanbul’a çok önemli iki eser ka-
zandırmanın sevincini paylaşmak üzere 
birlikteyiz. Bakırköy ilçemize hak ettiği bir 
adliye sarayı kazandırıyoruz. Aynı zaman-
da, Anadolu yakasındaki Kartal ilçemizde 

ise bir Adliye Sarayı’nın temelini atıyoruz. 
Adalet mekanizmasının sembolü, iki kefeli 
terazidir. Biz de, bir adalet terazisi gibi iki 
yakaya sahip olan İstanbul’un iki yakasına 
iki adalet sarayı kazandırıyoruz. Böylece, 
Anadolu Yakası’nda başlattığımız adliye 
sarayı tamamlandığında, İstanbul’un yargı 
yükü iki yakaya paylaştırılmış olacak. Bu 
iki tesisin şimdiden İstanbul’a, İstanbullu 

Bakırköy Adliye Sarayı Açılış ve 
Kartal Adliye Sarayı Temel Atma 

Ortak Töreni

İstanbul | 25 Mart 2007
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hemşerilerime hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu iki tesisimizde verilecek hizmetlerdeki 
terazinin, hukuk hizmetinin hiçbir zaman 
şaşmamasını temenni ediyorum. 

Değerli kardeşlerim, aziz vatandaşlarım… 

Biz göreve geldiğimizde Türkiye’yi dört te-
mel taş üzerinde yükselteceğimizi söyledik. 
Bu dört temel taş eğitim, sağlık, emniyet ve 
adalettir. Allah’a şükür, ülkemizin eğitim 
seviyesini, kalitesini tarihinin en iyi nokta-
sına taşıdık. Eğitim imkanları bakımından 
ortalamanın gerisinde kalan kız çocukla-
rımızın, özürlü vatandaşlarımızın, kırsal 
kesimdeki evlatlarımızın eğitim imkanla-
rında artış sağladık, kalitesini yükselttik. 
Büyük şehirlerimizde bulunan okulların 
teknik donanımları ile Anadolu’nun ücra 
köylerindeki okullarımız arasındaki uçu-
rumu kapattık. Doğudan batıya, kuzeyden 
güneye bütün okullarımıza bilişim tekno-
lojisi sınıfları açtık, hızlı internet bağlantısı 
kurduk. Aynı şekilde emniyette de, çok 
büyük bir gelişme kat ettik. Halkımızın 
emniyetinin, huzurunun, can güvenliğinin 
tesis edilmesi için her türlü imkanı seferber 
ettik, etmeye de devam ediyoruz. Güvenlik 
açıklarımızın tümünü yok ettiğimizi söy-
lemiyorum, ancak büyük şehirlerimizdeki 
bazı asayiş sorunlarının dışında Türkiye, 
bugün eskisine oranla çok daha iyi bir sevi-
yeye gelmiştir. İnşallah refah düzeyimizle, 
adaletin ikamesiyle, şehirlerimizin şehir 
kimliğine kavuşmasıyla asayiş sorunlarımı-
zı da en aza indireceğiz. 

Sağlıkta yapılanları zaten biliyorsunuz, 
bizzat bu hizmetlerin tümünden yararla-

nıyorsunuz. Hastanelerimizin, sağlık ocak-
larımızın, sağlık personelimizin sayısında 
sağladığımız artışla, Türkiye’nin sağlık 
alanındaki altyapısı Avrupa’yla rekabet 
edecek düzeye geldi. Eskiden, hasta vatan-
daşlarımız tedavi için yurtdışına çıkıyor-
du, ama bugün Türkiye Avrupa’dan, Orta 
Doğu’dan, Orta Asya’dan gelen hastaların 
dertlerine derman oluyor, çare buluyor. 
Türkiye bu aşamaya büyük bir özveriyle 
geldi. Sağlık altyapısında, sağlık hizmet-
lerinde, sağlık personelinde sağladığımız 
artışla kurumlarımız insanımıza yakışır 
bir hizmet sunmaya başladı. Milletimiz 
eskiden yalnızca bazı eczanelerin hizme-
tinden faydalanabilirken, bugün dilediği 
eczaneden ilaç temin edebiliyor. Bizim 
sağlıkta yaptığımız yatırımlar sayesinde 
insanımızın hayat kalitesinde çok ciddi bir 
artış sağlanmıştır. 

Aziz vatandaşlarım, değerli kardeşlerim… 

Bütün bunlarla birlikte Hükümet olarak 
öncelikli meselelerimizden biri de adalet 
mekanizmasına sağlık kazandırmaktır. 
Siyasetin ahlaki amacının adalet olduğuna 
inanan ve adaleti siyasetinin merkezine 
yerleştiren bir iktidar olarak adalet hiz-
metlerini önceliklerimiz arasında belirle-
dik. Partimizi kurarken, milletimizin hu-
zurunda çok açık bir şekilde imtiyaz değil 
adalet üreteceğimizi ifade ettik. Adalet ve 
kalkınma iddiamızdan hiçbir zaman kop-
mayacağımızı göstermek için bu iddiamızı 
partimizin adı olarak belirledik. Milletimiz 
emaneti bize teslim ettikten sonra, bütün 
şehirlerimizi adaletle şenlendirmek, dört 
bir yanında kalkınma sağlayarak ülkemizi 
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büyütmek için yola çıktık. Çok şükür bu 
sözümüzün arkasında durduk, durmaya 
devam ediyoruz. Çünkü biz her şeyin başı-
nın adalet olduğunu düşünüyoruz. Bunun 
için partimizin adında önce adalet, sonra 
kalkınma geliyor. 

Adalet olmadan kalkınmanın asla müm-
kün olmayacağını gayet iyi biliyoruz. 
Çünkü vatandaşlarımızın huzur ve mutlu-
luğunun yalnızca ekonominin sorunlarına 
eğilmekle, yalnızca alım gücünün yük-
seltilmesiyle sağlanamayacağını gayet iyi 
biliyoruz. Bir ülkenin adalet terazisindeki 
denge sağlanmadıkça, ekonomik, siyasi, 
sosyal yaralar sarılamaz, bu alanlardaki 
kargaşa sona ermez. Temel hak ve özgür-
lükleri anayasal güvence altına alınmamış 
bir toplumun gerçek manada kalkınması, 
ilerlemesi, gelişmesi mümkün olmaz. 
Biz bunları çok iyi biliyoruz. Bu nedenle 
medeniyet yürüyüşümüzde adalet ve kal-
kınmayı hiçbir zaman birbirinden ayrı 
görmüyoruz. Devletimizin temel nitelik-
leri olan “demokratik, laik, sosyal, hukuk 
devleti” olma vasıflarının asla birbirinden 
ayrılamayacağını, hiçbirinin bir diğerine 
feda edilemeyeceğini vurguluyoruz. 

Bu nedenle, diyoruz ki, millet olarak 7’den 
70’e sahip çıkmamız gereken en temel 
değer hukuktur, adalettir. İşte bu düşünce-
lerle bir hukuk kurumunun açılışını ger-
çekleştiriyor, ikinci bir hukuk kurumunun 
ise temellerini atıyoruz. Hukukun temel-
lerini güçlendiriyor olmaktan büyük bir 
gurur ve heyecan duyuyoruz. Düne kadar 
çok kötü fiziksel şartlarda adalet hizmeti 
vermeye çalışan yargı kurumlarımız yap-

tığımız yatırımlarla daha olumlu şartlara, 
daha modern fiziksel imkanlara kavuş-
muştur. Yurdun dört bir yanında açtığımız 
ve yöresel mimariye göre yaptığımız ada-
let sarayları adalet camiamıza yakışır hale 
gelmiştir. 

Değerli vatandaşlarım… 

Adalet, mülkün temeli olduğu gibi, aynı 
zamanda kardeşliğin, dostluğun, barışın 
ve huzurun da teminatıdır. Hukuka, adale-
te yapılacak her türlü yatırım milletimizin 
selameti içindir, barışın, huzurun ikamesi 
içindir. Bizim burada yaptığımız şey de 
budur. Unutmamalıyız ki Türkiye, bir hu-
kuk devletidir. Hukuk, sistemin temelidir, 
direğidir, olmazsa olmaz şartıdır. Hukuk-
suzluk, keyfilik, kural tanımazlık sistem-
sizlik demektir, sistemin temel sütunlarını 
tahrip etmek demektir. Hukuk devleti 
evrensel hak ve özgürlükleri temel alan 
ve herkes için geçerli objektif kural ve kri-
terler tesis eden bir anlayıştır. Anayasal ve 
yasal düzenin temel hukuk devleti norm-
larına göre yapılandırılması, demokratik 
sistemlerin en önemli özelliğidir. 

Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz hukuki 
ve siyasi reformlar Türkiye’nin çağdaş 
bir hukuk devleti anlayışına kavuşması 
içindir. Hukuk devletinin en bariz vasfı ise 
karanlık odaların olmayışıdır, şeffaflıktır. 
Türkiye bu alandaki demokrasi ayıpla-
rından büyük ölçüde kurtulmuştur ama 
görüyoruz ki, bazı çevreler henüz bu de-
ğişime ayak uyduramamıştır. Ne yazık ki 
hâlâ, hukuku, adaleti milletten esirgeyebi-
leceklerini düşünenler var. Hâlâ, hukuku 



Yeni Türkiye Vizyonu | Canım İstanbul

157

karanlık odalara hapsetmek isteyenler var. 
Artık bu ilkel, bu zaman dışı anlayışların 
tedavülden kalkması gerekir. Milletin 
Meclisinde oturup meşruiyeti başka mec-
lislerde arayanlar bu millete layık olamaz-
lar, demokrat bir zihne sahip olamazlar, 
çağdaş değerlerin temsilcisi olamazlar. 

Herkes şunu bilmelidir ki, hükümetimiz 
millet iradesini temsil ettikçe demokrasi, 
hukuk, adalet ve sosyal barış güç kazan-
maya devam edecektir. Zira aslolan millet 
ile devletin uyumudur, ahengidir. Toplu-
mun güçlenmesini, vatandaşlık haklarının 
esas alınmasını gözetmeyen her düşünce 
toplumsal vicdanda telafisi güç yaralar 
açacaktır. Bu hassasiyetle Türkiye’nin 
gücünün demokrasi ve hukukla paralel 
olduğunu ifade ediyoruz. Demokrasiden, 
hukuktan, adaletten, özgürlüklerden, te-
mel haklardan asla feragat etmeyeceğiz, 
geri adım atmayacağız. Kuşkusuz adalet 
ve hukuk sadece mahkemelerin kararla-
rıyla değil, bütün toplumun hukukunun 
korunmasıyla ve aynı zamanda toplumun 
her kesiminin hukuka, adalete sahip çık-
masıyla sağlanabilir. Geleceğin Türkiye’si 
adaletin, hukukun eksiksiz tecelli edeceği 
bir Türkiye olacaktır. Bu vesileyle, temelini 
attığımız yeni hukuk binalarının bir kez 
daha hayırlara vesile olmasını diliyor, siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli İstanbullular, sevgili hemşerile-
rim… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. 

Bugün ülkemiz için çok önemli gördüğü-
müz, yeni bir anlayışın ürünü olan ve eko-
nomimize çok önemli katkılar sağlayacak 
Uluslararası Gaz Eğitim Merkezi’ni açı-
yoruz. Pek çok avantajıyla mevcut enerji 
kaynakları arasında öne çıkan doğalgazın 

dünyada ve ülkemizde yaygınlığı giderek 
artıyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana 
insanımız için hayatı kolaylaştıracak olan 
bu imkanı mümkün olduğunca çok böl-
gemize, çok şehrimize ulaştırabilmek için 
özel bir gayret sarfettik. Bu gayretlerimizin 
sonucunda bizden önce 9 vilayetimizde 
doğalgaz kullanılabiliyorken, biz bu sayıyı 
45 ile çıkardık, inşallah bu yılsonu itiba-
riyle doğalgaz kullanan il sayımızı 60’a 

UGETAM Kurtköy Eğitim 
Tesisleri Açılış Töreni

İstanbul | 31 Mart 2007
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ulaştıracağız. Yani bu yılsonu itibariyle 
Türkiye’nin 81 ilinden 60’ı doğalgaz rahat-
lığına kavuşmuş olacak. 

İnsanlarımız okullarımızda, sanayi tesisle-
rimizde, hastanelerimizde, işyerlerimizde, 
konutlarımızda bu pratik enerji kaynağın-
dan faydalanıyor. Tabii doğalgazı büyük bir 
sektör olarak düşünmek gerekiyor. Boru 
hatlarının döşenmesinden dağıtımına, iş-
letmesinden güvenliğine, yan sanayisine 
kadar pek çok alanı besleyen, pek çok alanda 
hizmet veren bir sektör… Bakınız, geçmişte 
büyük yoksunluk, yoksulluk çeken Türkiye, 
bugün dünyadaki bütün kaynaklardan, tek-
nolojinin her türlü imkanlarından yararlanı-
yor. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken 
bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bizler teknolojinin her türlü imkanından 
faydalanıyoruz, fakat bunu yaparken kul-
landığımız teknoloji, kullandığımız yeni 
kaynaklar konusunda yıllarca yeterli bilgiye 
sahip olamadık. İnternetten faydalandık, an-
cak internetin altyapısına ilişkin yapılması 
gereken çalışmalar konusunda toplumsal 
bir şuur geliştiremedik. Örneğin bilgisayar 
üretimi konusunda, yazılım geliştirme konu-
sunda, ülkemizin tamamını internet ağıyla 
donatacak teknik elamanların yetiştirilmesi 
konusunda ihmaller yaşandı. Eğer teknolo-
jiye sadece kullanıcı boyutunda ulaşırsak, o 
zaman tüketim toplumu oluruz. 

Bizim amacımız, tüketen ancak tüketti-
ğinden daha fazla değer üreten, daha fazla 
emek üreten bir toplum inşa etmektir. 

Allah’a şükür bu yönde de büyük mesafe-
ler aldık, yılların ihmalini gidermek için 
önemli çalışmalar yaptık. Buraya gelme-
den önce, Ümraniye’de bir bilgisayar fabri-
kamızın açılışını gerçekleştirdik. Geçen ay 
da Manisa’da Avrupa’nın en büyük dizüstü 
bilgisayar üretimi fabrikasını açmıştık. Ya-
kın zamanda yerli üretim uydumuzu da, 
kendi teknolojimizle, kendi uzmanlarımız-
la tamamlayıp fırlatacağız. Bunun arkası 
gelecektir, gelmek zorundadır. Türkiye ge-
leceğe dönük bir vizyon çerçevesinde baş-
ta stratejik alanlar olmak üzere kullandığı 
her türlü teknolojiyi önce üretir, sonra da 
satar konuma ulaşmak mecburiyetinde-
dir. Bunu başaramazsak, teknolojide dışa 
bağımlı kalmaya devam edersek, kazandı-
ğımızdan çoğunu kaybetmeye de mahkum 
oluruz. 

Hükümet olarak geçen dört buçuk yıl 
içinde bu anlayışla hareket ettik ve inanı-
yorum ki ülkemizin geleceği açısından son 
derece hayati çalışmalar başlattık, kapılar 
açtık. Şundan herkes emin olsun; artık 
Türkiye, adım adım ilerleyerek kullandığı 
teknolojiyi üretir hale de geliyor. Bugün 
burada Türkiye’nin bu gidişatına çok uyan, 
çok yakışan bir eğitim tesisimizin açılışını 
gerçekleştiriyoruz. İGDAŞ bünyesinde fa-
aliyete başlayan Uluslararası Gaz Eğitim 
Merkezi’miz, daha şimdiden birçok ülkeye 
gaz eğitimi ve kullanımı konusunda tek-
nik destek vermeye başlamış durumdadır. 
Bu merkez, doğalgaz konusunda kendi 
uzmanlarımızı yetiştirebilmek için benim 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım 
döneminde projelendirildi. Allah şükür, 
bu önemli tesisimizi İstanbullu hemşeri-
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lerimizin hizmetine açmak da yine bana 
nasip oluyor. Atılan bu adım gerçekten 
önemli bir adımdır, bugün bir enerji ko-
ridoru haline gelmiş bulunan Türkiye’nin 
bu alandaki ağırlığını daha da arttıracak 
kadar büyük bir adımdır. 

Bakınız bugün açtığımız bu merkezin 
doğalgazın en önemli üreticisi konumun-
daki Rusya’da, Orta Doğu ülkelerinde, 
Balkanlarda ve Kuzey Afrika’da bir eşi, bir 
benzeri yoktur. Dolayısıyla, bundan önce 
Avrupa’ya giden gaz eğitim talepleri artık 
Türkiye’ye dönecek. Türkiye doğalgaz ko-
nusundaki bilgi akışının merkezi, deposu 
ve üssü haline gelecek. Ayrıca bütün bu ül-
kelerin eskimiş altyapılarının yenilenmesi 
konusunda da daha şimdiden Türkiye’ye 
talepleri ulaşmaya başladı. Yani biz bu 
merkezi açmakla bu alanda bir öncelik, 
bir inisiyatif de almış oluyor, merkezi bir 
rol ediniyoruz. Türkiye sadece enerji kori-
doru olmakla kalmıyor, bölge ülkelerinin 
enerji altyapı ihtiyaçlarını ve donanımını 
da karşılama noktasına geliyor. Bütün bu 
coğrafyada teknik anlamda, eğitim anla-
mında, üretim anlamında kendimize bir 
pazar da açmış oluyoruz, bu da ülkemize 
artı değerler kazandıracak çok önemli bir 
gelişmedir. 60 ilimizde doğalgazın sağlıklı 
kullanılabilmesi için en az 15 bin kalifiye 
elemana ihtiyacımız var, inşallah bu ele-
manları da bu merkezimiz sayesinde ken-
dimiz yetiştirme imkanı bulacağız. 

Değerli kardeşlerim… 

Hükümetimiz döneminde hem genel 
olarak enerji alanında, hem de doğalgaz-

da Türkiye’nin nereden nereye geldiğini 
inanıyorum ki önümüzdeki dönemde çok 
daha iyi görecek, anlayacağız. Bakınız, 
BOTAŞ’ın 1989 yılında başlayarak 2003 
yılına kadar, yani tam 14 yıl boyunca ta-
mamlamış olduğu iletim hattı uzunluğu 
toplam 4510 km’dir. Hükümetimizin göre-
ve geldiği günden 2006 yılı sonuna kadar 
inşası tamamlanan doğal gaz iletim hattı-
nın toplam uzunluğu ise tam 4437 km’dir. 
Yani 14 yılda yapılan kadar iletim hattını 
biz sadece dört yılda tamamlamışız, işte 
bu hükümetin diğerlerinden farkımız bu… 
Şimdi hedefimiz, 2009 yılı sonu itibariy-
le 81 ilimizin tümünde doğal gaz arzını 
mümkün kılacak altyapıyı oluşturmaktır. 
1076 km uzunluğundaki Bakü Tiflis Cey-
han ham petrol boru hattının inşası da 
ayrı bir başarı hikayesidir. Yine doğalgaz 
ve petrol arama faaliyetleri dört yılda yak-
laşık olarak dörde katlanmış ve bunun ilk 
meyveleri bugünden elde edilmiş durum-
dadır. 

Yerli kaynakların keşfi için de yoğun gay-
retlerimiz var; doğalgaz ve petrol aramacı-
lığı açısından Trakya ve Karadeniz arama 
gündeminin merkezine oturtulmuştur. 
Karadeniz adeta keşfedilmiştir. Akçakoca 
açıklarında doğalgaz üretimi başlamış 
durumdadır. En son olarak da Sinop ve 
İstanbul açıklarında petrol ve gaz arama 
çalışmalarını yoğunlaştırmış durumdayız. 
Daha sonraki dönemde bu çalışmaları 
Karadeniz’in diğer bölgelerine yaygınlaş-
tırmayı hedefliyoruz. 

İnşal lah bütün bu yoğun gayretler 
Türkiye’nin hayrına olacak sonuçlar do-



Yeni Türkiye Vizyonu | Canım İstanbul

161

ğuracaktır, bu konuda çok ümitliyiz. Ye-
ter ki Türkiye’nin kalkınma istikametini 
değiştirmeyelim, büyüme iradesini kay-
betmeyelim. İnşallah önümüz aydınlıktır, 
milletimiz çok daha güzel günler görecek-
tir, bizim de hükümet olarak hizmet yolun-
daki samimi gayretlerimiz hiçbir zaman 
tükenmeyecektir. Bu duygularla sözlerime 
son veriyor, siz değerli hemşerilerime bir 
kere daha sevgilerimi, saygılarımı, muhab-
betlerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla…
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Aziz İstanbullular, sevgili hemşehrilerim, 
değerli dostlar… Sizleri en kalbi muhab-
betlerimle, sevgi ve saygılarımla selamlı-
yorum. 

İstanbul benim canım 
Vatanım da vatanım…

İstanbul’a çok değerli katkıları olacak, çok 
önemli hizmetler verecek tesislerimizin 

açılışı vesilesiyle düzenlenen bu hayırlı 
törende sizlerin aranızda olmaktan büyük 
mutluluk duyuyorum. 

Beni mutlu eden bir başka husus da, 
İstanbul’un medeniyet mirasına yakışan 
seviyelere yükseldiğine bizzat şahit olmak-
tır. Zira İstanbul hem ülkemizin özetidir 
hem de medeniyetimizin en önemli mer-
kezlerinden biridir. Bir dünya şehri olarak 

Büyükşehir Belediyesi  
Toplu Açılış Töreni

İstanbul | 27 Haziran 2007
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İstanbul’un yıldızının parlaması, itibarının 
artması Türkiye’nin yıldızının parlaması, 
Türkiye’nin itibarının artmasıdır. Dünya 
kongre turizminin en önemli merkezlerin-
den biri haline gelen İstanbul özellikle son 
beş yıllık iktidarımız döneminde sayısız 
uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. 
Biliyorsunuz, daha iki gün önce dünyanın 
liderleri İstanbul’daydı. Türkiye’nin eko-
nomik gelişmesi ve uluslararası itibarı art-
tıkça İstanbul’un saygınlığı, önemi, vazge-
çilmezliği ve cazibesi artıyor. İstanbul’un 
hak ettiği hizmetleri sunmayı bu ülkeye en 
büyük borcumuz olarak görüyoruz. 

Bakın, bugün İstanbul için her biri bir-
birinden değerli tam 54 büyük tesisi 
hizmete açıyoruz. Bunların arasında 
Büyükçekmece’de, Sultanbeyli’de ve 
Bahçelievler’de gerçekleştirilen atık su, 
yağmur suyu ve dere ıslahıyla ilgili önem-
li yatırımlar var. Biliyorsunuz, yağmur 
yağdığında İstanbul’da çok eskilerden 
beri önemli sıkıntılar yaşanıyor, inşallah 
bu tesislerle, benzeri başka tesislerle bu 
durumu adım adım değiştiriyoruz. Artık 
her yağmurda vatandaşlarımızın yüreği 
ağzına gelsin istemiyoruz, bu görüntüler 
İstanbul’a yakışmıyor, inşallah yakın za-
manda bu sıkıntı da ortadan kalkacaktır. 
Florya sahil düzenlemesi, Bayrampaşa’da, 
Fatih’te, Küçükçekmece’de, Pendik’te, 
Şile’de ve Tuzla’da tamamlanan parkları-
mızı, çevre düzenleme çalışmalarını, yeşil 
alanlarımızı da bugün yine hizmete açıyo-
ruz. Bunlar önemli, çünkü bu yatırımlar 
İstanbul’a nefes aldıracak, İstanbullulara 
huzur verecek, sağlık verecek, güzellik ve-
recek yatırımlar. 

Yine biliyorsunuz, su kaynaklarıyla ilgili 
sıkıntılar gündemde, suyumuzu en iyi şe-
kilde, en verimli şekilde kullanmak için ya-
pılmış önemli projeleri de bugün faaliyete 
geçiriyoruz. Bunlar arasında da Beykoz’da, 
Büyükçekmece’de, Küçükçekmece’de, 
Kartal’da, Pendik’te, Sarıyer’de, Silivri, 
Sultanbeyli ve Tuzla’da gerçekten ihtiyaç 
duyulan içme suyu ve arıtma tesislerimiz 
var. Bu kadar mı? Değil. Yine Avcılar, 
Beykoz, Bahçelievler, Esenler, Güngören, 
Küçükçekmece, Sarıyer, Sultanbeyli, Zey-
tinburnu ve Üsküdar’da trafik düzenimiz 
açısından hayati değeri olan yollar, kavşak-
lar ve otoparkları da bugün hizmetinize 
açıyoruz. Bitti mi? Daha bitmedi. Beşiktaş, 
Büyükçekmece, Küçükçekmece, Eyüp, 
Fatih, Kartal, Pendik, Silivri ve Tuzla’da 
eğitim, kültür, sağlık ve sportif faaliyetlere 
büyük ivme kazandıracak sosyal tesisler 
açıyoruz. Bunların yanında Adalar’ı da do-
ğalgaza kavuşturuyoruz. 

Aziz kardeşlerim…

Haritayı elinize alıp baktığınızda, bugün 
açılışı yapılan bu tesislerin İstanbul’un 
dört bir köşesine yayıldığını, İstanbul’daki 
büyük imar atılımını açıkça gözler önüne 
serdiğini göreceksiniz. İstanbul mede-
niyetleri buluşturan, üç kıtayı birbirine 
bağlayan, tarihi birikimi ve eşsiz tabii gü-
zelliğiyle dünyada benzeri olmayan bir 
şehir. Bu şehri şanına yakışır, maneviyatı-
na yakışır, geçmişine yakışır bir şehircilik 
anlayışıyla mamur hale getirmek için 
1994 yılından bu yana çok önemli çalış-
malar yapılıyor. Elbette bu büyüklükte, bu 
kadar nüfusa sahip, Türkiye’nin her açıdan 
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gözbebeği olan bir şehrin problemleri de 
büyük oluyor. Buna yıllar yılı İstanbul’un 
kendi haline terk edildiğini, sıkıntılara hiç 
el atılmadığını, acil ihtiyaçların bile gör-
mezden gelindiğini ekleyin. 1994 yılında 
İstanbul’a belediye başkanı olma onuruna 
erdiğimizde sizlere İstanbul’u şehircilik 
açısından büyüklüğüne yakışır bir nokta-
ya taşımanın sözünü verdik. O dönemde 
güzel temeller attık, kötüye gidişi, ihmalle-
ri durdurduk, geleceğe dönük planlamala-
rımızı en sağlıklı biçimde yaptık. 

Bu son dönemde de başta başkanımız 
Kadir Topbaş olmak üzere İstanbul Bü-
yükşehir Belediyemiz bu güzel başlangıcı 
taçlandıran hizmetlere, yatırımlara imza 
atıyorlar. Bugün İstanbul, şehircilik açı-
sından 1994 yılının İstanbul’uyla karşılaş-
tırılamayacak kadar ileri bir noktadadır, 
bunu da büyük bir gururla, bahtiyarlıkla 
söylüyorum. Sorunlar bitti demiyorum, ama 
öyle bir seviyeye gelindi ki, yakın gelecekte 
İstanbul’un temel şehircilik uygulamaları 
bakımından önemli bir eksiğinin kalmaya-
cağı bugünden görülüyor. 

Bakınız, bugün 54 tesisi aynı anda hizmete 
açıyoruz. Bu şehir görev süresi boyunca bu 
kadar tesis açmamış başkanlar da gördü. 
Biz onların bıraktığı kötü mirasın yükünü 
de taşıyarak bugünlere geldik. O günleri 
hatırlarsınız, İstanbul’un ve İstanbullu’nun 
ihtiyaçlarına harcanması gereken kaynaklar 
bizzat emanetin sahipleri tarafından nasıl 
talan ediliyordu. Bizden önceki İstanbul, 
skandallar şehri haline gelmişti. Çöp dağları 
sokakları istila etmiş, İstanbul bir damla 
suya hasret kalmıştı. İhtiyaçlar giderilmiyor, 

problemler dağ gibi birikiyor, paralar hırsı-
za, arsıza, yolsuza gidiyordu. Bunun adına 
da sosyal demokrat belediyecilik diyorlardı. 
Sosyal boyutu yok, hizmet boyutu yok, de-
mokrasi boyutu yok, toplumun ihtiyaç ve 
taleplerine cevap vermek yok ama siyasetle-
rinin adı sosyal demokrat belediyecilik. İşte 
o günlerden bugünlere geldik. Şimdi onlara 
sorsanız, takdir etmesini de bilmezler. Ama 
sizler neyin ne olduğunu, İstanbul’un nere-
den nereye geldiğini çok iyi biliyorsunuz. 
Bizim İstanbul’a sevdamızın ne kadar derin 
olduğunu siz gayet iyi biliyorsunuz. 

Sevgili İstanbullular…

Son üç yılda İstanbul’a yapılan yatırımların 
tutarı 14 milyar YTL’dir. Bu para ne için 
harcanıyor? Şundan emin olun ki sizlerin 
rahatınız için, huzurunuz için, İstanbul’un 
bugünü ve yarınları için harcanıyor. İstanbul 
adım adım geleceğini inşa ediyor. Bakınız 
bu yatırımlarla 2012 yılında İstanbul 250 
kilometre uzunluğunda bir metro ağına ka-
vuşacak. Yine son üç yılda 110 adet kavşak 
ve yol yapıldı, 2 adet tünel yol çalışması da 
sürüyor. Bildiğiniz gibi E-5’i 12 şeride çıkar-
dık, inşallah metrobus da hizmete giriyor. 
138 bin olan otopark kapasitesine 166 bin 
araçlık otopark kapasitesi ekleniyor. Deniz 
ulaşımında yüzde 30’luk bir büyüme sağla-
dık. 

İstanbul-Bursa hattını biliyorsunuz, 21 
Nisan 2007’de hizmete açtık ve iki büyük 
şehrimizi 75 dakikalık mesafeye indirdik. 
Tek bilet uygulamasına geçtik, bu uygula-
mayla yolculukta önemli oranda artış sağ-
landı. İstanbul’da yeşil alan miktarı yüzde 
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50 oranında arttırdık. İstanbul’un her ya-
nına bugün de bazılarını hizmete açtığımız 
türden şehir ve bölge parkları yapıyoruz. 
Biliyorsunuz, lalelerle İstanbul yeniden 
tarihi estetiğine kavuşuyor. 91 kilometre 
dere ıslahı yapıldı, sel baskınları artık yavaş 
yavaş tarihe karışıyor. Deniz temizleniyor, 
171 noktada yüzülebilir kriterlere ulaşıldı. 
Bizim anlayışımızda herşey insana endeksli, 
herşey insanımızın mutluluğu için.

Bakın son üç yılda 382 bin genç gencimize, 
genç kızlarımıza, kadınlarımıza İSMEK’te 
meslek eğitim verildi. Neden? Gençleri-
miz daha rahat iş bulsun, üretime katılsın 
diye. 18 bin çağdaş konut yapıldı. Neden? 
İstanbullular sağlam, depreme dayanıklı, 
çevresel zenginliğe sahip, sıcak evlerde 
otursunlar diye, hayal ettiklere yuvalarına 
kavuşsunlar diye. Biliyorsunuz, İstanbul 
2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti olarak 
seçildi. Bu gururu yaşadık, heyecanla 
hazırlanıyoruz. Herşey önce tarihi mira-
sa sahip çıkmakla başlıyor, bu fikirden 
hareketle geçmişimizden yadigar olan 52 
adet tarihi eseri restore edildi. 30 kadın 
ve aile sağlığı merkezi açarak binlerce in-
sanımızın hizmetine sunuldu. İstanbul’da 
tam 203 bin öğrencimize eğitim yardımı 
sağladık ve 125 okulumuza spor salonları 
yaptık. Pek çok dev uluslararası organi-
zasyona ev sahipliği yapıldı, İstanbul dün-
yanın en çok konuştuğu şehirlerarasında 
edindiği konumla dikkatleri üstüne çekti. 

Değerli İstanbullular…

Bunlar İstanbul’un yönetiminde belediye-
miz ile İstanbullular arasında bir dayanış-

manın, bir sinerjinin, bir duygu ve hedef 
birliğinin tesis edildiğini gösteren güzel 
işaretler. İnanıyorum ki, İstanbul’un gele-
ceği açısından da hepimize umut veren, 
heyecan veren, gurur veren gelişmeler. 
İstanbul inşallah yakın gelecekte sadece 
tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, şehir-
cilik başarısıyla da dünyanın en önemli 
şehirlerinden biri haline gelecektir. Çok iyi 
bir noktadayız, daha güzel günlerin nişa-
nesi olan bir şehircilik başarısı yakalamış 
durumdayız. İşte bizim farkımız bu, AK 
Parti’nin farkı bu, bizim sizlerle muhab-
betimizin, İstanbul sevdamızın, hizmet 
aşkımızın sonucu bu. 

Biz kavga için, menfaat için, şöhret için 
değil, bu ülkeye hizmet için, milletimize 
hizmet için, çocuklarımızın geleceğine hiz-
met için siyaset yapıyoruz. Bizim siyaset-
teki tek muradımız gönüller kazanmaktır. 
Milletimizin rızasını, hayır duasını almak-
tan başka hiçbir arzumuz yoktur. Biz kaza-
nalım ama ülke kaybetsin, biz kazanalım 
ama millet kaybetsin diyenlerden değiliz. 
İşimizi sevgiyle yapıyoruz, verdiği oyları 
milletimiz helal etsin istiyoruz. Attığımız 
her adımı vicdanımızda muhasebesini 
yaptıktan sonra atıyoruz. 

Allah’a şükür ki, Türkiye çok büyük bir 
dönüşüm yaşıyor. 81 vilayetimize aşkla 
heyecanla çok ama çok büyük eserler ka-
zandırdık. Başkaları lafla peynir gemisini 
yürütmeye çalışırken biz hiçbir şehrimize 
eli boş gitmemenin onurunu yaşıyoruz. Ve 
şimdi, Türkiye için sizlerin yeniden gönül 
rızanızı, hayır duanızı istiyoruz. Daha Tür-
kiye için, insanımız için, geleceğimiz için, 
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İstanbul için ve diğer bütün şehirlerimiz 
için daha yapacak çok işimiz var diyoruz. 
Bize inanıyor musunuz? Bize güveniyor 
musunuz? Allah milletimizin yolunu açık 
etsin. Allah ülkemizin bahtını açık etsin. 
Allah yardımcımız olsun. Birbirinden 
önemli bu 54 tesisin yapımında emeği ge-
çen her arkadaşımı, her kardeşimi gönül-
den kutluyorum, bu eserlerin İstanbul’a 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sevgi-
lerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Sayın Devlet Başkanı, sevgili İstanbul-
lular, değerli vatandaşlarım… Sizleri en 
kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. 
İstanbul’a çok önemli katkılar sağlayaca-
ğına, sosyal hayata hareket getireceğine 
inandığım İstinyePark projesinin açılışını 
gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bu-
lunuyoruz. Bu önemli açılışı Suriye Devlet 
Başkanı Sayın Beşar Esad ile birlikte yap-
mış olmaktan ve siz çok değerli İstanbullu 

hemşerilerimle bir kez daha bir araya gel-
mekten büyük bir mutluluk duyuyorum. 

Bir dünya kenti olarak İstanbul, gerek 
büyükşehir belediyemizin, gerek özel sek-
törümüzün büyük ölçekli yatırımlarıyla 
birbiri ardına büyük tesisler, büyük eserler 
kazanmaya devam ediyor. Bu tesisler, sa-
dece şehre kattıkları ticari, kültürel, sosyal 
değerlerle değil, aynı zamanda ürettikleri 

İstinyePark  
Alışveriş Merkezi Açılışı

İstanbul | 19 Ekim 2007
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istihdam ve çeşitli sektörlere yaptıkları 
katkılarla da çok büyük önem arzediyor. 

Şunu hemen ifade edeyim ki, bu yatı-
rımlar çok önemli kaynaklarla yapılan 
yatırımlardır. Yatırımcılarımız neden bu-
gün birbiri ardına bu büyük yatırımları 
yapıyorlar, yapabiliyorlar? Çünkü bugün 
Türk ekonomisinde istikrar var, güven var, 
insanımızda özgüven var. Müteşebbisimiz 
artık geleceğe daha güvenle bakabiliyor, 
önünü görebiliyor, yarınlarını daha rahat 
planlayabiliyor. Enflasyonun kontrol edi-
lemediği, küresel dalgalanmaların çalkan-
tılı hale getirdiği, yatırımcının yarınını 
bile net göremediği bir ekonomik yapıda 
bu yatırımlar asla göze alınamaz, zaten 
geçmişte alınamadığını da sizler gayet iyi 
biliyorsunuz. 

Bugün, ekonomik riskler bütünüyle orta-
dan kalkmış, özel sektörümüz, girişimci-
miz önünü görmeye başlamıştır. Hep ifade 
ediyorum, bizim insanımızın önünden 
engelleri kaldırırsanız, bu ülke çok kısa 
zamanda zirveyi zorlamaya başlar, büyük 
işler yapar. Bizde bu dinamizm, bu kabi-
liyet, bu birikim fazlasıyla var. Bakınız, 
sadece beş yıl içinde dibe vurmuş bir eko-
nomi, atılım gücüyle, gelecek vizyonuyla, 
büyüme performansıyla bugün dünyanın 
sayılı ekonomileri arasına girmiştir. Bu 
nasıl oldu? Devlet doğru yönetildi, ülke 
gerekli değişimi gerçekleştirerek sırtında-
ki yüklerden kurtarıldı, özel sektörümü-
zün önü açıldı, reformlar süreci cesaretle 
ve ciddiyetle sürdürüldü ve Türkiye bu 
büyük atılımı gerçekleştirdi. Türkiye’nin 
son beş yılda gerçekleştirdiği çok yönlü 

değişim, tarihte örneği az bulunur büyük-
lükte bir başarıdır. Zannediyorum, zaman 
geçtikçe herkes bunu çok daha iyi anlama 
imkanı bulacaktır. Görüştüğümüz tüm 
uluslararası aktörler, küresel yatırımcılar 
bu başarıyı zaten görüyor, yakından izli-
yor ve Türkiye’yi bir fırsatlar ülkesi olarak 
adlandırıyor. Türkiye geldiğimiz noktada, 
hem bölgesinde hem de dünyada bir cazi-
be merkezi olarak görülmeye başlamıştır. 

Değerli İstanbullular…

Biz bu ülkenin yerinin alt kümeler değil, 
birinci lig olduğunu daima söyledik. Tür-
kiye tarihiyle, doğal kaynaklarıyla, coğ-
rafyasıyla, insan gücüyle, dinamizmiyle 
öylesine büyük bir potansiyele sahip ki, 
dünyanın zirvesinde bulunmasına değil, 
bulunmamasına şaşırmak gerekir. Maale-
sef bu potansiyel bugüne kadar yeterince 
değerlendirilememiş, Türkiye doğru yöne-
tilmemiş, istismarlarla doğru istikametten 
çevrilmiştir. Lüzumsuz tartışmalarla, sonu 
gelmez siyasi çekişmelerle, sorumsuzca or-
taya çıkarılan krizlerle bu ülke adeta meş-
gul edilmiş, hızımız kesilmiş, en kötüsü de 
bu ülkenin insanları neredeyse umutsuz-
luğa mahkûm edilmiştir. Bugün şahsen 
beni en çok sevindiren kazanımımız, in-
sanımızın yeniden gözünü geleceğe çevir-
mesi, ülkesi için umut tazelemesi, yeniden 
hayaller kurmaya başlamış olmasıdır. 

Bir başka önemli kazanımımız da Türk 
yatırımcısının özgüvenini ve dinamizmini 
yeniden kazanarak ekonomimizin loko-
motifi olacak seviyede güçlenmesidir. Bir 
ülkeyi nasıl yanlış bir yönetimin elinde 
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ileriye taşıyamazsanız, özel sektörünüzün 
desteği ve katkısı olmadan da taşıyamaz-
sınız. Ülke hem doğru ellerde yönetilmeli, 
hem tüm eller, özel sektörüyle, yerlisiyle, 
uluslararası sermayesiyle, yatırıma katkı-
da bulunmalıdır. İdeal olan, gelişmenin 
bayraktarlığını özel sektörün yapması, 
devletin de temel hizmetlerde yoğunlaş-
masıdır. İşte bugün Türkiye bu noktaya 
doğru hızlı adımlarla ilerliyor. 

Bugün açılışını yaptığımız İstinyePark 
projesi, Türkiye’nin nasıl büyük bir hızla 
değiştiğine iyi bir örnektir. Düne kadar 
yatırımcılarımızın böyle büyük projeleri 
hayal etseler bile gerçekleştirmeleri müm-
kün değildi. Bugün hayal etmekle kalma-
yıp, görüyorsunuz, kısa zamanda gerçeğe 
dönüştürme imkânını da buluyorlar. Bu-
radan üretilecek doğrudan istihdam 3,500 
kişi civarında olacak. Ailelerini de hesap 
ederseniz 15 bine yakın insanımız bu te-
sisler sayesinde geçim imkanına ulaşacak. 
Bir güzel uygulama daha yapıldı, bunu da 
vurgulamak istiyorum, burada çalışan in-
sanlarımız öncelikli olarak Sarıyerli hem-
şehrilerimiz arasından seçilecek. Bu ko-
nuda Sarıyer Belediyemizle ortak hareket 
ediliyor. Bu uygulama, örnek bir uygula-
ma. Neden? Çünkü özellikle İstanbul’un en 
büyük problemi haline gelen göçü teşvik 
etmiyor, yerinde istihdam imkânı sağlıyor. 

Elbette Türkiye’nin her köşesinde işsiz-
lerimiz var ve onlara istihdam üretmek 
bizim görevimiz. Ancak bunu yaparken 
bölgeler arası göçü hızlandırmamız lazım, 
bu ekonomik açıdan çok zararlı sonuçlar 
üretiyor. İdeal olan, burada uygulandığı 

gibi imkânlar elverdiği ölçüde işsize mu-
kim olduğu yerde iş üretebilmektir. Bunu 
başaramazsak, özellikle büyükşehirlerde, 
İstanbul’da sorunlar yumağı sürekli büyür 
ve giderek bu yumağı çözemez hale geliriz. 

Sevgili hemşehrilerim…

İstinyePark birçok bakımdan örnek bir 
proje… Tasarım ve mimari olarak da doğ-
ruları bünyesinde barındıran bir proje. 
Hem modern mimarinin, hem geleneksel 
mimarinin doğruları güzel bir şekilde bu 
yapı içinde buluşturulmuş. Çevresel ih-
tiyaçlar da düşünülmüş, ferah, aydınlık, 
sıcak bir atmosfer oluşturulmuş. Böyle 
başkalarına da ilham kaynağı olacak pro-
jelere ihtiyacımız var. Artık şehirlerimizi 
soğuk beton bloklarla değil, insani sıcaklı-
ğa sahip binalarla geliştirmek noktasında 
hassasiyetimizi ortaya koymanın zamanı 
gelmiştir. Artık Türkiye şehirlerine gerekli 
olanı doğru biçimde yapabilecek seviye-
ye gelmelidir, gelmektedir. Bu konuda 
yerel yönetimlerimiz önemli gayretler 
sarfediyor, hükümet olarak bizler de okul-
larımızda, adalet saraylarımızda, kültür 
merkezlerimizde, konut projelerinde, sos-
yal tesislerde daha insani standartlar geliş-
tirmenin arayışı içindeyiz. Güzel örnekler 
yavaş yavaş ortaya çıkıyor; bu süreç daha 
da hızlanacaktır. 

Şehirlerimizin bir yandan ihtiyaçlarını 
karşılarken ve uzun vadeli yatırımlarına 
hız verirken, bir yandan da onları daha ay-
dınlık, daha güzel, daha insani bir yapıya 
kavuşturmak zorundayız. Şehircilik açı-
sından yapılan yanlışları düzeltmek, gös-



Recep Tayyip ERDOĞAN

170

terilen ihmalleri gidermek de hepimizin 
görevidir. Bu ortak proje, bu hassasiyeti 
bütünüyle yansıtıyor, İstanbul’a yakışan, 
İstanbulluya layık bir yapı olarak bura-
da yükseliyor. Emeği geçenleri kutluyor, 
İstinyePark’ın İstanbul’a, İstanbullulara 
hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum. 



Yeni Türkiye Vizyonu | Canım İstanbul

171

Değerli misafirler… Sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum. Bugün sadece ülke-
miz ve insanımız için değil, İslam alemi ve 
semavi dinlere mensup milyarlarca insan 
için anlamı çok büyük bir açılış gerçek-
leştirmek üzere bir araya gelmiş bulunu-
yoruz. Topkapı Müzesi Kutsal Emanetler 
Dairesi’nin yenilenmesi, layık olduğu 
güzellikte ve nezahette düzenlenmesi için 
yürütülen çalışmalar tamamlanmış bulu-

nuyor. Kendi adıma burada bulunmaktan, 
bu çok anlamlı açılışa katılmaktan büyük 
bahtiyarlık, büyük mutluluk duyuyorum. 

İsmiyle müsemma bu mekan, bu mekanda 
sergilenmekte olan mukaddes emanetler, 
İstanbul’umuzun ve Türkiye’mizin hiç 
şüphe yok ki taşımaktan şereflerin en bü-
yüğünü hissettiği manevi bir hazinedir. 
Maddi olana bir değer biçilebilir, ama 

Topkapı Sarayı Mukaddes 
Emanetler Dairesi Açılış Töreni

İstanbul | 29 Aralık 2007
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üç büyük semavi dinin bize bıraktığı bu 
manevi hazineye paha biçilemez. Yapılan 
çalışmaların, bu kadim mirası layıkıyla 
koruyacak ve değerlendirecek, dolayısıyla 
gönüllerimizi de ferahlatacak bir seviyede 
olması bizim için çok özel bir mutluluk ve-
silesidir. Emeği geçen herkesi huzurlarınız-
da en samimi duygularımla kutluyorum. 
Gönül enginliğiyle bu muazzez eserin vücut 
bulmasına zihniyle, fikriyle, emeğiyle, yüre-
ğiyle hizmet eden herkes, inanıyorum ki bu 
şerefli hizmetin karşılığını bulacaktır. 

Değerli misafirler…

Ülkeleri maddi bir temelde kalkındırma-
nın çeşitli yolları, çareleri bulunabilir. 
Bunun için imkanları iyi değerlendirmek, 
hesabı iyi yapmak, dürüst olarak çalışmak, 
atılacak adımları doğru planlamak çoğu 
zaman yeterlidir. Daha çok üretip, daha 
çok kazanır, bu kazancı insanlara da ada-
letle yansıtırsanız zengin bir ülke, müref-
feh toplum ortaya çıkarabilirsiniz. Bugün 
milli geliriyle, insanlarına sağladığı hayat 
standartlarıyla, birikimleriyle dünya üs-
tünde pek çok ülke bu zenginliği yaşıyor. 
Ancak çok samimi bir şekilde ifade edeyim 
ki, o ülkelerin hiçbiri bizim kadar zengin 
değil… Hiçbirinin servetleri şu mekânın 
çatısı altında bulunan hazine kadar paha 
biçilmez değil… Çünkü bu mekanın içinde 
insanın ezeli hakikat arayışının nişaneleri 
var, insanlık tarihi var, medeniyetler tarihi 
var, dinler tarihi var, insanı insan kılan 
mukaddes davanın sembolleri var. 

Yine bu mekanda, bu emaneti yüzlerce yıl 
dirayetle taşıyarak bugünlere getiren ve 

aynı dikkat ve itina ile taşıyacak olan mil-
letimizin yaşadığı şeref de başka kimseye 
nasip olmayacak bir şereftir. Bu ülkenin 
bir evladı olarak, gönlünü İstanbul’a ver-
miş bir İstanbul sevdalısı olarak, bu onur-
dan kendi payıma düşeni daima hissettim, 
yaşadım, yaşıyorum. Ve bu mazhariyet-
ten dolayı Allah’a daima şükrediyorum. 
Peygamber efendimizin ve diğer birçok 
peygamberlerimizin kutsal emanetleri 
inanıyorum ki, sadece bugün değil, gele-
cek nesiller boyunca da aydınlığını inanan 
gönüllere ulaştıracaktır. 

Burada, Topkapı müzesinde sergilenen 
eserler, ince medeniyet çizgimizin, inanç 
iklimimizin, yüzyıllarca merhametle ve 
şerefle insanlığa hizmet yolumuzun nişan 
taşlarıdır. Süre alaylarıyla, yüzyıllar boyu 
mukaddes beldelere gönderilen hediye-
lerle birlikte ecdadımızın sanata, sanat-
kara, medeniyete verdiği önem burada 
sergilenmektedir. Ne kadar saadet duy-
sak azdır. Zira; Hırka-ı Saadet buradadır, 
Sancak-ı Şerif buradadır, Nalın-ı Saadet, 
Sakal-ı Şerif buradadır, yüzyıllarca yolu-
muza ışık tutan, yüreklerimizi ferahlatan 
Hazreti Peygamber’in kokusu ve bereketi 
buradadır. Dahası, Kabe’nin kapısı bura-
dadır, Kabe’nin kilitleri buradadır, Hazreti 
İbrahim’in eşyası, Hazreti Musa’nın asası, 
Hazreti Davud’un adalet kılıcı buradadır. 

Evet, bu tarihi, ölü bir tarih olarak görmek 
ve göstermek büyük bir yanlıştır. Dolayı-
sıyla burası sadece bir müze değil dipdiri 
yaşayan bir medeniyetin evidir. Bu tarih 
ve bu mana, Allah’a sonsuz şükürler olsun 
ki, bugün de, yarın da kıyamete kadar 
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dipdiri yaşayacaktır. Zira milletçe özenle 
koruduğumuz bu sembolik miras, değiş-
mez hakikate bağlılığımızın sembolleridir. 
İstanbul, bu mirasa ve bu manaya sadaka-
tinin ödülü olarak yüzyıllarca medeniyeti-
mizin başkenti oldu. Bu başkentte yalnızca 
Müslümanlar değil, bütün inançlar, bütün 
kavimler emniyet ve güven içinde yaşadı. 
Bu kutsal emanetlere ev sahipliği yapmak, 
ancak İstanbul gibi muhteşem bir kültür 
şehrine nasip olabilirdi. Bunun kıymetini 
çok iyi bilmeliyiz. 

Değerli davetliler… 

Geçen yüzyılın maddiyatı herşeyin üs-
tünde tutan, gelişmeyi sadece rakamlar-
la ifade eden ilerleme anlayışı, bugün 
yeryüzünü bir güçler savaşının arenası 
haline getirmiştir. İnsanlık, ne yazık ki, 
maddeyi mananın önüne almış, hayatın 
gerçek gayesini ve anlamını unutmuştur. 
Oysa aslolan ebedi olandır, sonsuz olandır, 
değer ve mana boyutu yüksek olandır. Bu-
günkü sanatkarlarımız, edebiyatçılarımız, 
mimarlarımız ve özellikle bugünkü genç-
lerimiz çok iyi bilmelidir ki; Bu mekanda 
sergilenen hilyeler, buradaki ince çiniler, 
hüsnü hat sanatının buradaki şaheserleri 
bizim devlet, medeniyet, sanat ve insanlık 
tasavvurumuzu anlatır. Güzelliğe ve esteti-
ğe, zarafete ve inceliğe, sanata ve sanatkara 
bu topraklarda, bu ülkede verilen önem 
hiçbir millete nasip olmamıştır. 

Burada bir hususu özellikle belirtmek 
istiyorum. Biz, bu topraklarda bütün 
bu güzellikleri, bu ruh inceliklerini hep 
birlikte meydana getirdik, hep birlikte 

koruduk. Bunun için özellikle şu günler-
de, Hazreti Davut’tan Hazreti Musa’dan, 
Hazreti İbrahim’den, Hazreti Muhammed 
Efendimiz’den gelen bu mukaddes mirasın 
tek çatı altında sergilenmesi çok büyük an-
lamlar ifade ediyor. Biz, reddi miras etme-
yen bir medeniyetin çocuklayız. Burada, 
Arzhane’de yüzyıllar boyu Kur’an okuyan 
hafızlar insanlık tarihinin en muhteşem 
geleneğini yaşatıyorlar. İnşallah, milletçe 
bu manaya, bu asil duruşa, bu değişmez 
kimliğe sonsuza kadar sadakatle, inançla, 
azimle sahip çıkacağız. 

Değerli davetliler…

Manevi değerlerden uzaklaşan, inançları 
doğru biçimde öğrenmeyen, kendisi gibi 
olmayanı ötekileştiren anlayışlar, sevgiyi, 
dostluğu, merhameti, paylaşmayı ve da-
yanışmayı yeterince yaşatmayı başarama-
mıştır. Şimdi dünyayı esenliğe, insanlığı 
barışa, toplumları kaynaşmaya götürecek 
yol yine gönülleri fethetmekten geçiyor. 
Bütün semavi dinler ve inançlar, özünde 
doğruluğu, adaleti, merhameti, yaratılana 
yaratandan ötürü sevgi duymayı vazedi-
yor. Bu çağrıya yeniden kulak vermeye, bu 
değerlerle yeniden ruhlarımızın zengin-
leşmesine hayati derecede ihtiyacımız var. 
Aslında bugün farklı inanç ve kültürleri 
birbirinin düşmanı haline getirmeye çalı-
şan da bu ilgisizlik, bu uzaklık, bu cehalet 
değil mi? 

İnsanlık tarihi boyunca hüküm sürmüş, 
büyük eserler ve izler bırakmış medeniyet-
lerin ortak özelliği kendilerine ait manevi 
değerlere bağlılıklarıdır. Yine tarihteki 
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bütün çöküntülerin, çürümelerin, önce in-
sanların maneviyatlarında, yüreklerinde 
başladığını da müşahede edebilirsiniz. De-
ğerden, bilgiden, tarihi tecrübeden bigane 
kalmak yozlaşmanın ve geri kalmanın 
ilk adımıdır. Bizim insanımız her zaman 
manevi değerlerine bağlı kalmış, bu de-
ğerlerden güç almış, bütün zorlukları bu 
ruh zenginliğiyle aşmıştır. Bugün aydınlık 
ufuklara doğru adım adım ilerlerken, yine 
gönül dünyamızdaki bu zenginliklerden 
büyük güç ve ilham alıyoruz. Tabiatıyla 
geçmişin bize emaneti olan medeniyet mi-
rasına sahip çıkmayı da en önemli görevle-
rimizden biri olarak görüyoruz. 

Değerli misafirler…

Şu bir gerçek ki, tarihe, kültüre ve sanata 
yapılan yatırım aslında geleceğe yapılan 
yatırımdır, biz buna inanıyoruz. Bugün 
teşhir ve tanzim projesi tamamlanan Kut-
sal Emanetler Dairesi’ni hizmete açıyoruz. 
Ancak benzeri çalışmalar gerek Topkapı 
Sarayı bünyesinde, gerek İstanbul’un bir-
birinden değerli saray, külliye, kütüphane, 
cami, medrese gibi birçok tarihi yapısında 
da sürdürülüyor. Sadece son beş yılda sayı-
sız eser restore edilmiş, tarihi hüviyetleri-
ne uygun olarak milletimize, insanlığa ka-
zandırılmıştır. Sadece İstanbul’da değil, bu 
çalışmalar bütün Türkiye’de sürdürülüyor. 

Kültür Bakanlığımızın, il özel idareleri-
mizin, belediyelerimizin, Vakıflar Genel 
Müdürlüğümüzün çok önemli gayretleri, 
çalışmaları var. Vakıflar Genel Müdürlü-
ğümüz 2003-2007 yılları arasında yoğun 
bir çalışmayla neredeyse yıkılmaya terk 

edilen tam 2 bin 613 vakıf eserini restore 
ederek hayata döndürmüştür. 2008 yı-
lında inşallah 1000 vakıf eserinin daha 
restorasyon çalışmalarını tamamlayacağız. 
Neden? Çünkü geçmişimiz bizim için çok 
değerli… 

Ekonominiz güç kaybeder, çalışır yeniden 
güç kazanırsınız. Paranız değer kaybeder, 
onu da yeniden kazanırsınız. Ama tarihi 
mirasınızı kaybederseniz, Allah korusun 
ülkenizin, ana yurdunuzun tapusunu 
kaybetmiş olursunuz. Bir daha geri kaza-
namazsınız, ve işte esas felaket bu olur. 
Çünkü bir milletin geçmişi ayağını bastığı 
zemin gibidir, o zemini kaybederseniz 
ayakta kalamazsınız. Bütün gayretimiz 
geçmişimize, kadim değerlerimize, mede-
niyetimizin sembollerine sahip çıkarak 
geleceğimizi kazanabilmek içindir. 

Biz kalkınmadan sadece ekonomik büyü-
meyi, milli gelirin artmasını, daha fazla 
ihracat yapmayı anlamıyoruz, bununla 
birlikte manevi, kültürel, sanatsal kalkın-
mayı da sağlayamazsanız, kazandıklarınızı 
yeniden kaybetmeniz çok uzun sürmez. 
Tarih böyle trajedilerle dolu… İnşallah 
Türkiye’nin kalkınması böyle çok yönlü, 
böyle bereketli, böyle aydınlık bir istika-
mette sürmeye devam edecektir. Bu güzel 
töreni bu kararlılığımızın bir nişanesi ola-
rak görüyorum. Bir kere daha emek veren 
herkesi yürekten tebrik ediyor, şükranları-
mı sunuyor, bu güzel açılışın hayırlara ve-
sile olmasını diliyorum. Burada özellikle, 
Topkapı Müzesi yönetimine, bu vitrinleri 
tasarlayan, güvenlik sistemini yenileyen, 
mukaddes mirasımıza uygun bir restoras-
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yon yapan mimarlarımıza, sanatkarlarımı-
za özellikle teşekkür ediyorum. Burada, bu 
yaşayan tarihi iklimi, bu manevi atmosferi 
yaşamaktan duyduğum büyük saadeti bir 
kez daha ifade ediyor, sizlere muhabbetle, 
içtenlikle sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum.
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Değerli misafirler, sevgili öğretmenler ve 
öğrenciler… Hepinizi sevgi ve saygılarımla 
selamlıyorum. 

İstanbul Büyükşehir Belediyemiz’in başlat-
tığı okul bahçelerine spor salonları yapma 
projesi kapsamında, bugün 40 okulumuzun 
spor salonunu hizmete açmak üzere bir 
arada bulunuyoruz. 2006 yılında 20, 2007 
yılında da 50 okulumuzun bahçesinde yapı-
lan spor salonunu hizmete açmıştık. Bugün-
külerle birlikte, toplam 110 okulumuzu spor 
salonuna kavuşturmuş bulunuyoruz. Spor 
salonları, okullarımızda çok fonksiyonlu bir 
şekilde, en üst verimle kullanılıyor. Dolayı-
sıyla bu salonları, inşa edildikleri okulun 
ve bölgenin sportif, sosyal ve kültürel ha-
yatına canlılık katan eserler olarak görmek 
gerekiyor. Bu salonların, öğrencilerimize ve 
eğitim camiamıza hayırlı, uğurlu olmasını 
diliyorum. 

Değerli misafirler…

Türkiye olarak genç bir nüfusa sahip olmak-
la övünüyoruz. Özellikle gelişmiş ülkelerde 

nüfusun hızla yaşlandığı göz önünde bulun-
durulduğunda, tabiiki genç nüfus bir övünç 
kaynağıdır. Ama bu genç nüfus oranı, bize 
büyük sorumluluklar da yüklemektedir. 
Çocuklarımıza yeterli eğitim verebilir, onları 
milli ve manevi değerlerle donatabilir, gerek-
li yaşam şartlarını oluşturabilirsek, elbette 
genç nüfus bizim en büyük avantajımızdır. 
Gençlerimiz için, bu dediklerimi yapamadı-
ğımızda, onları eğitimsiz, işsiz, amaçsız soka-
ğa saldığımızda ise, bu nüfus bizim en büyük 
kabusumuz haline dönüşecektir. Eğitimli ve 
donanımlı her genç, millet olarak bizim en 
kıymetli varlığımız iken, eğitimsiz, milli ve 
manevi değerlerden yoksun, topluma uyum 
sağlayamayan her genç de bir kısım sorun-
lara kaynaklık eder. Bunun için, genç nüfus 
söylemimizdeki övünme payını, bu çerçe-
vedeki sorumluluklarımızı yerine getirme 
şartıyla ifade etmek durumundayız.  

Kurtuluş Savaşı, adeta son nefesine kadar 
mücadele eden, varını yoğunu ve bu arada 
insan kaynaklarını ortaya döken bir milletin 
eseridir. Cumhuriyetimiz’in kuruluş yılla-
rında destansı bir mücadele ortaya konmuş, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
40 Okula 40 Spor Salonu  

Açılış Töreni

İstanbul | 12 Ocak 2008
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ciddi bir kalkınma seferberliği başlatılmıştır. 
Bu dönemdeki  kalkınma çabaları da takdire 
şayandır. Maalesef daha sonraki dönemler-
de aynı gelişme trendini sürdürememişiz. 

Dünyadaki gelişmelere baktığımızda, asıl bü-
yük fırsatın, 1960’lar, 1970’ler ve 1980’lerde 
karşımıza çıktığını görürüz. İkinci Dünya 
Savaşı, Batı devletleri için gerçekten büyük 
yıkım olmuştur. Tıpkı bizim Kurtuluş Savaşı 
sonrasında yaptığımız gibi, onlar da pek çok 
alanda sıfırdan bir kalkınma çabasına giriş-
mişlerdir. Nitekim, 1960’ların, 1970’lerin 
istatistikleri incelendiğinde, 5-10 devlet dı-
şındaki ülkelerle aramızda neredeyse hiçbir 
fark olmadığı görülmektedir. Bugün, milli 
gelir bakımından bizim 5 kat ilerimizde bu-
lunan ülkelerle, o dönemde aynı parametre-
ler içinde yer alıyorduk.

Biz, ülke olarak 1960’lı, 1970’li yılları siyasi 
krizlerle geçirirken, diğer ülkeler hızla nü-
fuslarına nitelik kazandırmışlar, sanayilerini 
kurmuşlar, altyapılarını oluşturmuşlardır. 
1980’lerin ikinci yarısında, rahmetli Özal’ın 
geniş vizyonu ile başlatılan kalkınma ham-
lesi, hem kısa sürmüş, hem de aradaki farkı 
kapatmaya yetmemiştir. Örneğin, 1980’lerin 
ortasında, Türkiye, İngiltere ile eş zamanlı 
olarak özelleştirme hazırlıklarına başla-
mıştır. İngiltere, bu süreci yaklaşık 10 yılda 
tamamlayıp bir üst aşamaya geçmiş iken, biz 
çeyrek yüzyıl sonra hala özelleştirmeyi tam 
olarak bitirebilmiş değiliz. Hükümetlerimiz 
döneminde yapılan çalışmaları hesaba kat-
madığınızda, adeta arada 15 yıllık koca bir 
boşluk ortaya çıkmaktadır. Bu örneği, pek 
çok alana şamil kılmak mümkündür. 

Değerli misafirler…

Eğitimi, işte bu çerçevede düşünüp değer-
lendirmek durumundayız. Övünç kaynağı-
mız olan genç nüfusumuza eğitimle nitelik 
kazandırmakla işe başlamadığımız zaman, 
diğer alanlarda yaptığımız işlerin anlamı 
ortadan kalmaktadır. Bunun için, hükümet-
lerimiz döneminde önceliklerimiz arasında 
eğitimi birinci sıraya aldık. Kamuda yeni 
alınan personelin yarısını, Milli Eğitim 
Bakanlığı’na ve üniversitelere tahsis ettik. 
Bütçeden en büyük ödenekleri eğitim için 
ayırdık. Kapalı köy okullarının açılması, 
113 bin yeni derslik yapılması, okullardaki 
öğrencilerin yüzde 90’ının ADSL ile inter-
netten yararlanabilir hale getirilmesi, ilköğ-
retimde ders kitaplarının ücretsiz verilmesi, 
okullara 550 bin bilgisayar dağıtılması gibi 
hizmetleri gerçekleştirdik. Bütün bunları, te-
mel eğitimin altyapısını sağlamlaştırmadan, 
diğer hedeflerimizi hayata geçiremeyeceği-
miz inancıyla yaptık. Şimdi, çıtayı daha da 
yükselterek, gençlerimizi hayata donanımlı 
hazırlamak için yeni projeler üzerinde ça-
lışıyoruz. Bir yandan istihdamı artıracak 
tedbirleri hayata geçirirken, diğer taraftan 
da gençlerimize nitelik kazandıracak çalış-
malar yapıyoruz. Özellikle mesleki eğitimin 
önündeki engellerin kaldırılmasını fevkala-
de önemsiyoruz. 

Türkiye, en büyük avantajı olan genç nüfu-
sunu, mesleki eğitimle nitelikli hale getirdi-
ğinde, dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arası-
na girme hedefine bir adım daha yaklaşmış 
olacaktır. Küreselleşen dünyada, bu eğitimli 
nüfus sadece bizim ihtiyacımızı karşılamak-
la kalmayacak, pek çok ülkenin yetişmiş ele-
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man talebine de cevap vererek, en değerli ih-
racat unsurumuz haline dönüşecektir. Ama 
bu hedefe ulaşabilmek için, önce korkuları-
mızdan kurtulup, sorunları kendi mecrala-
rında değerlendirmeyi başarabilmemiz gere-
kiyor. Çünkü, geçmişteki tecrübelerimizden 
biliyoruz ki, eğitim konusundaki bir hatanın 
Türkiye’ye maliyeti asgari çeyrek yüzyıldır. 
Ülke ve millet olarak, artık böylesine kıymet-
li zamanları heba edecek ne zamanımız, ne 
de imkanımız var. Özellikle mesleki eğitim 
konusundaki yanlışları düzeltmek ve gençle-
rimizi sokağa, kahvehaneye, internet kafeye 
değil üretime yönlendirecek mekanizmaları 
süratle kurmak zorundayız. Bu konudaki 
hazırlıklarımız sonuçlanmak üzeredir. İn-
şallah önümüzdeki dönem mesleki eğitimle 
ilgili sorunlara köklü çözümler getirdiğimiz 
ve Türkiye’nin ufkunu açtığımız bir dönem 
olacaktır. 

Değerli misafirler…

Eğitimin sadece klasik anlamda derslerden 
ibaret olmadığı açıktır. Çocuklarımızın 
zihinlerini ve gönüllerini beslerken, fiziki 
gelişimlerini de ihmal etmemek zorunda-
yız. Bugün burada açılışını yaptığımız spor 
salonları, eğitimin önemli bir boyutunu 
oluşturan çocuklarımızın fiziki gelişimleri-
ni, en uygun şartlarda ve bilinçli bir şekilde 
yürütülmesini sağlayacak altyapıyı oluştur-
maktadır. Bu çerçevede diğer kurumlarımız 
da üzerlerine düşen görevleri gerçekleştir-
mektedirler. Bugün, Milli Eğitim ve Futbol 
Federasyonu hariç, sadece Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğümüz’den lisans almış spor-
cularımızın sayısı 1 milyon 300’e yaklaşmış-
tır. Onlarca yıldır tamamlanamamış, yatırım 

stoğu olarak bizim dönemimize kadar gel-
miş yüzlerce tesisi, gerekli ödenekleri tahsis 
ederek hızla tamamlayıp hizmete açtık. 

Türkiye’de spor altyapısının geliştirilmesi 
konusundaki çabalarımız, uluslararası 
alanda da meyvesini vermeye başladı. 
Fevkalade önemli bir organizasyon olan 
UNIVERSIAD’a, Avrupa şampiyonlar ligi 
finaline, Formula 1 ve Moto GP yarışma-
larına ev sahipliği yaptık. 2009 yılında 
Avrupa Yüzme Şampiyonası, UEFA Ku-
pası Finali ve Avrupa Erkekler Voleybol 
Şampiyonası’na, 2010 yılında Dünya Basket-
bol Şampiyonası’na, 2011 yılında Üniversi-
teler Kış Oyunları’na, Gençlik Olimpiyatları 
ve Dünya Tenis Şampiyonası’na ev sahipliği 
yapacağız. Bunlar, spor bakımından olduğu 
kadar Türkiye’nin tanıtımı açısından da 
önemli etkinliklerdir. 

Açılışlarını yaptığımız spor salonlarında bu 
alandaki temel eğitimlerini alacak çocukla-
rımızdan, sözünü ettiğim organizasyonlarda 
ülkemizi temsil edecek yetenekler çıkmasını 
temenni ediyorum. Spor ahlakı ve disiplini 
ile yetişen çocuklarımıza diğer alanlardaki 
formasyonu daha kolaylıkla verebileceğimi-
zi düşünüyorum. Onun için, İstanbul Büyük-
şehir Belediyemiz’in bu projesini fevkalade 
isabetli ve çok yönlü yararlar sağlayacak bir 
çalışma olarak görüyorum. Bu düşüncelerle, 
bir kez daha İstanbulumuz’un dört bir ya-
nındaki 40 okulumuzdaki spor salonlarının 
hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılarımı 
sunuyorum. 
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Aziz hemşerilerim, değerli misafirler… 
Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. İstanbul İl Afet Yönetim Merkezi hiz-
met binamızın hayırlı olmasını diliyorum. 

Ülkemiz konumu itibariyle, maalesef dep-
remden sele, fırtınalardan toprak kayma-
larına kadar pek çok felakete maruz kalma 
tehdidine açıktır. Doğal afetlerin, felaket-
lerin oluşması, insan gücünü aşan olay-

lardır. Ama felaketlerin yol açtığı olum-
suzlukları asgariye indirmek insanların 
elindedir. Bunun için bir kısmı felaketler 
yaşanmadan önce, bir kısmı da felaketler 
gerçekleştikten sonra yapılması gereken 
işler vardır.

Türkiye, geçmişten bu yana büyük afetlere 
maruz kaldı. En son 1999 yılında yaşadı-
ğımız büyük deprem, afetlere karşı yeteri 

İl Afet Yönetim Merkezi  
Hizmet Binası Açılışı

İstanbul | 02 Şubat 2008
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kadar hazırlıklı olmadığımızı açık bir 
şekilde ortaya koydu. Özellikle İstanbul 
gibi, büyük nüfus yoğunluğuna sahip bir 
şehrin, afetlere maruz kalma durumun-
da karşı karşıya bulunduğu tehlike ciddi 
şekilde değerlendirilmesi gereken bir 
konudur. Nüfus yoğunluğunun bu denli 
fazla olduğu bir şehirde yaşanacak afetler, 
diğer bölgelere göre daha sarsıcı etkilere 
sahip olabilecektir. Üstelik İstanbul, diğer 
afet ihtimallerinin yanında, bilimsel çalış-
malarla da teyit edilmiş bir deprem riski 
taşıyor. Zamanı ve büyüklüğü bilinemiyor 
olsa da, İstanbul’u bir depreme karşı hazır-
lamak, bu ülkenin ve bu şehrin yöneticile-
rinin en başta gelen görevidir. Böylesine 
önemli bir konuda, çalışmaların, afet ön-
cesi ve sonrasıyla organize bir şekilde yü-
rütülebilmesi büyük önem taşıyor. Bu tür 
durumlarda, kargaşa ve düzensizlik, en az 
afetin kendisi kadar zarar verecek bir teh-
likedir. Bunu önlemenin yolu ise ciddi bir 
hazırlığa sahip olmak, kısa, orta ve uzun 
vadeli tedbirleri geliştirmektir. 

Her türlü iletişim ve yetişmiş personel 
altyapısına sahip bir koordinasyon mer-
kezinin varlığı, bu sürecin iyi yönetilmesi 
için şarttır. İstanbul’da, 1999 depremi son-
rası böyle bir merkez kurulmuştu. Ancak, 
mevcut merkezin fiziki büyüklüğü ve do-
nanımı son derece yetersizdi. Valiliğimizin 
gayretleriyle, gerekli donanıma sahip, yeni 
bir hizmet binası yapılarak, bu ihtiyaç da 
giderilmiş oldu. 5 milyon YTL’ye mal olan, 
24 saat hizmet verecek İstanbul İl Afet Yö-
netim Merkezi yeni hizmet binasını, afet 
hazırlıkları çerçevesinde atılmış önemli 
bir adım olarak değerlendiriyorum. 1999 

depreminde yaşananların ve dünyadaki 
örneklerin tecrübesi ışığında, İstanbul’da 
çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. 1999 
depreminden beri, 171 okulda güçlen-
dirme çalışması yapıldı, 10 okulda inşaat 
çalışmaları sürüyor, 44 okul için de ihaleye 
çıkıldı. 133 okul tümüyle yıkılarak yeni-
den yapılırken 11 okulun da inşası devam 
ediyor. İhtiyaç duyulan tüm okullar için 
takviye projeleri hazırlandı. Daha önce 
güçlendirme çalışması yapılan 7 hastane-
ye ilave olarak, 2 hastanede daha inşaat 
çalışmaları devam ediyor. 12 hastane için 
fizibilite çalışması yapılıyor; bir hastane ve 
4 polikliniğin ise tümüyle yıkılıp yeniden 
yapılması kararlaştırıldı. Yine daha önce 
güçlendirilen 8 öğrenci yurdu binasına 
ilave olarak 3 yurt binasının daha güç-
lendirilmesi, 2 yurt bloğunun da tümüyle 
yeniden yapılmasıyla ilgili çalışmalar ihale 
aşamasına geldi. 

Kültür varlıklarının güçlendirilmesiyle 
ilgili proje çalışmaları sürüyor. Sonuç 
itibariyle, kamu binalarının depreme 
karşı güçlendirilmesi proje kapsamında, 
500 civarında bina güçlendirilecek veya 
yıkılıp yeniden yapılacaktır. Bu projeler 
için Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım 
Bankası’ndan 610 milyon avro kredi sağ-
ladık. Mahallelerde afet istasyonları kurul-
ması ve mahalle afet gönüllüleri projeleri 
de, depreme hazırlık çerçevesinde yürü-
tülen çalışmalar arasında. Bütün bu proje-
lerle, benzer tehditlere maruz Japonya ve 
ABD gibi ülkelerin şehirlerinde uygulanan 
sistemler ilk defa Türkiye’de de hayata ge-
çirilmeye başlanmış oldu. 
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Değerli misafirler…

Türkiye’de zaman zaman kamu kurumla-
rının yapılanmasında, vatandaşa hizmet 
odaklı modern devlet yaklaşımından ziya-
de, kurumsal taassup anlayışının ortaya 
çıktığına şahit olduk. Biz, pek çok alanda, 
kamu kurumlarını vatandaşa hizmet odaklı 
bir yapıya kavuşturmanın çabası içinde 
olduk. Birbirinden kopuk şekilde hizmet 
vermeye çalışan kamu birimlerini bir araya 
getirdik. İşe, bakanlıkların sayısının azaltıl-
masından başladık. 38 olan bakanlık sayı-
sını 24’e düşürdük. Bu bakanlıklara bağlı 
kurumların bir kısmını birleştirerek aynı 
işlevi görecek yeni bir kurum oluşturduk, 
bir kısmını ise tümden lağvettik. Afet yö-
netimi konusunda da benzer bir dağınıklık 
söz konusudur. Onun için, Başbakanlık’a, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na, İçişleri 
Bakanlığı’na bağlı benzer amaçlı genel mü-
dürlükleri, müstakil bir başkanlık altında 
bir araya getiriyoruz. Kamuda afet ve acil 
durum yönetimi konularındaki yürütülen 
tüm işleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş-
kanlığı adıyla faaliyet gösterecek bu kurum 
bünyesinde topluyoruz. Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı’nın kuruluşuyla ilgili 
gerekli çalışmaları tamamlayarak konuyla 
ilgili tasarıyı Meclis’e sevk edilme aşaması-
na getirdik. Bununla ilgili kanun çıktıktan 
sonra, İnşallah Türkiye genelinde afet ve 
acil durumlar konusunda uzman persone-
le, kaynağa ve her türlü yetkiye sahip bir ko-
ordinasyon kuruluşuna kavuşacağız. Böyle-
ce, geçmişte yaşanan ve farklı kurumların 
yetki karmaşasından kaynaklanan kimi 
olumsuzluklar da ortadan kaldırılacak.

Değerli vatandaşlarım…

Türkiye, her alanda bir büyük dönüşüm 
içindedir. Bu ülkede el atılmamış, çözül-
memiş hiçbir sorun alanı bırakmamak 
kararındayız. Bizim, çözümü için kolları 
sıvadığımız veya çoktan çözdüğümüz pek 
çok sorunun, 5 yıl önce, 10 yıl önce günde-
me getirilip tartışılabilmesi dahi mümkün 
değildi. Koskoca bir ülke ve koskoca bir 
toplum, gözünün önünde duran, her gün 
yaşadığı sorunları görmezden gelerek, 
öteleyerek, halı altına saklayarak aylarını, 
yıllarını harcıyordu. Oysa, çözülmeyen her 
sorun, bir süre sonra karşımıza katlanarak 
büyümüş olarak yeniden çıkıyor. Devletle 
toplum arasında varolan mesafenin en 
önemli sebebi, işte bu anlayıştır. Hükümet 
olarak vatandaşlarımızı sıkıntıya sokan 
hangi sorun varsa, bunları tartışmaya, 
katılımcı ve uzlaşmacı bir anlayışla değer-
lendirmeye, çözmek için çaba göstermeye 
kararlıyız. Peki, bunca soruna karşı bugü-
ne kadar olmayan neydi? Siyasi iradeydi, 
kararlılıktı, özgüvendi, samimiyetti... Ol-
mayan, plandı, projeydi, vizyondu. Olma-
yan, kurumlarla toplumun ortak hedefler 
doğrultusundaki mutabakatıydı. 

Biz, önce işte bu yokları geride bıraktık. 
İstikrarı sağladık, kararlı bir duruş ser-
giledik, vizyon ortaya koyduk. Sonra var 
olan sorunları masaya yatırdık, tartıştık, 
çözüm yolları ürettik. Çağdaş demokratik 
toplumlarda tartışılamayan, konuşulama-
yan hiçbir konu olamaz. Bugün çok şükür 
demokrasimiz güçlenmiştir. Her konuyu 
tartışıyoruz, konuşuyoruz, çözümü yolun-
da çalışıyoruz. Esasen bir sorunun varlı-
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ğını kabul etmek, çözümün yarısıdır. Biz, 
tüm bu sorunların varlığını ortaya koyup 
milletimizin gündemine getirerek, zaten 
en önemli adımı attık. Büyük bir mutlu-
luk ve memnuniyetle belirtmek isterim 
ki, bu süreçteki en büyük kazanımımız, 
Türkiye’nin, sorunlarını tartışacak, konu-
şacak ve bunları kırıp-dökmeden yapacak 
demokratik olgunluğa kavuştuğunu gör-
müş olmamızdır. 

Aziz İstanbullular…

Türkiye sorunlarını konuştukça, tartıştık-
ça, bunların çözümü yolunda mesafe aldık-
ça rahatlamakta, yükü azalmakta, cesareti 
artmaktadır. Bilinen ekonomik teorileri 
alt-üst edercesine 5 yılda Türkiye’nin milli 
gelirini iki buçuk katına çıkarmamız işte 
bu sayededir. Türkiye’ye ilişkin tüm istatis-
tikleri, kabulleri, değerlendirmeleri olum-
lu yönde alt üst etmemiz işte bu sayededir. 
Türkiye’nin gelişmesinden, kalkınmasın-
dan, zenginleşmesinden, güçlenmesinden 
en büyük faydayı görecek yerlerimizin 
başında İstanbul-umuz geliyor. Çünkü 
İstanbul, bu ülkenin ekonomik, sosyal, 
kültürel faaliyetlerinin odağında yer alan 
en büyük şehridir. Bizim İstanbul için, 
Türkiye’nin geleceğinde çok büyük öneme 
sahip projelerimiz var. Türkiye’nin gelişi-
mi ve kalkınması sürecinde İstanbul’a özel 
bir önem veriyoruz. İstanbul, Türkiye’nin 
dünya çapında marka haline gelmiş bir 
değeridir. İstanbul’a gözümüz gibi bak-
mak, muhtemel afetlere karşı her türlü 
tedbiri en üst düzeyde almak zorundayız. 
Gereken adımları attığımız, dev projeleri 
hayata geçirdiğimiz oranda kazanan sade-

ce İstanbul değil, bütün Türkiye olacaktır. 
Demokrasisi kökleşmiş, ekonomisi geliş-
miş, her şeyin adaletle yürüdüğü Türkiye 
yolundaki mücadelemizi bıkmadan, usan-
madan, kararlılıkla sürdüreceğiz. İstanbul 
Afet Merkezi yeni hizmet binasının hayırlı 
olmasını diliyor, emeği geçen herkesi kut-
luyorum. Hepinize sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum. 
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Değerli katılımcılar, değerli arkadaşlar… 
Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyo-
rum. Akaretler Sıraevleri restore ederek 
İstanbul’a yeniden kazandıran, başta sayın 
Serdar Bilgili olmak üzere, tüm ilgili arka-
daşlarımıza, kurumlarımıza, şirketlerimi-
ze teşekkür ediyorum. Yine bu tarihi alanı, 
en iyi şekilde değerlendirmek yönünde 
çaba harcayan ve bunu da başarıyla sonuç-

landıran Vakıflar Genel Müdürlüğümüz’e 
de bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum.

Hem İstanbul’un diğer bölgelerine, hem 
de ülkemizin tüm şehirlerine örnek teş-
kil edecek bir çalışmanın gerçekleştiğini 
memnuniyetle müşahede ediyoruz. Son 
dönemde Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, 
milletimizin yüzünü ağartan çalışmalar 

Akaretler Sıraevleri  
Açılış Töreni

İstanbul | 19 Mart 2008
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yapıyor. Tam 960 yıldır, Türkiye’de olsun, 
eski Osmanlı coğrafyasında olsun vakıflar 
yoksulun, kimsesizin, garibin, gurebanın, 
yolda kalmışın kimsesi oldu, koruyucusu 
oldu. Bu medeniyete sahip çıkmak, bu 
eşsiz zenginliği yeniden canlandırmak, 
hamdolsun bize nasip oldu.

Bakınız, 2002 yılında Türkiye’de tescilli 
vakıf eseri sayısı sadece 9 bin 483 idi. Bu 
sayıyı 5 buçuk yıl içinde 19 bin 500’e çı-
kardık, sayı artmaya devam ediyor. Şuraya 
dikkat ediniz, 1998-2002 arasında, Vakıf-
lar Genel Müdürlüğü’nce restorasyonu ya-
pılan eser sayısı 46. Bizim dönemimizde, 
2003’ten bugüne kadar restore edilen va-
kıf eseri sayısı, altını çizerek söylüyorum, 
2 bin 650. İşte, bugün açılışını yaptığımız 
bu güzel eser gibi, 2 bin 650 vakıf eserini 
Türkiye’ye yeniden kazandırdık. 5 yılda, 
1,2 milyar YTL’lik yatırım yaptık. 50 bin 
kişiye istihdam sağladık. İşte tarihe sahip 
çıkmak budur. İşte mirasa sahip çıkmak 
budur. İşte kültüre sahip çıkmak budur. 
Sadece restorasyon değil. Vakıflar Genel 
Müdürlüğümüz, 81 ilde 100 bin aileye her 
gün sıcak yemek dağıtıyor. 2007 yılında 
yeni bir uygulama başlattık, her ay, 794 
ilçede, 10 kalemden oluşan 75 bin paket 
kuru gıda yardımını, 75 bin aileye düzenli 
olarak dağıtıyoruz. 2006 yılından itibaren, 
şehit ve yetim çocukları öncelikli olmak 
üzere, ortaöğretim öğrencilerine burs da-
ğıtmaya başladık ve burada da sayı 10 bine 
ulaştı. 2002 yılında 1200 kişi Vakıflar’dan 
muhtaç aylığı alıyordu, bugün bu sayıyı 
5 bin kişiye çıkardık ve miktarı da 261 
YTL’ye yükselttik. Bu topraklarda bu ge-
lenek, tam bin yıldır var. Bu topraklardaki 

ilk vakıf eseri, Büyük Selçuklu Devleti 
döneminde, 1048’de Erzurum Pasinler’de 
inşa edilmiştir. Fakir fukarayı gözetmek, 
yoksulu doyurmak, yolda kalmışı koru-
mak için tam 960 yıl önce bu iş başlamıştır.

Bakın, Fatih Sultan Mehmet, İstanbul için 
çıkardığı fermanında ne diyor: “Külliyem-
de bina ve inşa eylediğim imarethanede 
şehit ve şühedanın harimleri ve Medine-i 
İstanbul fukarası yemek yiyeler. Ancak 
yemek yemeye veya almaya bizatihi ken-
dileri gelmeyip yemekleri güneşin loş bir 
karanlığında ve kimse görmeden kapalı 
kaplar içerisinde evlerine götürüle…” İşte 
bu, bizim eşsiz medeniyetimizin, eşsiz 
zenginliğimizin, eşsiz geleneklerimizin 
bir göstergesidir. Bunu propaganda gibi 
görenler, ya da öyle göstermek isteyenler, 
önce bir tarihlerine baksınlar, önce bir 
kendi medeniyetlerine baksınlar. 

Değerli arkadaşlar…

Benden önceki konuşmacılar da ifade 
ettiler: Akaretler, Sultan Abdülaziz döne-
minde hizmete açılmış, Osmanlı dönemi-
nin ilk toplu konut ve ilk sıra ev örneği. 
1800’lü yılların sonlarında, İstanbul’un 
nüfusunun artmaya başlamasıyla böyle bir 
ihtiyaç hasıl olmuş ve saray çalışanları için 
böyle bir toplu konut projesi hayata geçi-
rilmiş. Şimdi, şuraya dikkatinizi çekmek 
istiyorum: Bugün burayı restore ederek, 
İstanbul’a hem tarihi bir mekan, hem de 
işlevsel bir alışveriş merkezi, bir dinlenme, 
bir nefes alma alanı kazandırmış olduk. Şu 
ortaya çıkan esere baktığımızda mimari-
den, estetikten, kullanışlılıktan, sadelikten 
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taviz verilmediğini görüyoruz. Toplu konut 
dahi olsa, şehrin dokusuyla tamamen barı-
şık, tabiatla barışık, insanla barışık bir imar 
anlayışının döneme hakim olduğunu ve 
şehrin bu anlayışla imar edildiğini anlıyo-
ruz. Maalesef, sonraki yıllarda İstanbul’da 
bu hassasiyet yeterince gözetilmedi. Özel-
likle 50’li yıllar, 60’lı yıllar, 70’li yıllar bo-
yunca şehre aşırı bir göç olduğunu, bunun 
sonucu olarak da şehrin her yanının çirkin 
bir yapılaşmayla adeta yağmalandığını 
gördük. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı seçildiğimde, göç ve çir-
kin yapılaşmaya karşı büyük bir mücadele 
başlattık, bu sorununun olumsuz etkilerini 
azaltmak için önemli çalışmalar yaptık. 

İstanbul, Türkiye’nin en önemli hazinele-
rinden biridir. Tarihi dokusuyla, kültürel 
birikimiyle, tabii güzellikleriyle, bir dünya 
şehri olması vasfıyla, dünyanın en ilgi 
çekici kentlerinden biri. Bizim, İstanbul’u 
bir marka olarak tüm dünyaya tanıtmamız 
ve tüm dünyayı da buraya çekmemiz ge-
rekiyor. Bunun yollarından biri de, işte bu 
tarihi dokuyu ortaya çıkarmak, insanların 
kullanımına, ziyaretçilerin kullanımına aç-
maktır. İşte burada bunu yapmaya çalıştık, 
bunu yapmaya çalışıyoruz. Bugün İstanbul 
artık kalabalık nüfusuyla, yoğun trafiğiyle, 
çirkin yapılaşmayla değil, yeniden ortaya çı-
kardığımız, kente yeniden kazandırdığımız 
bu tarihi zenginlikleriyle, tabii güzellikle-
riyle, imkanlarıyla, fırsatlarıyla öne çıkıyor. 
Biz, samimi şekilde çalıştık, gayret ettik, ge-
cemizi gündüzümüze kattık ve hamdolsun 
bugün bunun karşılığını da bütün İstanbul 
olarak, bütün Türkiye olarak alıyoruz.

Bakınız, 2010 yılında İstanbul Dünya Kül-
tür Başkenti olarak ilan edildi. Bununla ilgi-
li çalışmalarımız devam ediyor. Yine bir çok 
ulusal ve uluslararası toplantıyı İstanbul’da 
başarıyla gerçekleştirdik. Şuraya dikkatini-
zi çekiyorum, önümüzdeki yıl, Uluslararası 
Para Fonu ve Dünya Bankası yıllık toplan-
tısı İstanbul’da yapılacak. Bunun kulisini, 
bunun lobi faaliyetlerini geçtiğimiz yıllarda 
başarıyla tamamladık ve bu kararın alınma-
sını sağladık. Dünyanın hemen bütün ülke-
lerinden, devlet başkanlarını, başbakanları, 
bakanları, merkez bankası başkanlarını, iş 
çevrelerini, finans çevrelerini İstanbul’da 
ağırlayacağız. Çok büyük bir organizasyon 
ve başta İstanbul olmak üzere Türkiye için 
çok büyük bir tanıtım imkanı. İstanbul’un 
bir finans merkezi olması için yürüttüğü-
müz çabaların da çok önemli bir yansıması. 
Tüm bunlar öyle kendi kendine olmuyor. 
1994 öncesi İstanbul’u için bunlar hayal 
edilebilecek organizasyonlar bile değildi.

İstanbul’un çehresini değiştirmek için yo-
ğun mücadele verdik, İstanbul’u dünyaya 
tanıtmanın gayreti içinde olduk ve işte 
bugün bunun somut neticelerini alıyoruz. 
Türkiye geneline baktığınızda da aynı man-
zarayı göreceksiniz. 2002 yılında, biz iktida-
ra geldiğimizde, Türkiye’nin toplam turizm 
geliri, dikkat ediniz, 8 buçuk milyar dolar. 
Gelen ziyaretçi sayısı ne? 13 milyon kişi. 
2007 rakamları nedir biliyor musunuz? 
Turizm gelirimiz 18 milyar 487 milyon 
dolar. Gelen ziyaretçi sayısı 23 milyon 341 
bin kişi. Bakın, turizm gelirimiz, 8 buçuk 
milyardan, 18 buçuk milyara yükselmiş. 
Gelen ziyaretçi sayısı 13 milyondan 23 
buçuk milyona yükselmiş. Bunlar çok 
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önemli göstergeler. Bunlar sadece, salt 
turizme ilişkin fikir veren rakamlar da 
değil. Burayı altını çizerek ifade etmek is-
tiyorum. Turizm gelirimiz iki kattan fazla 
artmış, Türkiye’yi tercih eden turist sayısı 
keza katlanmış. Bu neden oluyor? Çünkü 
Türkiye’nin imajı değişmiş. Çünkü Türki-
ye, istikrarlı, güven veren, imajı düzelen, 
itibarı artan bir ülke haline gelmiş. Çünkü 
Türkiye, artık Avrupa Birliği’ne katılım sü-
recinde bir ülke, Avrupa Birliği’ne aday bir 
ülke konumuna ulaşmış. Çünkü Türkiye, 
zenginliklerini keşfetmeye, potansiyelini 
işler hale getirmeye başlamış. Antalya’da, 
İstanbul’da, İzmir’de, Muğla’da, Ağrı’da, 
Diyarbakır’da Türkiye’nin 7 bölgesinde, 
81 ilinde yaptığı çalışmalarla, yaptığı ya-
tırımlarla artık turistler için cazip bir ülke 
konumuna gelmiş.

Bakınız değerli arkadaşlarım…

2002 yıl sonunda iktidara gelir gelmez, 
küresel yatırımları Türkiye’ye çekme yö-
nünde yoğun bir gayret başlattık. Bugün 
dünyanın tüm ekonomileri için, buna Çin 
de dahil, küresel yatırım artık hayati dere-
cede önem arzediyor. Eğer sonsuz petrol 
rezervleriniz yoksa, sonsuz altın rezervle-
riniz yoksa, küresel yatırımı ülkenize çek-
mek zorundasınız. Büyüme noktasında, 
kalkınma, ilerleme, refaha ulaşma nokta-
sında küresel yatırımlar son derece önem-
li. 2003 yılına kadar Türkiye’nin çekebil-
diği toplam uluslararası yatırım miktarı 1 
milyar doları geçmiyordu. 2003 yılında bir 
yasa çıkardık, düzenlemeler yaptık, buna 
paralel yoğun gayret gösterdik ve 2007 
yılında çektiğimiz küresel yatırım miktarı 

22 milyar dolar. Tüm zamanların rekoru. 
Şimdi, biraz hesap bilen bir insan, oturur, 
düşünür. 2003 yılına kadar Türkiye’ye ne-
den küresel yatırım gelmiyordu, bugün na-
sıl oluyor da miktar tam 22 kat artış göster-
miş? İstikrar yoksa, güven ortamı yoksa, 
hedef yoksa, vizyon yoksa, plan-program 
yoksa küresel yatırım gelmez. Yarın ne 
olacağı bilinmiyorsa küresel yatırım gel-
mez. Demokrasiniz güçlü değilse, hukuk 
sisteminiz sağlıklı çalışmıyorsa, ekonomik 
dengeler yerine oturmadıysa, mali disiplin 
gözetilmiyorsa küresel yatırım gelmez. 
İstikrarsızlık varsa, belirsizlikler varsa, ya-
tırım da olmaz, küresel yatırım da gelmez. 
Bunu herkesin görmesi, herkesin anlaması 
lazım. Herkesin bunun sorumluluğunu 
idrak etmesi lazım.

Ha, birileri çıkıp, gelmezse gelmesin di-
yebilir. Sizin kişisel olarak bir derdiniz 
olmayabilir, millet-memleket ne olacak 
diye düşünmüyor olabilirsiniz. Ama unut-
mayın, gemi su alırsa herkes kaybeder. 
Bakın sadece küresel yatırımlar da değil. 
Enflasyondan faizlere, işsizlikten yoksul-
luğun azaltılmasına, eğitimden sağlığa, 
enerjiden kültüre, üretimden ihracata 
kadar her alan, Türkiye’nin istikrarıyla, 
demokrasiyle doğrudan ilgilidir, bire bir 
ilişkilidir. Biz son 5 buçuk yılda her alan-
da milletimizi sevindiren başarılar elde 
ettiysek, işte bu demokraside yaptığımız 
açılımlarla, Avrupa Birliği süreciyle, istik-
rarı, güveni kurmakla elde ettik. Buna da 
devam edeceğiz. Demokratik ve ekonomik 
kazanımlardan geriye dönüş olmayacaktır. 
Türkiye’nin her ilini, her bölgesini, her 
vatandaşını aynı samimiyetle kucaklayan, 
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sorumluluk duygusuyla hareket eden bir 
hükümet işbaşında. Biz, son derece iyim-
seriz. Son 5 buçuk yıl bize şunu gösterdi: 
Türkiye’de güzel şeyler olabilirmiş, olabili-
yormuş. Milletimiz de bunu gördü, dünya 
da bunu gördü. Bunun hayal kırıklığıyla 
sonuçlanmasına asla izin vermeyeceğiz. 
Türkiye’de güzel şeyler olmaya devam 
edecek. Türkiye, bugün gördüğünden çok 
daha fazlasını, çok daha iyi seviyeleri göre-
cek. Bugün açılışını yaptığımız şu yatırım, 
şu eser bunun en somut, en taze göstergesi-
dir. Biz yatırımcımızı teşvik etmeye, güzel 
işleri, güzellikleri teşvik etmeye devam 
edeceğiz. Biz açılıştan açılışa koşmaya, 
Türkiye’ye güzellikler kazandırmaya de-
vam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime 
son verirken, bir kez daha, bu güzel eseri 
ortaya çıkaranlara teşekkür ediyorum. 
Akaretler Sıraevleri’nin İstanbulumuz’a, 
Türkiyemiz’e hayırlar getirmesini diliyo-
rum. Sizlere de saygılarımı sunuyor, hayır-
lı olsun diyorum.
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Sevgili İstanbullular, aziz vatandaşlarım... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. İstanbul’a yeni tesisler, yeni yatırım-
lar kazandırdığımız böyle anlamlı bir gün-
de sizlerle beraber olmaktan memnuniyet 
duyuyorum. Açılışını yaptığımız bu önem-
li tesislerin Bağcılar’a ve İstanbulumuz’a 
hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün Bağcılar’a tam 41 tane yeni eser 
kazandırıyoruz. Bağcılar ’a 14 tane yeni 
okul kazandırdık. Yine Bağcılar’daki bü-
tün okullar için 1900 bilgisayar ve 1900 
projeksiyon sağladık. 4 yeni sağlık ocağı 
yaptık. Başka neler var? Bir halk sarayı, 
parklar, otoparklar, yeşil alanlar, dinlenme 
tesisleri, Askerlik Şubesi ve lojmanları, Po-

Bağcılar Belediyesi ve İBB 41 
Tesis Ortak Açılış Töreni

İstanbul | 11 Nisan 2008
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lis Merkezi ve atış poligonu, Çevik Kuvvet 
Müdürlüğü konferans salonu, kapalı yüz-
me havuzu, İstanbul Üniversitesi göz üni-
tesi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi’nin 
onarımı, Bağcılar’ın güvenlik sorunlarına 
en etkin çözümü üretecek Mobese güven-
lik sistemi. Bütün bu eserler daha güzel, 
daha modern bir Bağcılar için yapılmış 
ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. 
Hayırlı olsun. Bağcılar Belediyemiz başta 
olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten 
kutluyorum. 

Böyle güzel, böyle hayırlı eserlerle bütün 
şehirlerimizi çok daha aydınlık bir gelece-
ğe taşımanın gayreti içindeyiz. Sizlere mut-
lu ve müreffeh bir Türkiye sözü verdik, bu 
sözümüzün gereğini yerine getirmek için 
gece gündüz çalışıyoruz. Bu eserler, bu 
gayretin ürünüdür, sizlerin Türkiye’nin ay-
dınlık geleceğine duyduğunuz güvenin bir 
neticesidir. Yıllar yılı bu ülkenin, bu mille-
tin, bu şehirlerin ihtiyaçları göz ardı edil-
di, ihmal edildi. Neden? Çünkü milletin 
derdiyle dertlenmeyen, milletin emaneti 
olan kaynakları çarçur eden yönetimler iş 
başındaydı. Yola, hastaneye, okula, altyapı-
ya, hizmete hiç sıra gelmiyordu. Biz dedik 
ki “Yağma yok, bu ülkenin kaynakları bu 
milletin ihtiyaçlarına, bu ülkenin yatırım-
larına gidecek”. 

Önce yolsuzluklara “dur” dedik; milletin 
malını, milletin imkanlarını sadece ve 
sadece millet için kullanacağız diyerek 
yola çıktık. İnsana hizmeti yönetim felse-
femizin temeli haline getirdik. Popülizme 
prim vermeyerek ekonomiye ciddiyeti, 
kararlılığı, disiplini getirdik. Milletimizin 

bizden beklediklerini bir an olsun aklımız-
dan çıkarmadık. Sadece kendilerini, belli 
bir zümrenin menfaatlerini düşünenlerin 
Türkiye’ye kaybettirdiği yılları telafi etme-
nin gayreti içinde olduk. Türkiye’nin ada-
let ve kalkınma yolculuğunda iki kavrama 
büyük önem verdik. Güven ve istikrarı her 
türlü gelişmenin, kalkınmanın, ilerleme-
nin anahtarı olarak gördük. Çözülemez de-
nilen sorunları bir bir çözerken, Türkiye’yi 
tarihinde görmediği rekorlarla tanıştırdık. 
İşlemeyen mekanizmalar işlemeye, kapa-
nan kepenkler açılmaya, kaybolan üretim 
heyecanı, kırılan umutlar geri gelmeye 
başladı. Türkiye altı yıla yakın bir zaman 
içinde, on yıllara sığdıramadığı büyük bir 
atılım gücü, bir dinamizm yakaladı. Kara 
bulutlar dağıldı, ülkemizin önünde aydın-
lık ufuklar belirdi.

Değerli vatandaşlarım...

Bu nasıl oldu? Düne kadar yanlış giden 
her şey nasıl yeniden doğru rotaya girdi? 
Sizler birlik oldunuz, ülkeye dirlik geldi. 
Sizler aynı duyguda birleştiniz, Türkiye 
şaha kalktı. Sizler ülkenize sahip çıktınız, 
değişime sahip çıktınız, hükümete sahip 
çıktınız Türkiye dünyayı şaşırtan bir 
gelişme hızı yakaladı. Bu gelişme milleti-
mizin başarısıdır, kaderini milletiyle bir 
gören bir iktidarın, milletin iktidarının 
başarısıdır. Türkiye’nin 2002 yılında ne 
halde olduğunu da, bugün hangi seviyeye 
geldiğini de sizler gayet iyi biliyorsunuz. 
Hangi ağır felaketlerin kıskacından çıka-
rak bugünlere geldiğimizi sizler gayet iyi 
biliyorsunuz. Türkiye’yi o felaketlere sü-
rükleyen zihniyetleri de gayet iyi biliyorsu-
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nuz. Bugün bu ülkenin yürüyen tekerine 
çomak sokma gayretinde olanları da en iyi 
siz biliyorsunuz. Allah bu ülkeye o sıkıntılı 
dönemleri bir daha yaşatmasın. Biz “geçen 
altı yıla yakın zamanın en büyük kazanı-
mı yakalanan istikrar ve yeşeren umut ve 
heyecanlardır.” diye boşuna söylemiyoruz. 
Huzurumuza, istikrarımıza, umut ve heye-
canımıza sahip çıkacağız. Türkiye’nin ge-
leceğine, çocuklarımızın yarınlarına sahip 
çıkacağız.

Değerli kardeşlerim...

Vaktiyle Türkiye’nin krizlere sürüklen-
mesine seyirci kalanlar, hatta bu krizlerin 
müsebbibi olanlar, bugün Türkiye’nin ger-
çekleştirdiği büyük atılımı içlerine sindir-
mekte de zorlanıyorlar. Her zaman olduğu 
gibi bugün de gündemleri milletin gün-
deminden çok uzaktadır. Türkiye milletin 
derdiyle dertlenmeyen bu siyasetçilerden 
çok çekti. Siyaseti kısır çekişmelere esir 
eden, Ankara’nın dışında ne olup bittiğiyle 
hiç ilgilenmeyen, ilgilense de çözüm ürete-
meyen anlayışlardan milletimiz çok çekti.

Geçen gün Meclis’te de ifade ettim, yakın 
geçmişimizde o kadar çok kriz yaşamışız 
ki say say bitmiyor. 1980 yılında doğan bir 
vatandaşımız bugün otuzuna merdiven 
dayamış durumda ve neredeyse yaşı kadar 
krize göğüs germek zorunda kalmış. Bu 
kardeşim 1980’de ekonomik kriz şartları-
nı yaşamış, 1986’da bir daha yaşamış, 88-
89’da bir daha. 90’lı yıllar da farklı değil; 
1991’de kriz, 1994’te kriz, 1998-99’da yine 
kriz. Sonra 2001 krizi gelmiş ve ülke her 
alanda tam anlamıyla bir felaketin eşiği-

ne kadar getirilmiş. Böyle kriz alışkanlığı 
içindeki bir ülke rahat yüzü görebilir mi, 
hedeflerine yürüyebilir mi, insanlar gün 
yüzü görebilir mi? Ekonomi sürekli geriye 
gitmiş, sürekli küçülmüş, yoksulluk bü-
yümüş, borç büyümüş, işsizlik büyümüş, 
dertler büyümüş. Bu millet bunu hak edi-
yor muydu?

Bakın kaynaklar doğru kullanıldığında, 
üretimin, üretenin, girişimcinin önü açıl-
dığında altı yıldan bile daha az zamanda 
Türkiye nasıl silkinip ayağa kalktı. Demok-
rasi işlediği zaman, hükümetler milletin 
sesine kulak verdiği zaman, milli irade la-
yıkıyla temsil edildiği zaman Türkiye ağır-
lıklarından kurtuluyor, dünyayı şaşırtan 
bir dinamizm kazanıyor. İşte göstergeler 
ortada. İhracatta 2007 yılını 107 milyar 
dolarla kapattık, 12 aylık ihracatımız 114 
milyar doları aşmış durumda. Artış devam 
ediyor. Ocak ayından bugüne kadar olan 
ihracatımız 31 milyar dolar. Geçen yılın 
aynı döneminde bu rakam 23 milyar dolar-
dı. Şu saydığım rakamlar, Türkiye Cumhu-
riyeti tarihinin bugüne kadar elde edilmiş 
en yüksek rakamları. Ama biz bir hedefe 
ulaştığımızda daima çıtayı daha yükseğe 
koyuyoruz. Enflasyonda son 35 yılın başa-
rısını elde ettik. Türkiye ekonomisi tam 24 
çeyrektir üst üste büyüyor. Kişi başına yurt 
içi hasıla 9 bin 333 dolar...

Biz göreve geldiğimizde 230 milyar dolar 
olan gayri safi yurt içi hasıla 659 milyar 
dolar seviyesine yükseldi. Artış tam yüzde 
180. 2002 yılına kadar uluslararası yatı-
rımlar yıllık ortalama 1 milyar dolar civa-
rında takılıp kalmış durumdaydı, geçen yıl 
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elde ettiğimiz rakam tam 22 milyar dolar. 
2005 yılından beri kamu net borç stoku 
geriliyor. Bu liste uzayıp gidiyor, bu ba-
şarıları Türkiye üzülerek ifade ediyorum 
hiç yaşamadı, yaşayamadı. Bunlar hep bu 
dönemin ilkleridir.

İlk kez bizim dönemimizde eğitimin bütçe-
den aldığı pay en yüksek kalem olmuştur. 
Neden? Geleceğimizi kurtarabilmek için... 
Çocuklarımızı geleceğin zorlu dünyasına 
hazırlamazsak medeniyet mücadelesini 
nasıl kazanabiliriz? İktidara geldiğimiz-
den beri 567 milyon ücretsiz ders kitabını 
ilk ve orta öğretim kurumlarında okuyan 
öğrencilere dağıttık. Okullarımıza 550 bin 
adet bilgisayar gönderdik. 115 bin yeni 
derslik yaptık. Bu ülkede böyle bir eğitim 
hamlesinin örneği yok, keşke olsaydı, 
keşke bu sıkıntılara çok daha önce çareler 
bulunabilseydi.

Maaşlara yaptığımız zamlara bakın, üc-
retlerin alım gücüne bakın, asgari ücretin 
nereden nereye geldiğine, alım gücünün 
geçmişe göre nasıl arttığına bakın. Bakınız 
bunlar yeterli demiyorum, ama milletimi-
zi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra 
da ezdirmeyeceğiz. Türkiye gelişme yolun-
da adımlarını hızlandırdıkça çok daha iyi 
noktalara hep beraber geleceğiz. Türkiye 
bugün altı yıl öncesinden çok farklı bir 
yerde, inşallah beş on yıl içinde çok daha 
farklı noktalarda olacak.  Türkiye ekono-
misi sağlam, sağlıklı, güçlü, dayanıklı bir 
yapıya kavuşmuştur. Küresel şartlar son 
derece elverişsiz olmasına rağmen, sık sık 
dalgalanmalar yaşanmasına rağmen Tür-
kiye en hafif zayiatlarla bu badireleri atla-

tıyor. Bunlar istikrarın bizim için ne kadar 
değerli olduğunu gösteren gelişmeler, 
istikrarımızdan asla vazgeçemeyiz. Güven 
ve istikrar, bu ülkede yaşayan herkes için 
ortak bir değerdir, ortak bir kazanımdır.

Değerli vatandaşlarım...

Şu noktaya dikkatinizi çekmek istiyo-
rum: Türkiye’de olup, Türkiye’de yaşayıp, 
Türkiye’nin ve ekonominin nereden ge-
lip nereye gittiğini bilmeyenler olabilir. 
Çarşıyla, pazarla, sokakla, fabrikalarla, 
üretimle, istihdamla hiç ilgisi olmayan-
lar olabilir. Yoksulla, yoksullukla, işsizle, 
işsizlikle hiç irtibatı olmayanlar olabilir. 
Türkiye’yi kendi dar çevrelerinden, kendi 
gözlükleriyle ve kendi parametreleriyle 
izleyenler olabilir. Bu steril çevrelerin 
görmedikleri, göremedikleri bir şey var: 
Türkiye’nin bugün geldiği nokta, sadece 
rakamlarla izah edilebilecek bir nokta 
değildir. Bunu da defalarca ifade ettim. 
İstikrar çok önemli. Güven çok önemli. 
Demokrasi son derece önemli. Muasır 
devletler seviyesine ulaşmak çok önemli. 
Dünyaya açılmak, dünyayı takip etmek, re-
kabette ayakta kalabilmek çok çok önemli. 
Demokrasi tam işlemeden Türkiye güçlü 
bir ekonomi olamaz. İşte biraz önce krizle-
ri saydım size. İçine kapanan, içine kapan-
mış Türkiye’nin krizleridir bunlar. Bunu 
görmek için, anlamak için de ekonomist 
olmaya gerek yok.

Değerli arkadaşlarım…

Her zaman ifade ettim, bir kez daha söy-
lüyorum, bizim önceliğimiz ekonomidir, 
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istikrardır. Başkaları neyle uğraşırsa uğ-
raşsın, biz reformlarımıza devam edeceğiz. 
Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılara 
yenisini ekleyeceğiz. Bundan hiç kimsenin 
kuşkusu, tereddüdü olmasın. Türkiye’yi 
büyütmek, büyümede sürdürülebilirliği 
korumak, enf lasyonla mücadele etmek 
noktasında kararlılığımızda hiçbir sapma 
olmamıştır, olmayacaktır. İnşallah hep 
birlikte geçen altı yılda nasıl azami gay-
retle hedeflerimizi kovalamışsak, bundan 
sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam 
edeceğiz. Türkiye’yi hak ettiği aydınlık 
yarınlara mutlaka ulaştıracağız. Bugün 
burada buluşmamıza vesile olan tesislerin 
hayırlı olması temennisiyle sözlerime son 
veriyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Sevgili İstanbullular, değerli hemşehri-
lerim… Hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. İstanbulumuz’un bu güzel 
bölgesine yakışır bir alışveriş merkezi ola-
rak faaliyete geçen Hayatpark’ın hayırlı, 
uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum. 

Türkiye geliştikçe, kalkındıkça, zengin-
leştikçe alışkanlıklarımız da değişiyor. 

Alışveriş merkezleri, artık büyük şehir 
hayatının vazgeçilmez bir unsuru haline 
geldi.  Bu tür modern alışveriş mekanları, 
orta boy yerleşim birimlerinde de hızla 
yaygınlaşıyor.  İnsanımız, modern mimari-
ye sahip binalarda, aradığı her şeyi bir ara-
da ve alternatifli olarak bulabileceği yerler 
talep ediyor. Buralarda sadece alışveriş 
yapmak değil, hayatın diğer güzelliklerini 

Hayatpark Alışveriş Merkezi 
Açılış Töreni

İstanbul | 11 Nisan 2008
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de yaşamak istiyor. Bu, şehirleşmeyle ve 
kalkınmayla orantılı, kaçınılmaz bir süreç. 
Elbette, geleneksel yaşam tarzımızın de-
ğerlerini de yaşatmamız gerekiyor. Tekno-
lojinin imkanları ile geleneksel değerleri 
bir arada insanlarımıza sunmanın yolları-
nı aramalıyız. 

Son yıllarda hizmete açılan alışveriş mer-
kezlerinin inşa ve işletmesinde, böyle bir 
arayışın olduğunu görüyoruz. Hayatpark 
Alışveriş Merkezi de, bu kategoride yer alı-
yor. Bağcılar halkı başta olmak üzere tüm 
İstanbullular’a modern bir mimari yapı 
içinde, teknolojinin en son imkanlarıyla 
hizmet vermeye, yeni bir yaşam biçiminin 
kapılarını aralanmaya çalışıyor. Burada, 
İstanbul’un eskiden beri bilinen ve artık 
kapasitelerini her anlamda zorlayan mer-
kezlerine bir alternatif oluşturulduğunu 
görüyorum. 

Günümüzde her alanda olduğu gibi, alış 
veriş merkezleri konusunda da yoğun bir 
rekabet var. Bu rekabet ortamında, ancak 
fark oluşturabilen ve insanlara, yaşadık-
ları yerlerin en yakınında hizmet suna-
bilenler avantaj kazanabilir. Hayatpark’ı, 
Bağcılar’da işte bu farkı ortaya çıkarma ça-
basının bir ürünü olarak görüyorum. Proje 
sahiplerini ve alış veriş merkezi içindeki 
esnafımızı, bu güzel çabalarından ötürü 
kutluyorum. 

Sevgili hemşehrilerim…

Türkiye’yi, ekonomik, sosyal, kültürel ve 
demokratik her alanda, dünyanın en ge-
lişmiş ülkeleri arasında daha üst sıralara 

çıkarmanın mücadelesini veriyoruz. Bu 
mücadeleyi sürdürürken, İstanbul’a özel 
bir önem veriyoruz. İstanbul bizim gözbe-
beğimiz. İstanbul’la sadece gönül bağımızı 
değil, fiziki bağımızı da hiçbir zaman azalt-
madık; tam tersine daha da güçlendirdik. 
Bu şehrin her sorunuyla, her sıkıntısıyla, 
her ihtiyacıyla, aynı heyecan ve şevkle ilgi-
leniyoruz. Bunu, günlük hayatında bizzat 
yaşayarak en iyi görenler, sizlersiniz.

Geçtiğimiz 5,5 yılda, ulaşımdan içme suyu-
na, sağlıktan eğitime, kültür hizmetlerin-
den sosyal yardımlara, kentsel dönüşüm-
den yeni konut projelerine kadar İstanbul 
her alanda önemli mesafeler katetti. Buna 
rağmen, henüz gönlümüzdeki projelerin 
bir çoğunu da hayata geçirebilmiş değiliz. 
Ama, bu doğrultuda sağlam bir altyapı 
kurduk. İnşallah, önümüzdeki yıllarda 
İstanbul’u, bu altyapının üzerinde fiziki 
görünümü, sosyal ve kültürel atmosferi ile 
çok ileri noktalara taşıyacağız. 

Bu şehri, her alanda dünyanın en muh-
teşem metropollerinden biri haline ge-
tirmek kararındayız. İçinde yaşayanların 
bazıları tam anlamıyla farkında olmasa 
bile, İstanbul’un güzellikleri herkesi bü-
yüleyen muhteşemlikte. Bu değerleri, 
öncelikle İstanbul’a ve İstanbul halkına, 
bununla birlikte de bütün Türkiye’ye en 
ileri düzeyde fayda sağlar hale getirmenin 
çabası içindeyiz. Türkiye büyüklüğünde 
düşünemeyen, Türkiye’nin gelişme eği-
limini tam manasıyla kavrayamayanlar 
bazen önümüze engeller çıkarmaktan geri 
durmuyorlar. Öyle ki, İstanbul’u finans 
merkezi yapma projemizi dahi kavrayan-
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lar çıkabiliyor. Ama engelleri birer birer 
aşarak İstanbul’u yükseğe, daha yükseğe 
taşımaya devam edeceğiz. 

Değerli hemşehrilerim…

İstanbul, Türkiye’nin, ekonomi başta 
olmak üzere her alanda lokomotifi. Do-
layısıyla, ülkenin genel gidişatı ne kadar 
iyi olursa, İstanbul da o kadar iyi olur. 
İstanbul’un kalkınması, Türkiye’nin de 
kalkınmasını ateşler. Türkiye’nin geli-
şip kalkınması, ilerlemesi, refahının ve 
demokrasisinin güçlenmesi, her şeyden 
önce milletimizin birlik ve beraberliğini 
korumasına, iradesine sahip çıkmasına 
bağlı. Milletimiz, Türkiye’nin demokrasi 
ve kalkınma yolunda ilerlemesi konu-
sundaki kararlılığını ortaya koyduğunda, 
karşısında durabilecek hiçbir güç yoktur. 
Her alanda yolumuzu milletimizin belir-
lediği çağdaşlaşma istikameti yönünde 
belirlemek, bu süreçte irademizi kararlı 
bir şekilde ortaya koymak durumundayız. 
İkinci dünya savaşı sonrası bizden çok 
kötü ekonomik ve demokratik şartlarda 
olan ülkeler, bugün fersah fersah ilerimiz-
de. Bizim uğraştığımız konular ise ortada. 
Türk milleti bunu hak etmiyor. 

Sevgili hemşehrilerim…

Türk insanı, dünün içine kapalı, dünyadan 
kopuk Türkiye’sinde yaşamıyor. Bugün in-
sanımızın ufku sınırlarımız ötesine ulaştı. 
Dünya, sadece Batı ülkelerindeki insanlar 
için değil, Türk milleti için de küreselleşti; 
her anlamda ulaşılabilir hale geldi. Onun 
için, dünkü senaryolar bugün artık ge-

çerli değil. Biz, milletin irfanına, milletin 
izanına, milletin iradesine teslimiz. Biz, 
başka yerlerden değil, milletin içinden 
çıkıp geldik. Siyasetteki varlığımızı da, 
güvenimizi de, heyecanımızı da buradan 
alıyoruz. Bizim bu duruşumuz, doğal ola-
rak, birilerinin hesaplarını bozuyor. Biz, 
milletimize hizmet yolunda aynı aşkla, 
aynı heyecanla yürüyüşümüzü sürdürece-
ğiz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Yolu-
muz demokrasi yoludur, hukuk yoludur. 
Yolumuz, vatandaşlarımızın çocuklarının 
okullarında en iyi şekilde eğitim görmesi-
ni, hastalandıklarında en iyi şekilde tedavi 
olmasını garanti etme yoludur. Yolumuz, 
insanımızın cebine her yıl daha fazla para 
girmesini, hayat seviyesinin her yıl daha 
da yükselmesini başarma yoludur. Yolu-
muz, Türkiye’yi sadece bölgesinde değil, 
bütün dünyada başı dik, sözü dinlenen, 
onurlu bir ülke haline getirme yoludur. 
Bunun dışında söylenen her şey boştur, 
başka hesaplara dayalıdır.

Her zaman söylediğimiz gibi, hizmet yo-
lunda durmak yok; yola devam. Milletimiz 
de zaten bu suyu bulandırma gayretlerini 
umursamıyor. Türkiye’nin, gelişmesini, 
kalkınmasını, demokratik ve ekonomik 
inkişafını devam ettireceğinden kimsenin 
şüphesi olmasın. Bu düşüncelerle, esnafı-
mıza bir kez daha bereketli alışverişler di-
leyerek, hepinize saygılarımı, sevgilerimi, 
muhabbetlerimi sunuyorum. 
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Çok değerli konuklar, Değerli katılımcılar... 
Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. 
İstanbul için, Türkiye için yine tarihi bir 
törene bugün hep birlikte şahitlik edi-
yoruz. Bugün, Sabiha Gökçen Havaalanı 
yeni dış hatlar terminal binası ve eklerinin 
temelini atıyor, ulaşım noktasında yine 

dev bir projeyi hayata geçiriyoruz. Konuş-
mamın hemen başında, bu projenin uygu-
lama aşamasına gelmesinde emeği geçen, 
katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.

Şuraya dikkatinizi çekmek isterim: Sabiha 
Gökçen Havaalanı 2001 yılında hizmete 

Sabiha Gökçen Havaalanı Yeni 
Dış Hatlar Terminal Binası ve 
Mütemmimleri Projesi Temel 

Atma Töreni

İstanbul | 03 Mayıs 2008
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açılmıştı. Açıldığı o yıl, havaalanı sadece 
47 bin yolcu tarafından kullanılmıştı. 
Bugün ise bu havaalanımız, Türkiye’nin 
en önemli, en işlek havaalanlarından biri 
olma özelliğine kavuştu. 2007 yılında bu-
rada ağırlanan yolcu sayısı, dikkat ediniz, 
tam 4 milyona ulaştı. Ve bugün, temelini 
attığımız bu yeni terminal binasıyla, hava-
alanının kapasitesini artırıyor,  uluslara-
rası boyutunu güçlendiriyoruz. Bildiğiniz 
gibi bir dönem, Türkiye’de havaalanı yap-
ma modası vardı. Siyasetçiler, hükümetler, 
tamamen siyasi kazanç kaygısıyla, her ile 
bir havaalanı yapmak için adeta yarıştılar.

Oysa bir pist, bir terminal binası yapınca 
orası havaalanı olmuyor. Havaalanının 
alt yapısı yok. Teknik donanım yok. Yolcu 
yok, ihtiyaç yok… Bütün bunlar olsa bile, 
uçuşlar, iç hatlarda, dış hatlarda çok paha-
lı, seçkinlerin, zenginlerin dışında kimse 
uçağa yaklaşamıyor. Bu şekilde yapılmış 
birçok göstermelik havaalanında, yıllar 
boyunca, gelen giden uçakları, yolcuları 
değil; yeşil alanda otlayan koyunları, ku-
zuları gördük. Türkiye’nin trilyonlarca 
kaynağı da buralarda çarçur edildi.

2003 yılından itibaren, ulaşımın geneline, 
özellikle de hava taşımacılığına büyük 
önem verdik, ağırlık verdik. “Uçağa bin-
meyen kalmasın” dedik, uçuş fiyatlarını, 
her kesime hitap edecek şekilde düşürdük. 
Şu rakamlara lütfen dikkat ediniz: 2002 
yılında iç hatlarda tek bir şirket var, Türk 
Hava Yolları. 2 merkezden 25 noktaya 
uçuş yapıyor. Bugün geldiğimiz noktada, 5 
havayolu şirketi, 7 merkezden 41 noktaya 
uçuş yapıyor. 2002 yılında iç ve dış hatlar-

da taşınan toplam yolcu sayısı 33.5 milyon 
seviyesindeydi. Bugün geldiğimiz nokta-
da,  tam 72 milyon yolcu sayısına ulaşmış 
durumdayız. Yani 5 yılda, yolcu sayısını 
yüzde 115 oranında artırdık.

O, koyunların kuzuların otladığı, atıl, ter-
kedilmiş havaalanı yatırımlarını tek tek 
hizmete açıyoruz. Uşak, Zonguldak, Antal-
ya Gazipaşa, Balıkesir, Sivas, Tokat, Hatay 
havaalanları bugün tam kapasiteyle çalı-
şıyor. Bu yolcu sayısı, bu havaalanı sayısı, 
şehirlerimizde işlevsel hale gelen bu alan-
lar, aynı zamanda hem o şehirlerin, hem 
de Türkiye’nin ekonomisine çok büyük 
canlılık getiriyor. Şunu altını çizerek ifade 
etmek istiyorum: Ulaşım yoksa, ekonomik 
aktivite de son derece sınırlıdır. Ulaşım, 
ekonominin adeta kılcal damarları, atar 
damarlarıdır. Hammadde taşınacak, ma-
kine teçhizat taşınacak, ithalat olacak, 
ihracat olacak, üretilen mallar pazarlana-
cak, işadamları gelecek, gidecek… Bunları 
sınırlandırırsanız, bunlara yol açmaz, yol 
bulmazsanız, işte geçmişte olduğu gibi 
yatırım, üretim, istihdam birkaç merkeze 
sıkışıp kalır.

İstanbul’dan Anadolu’ya yol yapınca, 
bütün Anadolu İstanbul’a taşınır zanne-
diliyor. Tam tersine, o zaman İstanbul Ana-
doluya taşınıyor, yatırımlar Anadolu’ya 
taşınıyor, yatırımcı, üretici, girişimci yol 
olduğu için Anadolu’ya gidip gelmeye 
başlıyor. Biz bu anlayışla yola çıktık. Hava 
taşımacılığında biraz önce de belirttiğim 
gibi tarihi bir artış kaydettik. Demiryolu 
taşımacılığında yine tarihi adımlar attık. 
Ankara-İstanbul demiryolu projemizin 
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Eskişehir etabının test sürüşlerini yapıyo-
ruz, en kısa zamanda ticari taşımacılığa 
açıyoruz. Konya-Ankara hızlı tren proje-
mizin alt yapısını tamamladık. İki kıtayı 
birbirine bağlayan dev proje, MARMA-
RAY devam ediyor. Yine deniz taşımacı-
lığında önemli atılımlar gerçekleştirdik. 
Bakınız, 2003 yılı öncesinde, Türkiye’deki 
toplam bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 101 
kilometre idi. 2003-2007 yılları arasında 
biz buna 7 bin 800 kilometre ekledik, 
bitirdik ve trafiğe açtık. Dikkat ediniz, 79 
yılda yapılandan daha fazlasını 5 yılda 
yaptık.

Bugün eğer Türkiye, 36 milyar dolar ih-
racattan, 117.5 milyar dolar ihracata ulaş-
tıysa, yatırımlar 59 milyar YTL’den 184 
milyar YTL’ye ulaşmışsa, gayri safi yurtiçi 
hasıla 230 milyar dolardan, 659 milyar 
dolara çıkarılmışsa, işte ulaştırmada yapı-
lan bu dev projeler sayesindedir. Gideme-
diğimiz yer bizim değildir. Gidilemeyen 
yer uzaktır. Bu anlayışla yola çıktık, sade-
ce şehirlerimize değil, köylerimize kadar 
yolları yeni baştan ele aldık, ulaştırmanın 
her alanında dev projeleri tek tek hayata 
geçirdik ve Türkiye’yi böylece dünyaya 
açtık. 

İşte bugün de burada, yeni bir projenin 
temelini atıyoruz. Dikkat ediniz, kamu 
kaynağı kullanmadan, tamamen özel sek-
törün girişimleriyle, dünyanın en modern 
havaalanlarından birinin yapımı gerçek-
leşecek. Üstelik, yap-işlet-devret modeli 
çerçevesinde yaklaşık 2 milyar avro tuta-
rındaki meblağ Savunma Sanayii Destek-
leme Fonu’na kazandırılacak. Savunma 

sanayimiz kazanacak, özel sektörümüz 
kazanacak, ekonomimiz kazanacak, Tür-
kiye kazanacak. 

Ben, bir kez daha, bu yatırıma ön ayak 
olan, emek veren, katkı veren herkese 
teşekkür etmek istiyorum. Özellikle, ha-
vaalanı ihalesini kazanan ortak girişim 
grubunun üyelerine, teşekkür ediyor, ba-
şarılar diliyorum. Yine Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı’na da katkılarından dolayı 
teşekkür ediyor, projenin, İstanbul için, 
ülkemiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyor, sizlere de sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Sevgili İstanbullular, aziz vatandaşlarım, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum.

Bugün, Büyükşehir belediyemizin gerçek-
leştirdiği çok önemli açılışlar vesilesiyle 
burada, sizlerle birlikte olmaktan son 
derece memnunum. İstanbul’un şehir 
hayatını güzelleştirecek, kolaylaştıracak 
tam 20 kavşak ve yolun açılışını birlikte 
yapıyoruz. Bağlarbaşı Kültür Merkezi ile 
birlikte KİPTAŞ’ın yatırımlarının açılışını 
yapıyoruz. Yetmedi. İstanbul için ayrıca 
bugün burada 9 kavşak ve yolun daha 
temelini atıyoruz. Bu yol çalışmaların top-
lam bedeli tam 535 milyon YTL’dir.

İşte, milletin kaynakları millet için kul-
lanılınca böyle güzel işler yapılıyor. Bu 
kavşak ve yollarla İstanbul trafiğine ve 
sosyal dokusuna yeni bir soluk katacağız. 
12 bin metrekarelik kapalı alana sahip 
Bağlarbaşı Kültür Merkezi, sergi alanları 
ve müze olarak üç ana binadan oluşuyor. 
Kültür Merkezi’nde 750 kişilik bir konfe-
rans salonu, 150 kişilik bir tiyatro salonu, 

60’ar kişilik iki cep sineması ve çok amaçlı 
salonlar bulunuyor. Ulaşım Müzesi olarak 
oluşturulan alanda ise İETT tarihinden 
izler yer alıyor. İstanbul’un yeni yaşam 
ve cazibe merkezlerinden Başakşehir’de 
Sular Vadisi Çevre Düzenleme ve Rekreas-
yon Projesi 1.Kısım İnşaatını tamamladık. 
Proje kapsamında Başakşehir 2. Etap’ta bir 
Kültür Merkezi, 5. Etapta Gençlik Merkezi 
ve 5.Etapta İtfaiye Binası, Vadi Alışveriş 
Merkezi İnşaatı tamamladık. 

Dünyanın göz bebeği, medeniyet tarihi-
nin en önemli merkezlerinden biri olan 
İstanbul’a ne kadar hizmet etsek azdır 
diyoruz. Biz birilerinin aksine bütün azmi-
mizle bu ülkenin tıkanan yollarını açmaya, 
genişletmeye devam ediyoruz. Karanlığa, 
karamsarlığa zerre kadar prim vermiyo-
ruz, aksine daha çok aydınlık, daha çok 
ışık için yollarımızı, şehirlerimizi, ülke-
mizi bayındır hale getirmeye çalışıyoruz. 
İstanbul aşkımız, Türkiye aşkımız engelsiz 
koşuyu gerektirdiği için bütün koşullarda 
mesafe almaya, koşmaya, milletimizin se-
vincini büyütmeye, umutlarını taze tutma-

İ.B.B. Kültür Merkezi, KİPTAŞ ve 
Diğer Açılışlar,  

Temel Atma Törenleri

İstanbul | 28 Haziran 2008
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ya devam ediyoruz. Sahte gündemler bizi 
rehin almıyor, ülke aşkımıza set vurmu-
yor. Türkiye’nin her yerinde, her ilimizde 
açılışlar yapıyor, eserler kazandırıyoruz. 
Geçen hafta Trabzon ve Batman’da çok 
değerli, hayırlı açılışlar yaptık. Türkiye’nin 
çehresinin her geçen gün biraz daha de-
ğiştiğini, biraz daha güzelleştiğini, biraz 
daha kalkındığını, ilerlediğini görmekten 
büyük mutluluk duyuyoruz. Kamu ya-
tırımları, belediyelerimizin yatırımları, 
özel yatırımlar, sivil toplum kuruluşları ve 
hayırseverlerimiz tarafından yapılan yatı-
rımlar yoğun bir şekilde artıyor.

Hamdolsun, o kadar çok iş yapıyoruz ki, 
artık her yere yetişemiyor, her açılışa katı-
lamıyoruz. Birçok eserin açılışını birlikte 
yapıyoruz. Evet, bu yatırımlar, bu eserler 
şehirlerimizi güzelleştiriyor, insanımızın 
hayat standardını yükseltiyor. İstanbul, 
bu Türkiye sevdamızın en iyi şahididir. 
Zira İstanbul, Türkiye’de olan biten her 
şeyin en berrak aynasıdır. İstanbul’a dü-
rüst, samimi ve dikkatli bir şekilde bakan, 
Türkiye’nin bugün yaşadığı köklü değişik-
likleri, ilerleme iradesini rahatlıkla göre-
cektir.

Bu gelişmeyi bütün dünya gördüğü için-
dir ki, son altı yılda İstanbul dünyanın en 
itibarlı, en kalabalık kongrelerine ev sa-
hipliği yapmış, dünyadaki yıldızını en çok 
parlatan şehirlerden olmuştur. Dünyada 
ülkeler arası bir rekabet olduğu gibi şehir-
lerarası da bir rekabet vardır. İşte İstanbul 
bu eserlerle güzelleşerek dünyadaki itiba-
rına itibar kazandırıyor. Evet, biz bir şehir 
medeniyetinin evlatlarıyız. Medeniyetin 

merkezi şehirlerdir. Şehirlerimizi mamur 
hale getirmek, memleketimizin hiçbir 
köşesinin haksız rekabete maruz kalma-
masını sağlamak yönetim anlayışımızın en 
temel ilkesidir. 

Bizim iktidarımızda İstanbul başta olmak 
üzere bütün şehirlerimizin yıldızı parla-
maya başlamıştır. Bütün şehirlerimizi üni-
versiteye kavuşturarak muasır medeniyet 
çıtasını yükseltmeye çalışıyoruz. Hiçbir 
ayrım yapmadan şehirlerimizin ihtiyaçla-
rını karşılamaya çalışıyoruz. Laf değil iş 
üretiyoruz. Emek veriyoruz, alın teri dökü-
yoruz. Sırtında yumurta küfesi olmayan-
lar, bugüne kadar bu ülkeye ne kattın, ne 
verdin, hangi projeyi gerçekleştirdin, han-
gi şehri ihya ettin, hangi yolu açtın, hangi 
eseri inşa ettin sorularına verecek cevabı 
olmayanlar ülkenin gündemini hayatın 
gerçeklerinden koparmaya çalışıyorlar.

Evet, Türkiye’yi daha çok güzelleştirdiniz, 
şehirlerimizi daha çok mamur hale getir-
diniz, skandallarla kirlenen yönetimi, si-
yaseti arındırdınız, dağları deldiniz, suları-
mızı akıttınız, yollarımızı açtınız, binlerce 
kilometrelik borular döşediniz, ülkemizi 
bir enerji koridoru haline getirdiniz ama 
bize siyaset yapacak alan bırakmadınız 
diye öfkeleniyorlar. Bunların iş yapmaya 
yapmaya, iş yapma melekeleri körelmiş, 
yapılan işleri dahi anlamakta güçlük çe-
kiyorlar. Bizim belediyecilik anlayışımız 
sadece ve sadece halkın ihtiyaçlarını karşı-
lamak, halkın taleplerine cevap vermektir. 
Biz, gerilim siyasetinin tarafı değiliz, ol-
mayacağız. Gücümüzü, enerjimizi halktan 
aldık, halkın kaynaklarını halka veriyoruz. 
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Bizim yönetim anlayışımız halkın ihtiyaç-
larına, şehirlerimizin ihtiyaçlarına, ülke-
mizin ihtiyaçlarına odaklanmaktır. 

Bunun için, şimdiye kadar kimsenin yü-
rütmediği bir yönetim anlayışı sergiliyo-
ruz. Bunun için çekilmek istendiğimiz gir-
daba değil ülkemizin gerçek meselelerine 
bakıyoruz. Bu millete yıllarını, on yıllarını 
kaybettiren hep aynı zihniyet olmadı mı? 
Daha kendi hesabını düzgün tutamayan-
lar, bu milletin hakkını, hukukunu koru-
yamaz. Kendi hesabını veremeyenler, bu 
millet adına 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 önünde 
cereyan edecek. Kural budur.

Yalnız unutmayalım ki ancak milletin gö-
zünden kaçıracak işleri olmayanlar, açık 
ve şeffaf olabilirler. Bütün hesaplarını 
gerekirse internetten yayınlar, kendilerini 
kişisel olarak da, kurumsal olarak da mil-
letin denetimine açarlar. Biz bunu yaptık, 
yapıyoruz. Herkese de tavsiye ederiz.

Kayıt dışı yönetim, kayıt dışı siyaset ol-
maz. Hele kayıtlarla oynamak hiç olmaz. 
Türkiye’nin önünde, dünyaya açık bir 
demokrasi, dünyaya açık bir toplum ol-
maktan başka yol yoktur. Kendini mille-
tine açamayanlar, ülkelerini de dünyaya 
açamazlar. Bakın onlara, seslerinin ne do-

ğuda, ne de batıda yankısı yoktur. Kapıları 
doğuya da, batıya da kapalıdır. Ama kendi 
kendilerini bir demir perde anlayışının 
arkasına hapsettiklerinin farkında bile de-
ğiller. Onun için, şimdi son enternasyonal 
kapıları da yüzlerine kapanıyor diye şaş-
kınlık içindeler. Bizim onlara söyleyecek 
tek bir sözüm var. O da şudur: Kendinizi 
dünyaya kapatabilirsiniz. Bu sizin bilece-
ğiniz iştir. Ama Türkiye’nin önünü kapat-
mayın.

Değerli vatandaşlarım,

Bu ülke, düne kadar ne durumdaydı, bu-
gün ne durumdadır? Nereden nereye gel-
diğimizi bilmezsek bulunduğumuz nokta-
dan nereye gideceğimizi de bilemeyiz. Bu 
ülkenin imkanlarını ve kaynaklarını heba 
edenler sorumsuzluk içinde olabilirler. 
Geçmişte Türkiye’nin bütün zenginlikle-
rini hortumluyanlar, Türkiye’nin banka-
larını yağmalayanlar demokrasiyi önem-
semeyebilir. Onlar, İstanbul’u, İzmir’i, 
Ankara’yı, Diyarbakır’ı, Erzurum’u, Sivas’ı 
düşünmeyebilir. Onlar, 70 milyonun huzu-
runu önemsemeyebilir. İnsanlarımız rahat 
ve huzur içinde yaşasınlar diye yapılan şu 
eserleri küçümseyebilirler ama, unutma-
yın, bu er meydanı boş değil. Bu ülkeye 
aşkla bağlı olan, bu ülkeye son nefesine 
kadar hizmet edecek olan kadrolar var.

Bu ülkenin gücünü kaybetmemesi, istik-
rarını koruması, medeniyet hedeflerinden 
vazgeçmemesi yüreği yanan samimi insan-
larla mümkündür. Hiçbir şey yapmayanlar 
kuru ideolojik sloganlarla Türkiye’nin bu 
büyük yürüyüşünü durduramaz. Bu me-
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sele, bir millet meselesidir. Bu mesele, bir 
ülke meselesidir. Bu mesele, bir istiklal ve 
istikbal meselesidir. Bu meselenin tek sahi-
bi bu millettir. Kimse, ama kimse şerefine 
toz kondurmayan bu milleti hor göremez. 
Kimse bu milletin iradesini dizginleyemez. 
Bu millet daima hakkaniyet sahibidir, 
daima adaletten yanadır. Açılışını yaptı-
ğımız bu eserler, bugüne kadar hizmete 
açtığımız binlerce, on binlerce eser bu aziz 
millete helal olsun. İnşallah çok daha ileri, 
çok daha büyük eserleri hep birlikte ger-
çekleştireceğiz. 

Değerli kardeşlerim, 

Türkiye, bütün illeriyle, bütün ilçeleriyle, 
beldeleriyle, köyleriyle topyekün bir kal-
kınma sürecinin içinden geçiyor. Bugün 
Türkiye, bölgesinde ve dünyada itibarını 
en yükseğe çıkarmış bir ülkedir. Türkiye 
bugün, dünyanın en büyük 17’inci eko-
nomisi durumundadır. Türkiye bugün, 
Avrupa’nın en büyük 6’ıncı ekonomisi 
konumundadır. 2006 yılında bir yasa çı-
kardık ve uluslar arası yatırımların girişini 
kolaylaştırdık. Türkiye’ye giren doğrudan 
yatırım miktarı, bazı istisnalar dışında or-
talama 1 milyar dolar seviyesini aşmamış-
tı. Bu dönemde Türkiye’nin çektiği küresel 
yatırım miktarı nedir biliyor musunuz? 
Tam 22 milyar dolar.

Bu yatırımlardan bütün Türkiye, bütün 
ilerimiz payını alıyor. Yalnızca Marmara 
bölgesi değil, yalnızca birkaç ihracatçı fir-
ma değil Türkiye’nin bütün şehirlerinde 
binlerce firma. Bakınız, ihracatımız 36 
milyar dolardan 121 milyar doları aştı. 

Bu ihracatı yalnızca birkaç merkezde kü-
melenen belli bir çevre değil bütün şehir-
lerimiz, bütün üretici mekanizmalarımız 
gerçekleştiriyor. Bütün bunlar, itibar ile 
oluyor, güven ve istikrar oluyor. Bu güven 
ve istikrar ortamından rahatsız olanlar 
var, Türkiye’nin sırtına yine o eski ağırlık-
ları yüklemek isteyenler var. Bizim büyük 
çaba ile, fedakarlık ile attığımız o yükleri, 
enflasyonu, yoksulluğu tekrar milletimi-
zin sırtına yüklemek isteyenler var. Ancak 
milletimizi buna izin vermeyecektir, mil-
letimiz büyük emeğini, helal kazancını ve 
alınterini zayi etmeyecektir.

Biz şimdiye kadar yaptıklarımızı başlangıç 
olarak görüyoruz. Bırakın bu başlangıçtan 
geri dönmeyi, başarılarımızı daha ileri 
noktalara nasıl taşıyacağımızı düşünüyo-
ruz, bunu için çalışıyoruz. Bizim farkımız 
da budur. Biz Türkiye’yi, milletimizi çok 
daha iyisine, en iyisine layık görüyoruz. 
Daha da ötesini, daha da ilerisini görmek 
için her türlü potansiyelimiz var, azmimiz 
var, kararlılığımız var. Türkiye’nin imkan 
ve kaynaklarıyla şehirlerimizi, beldele-
rimizi, köylerimizi bir bir mamur hale 
getiriyoruz. Gelecek çok daha parlak, çok 
daha aydınlık olacaktır. Dünyanın ilk 10 
ekonomisi içine de gireriz, kişi başına milli 
gelirimizi 15 bin dolara da çıkarırız, ihra-
catımızı 250 milyar dolara da yükseltiriz. 
Zira bu millet şimdiye kadar yaptıklarıyla, 
bu hedeflerin hayalden ibaret olmadığını 
da göstermiştir. Bu tesislerin İstanbul’u ha-
yırlı olmasını diliyorum. Büyükşehir bele-
diyemizi ve emeği geçen herkesi kutluyor, 
sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
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Değerli kardeşlerim, sevgili hemşehrile-
rim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bugün burada, Küçükçekmece’de, 196 
tesisin açılış töreni vesilesiyle birlikteyiz. 
Konuşmamın hemen başında şunu ifade 
etmek istiyorum: Genel olarak İstan-
bul’daki, özel olarak Küçükçekmece’deki 
belediye hizmetleri, belediye yatırımları 
memnuniyetimize memnuniyet katıyor, 

göğsümüzü kabartıyor… İstanbul’a yapı-
lan her yatırım, İstanbullu hemşerilerimin 
yaşam standardını yükselten her hizmet 
bizim için büyük bir mutluluk vesilesidir. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı-
mıza, ekibine, Küçükçekmece Belediye 
Başkanımıza ve ekibine huzurlarınızda en 
kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

1994 yılında İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı seçildikten sonra tüm ilçe 

Toplu Açılış Töreni

İstanbul | 26 Temmuz 2008
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belediye başkanlarımızla birlikte, gece 
demeden, gündüz demeden İstanbul’a, İs-
tanbullulara hizmet etmek için çalıştık, ça-
baladık. Adeta hizmet yarışı içinde olduk. 
İstanbul’un çehresini değiştireceğiz dedik. 
İstanbul’u bir dünya markası yapacağız 
dedik. Hamdolsun, bu sözlerimizin arka-
sında durduk, bizden sonra bugün de hiz-
met bayrağının yükseklerde dalgalanmaya 
devam ettiğini görmekten memnuniyet 
duyuyorum.

Geçen dönemlerde İstanbul ileriye gi-
derken, İstanbul geleceğe doğru emin 
adımlarla ilerlerken, ne hazindir ki, Kü-
çükçekmece istenen, arzu edilen seviyenin 
gerisinde kalmıştı. 2004 yılında, değerli 
Aziz Yeniay kardeşim Belediye Başkanı se-
çildiğinde, Küçükçekmece Belediyesi’nin 
tam 119 trilyon lira borcu vardı. Bu kadar 
borçlanılmış ama gereken yatırımlar ya-
pılmamıştı. İsterdim ki, 4 buçuk yıl önce 
burada varolan hizmetlerle bugünkü 
hizmetleri karşılaştıralım. Ne mümkün? 
Bu dönem yapılanlarla önceki dönemleri 
karşılaştırmak bile mümkün değil.

Geldiğimizde Küçükçekmece varoş hük-
mündeydi, bugün hamdolsun İstanbul’un 
en gözde ilçelerinden biri oldu. 119 trilyon 
lira borcu vardı, bugünse, tamamen özkay-
naklarla yapılan işte bu hizmetler var… 
Hatta, kendi öz kaynaklarıyla en çok yatı-
rım yapan ilçelerin başında Küçükçekme-
ce geliyor. Hani hep söylüyorum ya, nere-
den nereye diye… İşte bunu bugüne kadar 
anlamayanlar, gelsinler Küçükçekmece’ye 
baksınlar. Küçükçekmece’nin nereden 
nereye geldiğini görsünler. 100 bin met-

rekare yeşil alan vardı, bugün 2 milyon 
metrekare yeşil alan var. Hiç kültür mer-
kezi yoktu, bugün 4 adet kültür merkezi 
var. Altyapı çalışmaları sıfır kilometre 
düzeyindeydi, 120 kilometreye ulaştık. 
Göl kenarı bataklıktı, bugün her akşam 10 
binlerce vatandaşımızı ağırlıyor. Belediye-
de bilgisayar yoktu, bilgisayar kullanacak 
eleman yoktu, bugün her şey otomasyonla 
yapılıyor… Dikkatinizi çekiyorum, Cum-
huriyet tarihi boyunca, bu bölgeye, bu 
ilçeye yapılan yatırımın, tam 20 katını 4 
buçuk yıl içinde gerçekleştirdik.

İşte çağdaş belediyecilik anlayışı budur. 
İşte modern belediyecilik anlayışı budur. 
İşte hizmet odaklı, insan odaklı yönetim 
anlayışı budur. İşte çalışmak budur, gayret 
budur, hizmet budur! Ankara’dan sabah 
akşam laf üretenleri sizler çok iyi tanı-
yorsunuz. Ankara’dan sabah akşam sanal 
gündem konuları üretenleri sizler çok iyi 
tanıyorsunuz. Çok iyi tanıyorsunuz, çün-
kü burada bizden önce onlar vardı. Allah 
aşkına soruyorum: Bir tek çivi çaktılar mı? 
Taş üstüne taş koydular mı? Bir yaraya 
merhem oldular mı? Bir sadra şifa oldular 
mı? Konuşacakları neleri var? Gösterebile-
cekleri hangi hizmetleri var? Bunların hiz-
metle işi olmaz. Bunların milletle, millete 
hizmet etmekle işi olmaz. Bunların bildiği 
en iyi şey gölgelemektir.

Bir defa daha söylüyorum: Belediyecilik 
bizim işimiz, kendisini millete hizmete 
adamak bizim işimiz. Bakınız, Küçükçek-
mece, İstanbul’un en nadide, en mümtaz 
yerlerinden biri haline geldi. İnşallah daha 
iyi olacak... Bir tarafta göl, bir tarafta deniz. 
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Dağlarıyla, tepeleriyle, yeşil alanlarıyla 
İstanbul’un adeta nefes alma, soluklanma 
yeri. Buraya rant gözlüğüyle baktılar, çöle 
çevirdiler, kurak topraklara, çorak dağlara 
çevirdiler. Biz geldik, buraya hizmet göz-
lüğüyle baktık, hak ettiği değeri verdik, 
imkanları değerlendirdik ve bir cennet 
köşesine çevirdik. Bizim hizmet etmekten 
başka bir derdimiz, başka bir hedefimiz, 
başka bir gündemimiz yok. Bizim, ortaya 
eser koymaktan, eser üretmekten başka 
bir gayemiz yok. Yeter ki Türkiye kazan-
sın… Yeter ki İstanbul, İstanbul’la birlikte 
Türkiye’nin 80 ili kazansın. Yeter ki bu mil-
let kazansın. Yeter ki, gelecekte bu millet, 
“Allah razı olsun, geride iyi eserler bıraktı-
lar” desin. Bu bize yeter.

Değerli kardeşlerim,

4 buçuk yılda tam 196 eseri Küçük-
çekmece’ye kazandırdık. Kente nefes 
aldıracak tam 79 çevre yatırımı gerçekleş-
tirdik. Parklar, yeşil alan düzenlemeleri 
yaptık. Yaklaşık 100 bin adet ağaç diktik, 
ilçenin görüntüsünü değiştirdik. Genç-
lerimiz için tam 28 adet spor alanı, spor 
tesisi, spor bahçesi ve spor salonu yaptık. 
Cennet Kültür ve Sanat Merkezini tamam-
ladık, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’ni 
tamamlamak üzereyiz. 9 adet büyük sağlık 
merkezini yine tamamladık, bugün açıyo-
ruz. Engelli kardeşlerimiz için bir merkez, 
hanım kardeşlerimiz için bir sığınma evini 
bitirdik, hizmete açıyoruz. 12 büyük üst 
yapı yatırımını yine tamamladık. Bezir-
ganbahçe kentsel dönüşüm konutları, 
Türkiye’nin en kısa zamanda tamamlanan 
projesi.

Küçükçekmece’de kaçak inşaata geçit yok 
dedik, sıfır tolerans gösterdik, tam 1.350 
ailemizi gecekondulardan aldık, sağlıklı 
konutlara yerleştirdik. Bunu da, tam bir 
istişareyle, tam bir uzlaşmayla yaptık ve 
tek bir eylem bile gerçekleşmedi. Başta 
Hürriyet Caddesi olmak üzere 17 caddede 
altyapı projelerini tamamladık, prestij cad-
deler oluşturduk.

Saymakla bitmiyor… Büyükşehir Bele-
diyemiz tarafından 42 tane dev proje 
Küçükçekmece’de tamamlandı ve hizmete 
açıyoruz. Bitmedi… Diğer kurumlar eliyle 
7 projemizi daha bitirdik… Halkalı 3’üncü 
etap kapalı spor salonunu, Bezirganbahçe 
Kültür ve Sanat Merkezi’ni, 440 yataklı 
SSK hastanesini de bugün burada hizmete 
açıyoruz. Toplam 196 adet yeni tesis. Ay-
rıca devam etmekte olan 40’ın üzerinde 
yatırım var. Belediyemiz, bu yatırımları da 
tamamlamak için aynı heyecanla çaba sar-
fediyor. İnşallah bunları da en kısa zaman-
da ilçemize kazandıracağız. Bütün bu tesis-
lerin, bu hizmetlerin Küçükçekmecemize, 
siz değerli kardeşlerimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Her zaman söylediğimi burada 
da söylüyorum: Asla yorulmak yok. Asla 
bıkmak yok, bıkkınlık yok. Asla rehavet 
yok. Asla duraksamak yok. Asla durmak 
yok, yola devam. Tüm bu yatırımlar hayırlı 
olsun diyor, Büyükşehir Belediyemize ve 
Küçükçekmece belediyemize teşekkür edi-
yor, sizleri sevgiyle selamlıyorum.
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Sevgili hemşehrilerim, aziz İstanbullular... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Bir kez daha İstanbul’a çok önemli 
tesisler kazandırdığımız böyle bir günde 
sizlerin aranızda bulunmanın, sizlerin 
heyecanınıza ortak olmanın mutluluğunu 
yaşıyorum.

İnsanlarımızın yaşadığı her yere ulaşmak, 
ihtiyacı hissedilen yatırımları yapmak, 
şehirlerden köylere kadar standartlarımızı 

yükseltmek en önemli hedef lerimizdir. 
Türkiye kalkınacaksa doğusuyla batısıyla, 
şehriyle köyüyle, 81 vilayeti 70 milyon 
insanıyla kalkınacak, bu gerçeği de daima 
aklımızda tuttuk. Biz görevde olduğumuz 
her dakikayı, her saniyeyi ülkemize hizmet 
için bize tanınmış bir fırsat olarak görüyo-
ruz. Şartlar ne olursa olsun, her günü ülke-
mize hizmet için yeni bir başlangıç sayıyor, 
ülkemizin menfaatlerinden gözümüzü bir 
an olsun ayırmıyoruz. Milletimizin adalet 

Kartal Hasan Doğan Spor 
Kompleksi ile 120 Köye 120 Park 

Projesi Açılış Töreni

İstanbul | 19 Ağustos 2008
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talebini gerçekleştirmek için ülkemizin 
bütün imkan ve kaynaklarını seferber edi-
yoruz. 

6 yıldır Türkiye’nin her köşesinde, her 
şehrinde sayısız modern tesisler açtık. 
Kentlerimizin mamur hale gelebilmesi 
için, insanlarımızın şehirlerine, ilçelerine, 
köylerine aidiyetlerini güçlendirmek için 
bütün gücümüzü ortaya koyduk. Milleti-
mize hizmet yolundaki mücadelemize, tek 
boyutlu bir kalkınma mücadelesiyle değil, 
her alanda gücümüze güç katarak devam 
edeceğiz.

Türkiye’nin güçlenmesi, Türkiye’nin de-
mokratik istikrarı, Türkiye’nin ekonomik 
büyümesi ve kalkınması sadece kendi 
vatandaşlarımız için değil, aynı zamanda 
çevremizde barış ve adalete hasretlik duyan 
yüz milyonlar için de hayati önem taşıyor. 
Çünkü tarihsel misyonuyla, kültürel zen-
ginliğiyle, ekonomik büyüklüğüyle, devlet 
ve toplum tecrübesiyle Türkiye, dünyanın 
en büyük ülkelerinden biridir. Unutmaya-
lım ki, Türkiye, ülkelerden bir ülke değildir. 
Yeter ki, hepimiz ülkemize sadakatle sahip 
çıkalım. Yeter ki, gücümüzü dağıtmadan 
bu ülkenin güvenliğine ve istikrarına sahip 
çıkalım. Türkiye’nin sözünün ağırlığını, 
uluslar arası camiadaki saygınlığını herkes 
hesaba katmak zorundadır.

Bizler bu inançla ülkemize aşkla, şevkle 
hizmet ediyoruz. Bakınız, bir yandan 
yanı başımızdaki dost Kafkasya coğrafya-
sının acılarını dindirmeye çalışırken öte 
yandan ülkemizin artan bölgesel gücünü 
barış ve adaletin egemenliği için harekete 

geçiriyoruz. Çok boyutlu bir medeniyet 
mücadelesi yürütüyoruz. Uluslararası ca-
miada ülkemizin ağırlığını bütün dünyaya 
hissettirirken aynı zamanda ülkemizin 
kalkınma ideallerini gerçekleştirmek 
için gecemizi gündüzümüze katıyor, dur-
madan dinlenmeden ülkemizin muasır 
medeniyet hedeflerine ulaşması için ter 
döküyoruz.

Her zaman Türkiye’nin özeti olarak gör-
düğümüz ve gözümüzün ışığı saydığı-
mız İstanbul bizim medeniyetimizin en 
büyük merkezidir. İstanbul’a ne kadar 
tutkuyla bağlı olduğumuzu, İstanbul’u ne 
kadar sevdiğimizi İstanbullular iyi biliyor. 
İstanbul’a ne kadar hizmet etsek biz bu 
hizmetleri yetersiz görürüz. Zira İstanbul 
Türkiye’nin dünyaya açılan en aydınlık 
yüzüdür. Türkiye istikrar ve güven içinde 
kalkındıkça, İstanbul da büyüyen mesele-
lerini çözüme kavuşturuyor.

Bugün gururla söylüyoruz ki, bizler artık 
İstanbul için de, İstanbul’un özeti olduğu 
Türkiye’nin 81 vilayeti için de kendi rekor-
larımızı kırıyoruz. Bakınız, sadece 28 Mart 
2004 tarihinden bu yana İstanbul’a 22.5 
milyar YTL’lik yatırım yapmışız. Bu, mer-
kezi yönetim ile yerel yönetimin İstanbul’a 
verdiği önemin en açık işaretidir. Bu yatı-
rım bütçesinin yüzde 55’i, yani 11.4 mil-
yar YTL’si ulaşıma ayrılmış. Bu anlayışla 
İstanbul bir dünya kenti olarak hem sahip 
olduğu medeniyet mirasına sahip çıkıyor 
hem de modernleşiyor. 

İDO gemi sayısını 26’dan 99’a çıkarmış. 
Günlük taşınan yolcu sayısı 175 binden 
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bugün 410 bine çıkmış. Orhangazi ve 
Osmangazi feribotlarıyla İstanbul-Bursa 
arası mesafe sadece 75 dakikaya inmiş. 
İstanbul için hayati önem arzeden Melen 
projesi tamamlandı ve 180 kilometreden 
su getirildi. Doğalgazda abone sayısı 3 mil-
yon 816 bine çıktı. İstanbul’da yeşil alan 
oranı yüzde 55 arttı.  Tam 161 tane kavşak 
yapıldı. Toki –Büyükşehir Belediyesi iş-
birliğiyle 4 bin 672 aile konut sahibi oldu. 
Kiptaş yaklaşık 30 bin konutun 15 binini 
tamamladı. Yetmedi, İstanbul tarihinde ilk 
kez dünya kongre turizminin en cazip mer-
kezlerinden biri haline geldi. Bakınız bu 
yıl İstanbul’da 43 tane uluslar arası kongre 
ve konferans düzenleniyor.

Keza, sosyal belediyecilik anlayışımızın 
gereği olarak bizim dönemimizde başlat-
tığımız İsmek projesi ile, çoğunluğu kadın 
olmak üzere,  200 bine yakın insanımız 
mesleki eğitim aldı. Keza, Kadın ve Aile 
Sağlığı Merkezlerimizin sayısı 30’u aştı. 
Bu merkezlerde 600 bin kişiye sağlık hiz-
meti verildi.  Her şey insan için, her şey 
Türkiye için ilkesiyle yola çıktığımız için 
bütün faaliyetlerimizi insana hizmet için 
gerçekleştiriyoruz. Köydes projesiyle nasıl 
Türkiye’nin 40 bin köyüne su ve yol götür-
düysek, götürüyorsak, belediyelerimiz de 
kentlerimizin en ücra köşesine kadar in-
sanımızın hizmet beklediği her yere yetiş-
meye çalışıyor. İşte bugün bakınız bugün 
İstanbul’da 120 Köye 120 Park Projesini 
bir örnek proje olarak hizmete açıyoruz. 

Nedir burada amaç? Bu ülkede daha iyi 
yaşama imkanlarını, daha yüksek hayat 
standartlarını sadece şehirlere değil, ilçe-

lere ve hatta köylere kadar ulaştırmak... İn-
şallah bu örnek proje hızla Anadolu’ya da 
yayılacak bir ilk kıvılcım olacaktır. Düne 
kadar bırakınız böyle güzel parklar yap-
mayı, köylerimizin yol, su, elektrik, okul, 
sağlık ihtiyaçlarını bile karşılayamayan bir 
ülkeydik, bu gerçekleri yıllarca hepimiz 
yaşadık gördük. Hükümet olarak, biliyor-
sunuz, göreve geldiğimiz zaman milletimi-
ze Türkiye’de suyu ve yolu olmayan tek bir 
köy kalmayacağının sözünü verdik. Ham-
dolsun bu sözümüzü büyük ölçüde yerine 
getirdik, getiriyoruz. Elbette bu hedef hem 
ülkemiz için, hem de hükümet olarak 
bizim için çok önemli bir hedefti. Ancak 
şunu da kesin olarak ifade edeyim ki, bu 
hedef sadece başlangıç hedefiydi. Bu hedef 
aşıldığı anda, yeni hedeflere, yeni yatırım-
lara, yeni ideallere yönelmek gerekiyordu. 
Şimdi yaptığımız da işte budur.

Değerli vatandaşlarım...

Nedense bizde öteden beri sosyal tesis 
denince, sportif yatırım denince, park, din-
lenme ve eğlence merkezleri denince hep 
şehirler, büyük yerleşim yerleri akla geli-
yor. Peki bizim köylerde yaşayan insanları-
mızın sosyal ihtiyaçları yok mu, sportif ih-
tiyaçları yok mu, dinlenmeye, eğlenmeye 
hakları yok mu? Var, elbette var, ama düne 
kadar devletin bu işlere ayıracak ne vakti, 
ne enerjisi, ne parası vardı. Devlet krizler-
den istikrarsızlıklardan, bunalımlardan 
başını alıp, Türkiye’nin hayat standartla-
rını yükseltmeyi bir yana bırakın, asli hiz-
met yatırımlarını bile yapamıyordu. İşte 
istikrarın önemi ve güzelliği burada...
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Bakınız istikrar içindeki, gelişme rotasın-
dan şaşmadan ilerleyen bir Türkiye dün 
akla bile gelmeyen sosyal yatırımları yapa-
bilecek, böyle bir yol açabilecek, böyle bir 
ufuk geliştirebilecek noktadadır bugün. 
Bu bakımdan 120 Köye 120 Park Projesi’ni 
çok önemsiyoruz. Benzer başka projelere 
ilham verecek, örnek olacak bir adım ola-
rak görüyoruz. Köylerde yaşayan insan-
larımızın hayat standartlarının da sosyal 
yatırımlarla adım adım yükseltileceği yeni 
bir dönemin sembol projelerinden biri 
olarak görüyoruz. Bu manada bu projeyi 
hazırlayan, gerçekleştiren, tamamlayarak 
hizmete hazır hale getiren herkese teşek-
kür ediyorum.

Şu anda Avrupa Yakasında ve Anadolu 
Yakasında bulunan toplam 120 köyümüz 
sosyal donatı ve spor alanlarıyla çok önem-
li hizmetler verecek mükemmel parklara 
kavuşuyorlar. Bu parklar kapsamında 
toplam 54 basket sahası, 11 futbol sahası, 
72 çocuk oyun grubu ve 11 fitness grubu 
bu köylerimizde yaşayan insanlarımıza, 
özellikle de çocuklarımıza ve gençlerimize 
hizmet verecekler. Çocuklarımızı ve genç-
lerimizi böyle ortamlarda, böyle sosyal 
tesis ve alanlarda spora ve diğer faydalı 
uğraşlara yönlendirmek toplumsal gelece-
ğimiz açısından son derece önemli... Hem 
zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimleri 
açısından, hem de kötü alışkanlıklardan, 
zararlı ortamlardan korumak için önemli... 
Bu çocuklar, bu gençler bizim geleceğimiz, 
ülkemizin yarınlarıdır. Onları en iyi şe-
kilde geleceğe hazırlamak boynumuzun 
borcu...

Değerli kardeşlerim...

Bugün açılışını yaptığımız bir diğer tesis de 
önemli bir spor yatırımı... Spor camiamız-
da, futbol dünyamızda kısa zamanda yap-
tığı hizmetlerle iz bırakan, sembol haline 
gelen merhum Hasan Doğan dostumuzun 
adını taşıyan bu tesisi açmanın bende ayrı 
bir yeri, ayrı bir önemi var. Merhum Hasan 
Doğan, kısa görev süresi içinde inanıyorum 
ki Türk sporuna önemli hedefler gösterdi, 
yeni ufuklar açtı. Bu sebeple onun adını 
taşıyan bu tesis de şimdiden bir sembol, 
geleceğin Türk sporu için bir meşale niteliği 
kazanmıştır.

Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi, adına 
yakışan donanımlı, çok yönlü, birçok spor 
dalına aynı anda hizmet verebilecek çok 
çağdaş, çok güzel bir tesis... İnşallah bura-
dan sadece vatandaşlarımız yararlanmaya-
cak, aynı zamanda dünyada ses getirecek 
çok önemli sporcularımız da yetişecektir.

Olimpiyatlar vesilesiyle gördük ki, spor 
konusunda yapmamız gereken işler var, 
yükseltmemiz hedef ler var. Başarının 
ilk şartı tesisleşme, tesislerimiz olmadan 
sportif başarıları yakalama imkanımız yok. 
Aslında hayatın her alanında alt yapı çok 
önemli, yatırım çok önemli. Sağlam binalar 
böyle sağlam temeller üzerinde yükseliyor. 
İnşallah huzur ve istikrarını koruyan bir 
Türkiye’nin hızı her geçen gün yükselecek-
tir, hedeflerine ulaşma yolundaki adımları 
hızlanacaktır.

Türkiye beş buçuk yılı aşkın bir süredir 
çok önemli bir gelişmenin, çok değerli bir 
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değişimin içinde... Sıkıntılı dönemlerimiz 
oldu, gözümüzü gelecek hedeflerimizden 
ayırmayarak, ülkemizin istikametini doğ-
ru tutarak bu sıkıntılı dönemleri asgari 
zararla atlatmayı da bildik. Burada önemli 
olan istikrarın bozulmaması, milletimizi 
birbirine bağlayan bağların zayıflamama-
sıdır. Türkiye zor bir coğrafyada, etrafında 
pek çok çatışma yaşayan bir ülke... Bu se-
beple bizim için istikrar çok önemli, geliş-
menin, büyümenin, güçlenmenin devamı 
çok önemli... Herkesin ülkenin menfaat-
lerini temel önceliği olarak görmesi, boş 
vehimlerle bu ülkenin istikrarına gölge 
düşürmemesi lazım...

Hükümet olarak, gündemimizi ülkemizi 
daha mutlu ve müreffeh bir geleceğe taşı-
yacak adımlarla oluşturmak noktasında 
hem dikkatli, hem kararlıyız. Bu ülkenin 
son yıllarda elde ettiği kazanımlar çok 
önemlidir, ama bu iyileşme adımlarının 
devamlılığı, kalıcılığı daha da önemlidir. 
Her alanda yapılması gereken daha çok iş 
var, huzurumuzu, istikrarımızı, birbirimi-
ze bağlılığımızı, demokratik işlerliğimizi 
koruduğumuz sürece o işlerin hepsinin 
altından kalkacak gücümüz de vardır, kim-
senin bundan endişesi olmasın.

Yaşanan sıkıntıların istikrar içinde gelece-
ğe doğru atılan her adımda daha da hafifle-
yeceğini bilmeliyiz.

Türkiye hedeflerine mutlaka ulaşacaktır, 
istikametimizi milletimizin belirlediği 
çizgiden asla çevirmeyeceğiz. Her gün 
Türkiye’ye böyle güzel tesisler kazandır-
mak, aydınlık geleceğin yolunu inşa etmek 

için çalışacağız. Bu umutla sözlerime son 
verirken, bir kere daha açılışını yaptığımız 
bu güzel tesislerin İstanbul için, İstanbul 
halkı için hayırlı olmasını diliyorum. 
“İstanbul benim canım / Vatanım da vata-
nım” diyerek sözlerime son veriyor, sizleri 
muhabbetle selamlıyorum.
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Değerli misafirler, Baymak ailesinin kıy-
metli misafirleri, hepinizi sevgi ve saygıla-
rımla selamlıyorum. 

Ülkemizin önde gelen kombi üretici-
lerinden Baymak’ın, birkaç yıl içinde 
Avrupa’nın en büyük tesisi haline gelecek 
yeni çelik kazan fabrikasının hayırlı olma-
sını diliyorum. Birkaç yıl sonra yılda 500 
milyon dolarlık ciroya ve 1800 kişilik is-
tihdama ulaşacak bu tesisi, ülkemiz adına 

önemli bir kazanım olarak değerlendiriyo-
rum. Baymak’ın İngiliz ortağı Baksi Grup, 
40 milyon dolarlık bir yatırımla kurulan 
bu tesisin devreye girmesiyle birlikte, 
Fransa ve Danimarka’daki fabrikalarını 
ülkemize taşımış oluyor. Böylece, Avrupa 
başta olmak üzere, dünyanın pek çok ül-
kesinde, farklı markalar altında, bu tesiste 
üretilen kazanlar satılacaktır. Bu durum, 
Türkiye’nin, Doğu Avrupa ve Uzakdoğu 
ülkeleri karşısında, önemli bir üretim ve 

Baymak Emma  
Üretim Tesisi Açılışı

İstanbul | 09 Eylül 2008
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ticaret merkezi konumunu sürdürdüğünü 
gösteriyor. 

Türkiye, potansiyeline ve gücüne inanıp 
güvenenleri bugüne kadar mahcup et-
memiştir; bundan sonra da etmeyecektir. 
Türkiye’nin gelişme, kalkınma, üretim, 
istihdam gücüne katkı sağlayan herkesin 
başımız üzerinde yeri var. Geçtiğimiz 6 
yıl boyunca, hükümetimiz, yatırımcıların 
önlerindeki engelleri kaldırmak için her 
türlü çabayı gösterdi. Öncelikle, yatırım-
cılara bakış açısını değiştirdik. Yabancı 
yatırımcı-yerli yatırımcı ayrımını ortadan 
kaldırdık. Yatırım ortamının iyileştirilme-
si noktasında tarihi nitelikte adımlar attık. 

Kamu ve özel sektör elele verdiler ve ya-
tırımın, yatırımcının önündeki engellerin 
kaldırılması için birlikte reformları ger-
çekleştirdiler. Uluslararası nitelikteki Yatı-
rım Danışma Konseyi’ni her yıl topluyoruz 
ve dev küresel şirketlerin yatırım ortamı 
noktasındaki eleştiri ve önerilerini alıyo-
ruz. Yine Yatırım noktasında girişimcilere 
yardımcı olabilmek amacıyla Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansını kurduk. Bütün 
bu çalışmalarımız neticesinde, küresel ya-
tırımlar 2007 yıl sonunda 22 milyar dolar 
seviyesine kadar çıktı.

Dikkat ediniz, 2003 yılında, biz ilgili ya-
sayı çıkarıncaya kadar Türkiye’nin çeke-
bildiği küresel yatırım miktarı ortalama 1 
milyar doları aşmıyordu. Aynı şekilde özel 
sektör yatırımları da bu dönemde rekor se-
viyede artış gösterdi. 2002 yılında toplam 
yatırım miktarı 58,6 milyar YTL, bunun 
içinde özel sektörün payı ise 43,4 milyar 

YTL seviyesinde idi. Bugün ise, buraya 
özellikle dikkatinizi çekiyorum, toplam 
yatırım miktarı 184,1 milyar YTL seviye-
sine ulaşmıştır. Bunun içinde özel sektör 
yatırımlarının miktarı ise 155,1 milyar 
YTL olmuştur.

Yine ihracatımız her yıl rekorlar kırarak 
artıyor. 2002 yıl sonunda 36 milyar dolar 
seviyesinde olan ihracat, bugün geriye dö-
nük 12 aylık hesaplamalara göre yaklaşık 
130 milyar dolara ulaşmış durumda.

İstikrarlı büyüme eğilimi bildiğiniz gibi de-
vam ediyor. 1993-2002 arasında ortalama 
yüzde 3 oranında büyüyen Türkiye ekono-
misi, 2003-2007 arasında ortalama yüzde 
6,9 oranında büyüme kaydetti. Gayri safi 
yurt içi hasılamızı 233 milyar dolardan 
aldık ve bugün 659 milyar dolara kadar çı-
kardık. Artık dünyanın 17’inci, Avrupa’nın 
6’ıncı büyük ekonomisi seviyesine gelmiş 
bir Türkiye var. 

Bugün artık Türkiye’nin ekonomik profi-
linin, gelişmiş ülkelerle paralel bir yörün-
geye oturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Geçmişte zaafımız gibi görülen iç dina-
miklerimiz, artık avantajlarımız haline dö-
nüştü. Küresel sermayenin Türkiye’ye olan 
ilgisinin, dünya genelinde yaşanan ekono-
mik sarsıntılara rağmen, kesintisiz devam 
etmesinin gerisinde, işte bu faktör var. 

Değerli misafirler, 

Baymak’ın Türkiye’deki hikayesi, bir 
yönüyle Türk ekonomisinin de hikayesi. 
Bugün Türkiye’de yatırım yapan herkes 
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gibi, Baymak da geleceğe güvenle bakıyor, 
orta ve uzun vadeli projelere girişebiliyor. 
Bizim, ekonomi, demokrasi ve hukuk dev-
leti konusundaki hassasiyetimiz, işte bu 
güveni ve istikrarı korumaya dönüktür. İç 
ve dış pek çok sarsıcıyı gelişmeye rağmen, 
Türk insanı bugüne kadar tercihini daima 
güven ve istikrardan yana kullandı. Biz, bu 
tercihin özündeki hassasiyetlerin bilincin-
deyiz. 

Hükümet olarak, önümüzdeki dönemde, 
bu hassasiyete uygun reformları hayata ge-
çirmeye odaklandık. Türkiye’nin belirsizli-
ğe değil, gelişmeye, kalkınmaya, demokra-
tikleşmeye ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. 
Türkiye, zor bir bölgede istikrar ve güven 
abidesi olarak yoluna devam edecektir. Bu 
konuda kararlıyız. Bu ortamın bozulması-
na asla izin vermeyeceğiz. Türk milleti de, 
her fırsatta tercihinin bu yönde olduğunu 
ortaya koydu. 

Yatırımcıların gösterdikleri güven de bi-
zim için en önemli göstergelerden biri. Bu 
düşüncelerle, Baymak Emma Üretim Tesi-
sinin hayırlı ve bereketli olmasını diliyor, 
sizleri saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli öğretmenler, sevgili öğrenciler, 
kıymetli hemşehrilerim, hepinizi en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. 

Öncelikle, 2008-2009 eğitim-öğretim yı-
lının hayırlı olmasını diliyorum. Bugün 
burada, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından yaptırılan 5 yeni eğitim tesisi-
nin açılışını yapmak üzere bir aradayız. 
Bunlar, Esenyurt’taki Orhangazi İlköğre-
tim Okulu, Hadımköy’deki Osmangazi İl-

köğretim Okulu, Ağrı’nın Patnos ilçesinde 
inşa edilen Kiptaş İlköğretim Okulu ve 
Şişli’deki Ayazağa Lisesi ile Kartal Anadolu 
İmam Hatip Lisesinin ilave okul ve yurt 
binalarıdır. Eğitim tesislerinin, öğrenci ve 
öğretmenlerimiz ile ülkemize hayırlı olma-
sını temenni ediyorum. 

İstanbul Büyükşehir Belediyemizin, daha 
önce yapımını tamamlayarak eğitimin 
hizmetine sunduğu 11 okul daha bulu-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Okul Açılışları

İstanbul | 12 Eylül 2008
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nuyor. Ayrıca, yapımı devam eden 7 okul 
ile yapımı planlanan 4 okulu da ilave 
ettiğimizde, İstanbul Büyükşehir Belediye-
mizin, ülkemizin eğitim davasına önemli 
katkılar yaptığını görüyoruz. Gençlerimize 
ve çocuklarımıza yaptığı bu yatırım için 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı 
kutluyor, okulların inşasında emeği geçen-
lere de teşekkür ediyorum. 

Pazartesi günü, Gaziantep’te yaptığımız 
yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcını 
da, burada olduğu gibi okul açılışlarıyla 
birlikte gerçekleştirmiştik. Orada da ifade 
ettim… Bugün ana sınıfında, ilkokulda, 
lisede, üniversitede okuyan evlatlarımız, 
yarın bizlerin yerini alarak, bu ülkeyi yö-
netecekler. Bize düşen görev, onları gelece-
ğe en iyi şekilde hazırlamak. Yeni nesilleri 
geleceğe en iyi şekilde hazırlamak demek, 
eğitim altyapısını, bütün unsurlarıyla en 
ileri düzeye ulaştırmak demektir. 

Bunun için hükümete geldiğimizde ön-
celiği eğitime verdik. Milli Eğitim Bakan-
lığının bütçeden aldığı payı 7,5 milyar 
YTL’den, bu yıl itibariyle 23 milyar YTL’ye 
yükselttik. Bakanlık imkanları yanında, 
gönüllü kuruluşları da etkin olarak devre-
ye soktuk. Geçtiğimiz 6 yılda 123 bin yeni 
derslik yaparak, milli eğitimimizin altyapı-
sını güçlendirdik. Yine bu zaman zarfında 
çocuklarımıza 571 milyon adet ders kita-
bını ücretsiz olarak verdik. Her yıl olduğu 
gibi bu yıl da, okullar açıldığında çocukla-
rımız, ders kitaplarını sıralarının üzerinde 
hazır buldular. Okul öncesi eğitim oranını 
yüzde 11’den yüzde 29’a yükselttik. Öğren-
cilerimizin yüzde 95’i bilişim teknolojisi 

sınıflarında eğitim görmekte, bilgisayarı 
ve interneti kullanabilmektedir. 

Özürlü olmak, parasız olmak, merkeze 
uzak olmak, öğretmen yokluğu gibi ma-
zeretler artık eğitimin önünde bir engel 
değildir. Biz, bu sorunları teker teker çö-
züyoruz. Yatılı okullar ve taşımalı sistem 
ile merkeze uzak yerlerdeki çocuklarımıza 
eğitimlerini sürdürme imkanı sağladık. 
Özürlü çocuklarımızın eğitimlerini sürdü-
rebilmeleri için gerekli maddi desteği ver-
dik. Çocuklarının eğitimlerini sürdüreme-
yecek durumdaki ailelerimize de, sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma kuruluşları-
mız aracılığıyla gerekli desteği temin ettik. 
Her yıl aldığımız öğretmenlerle, eğitimci 
eksiğini giderdik; gidermeye devam edi-
yoruz. 

Bugün Türkiye’nin en doğusundan en batı-
sına, en kuzeyinden en güneyine, eğitimini 
sürdürmek isteyen bütün çocuklarımız 
için gerekli imkanlar mevcuttur. Bunun 
yanında açtığımız 53 yeni üniversite ve 
mevcut üniversitelerin geliştirilmesi su-
retiyle, çocuklarımızın yüksek öğrenim 
imkanını fevkalade artırdık. Bütün bunlar, 
eğitimi her işin başı olarak gören, bu soru-
nun çözümünü öncelikleri arasında ilk sı-
raya yerleştiren bir hükümet olduğumuzu 
açıkça ortaya koymaktadır. 

Sevgili hemşehrilerim,

Türkiye’nin geçtiğimiz 6 yılı, sadece eği-
timde değil, her alanda köklü değişiklikle-
rin yaşandığı bir dönem oldu. Her şeyden 
önce devletin vatandaşına bakış açısı de-
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ğişti. “Önce devlet” zihniyeti yerini “önce 
insan” zihniyetine bıraktı. İnsan odaklı 
bir anlayışı, tepeden tırnağa bütün kamu 
hizmetlerinde işler ve etkin kılmanın mü-
cadelesini verdik. Sağlıktan sosyal yardım-
laşmaya, adaletten güvenliğe kadar her 
alanda vatandaşımıza eziyet değil hizmet 
veren bir sistem kurmaya çalıştık. 

On yılların, yüzyılların alışkanlıklarını bir 
anda değiştirmek elbette mümkün olmu-
yor. Ama, bu doğrultuda fevkalade önemli 
mesafeler aldığımız da bir gerçek. Her 
vatandaşımız istediği sağlık kurumundan 
hizmet alacak dediğimizde, pek çok kişi 
ve kurum “böyle bir şey olamaz” demişti. 
Ama biz başardık. Vergi beyannamele-
rinden nüfus işlemlerine kadar pek çok 
hizmet e-devlet yaklaşımı ile gerçekleşti-
rilecek dediğimizde, pek çoklarına bu bir 
hayal gibi gelmişti. Ama biz başardık. 

Ekonomide kayıtdışını azaltmak için vergi 
oranlarını düşüreceğiz dediğimizde, çok 
kişiye bu gerçekleştirilemez bir vaat olarak 
gözükmüştü. Ama, kurumlar vergisinden 
KDV oranlarına kadar pek çok alanda 
vergi oranlarını aşağıya çekerek, bunu da 
başardık. Gayrı safi milli hasıladan ihraca-
ta kadar pek çok ekonomik parametrede 6 
yılda üç kattan fazla artış sağlama başarısı-
nı gösterdik. Bunlar, 2002 ve daha önceki 
yıllarda hayallere bile sığmayan işlerdi. 
Biz, şimdi bütün bunları geride bıraktık. 

Artık, ülkemiz ve milletimiz için daha bü-
yük hedeflerimiz var. Biz vizyonumuzun 
peşinde koşuyoruz. Vizyonu olmayanlar 
da bizim peşimizde koşuyorlar. Türkiye 

adına, Türk milleti adına heyecanı ol-
mayanlar, kendi kişisel çıkarlarının haz-
zından başka haz bilmeyenler, buradaki 
coşkuya ve atmosfere yabancıdırlar. Oysa 
bu heyecan bizim hayat kaynağımızdır. 
Hizmete açtığımız her tesis, ortaya koy-
duğumuz her hizmet bizi daha fazlası için 
teşvik ediyor. Elde ettiğimiz her başarı 
gücümüze güç, azmimize azim katıyor. 
İnsanımızın gözüne yansıyan mutluluk 
parıltısı bizim için en büyük ödüldür. 
Çocuklarımıza eğitim görecekleri okullar, 
sağlık hizmeti alacakları hastaneler inşa 
etmenin, yüksek öğrenim görecekleri üni-
versiteler kurmanın, hayata atıldıklarında 
çalışabilecekleri iş alanları için gerekli 
ortamı hazırlamanın hazzını hiçbir şeye 
değişmeyiz. 

Bu düşüncelerle, açılışını yaptığımız okul-
ların bir kez daha hayırlı olmasını diliyor, 
yeni eğitim yılında bütün çocuklarımıza 
başarılar temenni ediyor, selamlarımı, say-
gılarımı sunuyorum. 
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Saygıdeğer konuklar, değerli arkadaşlar, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bugün, İstanbul için, Türkiye için, hatta 
Avrupa ve Asya için tarihi bir anı hep 
birlikte yaşıyoruz. MARMARAY adını 
verdiğimiz projede bugün çok önemli bir 
etabı tamamlıyor, 11 tüpün son ikisinin de 
bağlantısını gerçekleştirerek Boğaz’ın iki 
yakasını birleştiriyoruz. Şuraya özellikle 
dikkatinizi çekmek istiyorum: Boğazın al-

tına bir tüp geçit yapma fikri çok eskilere 
dayanıyor. 1860 yılında, Boğaz’a bir tüp 
geçit yaparak demiryolu geçişini sağlamak 
üzere fikirler oluşturulmuş, sonraki yıl-
larda da bu konu hep gündemde olmuştu. 
Bu projeyi somutlaştırmak, eylem planına 
geçirmek, görünür hale getirmek, gerçek-
leştirmek bize nasip oldu. Yani bugün, 
İstanbul’un ve Türkiye’nin tam 148 yıllık 
bir hayalini de gerçekleştiriyoruz.

Marmaray Projesi Kapsamında  
Geçiş Kapısı Açılış Töreni

İstanbul | 11 Ekim 2008
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MARMARAY’la birlikte dünya ulaşım sek-
töründe bir çok ilke de imzamızı atıyoruz. 
Dünyada, iki boğazı birleştiren en derin 
tüp geçit ABD’de, San Fransisco’da bulu-
nuyordu. Bu tünelin deniz yüzeyinden de-
rinliği 45 metre. Bizim gerçekleştirdiğimiz 
bu proje, MARMARAY, deniz yüzeyinden 
60 metre derinliğe kadar iniyor. Üstelik bu 
geçiş, iki ters akıntının olduğu bir boğazda 
gerçekleştiriliyor. Bu özellikleriyle MAR-
MARAY dünyanın ve asrın projesi sıfatını 
ziyadesiyle hak ediyor, milletçe bizler için 
haklı bir gurur vesilesi oluşturuyor. Yine 
önemli bir nokta, projenin inşası esnasın-
da, doğal yapıya, kültürel ve tarihi mirasa 
azami hassasiyeti göstermemizdir. Ne 
boğazın, ne de hatların geçtiği bölgelerin 
çevre noktasında olumsuz etkilenmemesi 
için tedbirlerimizi aldık.

Özellikle tarihi yarımadadaki kazılar sı-
rasında, kültürel mirasın korunmasına 
önem verdik, nitekim projedeki kısmi 
gecikme de bu hassasiyetimizden kaynak-
lanıyor. Yani çevreye dost, kültürel mirasa, 
tarihi mirasa dost, İstanbul’un tarihi doku-
suna yaraşan bir projeyi gerçekleştirdik, 
gerçekleştiriyoruz.

Değerli konuklar, değerli arkadaşlarım...

MARMARAY’ın tamamlanmasıyla, Geb-
ze-Halkalı arasında trenle yolculuk 105 
dakikaya inecek. Şu anda bu mesafe 185 
dakikada alınabiliyor. Projenin tamamlan-
masıyla Bostancı Bakırköy arası 37 dakika, 
Söğütlüçeşme – Yenikapı arası 12 dakika 
ve Boğaz’ın iki yakası arası, yani Üsküdar-
Sirkeci arası 4 dakikada alınabilecek. Bu-

nun, İstanbul trafiği için, özellikle Boğaz 
trafiği için oluşturacağı rahatlığı eminim 
tahmin edebiliyorsunuz. Gebze ile Halkalı 
arasında her 2-10 dakika arasında bir sefer 
yapılabilecek ve bir yönde saatte ortalama 
75 bin yolcu taşınacak. Bu hatta yapılacak 
bağlantılarla, sadece hat üzerindeki istas-
yonlara değil, örneğin Taksim’e, Levent’e, 
Şişli’ye, Ağazağa’ya da artık Anadolu ya-
kasından ulaşım hızlı, konforlu, güvenilir 
şekilde sağlanacak.

Bakınız, İstanbul’da şu anda raylı top-
lu taşımanın oranı yüzde 8 civarında. 
MARMARAY’ın tamamlanmasıyla, raylı 
toplu taşımanın ağırlığını yüzde 28 ora-
nına çıkarmış olacağız. Dikkat ediniz, bu 
oran, Londra’dakinden, Paris’tekinden 
yüksek olacak. Yani bu projeyle, İstanbul, 
İstanbullu kardeşlerim ulaşım noktasında 
rahat bir nefes alacaklar. Başta da belirt-
tiğim gibi, bu proje sadece İstanbul için 
değil, Avrupa ve Asya için de büyük önem 
arzediyor.

Şuraya da özellikle dikkatlerinizi çekmek 
istiyorum: MARMARAY projesi, sadece 
Gebze’yi Halkalı’ya bağlamıyor. MARMA-
RAY, Londra’yı Pekin’e demiryollarıyla 
bağlayan bir proje olma özelliğini de taşı-
yor. Biliyorsunuz, en son Bakü-Tiflis Kars 
demiryolu projesini hayata geçiriyoruz, 
bununla ilgili hazırlıkları tamamladık ve 
geçtiğimiz aylarda projeye start verdik. 
MARMARAY ve Bakü-Tiflis-Kars projeleri 
de tamamlandığında, Pekin’den Londra’ya 
demiryollarıyla kesintisiz bir hat sağlanmış 
olacak. İstanbul Boğazı, MARMARAY Pro-
jesiyle birlikte, Asya ile Avrupa arasındaki 
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köprü görevini daha da somutlaştıracak, 
sadece Boğazın iki yakasını değil kıtaları, 
ülkeleri, halkları da birleştirmiş olacak. Ölü 
saat dediğimiz 23 ila 06 saatleri arasında bu 
hattan yük trenleri işleyecek ve bu da bölge 
ticaretine önemli bir katkı sağlayacak.

Saygıdeğer konuklar, değerli arkadaşla-
rım...

Hemen her fırsatta ifade ediyorum. Yol 
medeniyet demektir. Yolun gitmediği, 
yolun ulaşmadığı yere medeniyetin de, 
refahın da, barışın da, huzurun da, hatta 
kültürün, sanatın, bilginin de ulaşması 
mümkün değildir. Günlük yaşamda her 
dakika, her saniye büyük önem taşıyor. 
Sadece saatlerimiz, yani zamanımız de-
ğil, milli servetimiz yollarda heba oluyor. 
Amacımız bu zaman ve kaynak israfını en 
aza indirmektir.

6 yıl önce bu anlayışla yola çıktık ve hem 
ulusal hem de uluslararası çapta ulaşım 
noktasında çok önemli projelere imza 
attık. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı 
karayolu inşa çalışmalarını başlattık, 6 bin 
kilometre bölünmüş yola 9 bin kilometre 
daha ekledik. Karayollarındaki kaza ora-
nını yüzde 80 oranında azalttık. Demiryol-
larımızı yeniden ele aldık, canlandırdık, 
hızlı tren projelerini başlattık ve belli bir 
aşamaya getirdik. Denizlerimizi bu dö-
nemde yeniden keşfettik. Tersanecilikte, 
dünya 23’üncüsüydük, bugün 5’inciliğe 
yükseldik. Havayolu taşımacılığında, yol-
cu sayısını 2002 yılına göre yüzde 400 ora-
nında artırdık, uçağı lüks bir ulaşım aracı 
olmaktan çıkardık.

Bütün bunların yanında, özellikle KÖY-
DES ve BELDES projelerimizle, Türkiye 
genelinde yolu olmayan köy bırakmama-
nın mücadelesini verdik. Ulaştırmayla 
birlikte iletişim alanında da sessiz bir 
devrim gerçekleştirdik, interneti ülkenin 
her köşesine ulaştırdık, yeni uydularla ile-
tişimin kalitesini, kapasitesini, hızını artır-
dık. Yani, Türkiye’nin orta ve uzun vadede 
geleceğini çok sağlam temeller, çok sağ-
lam projeler üstüne inşa ettik, etmeye de 
devam ediyoruz. “Uzak” diye bir kavramı 
artık tanımıyoruz. “Ücra” diye bir kavramı 
kabul etmiyoruz. “Ulaşılamaz” gibi bir ma-
zeret bizim gündemimizde asla yok.

Ticaretin canlanması için, ekonominin 
canlanması için, bilginin yaygınlaşması, 
refahın toplumun tüm kesimlerine adil 
şekilde dağılması için yollar inşa etmemiz, 
Türkiye’yi bir ağ gibi örmemiz gerekiyor-
du, bunu yaptık, yapıyoruz. Üstelik, sadece 
bir noktaya, bir sorun alanına da odakla-
nıp kalmadık. Bir yandan Hakkari’deki 
köyün, mezranın yolunu yapıyoruz, bir 
yandan da işte gördüğünüz gibi, uluslara-
rası çapta önem taşıyan, MARMARAY gibi, 
Bakü-Tiflis-Kars gibi projelere yoğunlaşı-
yoruz.

Değerli konuklar, değerli katılımcılar...

9 Mayıs 2004’te projenin temelini atmış-
tık. 21 Aralık 2006’da tünelin delinme 
törenini yaptık. Biraz sonra, Boğaz’a yer-
leştirilen ve Boğaz’ın iki yakasını buluştu-
ran 11 tüpten son ikisi arasındaki geçişi 
açacağız. Böylece 11 tüp de yerleşmiş ve 
bağlantıları sağlanmış olacak. İstanbul’un, 
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Türkiye’nin 148 yıllık hayali adım adım so-
nuca doğru ilerliyor. İstanbul için, ülkemiz 
için, dünya için büyük anlam ve önem taşı-
yan bu tarihi ana şahitlik ediyor olmaktan 
çok büyük mutluluk ve gurur duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. Projeye emeği ge-
çen herkesi, işçisinden teknisyenine, mü-
hendisinden yöneticisine kadar kutluyor 
ve teşekkürlerimi iletiyorum.

Özellikle projede yer alan firmaları, ilgili 
kurumlarımızı, belediyelerimizi başarı-
larından dolayı kutluyor, ülkem ve mil-
letim adına şükranlarımı sunuyorum. 
MARMARAY’ın, İstanbul için, ülkemiz 
için, milletimiz için; birleştirdiği kıtalar, 
ülkeler ve halklar için hayırlı olmasını 
diliyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum. 
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Kadir Has Üniversitesi’nin çok değerli 
mensupları, değerli öğretim üyeleri, sevgili 
öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler... 
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu-
gün, bu anlamlı açılışlar vesilesiyle sizlerle 
birlikte olmaktan büyük memnuniyet duy-
duğumu ifade etmek istiyorum. 

Konuşmamın hemen başında, Türkiye’ye 
her anlamda çok büyük katkıları olmuş, 
arkasında çok anlamlı ve kalıcı eserler bı-
rakmış, bir “gönül adamını”, merhum Kadir 
Has’ı da rahmetle anıyorum. Gerçekten, 
ömrünün tamamını, Türkiye’nin kalkınma-
sına, eğitim ve sağlık başta olmak üzere ha-

Kadir Has Üniversitesi Eğitim 
ve Kültür Merkezi, Kapalı Spor 
Salonu ve Sağlık Ocağı Açılışı

İstanbul | 15 Ekim 2008
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yır işlerine adamış bir büyük insandı. Bun-
dan birkaç yıl önce, 31 Temmuz 2004’te 
Kayseri’de, kendi ismini taşıyan, Kadir 
Has Kongre Merkezi’nin temelini birlikte 
attık. O gün bana bir dosya verdi, Tekel’e 
ait, bugün açılışını yaptığımız bu binanın 
Üniversite’ye verilmesiyle ilgili bir dosya. 
28 Mart 2008’de, Rezan Has Müzesi’nin açı-
lışında konu yine gündeme geldi, projeler 
gösterildi ve devir işlemlerini tamamladık.

Bugün, ortaya çıkan bu çok anlamlı eserin 
açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. 
Atıl ve metruk durumdaki bu Tekel bina-
sının, bugün, çağdaş teknolojinin en son 
yenilikleriyle donatılarak eğitimin hizme-
tine sunuluyor olmasından da ayrıca gurur 
duyduğumu, mutluluk duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. Yine, hemen arka sokakta, 
Fatih Belediyemiz’e ait bir arsa, Belediye-
miz ile yapılan anlaşma sonucu kapalı spor 
salonu ve spor kompleksi olarak düzenlen-
di ve bugün onu da hizmete açıyoruz.

Aynı şekilde, Fatih ilçemize hizmet verecek, 
Kadir Has Üniversitesi tarafından yaptırı-
lan bir sağlık ocağının da yine bugün açılışı-
nı gerçekleştiriyoruz. Bu anlamlı hizmetler 
dolayısıyla Üniversitemiz’e en kalbi teşek-
kürlerimi iletiyorum. İşte bizim üniversite-
lerimizden beklediğimiz budur.

Üniversite, bir eğitim kurumu, bir bilim 
kurumu olmakla beraber, bulunduğu 
bölgenin, özellikle de bulunduğu şehrin 
kalbidir, itici gücüdür, öncü gücüdür. Batı-
da bir çok şehir, üniversitelerin etrafında 
oluşmuş, şekillenmiş, büyümüştür. Şehrin 
sanayisinden kültürüne, mimarisinden sa-

nat etkinliklerine kadar her alanda üniver-
site öncü rol oynamıştır. Bakınız, geçtiğimiz 
haftalarda da, bazı üniversitelerimizin açı-
lış törenlerinde ifade ettim… Bizim, bu nok-
tada en küçük bir çekincemiz, en küçük bir 
tereddüdümüz yok. Üniversitelerimizi her 
alanda etkin görmek istiyoruz. Üniversite-
lerimizin aklın, bilimin, özellikle yapıcı, yol 
gösterici eleştirinin merkezi olarak görmek 
istiyoruz. Demokraside, insan haklarında, 
iç politikada, dış politikada üniversitele-
rimizin önerilerini, tavsiyelerini, eleştiri-
lerini önemsiyoruz, azami ölçüde dikkate 
alıyoruz.

Bu konuda hiçbir kompleksimiz yok. Aynı 
şekilde, üniversitelerimizin alt yapılarını 
geliştirmek, imkanlarını artırmak, şartla-
rını iyileştirmek için de yoğun bir gayret 
içindeyiz. Son 6 yıl içinde 54 yeni üniversite 
ve 469 fakültenin açılışını gerçekleştirdik. 
Bugün üniversitesi olmayan ilimiz ham-
dolsun kalmadı. Bu üniversitelerimizin 
altyapı hizmetlerini tamamlıyoruz, öğ-
retim elemanı ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 
Yurtdışına gönderdiğimiz öğrencilerimiz, 
mastırlarını, doktoralarını tamamlayarak 
artık dönmeye başladılar, bunları bu yeni 
üniversitelerimizde istihdam ediyoruz. Öğ-
retim elemanlarımızın ücretleri konusun-
da, imkanlarımızı zorlayarak iyileştirmeler 
yaptık, imkanlar elverdikçe de yapmaya 
devam edeceğiz.

Öğrenci bursları ve kredileri noktasında, 
yurtlar noktasında önemli iyileştirmeler 
gerçekleştirdik. 2002 yılında öğrencile-
rimize aylık 45 YTL öğrenim kredisi öde-
niyordu. Bu da üç ayda bir veriliyordu. 
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Bugün 160 YTL veriyoruz ve aylık olarak 
ödüyoruz. Yani kredi ve bursları 6 yıl içinde 
tam yüzde 256 oranında artırdık. Master 
öğrencilerimizin aylık burs miktarı 90 YTL 
idi, 320 YTL’ye yükselttik. Doktora öğrenci-
lerimiz aylık 135 YTL alıyordu, bugün 480 
YTL alıyor. ÖSS’de ilk 100’e giren öğrencile-
rimize, amatör milli sporcu olan öğrencile-
rimize burs vermeye başladık ve aylık 480 
YTL ödüyoruz. Burs alan öğrenci sayısını 
da artırdık. 2002’de 452 bin öğrenci burs ve 
krediden yararlanıyordu, bugün sayı 763 
bine ulaştı. 

Eğitimde mazeret kabul etmiyoruz. Gelece-
ğin bilim adamlarının, geleceğin siyasetçi-
lerinin, geleceğin sanatçılarının yetişmesi 
noktasında kısıtlamayı, tasarrufu, ödenek 
yokluğunu asla kabul etmiyoruz. Çünkü 
bugün eğitime yaptığımız yatırım, doğru-
dan Türkiye’nin yarınlarına, Türkiye’nin 
geleceğine yatırımdır. Onun için eğitime 
ayırdığımız bütçeyi kat kat artırdık. Onun 
için bütçeden en büyük payı eğitime 
ayırmaya başladık. Bakınız, Kadir Has 
Üniversitesi’nin, İstanbul’a, özellikle de 
Haliç’e kattığı güzellikleri herkes eminim 
görüyor ve hakkını teslim ediyor.

Buradaki terkedilmiş, atıl kalmış, mezbele-
ye dönmüş binalar, becerikli mimarlarımı-
zın, becerikli yöneticilerimizin elinde birer 
sanat şaheserine dönüştü. Dünyanın hay-
ran kaldığı Haliç, bugün artık o eski muh-
teşem günlerine yeniden döndü. Eminim 
hepiniz biliyorsunuz, Haliç benim için bir 
sevdadır. Haliç’i kurtarmak, Haliç’i o eski 
ihtişamlı günlerine geri döndürmek için 
Belediye Başkanlığım süresinde yoğun gay-

ret gösterdim. Kokusundan yanına yaklaşı-
lamayan Haliç bugün yaşanası bir mekan 
haline geldi. Parklarıyla, bahçeleriyle, sanat 
eserleriyle, tarihi ve kültürel mirasıyla Ha-
liç İstanbul’un en mümtaz bölgelerinden 
biri oldu.

Şimdi, üniversitelerimizin, şirketlerimizin, 
kurumlarımızın gayretiyle mimari olarak 
da Haliç değişmeye devam ediyor. Siyase-
tin, siyasetçinin görevi budur. O ateşi yaka-
caksınız, o startı vereceksiniz… Samimiyet-
le, kararlılıkla, cesaretle üzerine gittiğiniz 
zaman, zincirleme olarak arkası geliyor. 
Biz, büyük bir sorumluluğu yüklendik, 
bataklığı kuruttuk, Haliç’i temizledik ve 
bugün işte o değişim halen devam ediyor. 
Bu değişimin sürmesi için de her türlü kat-
kıyı sunmaya devam edeceğiz. Kadir Has 
Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği bu sosyal 
sorumluluk örneğinin tüm üniversiteleri-
mize, tüm kurumlarımıza örnek olmasını 
diliyorum. Burada sergilenen, üniversite-
yerel yönetim işbirliğinin ülkemizin tama-
mına örnek olmasını diliyorum.

İşte o zaman Türkiye bugünkünden daha 
farklı, daha ileri bir noktaya doğru daha 
hızlı adımlarla atılım yapacak, ilerleye-
cektir. Bu noktada maalesef geçmişte çok 
zaman kaybettik. Üniversiteler, sanayi ile, 
yerel yönetimler ile işbirliği yapmak yeri-
ne, politikacılara laf yetiştirmenin gayreti 
içinde oldular. Ar-Ge faaliyetlerini, bilimsel 
çalışmaları desteklemek yerine, başka baş-
ka konulara destek verdiler. Özgürlükleri 
genişletmek yerine maalesef özgürlükleri 
daraltmanın mücadelesi içinde oldular. Ka-
liteyi yükseltmenin gayretinde değil, üni-
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versiteleri sonu gelmez tartışmaların içine 
çekmenin çabası içinde oldular.

Bu günlere asla geri dönmek istemiyoruz. 
Türkiye bizden hizmet bekliyor. Bizim bu 
sonu gelmez tartışmalarla kaybedecek tek 
bir saniyemiz bile yok. Tam tersine, gün 
işbirliği günüdür, gün dayanışma günüdür, 
gün birikimlerimizi, tecrübelerimizi birleş-
tirme günüdür. Öğrenci arkadaşlarımdan 
da bilhassa bunu rica ediyorum. Devletin, 
vakıflarımızın sizlere yaptığı bu değerli 
yatırımların kıymetini lütfen biliniz. Bu 
imkanları azami derecede değerlendirme-
nin mücadelesi içinde olunuz. Amfilerde, 
sınıflarda aldığınız derslerin yanı sıra, kü-
tüphanelerde, kantinlerde, eğitim-kültür 
merkezlerinde araştırmanın, okumanın, 
incelemenin gayreti içinde olunuz.

Çok yoğun bir rekabet ortamında yaşıyo-
ruz. Küresel anlamda bilginin, donanımın, 
tecrübenin en değerli zenginlikler olduğu 
bir çağda yaşıyoruz. Bu ortamda ayakta ka-
labilmek için, bir adım önde olabilmek için 
avantajlarımız var. Bunları en iyi şekilde 
değerlendiriniz ve geleceğin Türkiye’sinin 
sizlerin elinde olduğunu lütfen unutmayı-
nız. Ben bu noktada sözlerime son verirken, 
bugün açılışını yaptığımız bu eserlerin, 
hem üniversitemize, hem de civardaki 
gençlerimize, vatandaşlarımıza hayırlı ol-
masını diliyorum. Emeği geçenlere en kalbi 
teşekkürlerimi iletiyorum. Bir kez daha, 
bu eserlerin mimarı merhum Kadir Has’ı 
rahmetle, minnetle anıyor, hepinize sevgile-
rimi, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olsun. 
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Sevgili Şileliler, değerli kardeşlerim, hanı-
mefendiler, beyefendiler, bu anlamlı toplu 
açılış töreninde sizleri en kalbi duygularım-
la selamlıyorum.

Bugün bir kez daha, Şile’de bulunmaktan, 
siz Şileli kardeşlerimle kucaklaşıyor olmak-
tan, toplu açılış gerçekleştiriyor olmaktan 
büyük memnuniyet duyuyorum. Şile’ye 
her zaman büyük önem verdik, Şile’li kar-
deşlerimizin her zaman da yanında olmaya 
özen gösterdik. 2004 yılında, yerel seçimler 

öncesinde, İstanbul’un tamamında bir slo-
ganımız vardı: “Birlikte başaracağız, birlikte 
kazanacağız” demiştik. Hamdolsun, aradan 
5 yıl geçti ve bugün, bu sözümüzün arkasın-
da durduğumuzu net olarak, somut olarak 
gösterdik, gösteriyoruz.

Şile uzak demedik, Şile’nin nüfusu diğer il-
çelerden az demedik. Beyoğlu’na ne yaptıy-
sak, Üsküdar’a ne yaptıysak, Fatih’e, Eyüp’e 
ne yaptıysak Şile’ye de onu yaptık, yapıyo-
ruz. Biliyorsunuz, Şile’yi çıkardığımız yeni 

Şile Toplu Açılış Töreni

İstanbul | 24 Ekim 2008
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yasayla Büyükşehir Belediyemiz sınırları 
içine aldık. Hemen ardından da, Büyükşe-
hir Belediyemiz’in yatırımları başladı. Yine, 
Şile Belediyemiz, 5 yıl içinde Şile’ye tari-
hinde hiç görmediği hizmetleri kazandırdı, 
Şile’nin çehresini değiştirdi.

Bugün Şile’ye yine dolu dolu geldik. Şile’ye 
toplu açılış için geldik. Çünkü artık tek tek 
açılışlara yetişemiyoruz. İstanbul Büyükşe-
hir Belediyemiz tarafından yapılan 15 yatı-
rımı bugün açıyoruz. Yine, Şile Belediyemiz 
tarafından yaptırılan 13 yatırımı bugün 
hizmete açıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı-
mız ve İl Özel İdaremiz tarafından yaptı-
rılan 5 yeni okulu ve 1 spor salonunu da 
bugün Şile’nin hizmetine sunuyoruz. Tama-
mını tek tek saymak bile epey vaktimizi alır.

Büyükşehir Belediyemiz’ce yaptırılan Kö-
mürcüoda Geri Kazanım ve Açık Kompost 
Tesisi’nin, Kömürcüoda Depo Gazından 
Enerji Üretim Tesisi’nin, Kömürcüoda 
Katı Atık Düzenli Depolama Sahaları Çöp 
Sızıntı Suyu Nihai Arıtma Tesisi’nin, Şile 
İlçesi 24.870 m İçmesuyu Şebekesi’nin, Şile 
Deniz Deşarjı İnşaatı’nın bugün açılışını 
yapıyoruz. Ayrıca Ağva Beldesi’ne Doğalgaz 
Verme Çalışması’nı (12.813 m. Doğalgaz 
Hattı), bir çok park, çevre düzenlemesi ve 
aydınlatma işlerini tamamladık, bunları 
halkımızın hizmetine sunuyoruz.

Bu kadar değil… Şile Belediyemiz’ce yapı-
lan parkları, otoparkları, Liman Balık Satış 
Üniteleri’ni, Muhtarlar Binası ve Turizm 
Derneği Binası gibi bir çok yatırımı hizmete 
açıyoruz. Bunlar sadece son dönemde ta-
mamlanan ve bugün hizmete sunduğumuz 

yatırımlar. Hem Büyükşehir belediyemizin, 
hem de Şile Belediyemiz’in son 5 yıl içinde 
yaptığı yatırımlar, sürdürdüğü hizmetler 
çok daha uzun bir liste oluşturuyor. Şile 
ve çevre köylerine doğalgazı ulaştırdık. 
Şile’nin her köşesine şirin parklar kurduk. 
Su sorununu çözdük. Çevre düzenlemesi, 
çevre temizliği noktasında önemli yatırım-
lar yaptık.

Hem Büyükşehir Belediyemiz’in, hem Şile 
Belediyemiz’in, hem de kamu kurumla-
rımızın yatırımları hızla devam ediyor. 
Şile-İstanbul Duble yol inşaatını belli bir 
aşamaya getirdik, inşallah en kısa zamanda 
bitiriyoruz. Eğitim önemli dedik. Türkiye 
genelinde, 81 ilimizde başlattığımız eğitim 
seferberliği İstanbul’da da çok yoğun şe-
kilde devam ediyor. Bakın bugün burada 
5 yeni okulumuzun da açılışını yapıyoruz. 
Balibey, Ahmetli Yahşibey, Çayırbaşı Fatma 
Seher Hanım, Ağva Kanan ve Üvezli Yıldız 
Ayteman ilköğretim okullarımızı bugün 
bu tören vesilesiyle Şile’ye kazandırıyoruz. 
Yine Teke İlköğretim Okulu Yeni Spor 
Salonu’nu da bitirdik, bugün onun da açılı-
şını yapıyoruz. Tam 99 sınıf, 7 anaokulu sı-
nıfı, bilgisayar sınıfları ve laboratuvarlarıy-
la tam donanımlı bu okullarımızı Şile’nin 
hizmetine sunuyoruz. Anadolu Öğretmen 
Lisesi’nin, Turizm – Otelcilik Lisesi’nin, 
Anaokulları’nın inşaatları devam ediyor. 
Fen Lisesi, Ağva Lisesi gibi yatırımları da 
planladık, onları da en kısa zamanda devre-
ye alacağız.

Hani dedim ya, Şile tarihindeki en büyük 
hizmetleri gerçekleştirdik diye. Bunu bo-
şuna söylemiyorum. Şile daha önce bu 
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büyüklükte bir yatırım görmedi. Bizden 
öncekiler ne yaptılar biliyor musunuz? 
Size söyleyeyim: Borç yaptılar, borç. Biz 
geldik, Şile adeta kasaba görünümündeydi. 
Dikkat edin, tam 16 milyon 500 bin YTL, 
eski parayla 16,5 trilyon Lira borcu vardı. 
Belediye Başkanımız koltuğuna oturduğun-
da Şile Belediyesi adeta borç batağındaydı. 
Bugün ise Şile belediyesinin borcu 4 milyon 
YTL’ye kadar inmiş durumda. Bir yandan 
hizmet ürettik, Şile’nin çehresini değiştir-
dik; bir yandan da devraldığımız bu borcu 
ödedik.

Şimdi sormak istiyorum. Şile Belediyesi’ni 
16,5 milyon YTL borca sokuldu. Peki ne 
yapıldı Şile’ye? Kayda değer bir eser, bir ya-
tırım yok. Her zaman söylüyorum, beledi-
yecilik bizim işimiz, hizmet, yatırım bizim 
işimiz. Bu işler öyle bağırarak, çağırarak, 
nutuk atarak olmuyor. Eser üreteceksiniz, 
hizmet üreteceksiniz, taş üstüne taş ko-
yacaksınız. Gelip şu Şile’yi göreceksiniz, 
Ağva’yı göreceksiniz. Siyaset ne kapalı ka-
pılar ardında yapılır, ne de Ankara’da masa 
başında oturarak yapılır.

Türkiye’nin 81 iline, 892 ilçesine gidip, 
bütün illerimizin, ilçelerimizin, beldeleri-
mizin çehresinin nasıl değiştiğini görecek-
siniz. Sizin yapamadıklarınızı bu hükümet, 
bu belediye başkanları nasıl yapıyor, göre-
ceksiniz, öğreneceksiniz. Öyle kuru kuruya 
atarak, tutarak, milliyetçilik de olmuyor, 
sosyal demokratlık da olmuyor. Ülkesini 
sevmek, milletini sevmek eser üretmektir, 
hizmet üretmektir, ortaya ülkesi için, mille-
ti için bir şey koymaktır.

Bakınız, Türkiye genelinde, Cumhuriyet 
dönemi boyunca, 79 yılda yapılan bö-
lünmüş yol uzunluğu 6 bin kilometre. 
Sadece şu 6 yıl içinde bizim yaptığımız yol 
uzunluğu 9 bin kilometre. 6 yılda 123 bin 
derslik yaptık. Öğrencilerimizin yüzde 95’i 
artık bilgisayardan, internetten, bilişim 
sınıflarından yararlanır hale geldi. Eğitim-
de, sağlıkta, adalette, emniyette, tarımda, 
enerjide, bayındırlıkta, Türkiye’nin daha 
önce görmediği şekilde bir atılımı başlattık 
ve sürdürüyoruz.

Şunu da altını çizerek ifade ediyorum. 
Hükümet olarak da, yerel yönetimler, 
belediye başkanları olarak da, ilk günkü 
heyecanımızı, ilk günkü samimiyetimizi, 
kararlılığımızı, dinamizmimizi muhafaza 
ediyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. 
Bakın, şu Şile’nin potansiyelini, biz gelin-
ceye kadar ortaya çıkaramadılar. Şile’nin 
zenginliğini ne Şile’ye, ne İstanbul’a, ne 
de Türkiye’ye sunamadılar. Şimdi bizim 
Şile’yle ilgili önemli hedeflerimiz var. Şile 
bir kongre merkezi olacak. Şile bir sağlık 
merkezi olacak. Şile bir eğitim merkezi 
olacak.

Hem özel sektörümüz, hem de kamu ku-
rumlarımız bu yönde önemli çalışmalar 
yaptılar. İşte Dedeman Otel Şile’de çok 
önemli bir tesisi tamamladı. İşte, ulusla-
rarası bir yatırım firması, 200 yataklı bir 
hastane yapmak için çalışmalarına baş-
ladı. Allah’ın izniyle yolu da bitirdiğimiz 
zaman Şile çok daha farklı bir yer haline 
gelecek. Bu arada, Türkiye’nin en güzel 
turizm merkezlerinden, dinlenme merkez-
lerinden Ağva’yı da unutmadık. Ağva’nın 
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kalkınması, layık olduğu konuma gelebil-
mesi için de çalışmalar yaptık, yapmaya 
devam ediyoruz.

Değerli kardeşlerim, sevgili Şileliler...

Bizim için milletimize hizmette asla sınır 
yoktur, asla engel yoktur. Bu yolda en küçük 
bir yılgınlığı, bıkkınlığı, yorgunluğu asla ka-
bul etmiyoruz. Başarısızlığı kabul etmiyo-
ruz, mazeret üretmiyoruz, bahane üretmi-
yoruz. Şu 5-6 yıl içinde Şile’nin, İstanbul’un, 
tüm Türkiye’nin çehresini, manzarasını 
değiştirdik, iyileştirdik ve bu mücadelemi-
ze hız kesmeden devam edeceğiz. 

Şuraya dikkatinizi çekiyorum. Bugünlerde 
panik halinde eylemlerini tırmandıran te-
rörün en büyük korkusu işte bu. Yaptığımız 
okullardan korkuyorlar. Yaptığımız yollar-
dan korkuyorlar. Yaptığımız sosyal yardım-
lardan korkuyorlar. Barajlardan, sulama in-
şaatlarından korkuyorlar. Hem Türkiye’nin, 
hem de Türkiye ile birlikte Doğu ve Güney-
doğu illerimizin bir şantiye haline gelme-
sinden korkuyorlar. Çünkü ellerindeki en 
büyük istismar zeminlerini kaybediyorlar. 
Panikleri bu yüzden. Tahrikleri bu yüzden. 
Kışkırtmaları bu yüzden. Üstelik o kadar 
çirkinleştiler ki, 6-7 yaşındaki çocukların 
arkasına sığınacak kadar küçüldüler.

Buradan, Şile’den bir kez daha ifade et-
mek istiyorum. Teröre inat Türkiye’yi kal-
kındırmaya devam edeceğiz. Teröre inat 
Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz. 
Teröre inat, demokratikleşme çabalarımıza, 
Avrupa Birliği katılım sürecimize, reform-
larımıza devam edeceğiz. Göreceksiniz, biz 

bu azmi, bu kararlılığı muhafaza ettikçe, 
bütün zeminlerini kaybedecekler. Kardeş-
liğimize, dostluğumuza, birliğimize, bütün-
lüğümüze nifak sokmaya çalışıyorlar. Asla 
ve asla başaramayacaklar.

Bu millet yine bir ve bütün olarak bunlara 
cevabını veriyor, verecek. Ben bu düşünce-
lerle sözlerime son verirken, bugün açılışını 
yaptığımız tesislerin, hizmetlerin, eserlerin 
Şilemiz’e, İstanbulumuz’a hayırlı olmasını 
diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanımız’a teşekkür ediyorum. Şile Bele-
diye Başkanımız’a teşekkür ediyorum. Milli 
Eğitim Bakanlığımız’a, İl Özel İdaremiz’e 
teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm arka-
daşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlere de, 
güveniniz, itimadınız, katkınız, desteğiniz 
için teşekkür ediyorum.

Ve bir kez daha ifade ediyorum: Birlikte ça-
lışacağız, birlikte başaracağız. Durmak yok, 
yola devam. Açılışını yaptığımız yatırımla-
rın hayırlı olmasını diliyor, sizlere sevgileri-
mi, saygılarımı sunuyorum.
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Sevgili hemşehrilerim, değerli arkadaşlar… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. 

Bugün büyükşehir ve ilçe belediyemizin 
yaptığı pek çok yatırımın toplu açılışını 
gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Bili-
yorsunuz biz temel atma törenleri yap-
mıyoruz, açılışları da tek tek yapmaya da 

vakit yetiştiremiyoruz. Bu yüzden toplu 
açılış törenleriyle hizmetleri halkımızla 
buluşturuyoruz. Bugün de burada, büyük-
şehir belediyemizin yaptığı 5, Bahçelievler 
Belediyemiz’in yaptığı 29 hizmetin açılışını 
yapıyoruz. Büyükşehir belediyemiz, 11 bin 
700 metrekare atıksu toplayıcısı ve yağmur 
suyu kanalı inşa ederek, Bahçelievler’in 
altyapı sorununu çözmüş oluyor. İnşa 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ve Bahçelievler Belediyesi Ortak 

Açılış Töreni

İstanbul | 08 Kasım 2008
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edilen 2 bin 331 metre içmesuyu şebeke 
hattı da, bu alanda yaşanan sorunları kö-
künden çözmüş oluyor. İzzetbegoviç Parkı 
ve Kocasinan Semt Parkı da, büyükşehir 
belediyemizin açılışını yaptığımız diğer hiz-
metleri. Tavukçu deresi ıslahı ile 27 bin 940 
metre atıksu ve yağmursuyu kanal inşaatı, 
Bahçelievler’i, her yağmurda su basan evle-
riyle televizyon haberlerine konu olmaktan 
çıkarıyor. Büyükşehir Belediyemiz’in bu 
çalışmalarının yatırım tutarı 86.6 milyon 
YTL. 2004 yılından beri Büyükşehir Beledi-
yemiz, Bahçelievler’de 300 milyon YTL’lik 
yatırım gerçekleştirdi.

Biraz önce, Bahçelievler Belediyemiz’in 
açılışını yapacağımız hizmetlerinin sayısı-
nı 29 olarak söyledim. Ama, bu 29 kalem 
içinde, örneğin 93 parkı tek bir açılış olarak 
değerlendiriyoruz. Aynı şekilde 23 cadde-
meydan düzenlemesini bir tane, 13 sağlık 
ocağını yine bir tane, 33 okulun çevre 
düzenlemesini aynı şekilde bir tane açılış 
olarak gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla, 29 
açılışı bu şekilde genişlettiğimiz zaman or-
taya yüzlerce hizmet çıkıyor. 

Bunlardan sadece birkaç tanesini ifade 
etmek istiyorum. Toplu açılış törenini yap-
tığımız Hasan Doğan Spor Kompleksi gibi 3 
tane spor kompleksi de, açılış programında 
yer alıyor. Bu vesileyle, Türk sporuna kısa 
zamanda büyük hizmetler veren merhum 
Hasan Doğan’a yapılan bu kadirşinaslığı 
takdirle karşıladığımı belirtmek istiyorum. 
Açılış programında yer alan 4 adet katlı 
otoparkı da örnek bir hizmet olarak görü-
yorum. Bu otoparklar, bulundukları yerin 
aynı zamanda semt pazarı, çocuk parkı, 

kurban kesim yeri, afet zamanında toplan-
ma merkezi işlevlerini de yerine getirecek 
şekilde inşa edildiler. Dolayısıyla, bu oto-
parklar, pek çok hizmete birden mekanlık 
yapan, verimli kullanım örneği yapılardır. 

Bahçelievler Belediyemiz, bugün pek çok 
şehrimizde örneklerini gördüğümüz spor 
bahçelerini de ilk defa uygulayan belediye-
mizdir. Estetik görünümleri ve pratik kulla-
nımları ile her biri adeta birer spor salonu 
fonksiyonuna sahip spor bahçelerinden 
36’sının birden açılışını yapıyoruz. Sevgi 
ve eğitim evi, aile destek evi, bilgi evi gibi 
hizmetleri de önemli ve özgün sosyal alt-
yapı örnekleri olarak görüyorum. Parklara 
konan kameralar yoluyla, anne-babaların 
çocuklarını her yerden internet üzerinden 
izleyebilmelerine imkan sağlayan hizmet 
de, yine anlamlı bir çalışma olarak dikkat 
çekiyor. Bahçelievler Belediyemiz’in sadece 
bugün açılışını yaptığımız hizmetlerinin 
toplam yatırım tutarı 230 milyon YTL. Bu 
rakam, gerçekten çok önemli bir miktarı 
ifade ediyor. Böylece, Bahçelievler’e geçmiş 
40 yılda yapılandan daha fazlası 4,5 yılda 
gerçekleştirilmiş oldu. Örneğin, geçmiş 40 
yılda sadece 9 okulun bahçesine spor salo-
nu yapılabilmişken, son 4,5 yılda 14 okul 
spor salonuna kavuştu. Aynı şekilde geçmiş 
40 yılda sadece 7 tane sağlık ocağı yapıla-
bilmişken, son 4,5 yılda 13 yeni sağlık ocağı 
hizmete sunuldu. 

Bildiğiniz gibi Bahçelievler yoğun yapı-
laşmanın olduğu ilçelerimizden biri. Bu 
yoğunlukta, belediyenin yeni hizmetler ger-
çekleştirebileceği arazi bulabilmesi gerçek-
ten zor. Ama bu zorluk belediyemizi yıldır-
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madı. Belediyemiz 99 bin metrekare yeri 
satın olarak, bunların üzerine park, spor 
alanı, hastane gibi hizmet birimleri yaptı. 
Bu sayede, İstanbul’da en fazla değerlenen 
yerler Bahçelievler ilçemizde yer aldı. Gör-
düğünüz gibi, hiçbir hizmet boşa gitmiyor, 
hiçbir çalışma karşılıksız kalmıyor. Bu 
hizmetleri sizlere kazandıran Büyükşehir 
Belediye Başkanımız’a ve Bahçelievler 
Belediye Başkanımız’a teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar…

Bahçelievler’i, sadece İstanbulumuz’un de-
ğil, Türkiyemiz’in mini bir modeli olarak 
görüyorum. Ülkemizin bütün renklerinin, 
bütün zenginliklerinin bir arada yaşadığı 
bu güzel ilçemizin ortaya koyduğu birlik 
tablosu çok anlamlıdır. Buradaki birlik 
ve beraberlik tablosunun her yere örnek 
olmasını temenni ediyorum. Bu tablo, bir-
liğin, beraberliğin, kardeşliğin, karşılıklı 
olarak birbirimizin hakkına, hukukuna 
saygının değerini ortaya koyan örnek bir 
tablodur. Bu toprakları kendisine vatan 
bellemiş 70 milyon insan olarak, sahip 
olduğumuz demokrasi ve özgürlük ikli-
minin değerini iyi bilmeliyiz. Yakın çevre-
miz başta olmak üzere, dünyanın dört bir 
yanında en temel hak olan yaşama hakkı 
bile tehlikede olan, huzur ve güvenlik sı-
kıntısı çeken halklar, milletler, ülkeler var. 
Yüzlerce milyon insan, bize gıptayla bakar-
ken, bizim sahip olduklarımızın değerini 
bilmememiz doğru olmaz. Türkiye’de geç-
mişte bir çok sıkıntı yaşanmış, iktidarların 
ihmal ve beceriksizliği yüzünden halkımız 
büyüyen kronik sorunların altında ezil-
miş olabilir. Demokrasi alanında, hukuk 

alanında, ekonomide ve sosyal yaşamda 
bir kısım sorunlar, sıkıntılar yaşanmış 
olabilir. 

Ancak geçtiğimiz 6 yıl boyunca Türkiye 
kronik sorunlarını çözmüş, yüklerinden 
kurtulmuş, her alanda önemli başarılar 
elde etmiştir. Bugün bölgesinde güven 
ve istikrar sembolü haline gelen, küresel 
ekonomik çalkantılara rağmen ayakları 
üzerinde durabilen, uluslararası itibarı 
yükselmiş bir Türkiye var. Avrupa Birliği 
sürecinde demokrasi ve hukuk alanında 
tarihi reformları gerçekleştiren, temel 
hak ve özgürlükler konusunda büyük 
dönüşüm yaşayan bir Türkiye var. Ulaştı-
ğımız konumu iyi algılayamazsak, sahip 
olduğumuz imkan ve şartların kıymetini 
bilmezsek ülkemize haksızlık yapmış 
oluruz. Elbette her sorunumuz çözülmüş 
değildir, ancak iyi yolda ilerliyoruz ve bu 
süreci aynı kararlılıkla sürdürmekte karar-
lıyız. Türkiye, ekonomik, sosyal ve siyasal 
sorunlarını çözdükçe aritmetik değil, geo-
metrik bir büyüme sergiliyor. Geçtiğimiz 
6 yılda Türkiye, pek çok alanda çarpan et-
kisine sahip bir büyüme gerçekleştirdi. Bu 
katlanarak büyüme sürecini, önümüzdeki 
dönemde de devam ettirmemiz mümkün. 
Yeter ki, buna inanalım, buna güvenelim. 
Yeter ki kardeşliğimizi, huzurumuzu, bir-
liğimizi, istikrarımızı bozmak isteyenlere 
geçit vermeyelim. 

Değerli arkadaşlar…

Ekonomik zenginlikle, daha güçlü de-
mokrasiyle, daha çok özgürlükle huzur 
ve istikrar arasında doğrusal bir ilişki var. 
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Türkiye’nin önünü ne ekonomik krizler 
kesebilir, ne de benzer diğer sorunlar. Bu-
nun için, Türkiye’yi tökezletmek isteyenler 
doğrudan huzurumuzu ve istikrarımızı 
hedef alıyorlar. Ama bu millet, geçmişte 
defalarca oynanmış olan bu oyuna, bu 
defa gelmeyecek. Bugünün Türkiye’si dü-
nün sıkıntılarının altında ezilen Türkiye’si 
değil. Bugün ülkemizde yaşayan insanlar, 
dünün, bırakınız dünyayla kendi içinde 
bile iletişimi olmayan kapalı toplumunun 
insanları değil. Bugün, hem ülke, hem 
de millet olarak kendi durumumuzun ve 
dünyadaki gidişatın farkındayız. Türkiye 
bugün toplumsal bir kargaşaya gark olma-
dıysa, ekonomik olarak yerle yeksan olma-
dıysa, işte bu bilinç sayesindedir. Bugün 
Türkiye, hem içeride, hem bölgesinde, hem 
de bütün dünyada kendi oyununu kuran, 
kendi projelerini hayata geçirebilen bir 
ülkedir. Türkiye artık gündemi belirlenen 
değil, gündem belirleyen bir ülkedir. Türk 
insanının dünyaya bakışı artık değişmiştir. 
İşadamından eğitimcisine, kamu görevli-
sinden sivil toplum kuruluşu temsilcisine 
kadar insanlarımızın pek çoğu, hadiselere 
küresel bir vizyonla bakabiliyor. Arada, göz-
lerini gerçeklere kapatmış, sırtını dünyaya 
dönmüş, zamanın gerisinde kalmış olanlar 
çıkmıyor değil. Ama bunların da en kısa 
zamanda gerçekleri göreceklerine inanıyo-
rum. Hiçbir tahrik, hiçbir provokasyon bizi 
ülkemizi ve milletimizi dünyanın birinci li-
gine çıkarma mücadelemizden alıkoyamaz. 
Geçtiğimiz günlerde 85. yıldönümünü kut-
ladığımız Cumhuriyetimiz’in 100. yılına, 
inşallah ülkemizi dünyanın en gelişmiş 10 
devletinden biri haline getirmiş olarak gire-
ceğiz. Cumhuriyetimiz’i ve demokrasimizi, 

daha çok özgürlük ve refahla taçlandırarak, 
milletimizi hak ettiği konuma getirme mü-
cadelemizi mutlaka başarıya ulaştıracağız. 

Aziz vatandaşlarım…

Büyük mücadeleler laf la olmaz. Büyük 
mücadeleler, en alttan en üste kadar her 
alanda büyük çalışmalar ortaya koymakla 
olur. Vizyonunuz yoksa, heyecanınız yoksa, 
samimiyetiniz yoksa netice alamazsınız. 
Bir yandan dünyada Türkiye’yi sözü geçen 
bir ülke haline getirirken, diğer taraftan en 
ücra köşesinden en büyük şehrine kadar 
ülkeyi de mamur etmek durumundayız. 
Biz, 2002 yılından beri hükümet olarak 
Türkiye’yi tarihi bir büyüme sürecine so-
karken, 2004 yılından beri de aynı anlayışı 
yerel yönetimlerde ortaya koyuyoruz. Esa-
sen, bizim yerel yönetim tecrübemiz daha 
eskiye gidiyor. Türkiye’de belediyecilik de-
nilince, yerel kalkınma denilince, yerel yö-
netim denilince AK Parti anlayışı akla gelir. 
1994’ten bu yana İstanbul’u ayağa kaldıran 
anlayış, bu anlayıştır. 

O dönemde İstanbul’u adeta komadan 
çıkarıp yeniden hayata döndürmüştük. 
Ama ilçe belediyeleri de dahil olmak üzere, 
merkezi yönetimle anlayış birliği içinde 
bir yerel yönetim uygulamasını ancak 
2004’ten sonra hayata geçirebildiğimiz de 
bir gerçektir. İstanbul’un büyükşehir ve 
ilçe belediyelerinin hizmetleriyle değişen 
çehresini, geçtiğimiz dönemde hep birlikte 
izledik. Hükümet olarak, yerel yönetimle-
rin önemine, hizmet üretme kabiliyetlerine 
inandığımız için onlara bu doğrultuda tüm 
kapıları açtık. Sağolsun, gerek belediye-
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lerimiz, gerekse il özel idarelerimiz başta 
olmak üzere diğer mahalli yönetimlerimiz 
yüzümüzü kara çıkarmadı. Türkiye, onlar-
ca yıldır görmediği bir merkezi yönetim-
yerel yönetim uyumunu son dönemde 
gördü. Köstek değil, destek olan bir iktidar 
anlayışıyla belediyecilikte nasıl bir çığırın 
açılabileceğine son dönemde şahit oldu.

Bu başarılar bizi sadece sevindirmekle 
kalmadı, daha fazlasını yapmak için de 
teşvik etti. İnşallah, önümüzdeki dönemde 
bu dönüşüm daha da hızlanarak devam 
edecek. Bütün şehirlerimiz, geçmişte batı 
ülkelerinde görüp de gıptayla baktığımız 
yerleşim yerleri haline dönüşüyor. Kalan 
eksikler de tamamlandığında, yerel yöne-
timlerimiz artık temel altyapıyı kurmak 
değil hizmet standartlarını yükseltmek 
için çalışan birimlere dönüşecek. Hizmet 
üretmek bir aşk işidir, bir sevda işidir. Bu, 
ancak memleketine, insanına gönül bağıyla 
bağlı yöneticilerin anlayabileceği bir aşktır. 
İçiniz bu sevda ateşiyle yanmıyorsa bu işle-
ri hakkıyla yapamazsınız. Biz insanlarımıza 
sevdalıyız, biz şehirlerimize sevdalıyız, biz 
ülkemize sevdalıyız. Bu yüzden hizmet 
odaklı bir anlayışla hareket ediyoruz. 

Nitekim Türkiye geçmişte, içlerinde bu aşkı 
taşımayan, sadece hasbelkader o görevlere 
gelmiş yöneticilerin ülkeye ve şehirlere yap-
tığı zulmü de yaşadı. Hatırlayınız 1989’dan 
1994’e kadar geçen dönemi. O dönemde, 
sadece İstanbul değil, Türkiye’nin pek çok 
yeri bu sıkıntılara maruz kalmıştı. Ham-
dolsun o kötü günler geride kaldı. Son 5 
yıl daha önceki yıllardan iyi olmuştu; önü-
müzdeki 5 yıl da çok daha iyi olacak. Bir 

kez daha açılışını yaptığımız hizmetlerin 
Bahçelievler’de yaşayan vatandaşlarıma, 
tüm İstanbul’a hayırlı olmasını temenni 
ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli kardeşlerim…Gazze’de üç hafta 
boyunca yaşananları tüm dünya canlı 
yayınlarda izledi, dün akşam Davos’ta ya-
şananları da gördünüz, izlediniz. Biz, Tür-
kiye olarak sadece bölgesinde değil, tüm 
dünyada barışı sağlama amacıyla hareket 
eden bir ülkeyiz. Kimsenin Türkiye’yi yan-
lış bir konumda göstermeye çalışmasına, 
Türkiye’yi farklı bir kategoriye yerleştir-
mesine izin vermeyiz, veremeyiz. Kim-

senin Türkiye Cumhuriyeti başbakanına 
saygısızlık yapmasına fırsat  vermeyiz, ve-
remeyiz. Türkiye, ülkelerden bir ülke, sıra-
dan bir ülke değildir. Türkiye’nin büyüklü-
ğünü, önemini, gerekliliği iyi algılayamak 
isteyenler dönüp tarihe bakarlarsa bunu 
görürler. Son 6 yıldır bölgede oynadığımız 
role bakarlarsa bunu görürler.

Bizim temel sloganımız, “Yurtta sulh, dün-
yada sulhtur”. Biz, İsrail-Suriye dolaylı gö-
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rüşmelerinde bu amaçla arabulucu olduk. 
Biz, İsrail-Filistin sorununun aşılmasına 
bu amaçla katkıda bulunduk. Biz, İsrail-
Pakistan arasında diplomatik temas kurul-
masını bu amaçla temin etmeye çalıştık. 
Biz, Lübnan meselesinin çözümünde bu 
yüzden aktif rol oynadık. Biz, Gürcistan-
Rusya krizinde bu amaçla devreye girdik. 
Biz, Afganistan’a, Bosna’ya, Somali’ye, 
başka onlarca ülkeye bu amaçla asker gön-
derdik. Tek amacımız buydu: Bölgede, her 
ülke arasında, her topluluk arasında bir 
an önce kalıcı barış oluşturulsun ve bölge 
huzura, istikrara, refaha kavuşsun. Biz, iyi 
niyetle bölge ve dünya barışı için çaba gös-
terirken, birilerinin bizi farklı konumlara 
oturtmaya çalışmasına kesinlikle müsaade 
edemeyiz. Yaşanan bir dram vardı ve bu 
dramı belli bir dinin, ideolojinin, dünya 
görüşünün, ırkın, bölgenin, devletin men-
subu olarak değil, sadece insan olarak 
değerlendirmek gerekirdi, ben de sadece 
insani duyarlılıklarla bu meseleye baktım. 
Kusura bakmayın, bu trajediyi, sivillerin 
ölmesini bir iş kazası gibi, basit bir hata 
gibi göstermek ne kadar anlamsızsa, yaşa-
nanları duymamak, görmemek, konuşma-
mak, hissetmemek de bir insan olarak bize 
o kadar anlamsız gelir.

Kimse 1300 kişinin öldüğü bir olayın kü-
çümsenmesini, normal karşılanmasını, 
görmezden gelinmesini isteme hakkına 
sahip değildir. Sorunun kendisini değil 
de, yaşanan trajediye verilen tepkileri bir 
sorun gibi yansıtmak bize insaflı bir tutum 
gibi gelmiyor. Bu insani özelliklerimizi 
reel politika uğruna, siyasi dengeler adına 
bastırmayı doğru bulmuyoruz. Biz, kate-

gorik olarak İsrail’i, İsrailliler’i, Yahudiler’i 
suçlamıyoruz, topyekün bir eleştiri ge-
tirmiyoruz. Eleştirimiz, somut bir olayda 
kullanılan yöntemedir, hükümetin attığı 
bir adımla yüzlerce masumun ölümüne 
sebep olmasınadır, İsrail hükümetinin uy-
gulamalarınadır. 

Her fırsatta söylüyoruz: Biz bir yöntemi, 
somut bir olayı eleştiriyoruz. Hiçbir top-
lumu, dini, etnik grubu topyekün eleştiri 
tahtasına, hedef tahtasına oturtmuyoruz. 
Her eleştirinin semitizm karşıtlığı gibi gös-
terilerek birilerinin dokunulmaz, eleştiril-
mez hale getirilmeye çalışılması da büyük 
bir yanlıştır. Biz antisemitizme karşıyız, 
ama İsrail’e yönelik her eleştiriyi semitizm 
karşıtlığı gibi gösterilmesini de doğru bul-
muyoruz. Anti-semitizmin artmasından 
kaygı duyanlar, bunu körükleyecek davra-
nışlardan ve uygulamalardan da şiddetle 
kaçınmalıdır. 

Bugün artık Ortadoğu bölgesi ve burada 
yaşayan insanlar savaştan, çatışmalardan, 
gerilimden, kan ve gözyaşından yorgun 
bir hale gelmiş durumdadır. Herkes barış 
süreçlerine katkı vermeli, barıştan yana 
taraf olmalıdır. Türkiye’nin tarafı bellidir, 
o da barışın tarafıdır.

Oturumda moderatörün tavrına karşı 
gösterdiğimiz tepkiyi diplomatik bulma-
yanlara da birkaç şey söylemek istiyorum: 
Biz, orada Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
olarak bulunduk, bu sıfatla konuşmala-
rımızı yaptık. Biz, bir kabile reisi değiliz, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakanıyız. 
Türkiye’nin saygınlığını, itibarını düşün-
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mek, kollamak sadece iktidarın değil mu-
halefetin de görevidir, sadece hükümetin 
değil bütün kurumların görevidir. Dışa-
rıdakiler de içeridekiler de Türkiye’nin 
büyüklüğünü, gücünü, ağırlığını iyi anla-
malı, buna göre davranmalıdır.

Bakıyoruz bazı kesimlerde bir panik ha-
vası var, Türkiye ne yapar, ne eder diye 
bir kaygı var. Başkaları ne der, Türkiye 
ne yapar değil, Türkiye ne der, Türkiye-
siz başkaları ne yapar diye düşünülmesi 
lazım. Kendine ve ülkesine güvenmeyen, 
gücünü bilmeyen, eğilen bükülen bir an-
layış bizim karakterimiz değildir, olamaz. 
Bizim dışişleri anlayışımız, başkalarının 
ne diyeceği anlayışı üzerine kurulu değil, 
yaşananların peşinden gitmek üzerine 
kurulu değil, gündemi belirlenen bir ülke 
olmak üzerine kurulu değil. Bizim dışiş-
leri anlayışımız, bizim ne diyeceğimiz 
üzerine kurulu, proaktif şekilde olayları 
yönlendirme üzerine kurulu, gündemi 
belirleyen bir ülke olmak üzerine kurulu, 
diklenmeden dik durmak üzerine kurulu. 
Bazı monşerler bunu anlamakta zorluk 
çekebilir. Gölgesinden korkanlar bunu 
anlamakta zorluk çekebilir. Bizim yönetim 
anlayışımız Türkiye’nin ali menfaatlerini, 
izzetini, itibarını, saygınlığını korumak 
üzerine kurulu. Biz hükümetimiz kazansın 
diye değil, Türkiye kazansın diye hareket 
ediyoruz. Biz partimiz kaybetmesin diye 
değil, Türkiye kaybetmesin diye uğraşıyo-
ruz. Biz kendi menfaatimizi değil, sadece 
Türkiye’nin menfaatini düşünüyoruz. 
Bugüne kadar sadece Türkiye’nin, Türk 
milletinin izzetini, menfaatini düşündük, 
bundan sonra da öyle yapacağız.

Aziz İstanbullular, değerli kardeşlerim…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
buradan sizlerin aracılığı ile tüm İstanbul’a 
sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. İstan-
bul Türkiye’nin özetidir. İstanbul tarihtir, 
kültürdür. İstanbul medeniyettir, medeni-
yetlerin beşiğidir. İstanbul bir aşktır, İstan-
bul bir sevdadır.

Hamdolsun siyasi hayatımın ilk yılların-
dan itibaren farklı görevlerle  İstanbul’a 
hizmet etmenin gayreti içindeyim. Dün-
yada hiçbir şehir, bu kadar güzelliği ve bu 
kadar farklı özelliği aynı anda bünyesinde 
bulundurmuyor. İstanbul’un şairi, İstan-
bullu Şair ne güzel söylemiş:

Bu şehr-i Stanbul ki, bi mislü bahadır, 
Her sengine yekpare acem mülkü fedadır

İşte bu şehre, İstanbul’a aşkla, sevda ile 
hizmet etmenin haklı bahtiyarlığını taşı-
yorum.

Bakınız, şurası çok çok önemli. İstanbul, 
ruhu olan, yaşayan bir şehirdir. İstanbul’a 
aşkla, sevdayla, tutkuyla bakmayan, 
İstanbul’a hiçbir şey veremez, hiçbir şey ka-
zandıramaz. Kendiyle, kentiyle, kültürüyle, 
tarihiyle, insanlarıyla barışık olmayanlar 
burada başarılı olamazlar. İstanbul, dünya-
nın en büyük şehirlerinden, en kalabalık, 
nüfus yoğunluğu en yüksek metropollerin-
den biridir. İstanbul sürekli  büyüyen, geli-
şen bir vizyon şehridir, bir marka şehirdir. 
Bunun yanında her karışı tarih dolu, tabii 
güzelliklerle dolu bir şehirdir. Bütün bun-
ları aynı anda muhafaza ederek, aynı anda 
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geliştirmek, güzelleştirmek durumundayız. 
Ulaşım sorununu çözerken tarihi eserleri 
korumak, alt yapı yatırımlarını yaparken 
tabii güzellikleri muhafaza etmek, muhtaç-
lara sosyal yardımlar sağlarken iş imkanları 
oluşturmak, yeni konut üretirken yeni su 
kaynakları bulmak gibi bir çok işi koordi-
neli biçimde yapmak gerekiyor. Bu vizyona, 
bu ufka, bu yeteneğe, bu bakış açısına sahip 
olmayanların İstanbul’a kazandırabileceği 
hiçbir şey yoktur, olamaz.

Bakınız, 27 Mart 1994’te İstanbullu kar-
deşlerim beni Büyükşehir Belediye Başka-
nı olarak göreve getirdiler. İstanbul’un ne 
halde olduğunu, nasıl bir içler acısı durum-
da bulunduğunu o günleri yaşayanlar iyi 
bilir. İstanbul’un ulaşımı, İstanbul’un trafi-
ği kilitlenmişti. İstanbul’un havası teneffüs 
edilemez bir kirlilik içindeydi. İstanbul’da 
çöp dağları patlıyordu. İstanbul’da beledi-
ye hizmeti namına gösterecek tek bir eser 
yoktu. Yeşil alanlar yağmalanmaya başlan-
mış, İstanbul adeta yeşile hasret kalmıştı. 
CHP’li Belediye’nin İSKİ skandalı gün-
demden düşmüyor, aynı zamanda İstan-
bullular su sıkıntısı içinde kıvranıyordu. 
Sosyal hizmet adına İstanbul’da gösterebi-
lecekleri ciddi bir faaliyet yoktu. İstanbul 
varoşlarla, İstanbul çukurlarla, İstanbul 
çamurla, İstanbul çöp yığınlarıyla anılan 
bir kent olmuştu. 1994’te göreve geldik, 
İstanbul’un kaynaklarını İstanbul için se-
ferber ettik, İstanbul’a yeni kaynaklar üret-
tik ve İstanbul’u yeni baştan imar etmenin, 
geliştirmenin gayreti içinde olduk.

Bugünün İstanbul’u ile, 1994 öncesi İstan-
bul arasında kıyas yapmak bile mümkün 

değil. O dönemde, İstanbul’a ve Türkiye’ye 
çok önemli bir duyguyu yaşattık. Trafik 
sorunu çözülemez deniyordu, bu sorunda 
ciddi bir rahatlanma sağlanabileceğini 
gösterdik. Su sorunu çözülemez deniyor-
du, çözülebileceğini gösterdik. Alt yapı 
sorunları, üst yapı sorunları çözülemez de-
niyordu, çözülebileceğini gösterdik. Kay-
naklar yetersiz deniyordu, kaynakların 
yeterli olduğunu, yetmediğinde kaynak 
üretmenin mümkün olduğunu gösterdik. 
Hem İstanbul’da, hem de tüm Türkiye’de 
sorunların çözümsüz olmadığını ispat 
ettik. İş bilen, yöntem bilen, metot bilen, 
üslup bilen, işinin ehli bir kadronun neleri 
başarabileceğini buradan, İstanbul’dan 
tüm Türkiye’ye yaptıklarımızla anlattık. 
Hem İstanbul’a, hem de ülkemize, hizmet 
aşkının ne demek olduğunu, millet için 
hizmet üretmenin nasıl bir sevda, nasıl 
bir tutku gerektirdiğini anlattık. Sadece 
İstanbul’a değil,  tüm Türkiye’ye yeni 
bir belediyecilik anlayışı getirdik. Yerel 
demokrasiye, yerel kalkınmaya, yerel yö-
netimlere yeni bir soluk, yeni bir vizyon 
kazandırdık.

2004 yılında biliyorsunuz Kadir Topbaş 
iş başına geldi. Aynı anlayışla, aynı ruhla, 
aynı aşkla ve sevdayla İstanbul’a hizmet 
üretti. 5 yıl içinde yapılanları alt alta koyup 
sıralasak saatlerce anlatmamız gerekir. 
Esasen, bunları anlatmaya bile gerek yok. 
Benim İstanbullu kardeşim İstanbul’un 
nereden nereye geldiğini bizzat görüyor, 
bizzat yaşıyor.

Bakınız; 2004 – 2008 döneminde sadece 
ulaşıma 11,4 milyar TL.  yatırım yaptık. 169 
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adet katlı kavşak ve yol yaptık. 20 tanesi de 
halen devam ediyor. İSKİ’ye 5 yılda 4,5 mil-
yar TL yatırım yaptık. İçme suyu şebekesinin 
yüzde 99’u düktilfont borularla yenilendi. 
Gelişmiş ülkelerde bile bu oran yüzde 15’tir. 
Doğalgaz kullanıcı sayısı bugün 4 milyona 
ulaştı. 1989 – 1994 arasında yapılan öl-
çümlerde havadaki kükürt dioksitoranları 
metreküpte 200 mikrogram seviyesinde idi;  
şimdi ise 7 mikrogram. İstanbul’da 17 mil-
yon metrekare yeşil alan ürettik. Toplam 23 
tarihi eserin yenilenmesi çalışması devam 
ediyor. 17’si bitmiş 2’si devam eden 19 kent-
sel tasarım projesini hayata geçirdik. 5 yılda 
KİPTAŞ 29 bin 508 konut üretti. 

Eğitim yardımı olarak 50 bin üniversite 
öğrencisine 36.7 milyon  TL burs sağladık. 
Biliyorsunuz sosyal demokrat  geçinen ana 
muhalefet buna da itiraz etti, belediyelerin 
burs verme uygulamasını iptal ettirdi. Be-
lediye olarak 505 bin kişiye sağlık hizmeti 
verdik. 20 ilçede 70 okula spor salonu ka-
zandırdık. Bunlar, Belediyemiz’in yatırım-
larından yalnızca bir kaçı.

İstanbul’a, tüm Türkiye ile birlikte, 80 
vilayetimizle birlikte eğitimde, sağlıkta, 
emniyette, adalette, enerjide, toplu ko-
nutta, çevre ve ormancılık noktasında 
tarihi hizmetler kazandırdık. Milli Eğitim 
Bakanlığımız İstanbul’a 24 bin derslik ka-
zandırdı, İstanbul genelinde 32 fakülte, 11 
enstitü ve 9 meslek yüksek okulu eğitime 
dahil oldu. 10 hastane, 6 hastane ek binası 
ve 50 sağlık ocağını tamamladık. 161 bin 
ailemize 142 bin ton kömür yardımı yap-
tık. Hem belediyemiz aracılığıyla, hem de 
sosyal yardımlaşma kuruluşlarımız aracı-

lığıyla İstanbul’da ihtiyaç sahiplerinin her 
an yanında olduk.

Bakın, milletimizin onurunu zedeleyecek, 
karalamaya dayalı  bir kampanya yürütü-
lüyor. Bu milletin dayanışma ruhuna, bu 
milletin yardımlaşma ruhuna zarar vere-
cek, düşüncesizce, pervasızca bir kampan-
ya yürütülüyor. Biz, “Komşusu açken tok 
yatanın” kınandığı bir anlayışın, bir mede-
niyetin mensuplarıyız. Biz yardımlaşma-
nın, dayanışmanın, paylaşmanın en ulvi 
değerler olarak görüldüğü bir kültürün, 
bir geleneğin mensuplarıyız. Bizim atala-
rımızın uğradığı her yerde hanlar vardır, 
kervansaraylar vardır. Bizim medeniyeti-
mizin uğradığı her yerde yolda kalmışların 
elinden tutulmuştur. Bizim atalarımızın 
varolduğu her yerde garipler gözetilmiş, 
fakir fukara kollanmıştır. Vakıf medeniyeti 
bizim, bizzat bu milletin dünyaya armağan 
ettiği bir dayanışma müessesesidir. Biz bu 
ruhla, bu anlayışla, bu kaygıyla her zaman 
fakir fukaranın, garip gurebanın yanında 
olduk. Hizmetlerimizi, yardımlarımızı 
bu heyecanla ihtiyaç sahiplerine dağıttık. 
İstanbul’da olsun, Türkiye genelinde ol-
sun, hiç kimse kendisini kimsesiz, çaresiz, 
yalnız hissetmesin dedik. Bunu, oy kaygı-
sıyla, oy toplamak amacıyla yaptığımızı 
zannedenler, iddia edenler işte bu ruhtan, 
bu heyecandan yoksun olanlardır. Bu ül-
kede on yıllar boyunca yoksulluğun çığ 
gibi büyümesinin sebebi bizzat bunlardır, 
şimdi bu yoksullukla mücadelemizi engel-
lemeye çalışanlar da bunlar.

Defalarca söyledim, burada bir kez daha 
tekrarlıyorum: Bu millet onurludur, bu 
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millet gururludur, bu millet, vakurdur, 
ağırbaşlıdır. Bu millet, bir çuval kömüre, 
bir kilo pirince oyunu satmayacak kadar 
şeref sahibidir, haysiyet sahibidir. Bu mil-
leti aşağılayarak, yoksullara ulaştırdığı-
mız yardımları her fırsatta çarpıtarak bu 
milletle alay etmeye hiç kimsenin hakkı 
olamaz. Bunlar Türkiye’ye o kadar yaban-
cılar ki, bu milletin bize olan teveccühünü 
kömürde, pirinçte, makarnada arıyorlar. 
Bu kadar sığ görüşlüler, bu kadar aklı 
selimden uzaklar. Türkiye’nin meseleleri-
ne, Türkiye’nin sorunlarına, Türkiye’nin 
ihtiyaçlarına, hedeflerine, amaçlarına bu 
kadar mesafeliler.

Şimdi kalkmışlar, bizim sosyal yardımları-
mızı taklit ediyorlar. Kıyasıya eleştirdikle-
ri, dillerine doladıkları yardımlarımızı git-
tikleri her yerde taklit ederek, bol keseden 
dağıtarak propaganda malzemesi yapıyor-
lar. Biraz samimiyet lütfen. Biraz tutarlılık 
lütfen. Yardım işi samimiyet işidir. Bir elin 
verdiğinden, diğeri haberdar olmayacak, 
yardımın anlamı budur. Oy toplamak için 
boş vaadlerle milletin karşısına çıktıkça 
milletim size gereken cevabı verecektir. 
On yıllar boyunca bu ülkenin siyasetinde 
söz sahibi oldular. Bir çok şehirde belediye 
başkanlıkları koltuğunda oturdular. 

Bizden önce İstanbul’u siz yönetiyordu-
nuz. Bizden önce Antalya’yı siz yönetiyor-
dunuz. Bizden önce Ankara’yı siz yöneti-
yordunuz. İşte bugün İzmir’de siz varsınız. 
Şimdi halkın karşısına hangi yüzle çıkı-
yorsunuz? Bu illeri ne hale getirdiğinizi, 
nasıl bir çözümsüzlük ve çaresizliğe terk 
ettiğinizi mi anlatacaksınız? Siz fakirlere, 

yoksullara, ihtiyaç sahiplerine yardım 
etmeyi bilirdiniz de, bu illerde zamanın-
da neredeydiniz, ne yapıyordunuz? Siz 
çamura, çukura, çöpe çare üretmeyi bilir-
diniz de, İstanbul’u, Ankara’yı, Antalya’yı, 
İzmir’i ve daha başka illeri, ilçeleri ne diye 
çamura, çöpe, çukura mahkum ettiniz? Siz 
önce bunun bir muhasebesini yapın, on-
dan sonra milletin karşısına çıkın. İnanı-
yorum ki milletim de, İstanbullu kardeşim 
de bunları muhatap almayacaktır. Onlar 
İstanbul’un yolunu buluncaya kadar zaten 
Üsküdar’da sabah olur. 

Şuraya da özellikle dikkatinizi çekiyorum. 
Malum medya kuruluşu Ana muhalefet 
Partisi’nin adayını pek bir sevdi. Nasıl 
kucakladıklarını, nasıl bağırlarına bas-
tıklarını, nasıl öve öve bitiremediklerini 
görüyorsunuz. “Kuzguna yavrusu şahin 
görünürmüş” Allah aşkına, bu muhabbe-
tin altında ne yatıyor? Bu sevgi selinin, 
bu coşku fırtınasının altında ne yatıyor? 
Birdenbire ne oldu da birbirlerini bu 
kadar sevmeye başladılar? Sanki talimat 
almışçasına, her köşe yazarı, her yorum-
cu, sanki başlarına taş düşmüş de, birden 
aydınlanmışçasına yere göğe sığdıramı-
yorlar. Bunun izahını, bunun ikna edici bir 
izahını milletçe bekliyoruz. Benim onlara 
söyleyeceğim tek bir söz var: Hayırlı işler…

CHP zihniyetinin iş tutma anlayışını, be-
lediyecilik anlayışını milletim gayet iyi 
biliyor. 1994 seçimlerinin son gecesinde 
de bu medya son dakikaya kadar sonuçla-
rı, kabullenememiş, içine sindirememişti. 
Biz medya ile iş tutarak iş başına gelmedik, 
biz milletimizin gönlünde taht kurarak 
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yönetime geldik. Bizim adaylarımız sipariş 
adaylar değil, bizim adaylarımız belli çev-
relerin, lobilerin etkisiyle gündeme gelen 
isimler değil, bizim adaylarımız milletimi-
zin terchinin, takdirinin bir tezahürüdür. 
İnanıyorum ki, İstanbullu kardeşlerim de, 
29 Mart’ta sanal adaylara, medyatik aday-
lara, besleme anketlerle gündeme sokul-
maya çalışılan adaylara ve onların arkasın-
daki çevrelere en güzel cevabı verecektir. 
AK Parti Türkiye’de belediyecilik çıtasını 
çok yükseğe koymuştur. Bu standardı, 
bu kaliteyi, bu hizmet aşkını kolay kolay 
kimse yakalayamaz, İstanbul’un da şansa 
atacak, riske atacak, kaybedecek tek bir 
saniyesi bile yoktur.

Değerli kardeşlerim, aziz İstanbullular…

Bugün ve haftasonu İstanbul’da yine çok 
önemli hizmetlerin açılışını gerçekleş-
tiriyoruz. Yarın Panorama 1453 Tarih 
Müzesi’ni, Topkapı Kültür Parkı’nı, Büyük-
şehir Belediyemiz’in burada yaptırdığı sos-
yal tesisleri açıyoruz. Fatih Yolcu Vapuru 
ile 2 adet yeni Araba Vapuru’nu yarın hiz-
mete alıyoruz. Pazar günü Gaziosmanpaşa 
ilçemizde tamamlanan yeni eserleri ve Bü-
yükşehir Belediyemiz’in altyapı yatırımla-
rını açıyoruz.

Bugün de burada, metromuzun iki yeni 
hattının açılışını gerçekleştiriyoruz. Tak-
sim-Şişhane Metro hattını bugün hizmete 
açıyoruz. Yine, 4’üncü Levent – Maslak 
Atatürk Oto Sanayi Sitesi Hattı’nı da bu-
gün İstanbul’un hizmetine sunuyoruz. Bu 
hatlarla birlikte, dikkat ediniz, Şişhane 
Taksim arası 2,5 dakika, Şişhane Maslak 

arası 21 dakikada alınabilecek. 1994 önce-
sinde, Şişhane’den Maslak’a 21 dakikada 
gidilebilecek denildiğinde hayal gibi, hem 
de ulaşılması güç hayal gibi gelirdi. Bugün 
İstanbul işte bunu başardı. Hem Atatürk 
Sanayi Sitesi’nde çalışan kardeşlerim, hem 
de İstanbul Teknik Üniversitesi’nde oku-
yan öğrenci kardeşlerim, üniversite çalı-
şanları, artık çok daha güvenli ve konforlu 
şekilde okullarına, işyerlerine ulaşacaklar. 
Temmuz 2009’dan itibaren de inşallah bu 
hat üzerinden aktarmasız seferler başlaya-
cak.

İnşa ettiğimiz istasyonlara da çağdaş bir 
kimlik, sanatsal bir içerik kazandırdık. 
Tıpkı Moskova metrosu, tıpkı Paris, Lond-
ra metrosu gibi artık İstanbul da metrosuy-
la dünya kentleri arasındaki farklı yerini 
alacak.

Bakın bugün, 7,15 kilometrelik iki hat-
tımızı açıyoruz. İstanbul’da raylı sistem 
uzunluğu böylece 145 kilometreye ulaştı. 
Bu yıl içinde inşallah 33 kilometrelik hattı 
da tamamlayacağız ve toplam hat uzun-
luğumuz 178 kilometreye çıkacak. 13,5 
kilometre uzunluğundaki Marmaray’ın da 
tamamlanmasıyla İstanbul’un raylı sistem 
hat uzunluğu 191,5 kilometre olacak.

2004’te raylı sistemle taşınan yolcu sayısı 
günde 532 bin kişi idi, bugün bu sayıyı 
günde 1 milyon 9 bin kişiye çıkardık. 
Tamamlanan ve devam edenlerle birlikte 
raylı sistem için tam 3 milyar 766 milyon 
dolarlık yatırımı gerçekleştirdik, gerçek-
leştiriyoruz. Topkapı-Edirnekapı hattını, 
Otogar-Bağcılar hattını ve Bağcılar - Olim-
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piyat Köyü hattını bu yıl sonuna kadar 
bitiriyoruz. Şişhane – Yenikapı ve Ayazağa 
– Atatürk Oto Sanayi Sitesi – Hacıosman 
2010’da bitecek. Kadıköy – Kartal hattımı-
zı 2012 itibariyle tamamlıyoruz. Projesi 
biten, projesi devam eden hatlarımız var.

İ s t a n b u l  i ç i n ,  Cu m h u r i y e t i m i z ’ i n 
Kuruluşu’nun 100’üncü yıldönümünde, 
yani 2023’te çok iddialı bir hedefimiz 
var: İstanbul’un hangi semtinde, hangi 
mahallesinde olursa olsun, her bir İstan-
bullu kardeşim, azami 10 dakika içinde 
bir metro istasyonuna, bir raylı sistem is-
tasyonuna ulaşabilecek. 1994 öncesi hayal 
görünenler bugün nasıl gerçek olduysa, 
inşallah 2023’te de bu hedeflerimiz gerçek 
olacak. Ben, bu yatırımlarımızın, bu hat-
larımızın İstanbulumuz’a hayırlı olmasını 
diliyorum. Tüm Türkiye’de olduğu gibi, 
İstanbul’da da yatırıma devam, üretime 
devam, hizmete devam diyor, sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor, hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Sevgili İstanbullular, değerli kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Sözlerime başlarken, bu anlamlı top-
lu açılış töreninde sizlerle birlikte olmak-
tan büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. 

Bugün hem İstanbul için, hem de Gazios-
manpaşa ilçemiz için çok önemli yatırım-
ların açılışını yapmak üzere bir aradayız. 
Bütün açılışlarımız artık bir açılış şenli-
ğine, bir açılış bayramına dönüşüyor, tek 
tek açılışlar yerine toplu açılış törenleri 

düzenliyoruz. Biliyorsunuz, eskiden siya-
setçiler, başbakanlar seçim dönemlerinde 
gelir, elinde kazmayla, kürekle kameralara 
görünür, göstermelik temel atma törenleri 
düzenlerdi. Ama ne hikmetse aradan on 
yıllar geçmesine rağmen o temeller bir tür-
lü yükselmez, ilerlemezdi. Türkiye onlar 
yüzünden adeta temel mezarlığına, beton 
mezarlığına dönüşmüştü. Karadeniz Sahil 
Yolu’nda biz bunu yaşadık. Bolu Tüneli’nde 
biz bunu yaşadık. Mavi Akım’da biz bunu 
yaşadık. İstanbul Metrosu’nda biz bunu ya-
şadık. Şehirlerimizdeki yolların yapımın-

Büyükşehir Belediyesi ve 
Gaziosmanpaşa Belediyesi Toplu 

Açılış Töreni

İstanbul | 01 Şubat 2009
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da, hizmet binalarının yapımında, birçok 
eğitim kuruluşunun, sağlık kuruluşunun, 
adalet tesisinin yapımında, muhtarlık bi-
nalarından tutun da devasa yatırımların 
inşasına varıncaya kadar pek çok yatırım-
da biz bunları yaşadık. 

Tembellik, ilgisizlik, iş bilmezlik yüzünden 
yarım bırakılmış birçok eseri tamamlamak 
bizim iktidarımıza, bizim belediyelerimize 
düştü. Onun için biz, yeni bir hizmet anla-
yışıyla halkımızın karşısında olduk. Farklı 
bir metot, farklı bir yöntem, farklı bir yol 
izledik. Temellerle değil, açılışlarla mille-
timizin karşısına çıktık. Söz verdik, tarih 
belirledik, o sözümüzün takipçisi olduk, 
söz verdiğimiz tarihte de o hizmetin, o ya-
tırımın açılışını halkımızla birlikte gerçek-
leştirdik. İşte bugün bu anlayışımızın bir 
gereği olarak, hem Gaziosmanpaşa’da hem 
de İstanbul genelinde toplam 67 yatırımın 
açılışını gerçekleştiriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım…

Biliyorsunuz, İstanbul 12.5 milyonluk 
nüfusa sahip çok büyük bir metropol, çok 
büyük bir dünya kenti. Böylesine büyük 
bir nüfusa sahip İstanbul’da bir günde or-
talama 2 milyon metreküp su tüketiliyor. 
Bakınız, birçok Avrupa ülkeleriyle filan 
kıyas kabul etmeyecek bir tüketim oranı 
bu…

Biliyorsunuz 3 milyonluk, 5 milyonluk nü-
fusa sahip ülkeler var. Haliyle bu miktar-
daki atık suların çevreye zarar vermeden 
arıtılması, uzaklaştırılması, bunu sağlaya-
cak yatırımların yapılması hayati önem 

taşıyor. İşte bugün hizmete açtığımız 67 
hizmetten, tesisten biri böylesine hayati 
öneme sahip bir altyapı yatırımı. Paşaköy 
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2. Üni-
tesi ile günlük 100 bin metreküp olan arıt-
ma kapasitesi yüzde 100 artarak 200 bin 
metreküpe çıkıyor. Yani İstanbul’da tüke-
tilen atık su miktarının onda 1’ini yalnızca 
bu arıtma tesisimiz aracılığıyla arıtabiliyo-
ruz. Yine bu tesis ile 400 bin kişilik bir nü-
fusun çevreye bıraktığı atıksu ile kirliliğe 
sebep olan karbon, azot ve fosforu bertaraf 
ediyoruz. Geri kazanılan atıklardan elde 
edilen biogazdan üretilecek enerji ile de 
birçok tesisin aydınlanma ve ısınma ihti-
yacını karşılıyoruz. Paşabahçe Atıksu Arıt-
ma Tesisi ve Deniz Deşarjı Ünitesi, 570 bin 
metreküp kapasitesiyle 2 milyon 280 bin 
kişiye hizmet verecek. Anadolu Yakası’nın 
son çevre hamlesi olan bu tesisle, Anadolu 
Yakası sahillerinden Marmara Denizi ve 
İstanbul Boğazı’na atıksu girişi artık tama-
men son buluyor. 

Bu vesileyle hemen şunu da ilave etmek is-
tiyorum: Bildiğiniz gibi, Melen Projesi’yle 
İstanbul’a Melen Deresi’nden yeni su kay-
nağı sağladık. Tabii, sadece yeni su kayna-
ğı temin etmek yetmiyor, bunu korumak 
da gerekiyor. Melen’in kirlenmesini ön-
lemek amacıyla yaptığımız Düzce Atıksu 
Arıtma Tesisi sayesinde 12 bin metreküp 
olan mevcut atıksu arıtma kapasitesini de 
tam dört kat artırarak 50 bin metreküpe 
çıkardık. 

Yani bu tesisle günde 200 binlik nüfu-
sun kullandığı atıksuyu arıtabiliyoruz. 
Bunun yanında Maltepe’den Bağcılar’a, 
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Bakırköy’den Beşiktaş’a, Beyoğlu’na, 
Fatih’e, Küçükçekmece’ye, Bahçelievler’e, 
ta Çatalca’ya, Silivri’ye varıncaya kadar 
29 ilçede inşa ettiğimiz ve bugün açılışını 
yaptığımız 556 bin 777 metre atıksu şebe-
kesi ve kolektörü, 16 bin 964 metre tünel, 
2 bin 100 metre dere ıslahı ile İstanbul’un 
altyapısını tam anlamıyla güçlendiriyoruz. 
İstanbul’a, uzun yıllar hizmet sunacak bir 
altyapı kavuşturuyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

Bakınız, bütün bu altyapı yatırımları bizim 
İstanbul sevdamızın, Türkiye aşkımızın, 
milletimize duyduğumuz bağlılığın bir 
gereği. Bunları oy almak, oy toplamak 
gayesiyle yapmıyoruz. Zira altyapı yatırım-
larıyla, toprağın altında kalan, göze görün-
meyen faaliyetlerle oy toplayamazsınız. 
Bunlar makyaj yatırımları değil, yapısal, 
kalıcı, temel yatırımlardır. İşçilerimiz şeh-
rin altında harıl harıl çalışırken, açtıkları 
tünellerde arı gibi hizmet üretirken, emek 
harcarken, işi tamamlar, bitirir, hizmete 
hazır hale getirirken, o şehirde yaşayan 
insanımız günlük hayatını sürdürmeye de-
vam eder. Bu vesileyle, burada, İstanbul’a 
hizmeti geçen o işçilerimizin her birini 
ayrı ayrı kutluyor, tebrik ediyor, onlara hiz-
metlerinden, emeklerinden ötürü teşek-
kür ediyorum. Çünkü onlar çalışırken siz; 
ne oldu, ne bitti, iş ne zaman başladı, ne 
zaman sona erdi çoğu zaman bilemezsiniz. 

İşte bu altyapı hizmetleri görünür olma-
dığı için bizden önceki merkezi yönetim-
ler, yerel yönetimler bu hizmetleri hep 
aksattılar. Popülizme yöneldiler, seçim 

yatırımı yaptılar, oy kaygısıyla, seçim 
kaygısıyla şehirlerimizin, ilçelerimizin, 
insanlarımızın onlarca yılını heba ettiler, 
geleceğini çaldılar. Altyapıya aktaracakları 
kaynakları, kendi siyasetlerinin kaynağına 
dönüştürdüler. Çok şükür, bizim belediye-
cilik anlayışımızla bu zihniyet de yıkıldı. 
Milletin kaynaklarını yeniden millete 
kazandırdık. İstanbul’un kaynaklarını ye-
niden İstanbul’a kazandırdık. Türkiye’nin 
kaynaklarını, imkanlarını yeniden insanı-
mızın menfaatlerine yönelttik. 

Değerli kardeşlerim…

Bakın işte, İstanbul’un kaynaklarını 
İstanbul’a, Gaziosmanpaşa’nın kaynakla-
rını Gaziosmanpaşa’ya harcayınca İstan-
bullumuz, Gaziosmanpaşalımız bugün 
ne kazandı? Gerek İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak, gerekse Gaziosmanpaşa 
Belediyesi olarak Gaziosmanpaşa’da sa-
dece bugün açılışını yaptığımız tesislerin, 
hizmetlerin toplam yatırım miktarı 531.8 
milyon TL. Bu hizmetlerin içinde, Büyük-
şehir Belediyesi yatırımları olarak, 98 
bin 194 metre atıksu hattı döşeme işi, 11 
bin 386 metre içmesuyu hattı döşeme işi, 
Beşyüz Evler İSMEK Kurs Merkezi, Gazios-
manpaşa Özürlüler Merkezi, İSMEK Kurs 
Merkezi gibi hizmetler yer alıyor. 

Yine bundan önce, Büyükşehir Belediye-
miz eliyle Gaziosmanpaşa’ya kazandırdık-
larımızı sizler biliyorsunuz. Ben onlarca 
hizmetten sadece birkaçını hatırlatmak 
istiyorum. Edirnekapı-Sultançiftliği Tram-
vay (12.5 kilometre) Hattı’nı yaptık. D–100 
Karayolu Edirnekapı Tüneli ve Bağlantı 
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Yolları ile Poligon Caddesi Katlı Kavşak’ını 
bitirdik. Gaziosmanpaşa, Mevlana Cadde-
si-Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Kesişimi yol 
ve kavşağını yaptık. Toplam 18 bin 338 
metre doğalgaz hattı döşedik, doğalgaz 
kullanımını yüzde 100’e ulaştırdık. 10 
yeni itfaiye aracı aldık. Boğazköy Atıksu 
Tüneli’ni yaptık. Karlıtepe ve Küçükköy İS-
MEK’lerinde 7 bin 365 kursiyerimize eği-
tim verdik. Küçükköy İmam Hatip Lisesi, 
Hüseyin Ersu İlköğretim Okulu, Fahrettin 
Özüdoğru Ticaret Meslek Lisesi’nin bah-
çesine kapalı spor salonu yaptık. 82 bin 
679 evde, vatandaşlarımıza ücretsiz sağlık 
hizmeti verdik. 2 yeni Kadın ve Aile Sağlığı 
Koruma Merkezi açtık. Bu merkezlerimiz-
de farklı branşlarda 21 bin 205 kadına 118 
bin 855 sağlık taraması hizmeti verdik. 
Gaziosmanpaşa Özürlüler Merkezi’ni açtık 
ve bu merkezde 7 bin 124 özürlüye, özür-
lü yakınına hizmet verdik. Park ve bahçe 
yapımı, yol yapımı, kaldırım düzenlemesi, 
ışıklandırma hizmetleri gibi şehrin gö-
rüntüsünü, çehresini daha güzelleştiren 
hizmetleri saymıyorum… Tabii, bunlar 
yalnızca Büyükşehir Belediyemiz eliyle 
Gaziosmanpaşa’ya kazandırdıklarımız…

Bir de bugün Gaziosmanpaşa Beledi-
yemiz aracılığıyla açılışını yaptığımız, 
Gaziosmanpaşa’ya kazandırdığımız 42 
ayrı tesisi, hizmeti kapsayan bir açılış 
paketimiz var. Bu açılışlar, bu hizmetler 
içinde de; çok amaçlı kullanılabilecek Bar-
baros Hayrettin Paşa Kültür Merkezi başta 
olmak üzere, birçok kültür merkezimiz, 
gençlik merkezimiz, hanımlar dayanışma 
merkezimiz var. Küçükköy Belediye Hiz-
met Binamız var. Gaziosmanpaşa Kütüp-

hanemiz, Sokak Çocukları İlk Adım İstas-
yonumuz var. 71 adet yeni park alanı ve 
25 adet yeniden düzenlediğimiz parklar, 
yeni açtığımız, yeniden düzenlediğimiz 
caddeler var. Aşık Veysel Parkı, Çanakkale 
Şehitleri Parkı, Fetih Parkı, Mevlana Parkı, 
Pir Sultan Abdal Parkı gibi 10 adet temalı 
parkımız var. Esnafımız için inşa ettiğimiz 
3 adet sabit pazar yapımı var. Kazım Kara-
bekir Mahallesi Futbol Sahası başta olmak 
üzere, birçok spor tesisimiz var. Küçükköy 
Semt Polikliniği, Barbaros Hayrettin Paşa 
Semt Polikliniği, Mevlana Sağlık Ocağı, 
Nevbahar Doyuran Sağlık Merkezi gibi 
Gaziosmanpaşa’nın sağlık altyapısını daha 
da güçlendiren sağlık kuruluşlarımız var. 
Bunun yanında okullarımıza kazandır-
dığımız spor merkezleri, bilgi evleri var. 
Otoparklar, duraklar var. Listeyi uzatıp, 
vaktinizi almak istemiyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Bizim işimiz hizmet üretmek, bizim işimiz 
eser üretmek, bizim işimiz taş üstüne taş 
koymak, Türkiye’yi bütün şehirleriyle 
birlikte kalkındırmak, geliştirmek. Biz bu 
uzun ince millete hizmet yoluna buradan, 
İstanbul’dan başladık. Bir gün olsun, bir 
an olsun İstanbul’a sırtımızı dönmedik. 
Yüreklerimizdeki İstanbul heyecanı, kal-
bimizdeki İstanbul coşkusu hiç dinmedi. 
Kalbimiz İstanbul için çarpıyor. Yüreğimiz 
İstanbul sevdasıyla dolu. Gönlümüz İstan-
bullu kardeşlerimizin gönlüyle birlikte…

Bir uçtan bir uca İstanbul’un her semtinde, 
her mahallesinde, her sokağında yaşayan 
12 milyonu aşkın insanımızın özlemleri 
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bizim de özlemimizdir. İşte burada, bu 
meydanda toplanan binlerce, on binlerce 
insanımız, biliyorum ki bizimle aynı haya-
li, aynı gelecek rüyasını paylaşıyor. Türki-
ye kalkındıkça, Türkiye eğitimde, sağlıkta, 
adalette, emniyette mesafe aldıkça, Tür-
kiye istikrar ve güven içinde ilerledikçe 
insanımız da bundan büyük bir heyecan 
duyuyor. 

Biz de bir bütün olarak 780 bin kilomet-
rekarelik Türkiye’nin bir uçtan bir uca 
huzurla, adaletle, istikrarla, güvenle yaşa-
masını temin etmek için çaba harcıyoruz. 
Bütün şehirlerimizin daha bayındır hale 
gelmesi, daha gelişmiş imkanlara kavuş-
ması için gayret gösteriyoruz. O şehirlerde 
yaşayan insanlarımıza yeni iş imkanları, 
yeni istihdam alanları sunmak için çalışı-
yoruz. Ailesinin mutluluğunu, evinin hu-
zurunu temin etmek istiyoruz. 72 milyon 
insanımızın mutluluğunu temin etmek 
için gece demeden, gündüz demeden 
çalışıyoruz. Bunun için her zaman söylü-
yorum: Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz 
gündüz gece… Evet, yolumuz uzun fakat 
zamanımız az. Tembellik yapmaya, reha-
vete kapılmaya, yan gelip yatmaya hak-
kımız yok. Şimdi bıkmadan, durmadan, 
usanmadan, yorulmadan çalışma zamanı. 
Şimdi coşkun ırmaklar gibi bulanmadan, 
donmadan, durmadan akma zamanı…

Değerli kardeşlerim…

Bakın, işte bugün Türkiye’nin en gelişmiş 
şehrinde, İstanbul’dayız. İstanbul’un en 
gelişmiş, en kalabalık ilçelerinden birinde, 
Gaziosmanpaşa’dayız. Ama buna rağmen 

İstanbul’un dört bir yanında altyapı-üstya-
pı sorunlarıyla mücadele ediyoruz. Neden? 
Çünkü İstanbul, İstanbul’un ilçeleri, semt-
leri, caddeleri, sokakları onlarca yıl ihmale 
uğramış, bu medeniyetler beşiği şehir, ken-
di kaderine terk edilmiş. Bir zamanlar bir 
cihan imparatorluğuna başkentlik eden bu 
şehir, kayıtsızlık, sorumsuzluk, ilgisizlik 
yüzünden, vefasız, kifayetsiz, beceriksiz 
yöneticiler yüzünden ne hale geldi, sizler 
biliyorsunuz. Hani, bugün arkeolojik kazı 
yapınca, toprağın altından harabe şehirler 
çıkıyor ya, İstanbul adeta o hale gelmiş, 
getirilmişti. 

Milletimiz 27 Mart 1994 yılında bizi 
İstanbul’da göreve getirdiğinde, teslim 
aldığımız İstanbul adeta savaştan çıkmış 
gibiydi. Belediyelerde her gün bir rüşvet 
skandalı, yolsuzluk skandalı patlak veri-
yordu, vatandaşlarımız belediyelerde rüş-
vetsiz iş yaptıramıyordu. İstanbul’da im-
tiyaz vardı, ayrımcılık vardı. Belediye’nin 
işlettiği o deniz kenarındaki, o yemyeşil 
koruluklar içindeki köşkler, kasırlar sade-
ce imtiyazlılara, bazı ayrıcalıklı zümrelere 
hizmet sunuyordu. Varoşlara, yoksullara, 
muhtaçlara en temel belediyecilik hizmet-
leri bile götürülmüyordu. Belli semtlere 
özel ilgili, yoğun yatırımlar, belli semtlere 
özel bir ilgisizlik. 

Biz geldik, ayrımcılığı kabul etmiyoruz, 
İstanbul’un her köşesini kalkındıracak, 
geliştirecek, hizmetlerle buluşturacağız 
dedik. İlçeler arasında ayrım gözetmedik, 
mahalleler arasında farklılık yapmadık. 
Siz o İstanbul manzaralarını çok iyi ha-
tırlarsınız. Yedi tepeli İstanbul’un onların 
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elinde nasıl 77 tepeli İstanbul’a döndüğünü 
çok iyi hatırlarsınız. Neden? Çünkü o tepeler 
misalince, o tepeler yüksekliğince çöp yığın-
ları sarmıştı etrafımızı. O çöp yığınlarının 
altında biriken metan gazı patlayacak diye 
İstanbullu vatandaşlarım endişe içindeydi, 
korku içindeydi. İstanbul’un havası teneffüs 
edilemez derecede kirliydi. Ana muhalefet 
lideri, Meclis’te “beni o havalar mahvetti” di-
yordu ya, işte o kirli havalar mahvetti İstan-
bullu kardeşimi. Sokaklar çamur içindeydi. 
Haliç çamur içindeydi, burada neredeyse bir 
tek balık bile yaşamıyordu. 

Biz geldik Haliç’i temizledik, İstanbul’u 
tertemiz, masmavi, yemyeşil bir Haliç’e 
kavuşturduk. Şimdi bakın Haliç balık bol-
luğu içinde, türlü türlü, çeşit çeşit balık ya-
şıyor. Caddelerin çöplük içinde, sokakların 
çamur içinde olduğu yetmiyormuş gibi, 
musluklardan da çamur akıyordu. Barajlar 
kurumuştu, her yanı çeşmelerle, sebillerle, 
sarnıçlarla donatılmış su medeniyeti İs-
tanbul, onların yönetiminde susuzluktan 
kuruma noktasına gelmişti. Bir yanda 
İstanbul susuzluktan kavruluyor, diğer 
yanda İstanbul’un bazı semtleri su bas-
kınlarından boğuluyordu. İSKİ ise yatırım 
yapmak yerine Cumhuriyet tarihinin en 
büyük yolsuzluklarından birinin yapılma-
sına sahne oluyordu. İstanbul’un sokakları 
her yağmurda nasıl sellere teslim oluyor-
du? Milletimizi zor durumlarda bırakan, 
evsiz bırakan bu hazin manzaralara doğal 
afet deyip geçiyorlardı. Asıl afet onlardı, 
asıl felaket onlardı. 

Ne zamanki o yönetim gitti, İstanbul afet-
ten, felaketten, çamurdan, çukurdan, çöp-

ten kurtuldu. İstanbul rüşvetten, İstanbul 
yolsuzluktan, İstanbul hortumculuktan 
kurtuldu. Çünkü millete hizmeti, yatırımı, 
üretimi esas alan bir anlayış iktidara geldi. 
İnsanı, insana hizmeti amaç edinen bir 
anlayış belediyeye geldi. Şehirciliği, bele-
diyeciliği bilen bir anlayış yönetime geldi. 

Bakınız; belediye başkan adaylarından 
biri, şimdi fellik fellik çukur arıyor, çamur 
arıyor… Karalamak için, iftira atmak için, 
çamur atmak için dolanırsan, yolunu şaşı-
rır, çamurun içine düşersin tabii… Ardın-
da bir medya ordusuyla, ardında bir köşe 
yazarları ordusu desteğiyle bir yere vara-
mazsın. Önemli olan halkın desteğini arka-
na almaktır, önemli olan milletin gönlünü 
kazanmaktır. Bizim adaylarımızın arkasın-
da halkın desteği var. Bizim adaylarımızın 
arkasında milletin duaları var. Bizim ardı-
mızda köklü bir hizmet geleneği, köklü bir 
hizmet birikimi var. Belediyecilik bizim 
işimiz, bizim belediye başkanlarımız işin 
stajyeri değil, ustası, uzmanı… İstanbul’un 
geleceğini riske atacak, deneme tahtasına 
dönecek, işi şansa bırakacak, kaybedecek 
bir zamanı yoktur. 

Değerli kardeşlerim…

Biliyorum ki, siz her şeyin çetelesini tutu-
yor, karar günü geldiğinde bütün bunların 
hesabını onlardan soruyorsunuz. Kim ne 
yapıyor, kim ne yapmıyor, kim ne yaptır-
mıyor, bunların hepsini bir kenara not 
ediyorsunuz. Sandık önünüze konduğun-
da onlara her zaman en güzel cevabı sizler 
veriyorsunuz. 
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Bakınız, bizim ortaya koyduğumuz beledi-
yecilik anlayışıyla İstanbul yeniden kendi 
kimliğine, dünya kenti kimliğine kavuştu. 
İstanbul’da ayrımcılık bitti, imtiyaz bitti. 
Adalet geldi, adaletle hizmet dönemi baş-
ladı. Çöp yığınlarını ortadan kaldırdık. 
Şehrin bütün meydanlarını her gece suyla, 
sabunla yıkadık, o geçmiş dönemlerin kiri-
ni, çamurunu İstanbul’dan temizledik. Ça-
murla, çukurla dolu İstanbul’u şehircilik 
bakımından Avrupa’nın en iyi şehirleriyle, 
başkentleriyle yarışır hale getirdik. 

Dünyanın en prestijli şehircilik organizas-
yonu olan HABITAT II, 1996’da, benim be-
lediye başkanlığım döneminde İstanbul’da 
düzenlendi. Bu organizasyona katılan 
şehircilik uzmanları, çevre uzmanları 
İstanbul’a büyük övgüler yağdırdı. Şimdi o 
günden bugüne İstanbul daha da büyüdü, 
daha da gelişti. Sağ olsun Kadir Topbaş, 
hizmet bayrağını devraldı ve İstanbul’a 
yatırımları kaldığı yerden devam ettirdi. 
Aynı anlayışla, aynı sevdayla, aynı ruhla 
hizmetleri devam ettirdi. Bir zamanlar su-
suzluğun, altyapı ve üstyapı sorunlarının, 
trafik çilesinin pençesinde kıvranan İstan-
bul bugün ne hale geldi. Geride bıraktığı-
mız 5 yıl içinde yapılanları alt alta koyup 
sıralasak saatlerce anlatmamız gerekir. 
Ama biliyorum ki o kadar vaktimiz yok. 
Ülkemiz, milletimiz, şehirlerimiz bizden 
laf değil, iş bekliyor. Onun için ben sadece 
birkaç yatırımdan bahsedeceğim izninizle. 

Bakınız; su sorununu, uzun vadeli olarak, 
köklü bir çözüme kavuşturduk. İSKİ’yle 5 
yılda 4.5 milyar TL yatırım yaptık. İçme 
suyu şebekesinin yüzde 99’u düktilfont 

borularla yenilendi. Gelişmiş ülkelerde 
bile bu oran yüzde 15’tir. AK Partili Bü-
yükşehir Belediyemizin Melen Projesi’yle, 
İstanbul’un 2040 yılına kadar su sorunu 
bütünüyle çözüldü. Trafik sorunu çözüle-
mez deniyordu, trafik çilesi İstanbul’un, İs-
tanbullunun makûs talihidir deniliyordu, 
biz bunun da üstesinden gelinebileceğini 
gösterdik. Kara ulaşımını, deniz ulaşımı-
nı, raylı taşımacılığı birbiriyle entegre, 
birbiriyle uyumlu hale getirdik ve trafik 
sorununda büyük bir rahatlama sağladık. 
2004 – 2008 döneminde sadece ulaşıma 
11.4 milyar TL yatırım yaptık. Bu kapsam-
da, 169 adet katlı kavşak ve yol yaptık, 20 
tanesi de halen devam ediyor. 

İstanbul’un her yanına raylı sistem taşıma-
cılığını yerleştirdik, yerleştiriyoruz. Dün 
açılışını gerçekleştirdiğimiz Şişhane Tak-
sim – Maslak Atatürk Otosanayi Sitesi met-
rosuyla birlikte, İstanbul’da raylı sistem 
uzunluğu şu anda 145 kilometreye ulaştı. 
Bu yıl içinde inşallah 33 kilometrelik hattı 
da tamamlayacağız ve toplam hat uzun-
luğumuz 178 kilometreye çıkacak. 13.5 
kilometre uzunluğundaki MARMARAY’ın 
da tamamlanmasıyla İstanbul’un raylı sis-
tem hat uzunluğu 191.5 kilometre olacak. 
İstanbul, bugün itibariyle raylı sistem ta-
şımacılığında dünyanın önde gelen metro 
sistemleriyle kıyaslanmaya, Paris metro-
suyla, Londra metrosuyla, New York met-
rosuyla birlikte anılmaya başladı. 2004’te 
raylı sistemle taşınan yolcu sayısı günde 
532 bin kişi idi, bugün bu sayıyı günde 
1 milyon 9 bin kişiye çıkardık. Şu anda 
projesi biten, projesi devam eden hatları-
mız var. İstanbul için, Cumhuriyetimizin 
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Kuruluşu’nun 100’üncü yıldönümünde, 
yani 2023’te çok iddialı bir hedefimiz var: 
İstanbul’un hangi semtinde, hangi mahal-
lesinde olursa olsun, her bir İstanbullu 
kardeşim, azami 10 dakika içinde bir met-
ro istasyonuna, bir raylı sistem istasyonu-
na ulaşabilecek. 

Değerli kardeşlerim…

Bakınız biz iktidara geldiğimizde, yalnızca 
9 vilayetimizde doğalgaz kullanılıyordu, 
bugün 63 ilimiz doğalgaz imkanından 
faydalanıyor. İstanbul’da da her geçen gün 
daha fazla vatandaşımız doğalgazdan is-
tifade etme imkanına kavuşuyor. Şu anda 
İstanbul’da 4 milyon aboneye doğalgaz 
sunuyoruz. 1989–1994 arasında yapılan 
ölçümlerde havadaki kükürt dioksit oran-
ları metreküpte 200 mikrogram seviyesin-
de idi; şimdi ise 7 mikrogram. İstanbul’da 
17 milyon metrekare yeşil alan ürettik. 
İstanbul’da tarihimizi yeniden canlandır-
dık, daha dün, Topkapı’da bu kapsamda 
bir açılış gerçekleştirdik. 1453 ruhunu, 
Fatih’in ruhunu, Ulubatlı Hasan’ın ruhunu 
yad ettik. 

Topkapı’ya İstanbul’un yeni simgesi ola-
cak bir park alanıyla birlikte, dünyada bir 
ilk olma özelliği taşıyan tam panoramik 
bir müze kazandırdık. Bunun yanında 
23 tarihi eserimizin yenileme çalışması 
da devam ediyor. 17’si bitmiş 2’si devam 
eden 19 kentsel tasarım projesini hayata 
geçirdik. 5 yılda sadece KİPTAŞ eliyle 29 
bin 508 konut ürettik. Sadece bu konut-
larla bile İstanbul’da yeni merkezler, yeni, 
büyük ve yaşam kalitesi yüksek alanlar 

oluşturduk. 50 bin üniversite öğrencimize 
eğitim yardımı olarak toplam 36.7 milyon 
TL burs sağladık. 

Biliyorsunuz sosyal demokrat geçinen ana 
muhalefet buna da itiraz etti, her durumda 
olduğu gibi Anayasa Mahkemesi’ne koştu, 
belediyelerin burs verme uygulamasını 
iptal ettirdi. Belediye olarak 505 bin kişiye 
sağlık hizmeti verdik. 20 ilçede 70 okula 
spor salonu kazandırdık. Hafta içi öğren-
cilerimiz, hafta sonları ise bütün vatandaş-
larımız bu salonlardan istifade edebiliyor, 
spor yapma imkanına sahip oluyor. 

İnşallah önümüzdeki dönemde İstanbul’a 
çok daha büyük yatırımlar, çok daha bü-
yük hizmetler kazandırmanın gayreti için-
de olacağız. Tarihiyle, kültürüyle barışık 
bir İstanbul olacak. Turizmde, ihracatta, 
üretimde Avrupa’nın lider ülkesi bir İstan-
bul için Durmak Yok, Yola Devam! Durmak 
yok, hizmete devam! Ben bu düşüncelerle 
bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz tesis-
lerin, hizmetlerin bir kez daha İstanbul’a, 
İstanbullu hemşerilerime hayırlı olmasını 
diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum. 
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Sevgili İstanbullular, değerli katılımcılar… 
İstanbul’a, bu aziz şehre yeni bir eser daha 
kazandırmanın mutluluğu içinde, sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Bugün, Hünkar Kasrı’nın restorasyonuy-
la tarihsel bir sorumluluğumuzu yerine 
getirirken, aynı zamanda İstanbul’a, ülke-
mize ve dünya tarih mirasına da önemli 
bir katkı sağlıyoruz. Ne yazık ki Hünkar 
Kasrı, uzun süre adeta kaderine terk edil-
miş, bakımsız kaldığı için çatısından taşı-
yıcı elemanlarına kadar hasarlar oluşarak 

tarihsel özelliğini kaybetme durumuna 
gelmişti. İstanbul Ticaret Odası’nın değerli 
katkılarıyla toplam 8.6 milyon TL’lik bir 
kaynakla bu eser restore edildi ve adeta 
küllerinden doğarak tarihsel kimliğini ye-
niden kazandı. 

Biliyorsunuz, terk edilmiş durumdaki 
bu tarihi eserin birçok önemli parçası da 
çalınmıştı. Aralık 2002 ve Ocak 2003 ta-
rihleri arasında çalınan çini panolarının, 
sıkı takibimiz sonucu Londra’da bir müza-
yedede satışa konu edildiğini tespit ettik. 

Yeni Camii Hünkar Kasrı 
Restorasyonu

İstanbul | 09 Şubat 2009
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Hemen Londra Büyükelçiliğimizi devreye 
sokarak bu çini panoları 14 Nisan 2007 
tarihinde İngiliz makamlarından teslim 
alarak Türkiye’ye getirdik. Ayrıca kasrın 
diğer birçok bölümünü de İstanbul’da ter-
kedilmiş halde bulduk. Toplanan tüm bu 
çinileri, bu parçaları, aslına uygun bir şe-
kilde yerlerine koymak için de çalışmalar 
devam ediyor. 

Tarihine, tarihi ve kültürel mirasına sahip 
çıkmayan bir milletin geleceğini tasarla-
ması asla mümkün değildir. Bu topraklar-
da bulunan her tarihi eser, niteliği, niceliği 
her ne olursa olsun, bize miras bırakılmış-
tır ve bu mirası gözümüz gibi muhafaza 
etmek sorumluluğunu hep birlikte taşıyo-
ruz. Tarihi eserler arasında bir ayrıma git-
mek, bu şu imparatorluktan kalmadır, bu 
şu devletten, şu topluluktan kalmadır di-
yerek ayrımcılık yapmak, açıkça söylüyo-
rum; reddi mirastır, tarihe ve geçmişimize 
büyük haksızlıktır. Topkapı Sarayı nasıl bu 
topraklara aitse, Süleymaniye, Ayasofya, 
Yeni Cami, Bağdat Köşkü, Hünkar Kasrı 
nasıl bu topraklara aitse, aynı şekilde Efes, 
Meryem Ana, Nemrut, Zeugma da bu top-
raklara ve bize aittir. 

Esasen, bu topraklar üzerinde bin yıllardır 
oluşmuş bu tarihi mirası bugünlere kadar 
taşıyarak, bugün de imkanlar çerçevesinde 
restore edip dünya kültürünün hizmetine 
sunarak önemli bir mesaj da veriyoruz. 
Bu topraklar üzerinde bin yıllar boyunca 
çok farklı kültürler, çok farklı inançlar, 
mezhepler, topluluklar bir ve beraber ola-
rak yaşamış, her biri bu topraklara önemli 
eserler bırakmışlardır. Bir devlet yıkılıp 

bir başkası kurulduğunda, geçmişin eser-
leri tahrip edilmemiş, tam tersine büyük 
bir hassasiyetle korunarak geleceğe taşın-
mıştır. Bugünün nesillerine düşen de, geç-
mişten, atalarımızdan devraldığımız bu 
mirası, bu eserleri, aynı şekilde koruyarak, 
güçlendirerek gelecek nesillere emanet 
etmektir. Biz, bu şuurla ve bu ruhla tarihi-
mize ve eserlerimize yaklaşıyor, her birini 
dünya mirasına yeniden kazandırmak için 
çaba harcıyoruz. 

Bakınız; 1998-2002 yılları arasında Türki-
ye genelinde sadece 46 eserin yenilenmesi 
yapılabilmişti. Biz ise, 2002-2008 yılları 
arasında toplam 3 bin 363 adet eserimizin 
yenilenmesini gerçekleştirdik. 2010 İstan-
bul Kültür Başkenti Projesi çerçevesinde 
çalışmalarımız var. İstanbul Büyükşehir 
Belediyemiz, yine önemli projeler gerçek-
leştiriyor. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, 
aynı şekilde, çok önemli çalışmalar yürü-
tüyor. İşte bugün, Hünkar Kasrı’nın onarı-
mında olduğu gibi, İstanbul Ticaret Odası 
ve benzeri sivil toplum kuruluşlarımız da 
sağ olsunlar bu tarihi çabaya destek veri-
yorlar. 

Sadece Türkiye içinde değil, TİKA aracı-
lığıyla tüm dünyaya yayılmış eserlerimizi 
de tespit ediyor ve bunlar için de girişim-
lerde bulunuyoruz. Başta Balkanlar olmak 
üzere, Ortadoğu’da ve Orta Asya’da çok 
sayıda eseri gün yüzüne çıkardık, onardık 
ve ziyaretçilerin hizmetine sunduk. Hatır-
layacaksınız, en son Moğolistan’da, Türk 
tarihi açısından en kıymetli eser sayılan 
Orhun Abideleri’ni hayata döndürdük. 
Buraya yaptığımız yol ve müze sayesinde, 
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Türklere ait ilk yazılı anıt kabul edilen 
bu tarihi eseri dünya bilim adamlarının 
ve ziyaretçilerin kullanımına açtık. Buna 
benzer çok sayıda çalışmamız da şu anda 
devam ediyor. 

Değerli arkadaşlar…

Hayrat ve hasenat kültürümüzün önemli 
bir eseri olan Yeni Cami bünyesindeki 
Hünkar Kasrı’mızın her bir köşesinde, 
adeta özgünlüğün ve ihtişamın izlerini 
görüyoruz. Bu ihtişam, aynı zamanda zen-
gin kültürümüzün, eşsiz birikimimizin de 
bir yansımasıdır. Bu eseri ziyaret eden her 
vatandaşımız, her turist, inanıyorum ki 
burada bir zaman yolculuğuna çıkacak ve 
bu toprakların zenginliğine şahit olacaktır. 
Bu eşsiz eseri bize yeniden kazandıran 
İstanbul Ticaret Odası’na şükranlarımı 
sunuyorum. Emeği geçen her arkadaşımı 
tebrik ediyorum. Bu eserimizin İstanbul’a 
ve dünya mirasına hayırlı olmasını diliyor, 
hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum.
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Sevgili İstanbullular, değerli vatandaşla-
rım, saygıdeğer katılımcılar… Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Bugün, İstanbul adına, İstanbul’un ulaşımı 
adına tarihi günlerden birine daha hep 
birlikte şahitlik ediyoruz. Zincirlikuyu 
Kavşağı–Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı’nı 
bugün resmen açıyor, böylece Anadolu 
yakası ile Avrupa yakasını da metrobüsle 
birleştiriyoruz. Biliyorsunuz, ilk metrobüs 
hizmetini Topkapı-Avcılar hattında Eylül 
2007’de başlattık. Ardından İkinci etabı 

tamamladık ve Topkapı Vatan Caddesi ile 
Zincirlikuyu arasında metrobüs işlemeye 
başladı. İşte bugün de, Zincirlikuyu’yu 
metrobüsle Söğütleçeşme’ye bağlıyoruz. 
Böylece metrobüs hattımız 41 kilometreye 
ulaştı. Avcılar-Topkapı-Zincirlikuyu arası 
38 dakika, Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme 
arası 25 dakikaya indi. Metrobüs Hattı’nda 
şu anda 205 araçla günde 545 bin yolcu 
taşınıyor. Bugün açılışını yaptığımız hatla 
birlikte, günde 1 milyon yolcu sayısına 
ulaşmayı hedefliyoruz. Avcılar – Beylikdü-

Metrobüs Üçüncü Etap  
Açılış Töreni

İstanbul | 03 Mart 2009
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zü, Kadıköy – Bostancı, Harem – Kozyatağı 
etapları ile ilgili çalışmalar da sürüyor. 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ka-
dir Topbaş teknik detaylar hakkında size 
ayrıntılı bilgi sundu, ben detaylara girecek 
değilim. Ancak şu kadarını söylemeliyim 
ki, İstanbul gibi devasa bir şehirde, bir 
dünya metropolünde trafik sorunlarını, 
ulaşım sorunlarını çözmek çok ciddi mali-
yet ve çaba gerektiriyor. 

Türkiye’nin hemen her şehrinde ulaşım 
sorunları ülkemizdeki ve dünyadaki 
deneyimler sayesinde çözülebilir. Ama 
İstanbul’un kendine özgü çözümler üret-
mesi, kendi projelerini kendisinin oluş-
turması gerekiyordu. Biz de İstanbul için 
ulaşım projelerine öncelik verdik, her 
türlü alternatifi masaya yatırdık, gereken 
adımları bir plan çerçevesinde hayata ge-
çirmenin gayreti içinde olduk. Bir ulaşım 
projesini oluştururken, tarihi eserleri, 
çevresel özellikleri, maliyeti, nüfusu, nü-
fus yoğunluğunu, çarpık kentleşmeyi ve 
benzeri birçok parametreyi dikkate almak 
gerekiyor. Hamdolsun, İstanbul’da bu zih-
niyet devrimini gerçekleştirdik ve dünya-
ya örnek olacak projelere imzamızı attık. 

2004 – 2008 döneminde sadece ulaşıma 
11.4 milyar TL. yatırım yaptık. Son 5 yıl 
içinde İstanbul’a tam 105 adet köprülü 
kavşak kazandırdık. Şu anda 17 tanesinin 
yapımı devam ediyor, 156 tanesi de plan- 
proje aşamasında. 4 tünel yolun inşaatı de-
vam ediyor, 29 tünel yol için de çalışmalar 
sürüyor. 123 bin araç kapasitesine sahip 
otoparklar inşa edildi, bu kapasiteyi de 613 
bine çıkartmak için inşaatlar, projeler sür-

dürülüyor. Toplu taşımada, deniz taşıma-
cılığında, raylı sistemde yine tarihi ölçekte 
projeler tamamlandı, bir kısmının projele-
ri süratle devam ediyor. İstanbul’da raylı 
sistem uzunluğu 145 kilometreye ulaştı. 
Bu yıl içinde inşallah 33 kilometrelik hattı 
da tamamlayacağız ve toplam hat uzunlu-
ğumuz 178 kilometreye çıkacak. 13.5 kilo-
metre uzunluğundaki MARMARAY’ın da 
tamamlanmasıyla İstanbul’un raylı sistem 
hat uzunluğu 191.5 kilometre olacak. 

İstanbul için, Cumhuriyetimizin Kurulu-
şunun 100. yıldönümünde, yani 2023’te 
çok iddialı bir hedefimiz var: İstanbul’un 
hangi semtinde, hangi mahallesinde olur-
sa olsun, tüm İstabullu kardeşlerim, azami 
10 dakika içinde bir metro istasyonuna, 
bir raylı sistem istasyonuna ulaşabilecek. 
Sadece son 5 yılda, İstanbul’da karayolu 
taşımacılığında günde 5 milyon 600 bin 
kişilik artış sağlandı. 2004’te raylı sistemle 
taşınan yolcu sayısı günde 532 bin kişi idi, 
bugün bu sayıyı günde 1 milyon 9 bin kişi-
ye çıkardık. Denizyolunda da yine günlük 
yolcu sayısını 180 bin kişi artırdık. Bunlar 
çok büyük rakamlar. Bu çok büyük rakam-
lara da, işte büyük projelerle ulaştık. 

Değerli katılımcılar, sevgili İstanbullular…

Hem İstanbul için, hem de tüm Türkiye 
için ulaşım noktasında büyük düşünmek-
ten başka bir alternatifimiz yok. Yıllar 
boyunca Türkiye’nin Asya ile Avrupa kı-
taları arasında bir köprü vazifesi gördüğü 
söylendi durdu.  Ancak bu köprü vazifesini 
doğru anlamda gerçekleştirecek hiçbir 
ciddi proje uygulanmadı. Hükümet olarak 
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ulaşım noktasında da büyük düşündük ve 
uluslararası ölçekte projeleri tek tek haya-
ta geçirmeye başladık. 

Bakınız, MARMARAY, Türkiye’nin 149 
yıllık hayaliydi. İlk kez İkinci Abdülhamit 
tarafından dile getirilen bu projeyi, 149 
yıl sonra biz gerçeğe dönüştürüyoruz. 
11. tüpü geçtiğimiz aylarda yerine yerleş-
tirdik ve iki kıtayı böylece buluşturmuş 
olduk. Proje tamamlandığında sadece 
İstanbul’un ulaşımına katkı sağlamakla 
kalmayacak, aynı zamanda kıtaları da 
birleştiren önemli bir hat olacak. Yine 
çok önemli bir proje ile Ankara-İstanbul 
hızlı tren hattının Ankara-Eskişehir etabı 
tamamlandı. Şu anda deneme seferleri 
yapılıyor ve inşallah birkaç hafta içinde bu 
hattı da işletmeye alıyoruz. Ankara-Sivas 
ve Ankara-Konya hızlı tren hatlarıyla ilgili 
çalışmalarımız sürüyor. Dikkat ediniz, 40 
yıl sonra nihayet yeni iki şehir daha trene, 
demiryoluna ve istasyona kavuşuyor. En 
son 40 yıl önce Van’a demiryolu hattı dö-
şenmişti. Şimdi biz, Yozgat’a ve Tekirdağ’a 
hat döşeyerek, 40 yıl sonra bir ilki de ger-
çekleştiriyoruz. Bakü- Tiflis- Kars demiryo-
lu hattı çalışmaları sürüyor. 

Tüm bu hatlar tamamlandığında, Türkiye 
işte o zaman ulaşım noktasında da kıtalar 
arasında bir köprü olma özelliğini tam ola-
rak yerine getirmeye başlayacak ve dünya-
nın buluşma noktası olacak. İstanbul’un 
ulaşım sorunlarına çözümler üretirken, 
bir yandan da tek tek köylerimizin ula-
şım sorunlarını çözüyoruz. KÖYDES ve 
BELDES Projeleriyle, Türkiye’nin tüm köy-
lerini yola kavuşturuyoruz. Bu projeleri 

başarıyla uyguladık ve yüzde 90’lara varan 
bir tamamlanma oranına ulaştık. 

Tabii, ulaşım konusunda en önemli çalış-
mamızı da karayollarında gerçekleştir-
dik. Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye 
genelinde 6 bin kilometre bölünmüş yol 
yapılmıştı. Biz, 6.5 senede buna tam 9 bin 
kilometre ilave ettik ve 15 bin kilometre 
hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyo-
ruz. Şehirlerimiz arasında ulaşımı rahatla-
tıyoruz, hızlı, kaliteli ve aynı zamanda gü-
venli yolculuğu mümkün hale getiriyoruz. 
Şu anda duble yollar sayesinde ölümlü ka-
zalar yüzde 80 oranında azaldı, inşallah 15 
bin kilometre hedefine ulaşınca kazaları 
da yüzde 90’ın üzerinde azaltmış olacağız. 
Tüm bu eserler, bu hizmetler, bu uluslara-
rası projeler, biraz önce de ifade ettiğim 
gibi büyük düşünmenin, geniş ufuklu bir 
vizyonun neticesidir. 

Her türlü değişime direnen, statükocu bir 
zihniyetle Türkiye’nin ve İstanbul’un bu 
sorunları çözebilmesi, bu projeleri ger-
çekleştirebilmesi mümkün değil. Sadece 
New York’a, Paris’e, Londra’ya, Roma’ya 
bakarak, oradaki deneyimleri buraya ta-
şıyarak da bu sorunları çözemeyiz. Bizim, 
İstanbul’a özgü çözümler üretmemiz, 
İstanbul’a özgü projeler geliştirmemiz 
ve dünyaya örnek teşkil edecek adımları 
atmamız gerekiyordu ve işte bu adımları 
cesaretle attık. Elbette İstanbul’un, ya da 
Türkiye’nin ulaşım sorununu kökten çö-
züldüğü iddiasında olamayız. Ancak, on-
larca yıldır yapılan ile şu son dönemde ya-
pılan arasında çok ciddi bir fark olduğu da 
bir gerçek. Devam eden çalışmalar ve uy-
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gulamaya koyacağımız projelerle sorunu 
büyük ölçüde çözeceğimize inanıyorum. 
MARMARAY devreye girdiğinde, metro 
inşaatları tamamlandığında İstanbul çok 
daha rahat nefes alacak. 

Şunu da bu vesileyle ifade etmek isti-
yorum: Eğer 60’larda, 70’lerde, 80’lerde 
İstanbul’un ulaşım sorunu çok daha geniş 
bir vizyonla ele alınmış olsaydı, biz bu-
gün çok daha az sorunla mücadele ediyor 
olacaktık. İstanbul için 5 yıllık, hatta 10 
yıllık projeksiyonlar bile yeterli değildir. 
İstanbul gibi bir dünya kenti için proje 
üretirken, önümüzdeki 40 yılı, 50 yılı dü-
şünmek ve tasarlamak zorundayız. Bugün 
İstanbul’un her köşesinde devam eden 
yatırımlar tamamlandığında, inanıyorum 
ki bu tarihi kent, 21. yüzyıla yaraşan, çok 
daha yaşanabilir ve keyifli bir kent haline 
gelecektir. Bu vizyonla önemli projeleri 
gerçekleştiren, destekleyen herkese, Sayın 
Valimize, İl Özel İdaremize, Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza ve ilçe belediye baş-
kanlarımıza ülkem adına, milletim adına, 
İstanbul adına teşekkür ediyorum. Tüm 
bu projelerde emeği geçen arkadaşlarıma, 
işçisinden mühendisine, memurundan 
mimarına kadar tüm kademedeki çalışan-
lara da emeklerinden dolayı ayrıca şükran-
larımı sunuyorum. Metrobüs 3. etabının 
hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Sevgili İstanbullu kardeşlerim, değerli ka-
tılımcılar… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. İstanbul için, İstanbullu 
hemşerilerim için çok büyük anlam taşı-
yan bu açılış töreninde aranızda buluna-
madığım için müteessirim. Bugün, başta 
Adana, Mersin, Osmaniye, Niğde, Nevşe-
hir ve Aksaray olmak üzere, bölge illerimiz 
için çok büyük anlam taşıyan bir karayolu 
açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Adana 
Pozantı ilçemiz ile Niğde Kemerhisar ara-
sında bulunan 66 kilometrelik yolu hiz-
mete açıyor, ülkemizin önemli bir ulaşım 
hattını rahatlatıyoruz. Bu yol, sadece bölge 
illerimiz için anlam taşımıyor. İstanbul 
ve Ankara’yı güney illerimize bağlayan, 
hatta Avrupa ile Ortadoğu’yu birleştiren 
ana hat üzerinde bulunan bu yol, sürücü-
lerimiz için büyük zorluk taşıyordu. Çok 
sayıda insanımızı, canımızı, malımızı bu 
yolda kaybetmiştik. Şimdi, bu yola alter-
natif olacak projenin önemli bir kısmını 
tamamladık ve bugün hizmete açıyoruz. 
Artık, İstanbul’dan Adana’ya, Mersin’e, 
Gaziantep’e, Osmaniye’ye karayoluyla gi-
decek vatandaşlarımız, bu açtığımız yol 
sayesinde daha konforlu ve emniyetli bir 
yolculuk yapacaklar. 

Haftalardır, ülkemizin şehirlerinde açı-
lışlar yapıyorum. Yatırımlarımızda asla 
büyük-küçük, önemli-önemsiz ayrımı 
yapmıyoruz. Bir yandan Avrupa-Ortadoğu 
arasındaki bu önemli yol etabını tamam-
larken, bir yandan da köy yollarımızı 
yapıyoruz. Bir yandan Osmaniye ilimizin, 
Niğde ilimizin yol sorununu, su sorununu 
çözerken, eş zamanlı olarak İstanbul’a yeni 
yollar, yeni kavşaklar kazandırıyoruz. Bir 
yandan MARMARAY gibi, hızlı tren gibi 
mega projeleri tamamlarken, bir yandan 
da Hakkari’nin köyleri için köprü, Siirt’in 
mezraları için su projelerini; Samsun’un, 
Erzurum’un, Mersin’in eğitim, sağlık 
sorunlarını çözüyoruz. 81 vilayetimizin 
tamamına eşit ve adil hizmet götürmenin 
gayreti içinde gece gündüz çalışıyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

İstanbul gibi sürekli büyüyen, gelişen bir 
şehrin ulaşım ihtiyaçlarını çok iyi biliyor 
ve yatırımları yakından takip ediyorum. 
Son birkaç ay içinde İstanbul’da çok önem-
li yatırımlarımızın açılışını yaptık. Metro 
hatlarını, metrobüs hatlarını, köprülü kav-
şakları açtık. Bugün 41 adet yol ve kavşağı-
mızın açılışını yapıyoruz. Cumartesi günü 

İBB 41 Adet Yol ve Kavşağın 
Toplu Açılış Töreni

İstanbul | 12 Mart 2009
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Kağıthane Tüneli’nin açılışını yine birlikte 
yapacağız. Son 5 yılda, sadece kavşak ve 
yol yapımları için 3 milyar TL harcama 
yaptık. Bu yatırımlarla İstanbul’un trafiği-
ni önemli ölçüde rahatlattık. İstanbul gibi 
bir dünya kentinde ulaşım sorunlarına 
çözüm üretmek, çok büyük vizyon ve akıllı 
projeler gerektiriyor. Biz, dünyaya örnek 
olacak projeleri ürettik ve başarıyla uygu-
ladık. İstanbul için üretmeye, İstanbul’u 
dünyanın en yaşanabilir kentlerinden biri 
yapmaya devam edeceğiz. İstanbul bizim 
aşkımız, İstanbul bizim gözbebeğimiz. 
İstanbul bizim sevdamız. İstanbul için ne 
yapsak az diyoruz ve hizmetlerimize de-
vam ediyoruz. Ben, bugün açılışı yapılan 
41 yatırımın İstanbul’a hayırlı olmasını 
diliyorum. Oradaki tüm kardeşlerime 
muhabbetlerimi iletiyorum. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyor, sevgilerimi, saygı-
larımı sunuyorum.
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Sevgili İstanbullular, değerli hemşerile-
rim… Sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. İstanbul, Türkiye’nin özeti… 
İstanbul dünyanın medar-ı iftiharı… İstan-
bul bir medeniyet şehri, kültür şehri, hoş-
görü şehri… İstanbul’la ne kadar övünsek, 
ne kadar gurur duysak azdır. Bir kez daha 
bu aziz şehirde, İstanbul’da, siz değerli İs-
tanbullu hemşerilerimle birlikte olmaktan 
büyük memnuniyet duyuyorum. Bir kez 
daha burada, İstanbul’da dev projelerin, 

dev eserlerin açılışını gerçekleştirmekten 
büyük memnuniyet duyuyorum. 

Bakınız, bugün Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından yapılan iki büyük hizmeti 
İstanbul’a kazandırıyoruz. İlk olarak, Süt-
lüce Kongre ve Kültür Merkezi’nin açılı-
şını yapıyoruz. İkinci olarak “7 Tepeye 7 
Tünel” projesinin ilk etabı olan Kağıthane - 
Piyalepaşa tünelinin açılışını gerçekleştiri-
yoruz. Bu iki eserimiz, bu iki dev projemiz 

Sütlüce Kongre ve Kültür 
Merkezi ile Kağıthane – 

Piyalepaşa Tüneli Açılış Töreni

İstanbul | 14 Mart 2009
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İstanbul’a, İstanbullu kardeşlerimize ha-
yırlı olsun. İstanbul bu eserlerle daha mo-
dern, daha güzel bir şehir haline geliyor. 

Sevgili İstanbullular, değerli hemşerile-
rim…

Bakınız, biz İstanbul için bir hedef koyduk. 
Dedik ki, İstanbul’u kongre turizminin, 
kültür turizminin merkezi haline getire-
ceğiz. Bunun yanında, İstanbul’u ticaret 
ve finans merkezi haline getireceğiz, de-
dik. Sadece şu son beş yılda bu hedefimiz 
doğrultusunda büyük organizasyonlara 
ev sahipliği yaptık. 2004 yılında NATO 
Zirvesi’ne ev sahipliği yaptık…

Bakın, burası çok önemli: Türkiye, 1952 
yılında NATO’ya katıldı, fakat ilk kez bizim 
dönemimizde bir Devlet ve Hükümet Baş-
kanları Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. İstan-
bul’daki o toplantı, NATO’nun 26 üyesini 
ve 20 işbirliği ortağını devlet ve hükümet 
başkanları düzeyinde bir araya getiren 
ilk doruk toplantısı oldu. Zirve boyunca 
ABD’den Kazakistan’a kadar transatlantik 
camianın kalbi İstanbul’da attı. Ardından 
Formula 1 ve MOTO Cİ-Pİ gibi iki büyük 
yarışa ev sahipliği yaptık. Bu yarışlar ve-
silesiyle bütün dünyanın gözü İstanbul’a 
çevrildi, bütün otellerimiz yüzde 100 
oranında doldu. Hemen akabinde, Şampi-
yonlar Ligi finali İstanbul’da oynandı. O 
müsabaka da Şampiyonlar Ligi tarihin en 
unutulmaz finalleri arasında yer aldı. Bu 
yıl, Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı’nda 
UEFA Şampiyonlar Ligi Final Maçı’na ev 
sahipliği yapıyoruz. Ayrıca Dünya Mimar-
lar Kongresi, Dünya Medya Patronları 

Toplantısı, Dünya Belediye Başkanları 
Zirvesi’ne de ev sahipliği yaptık. 

Dikkat edin, İstanbul’da yapılan bütün 
organizasyonların isimlerinin başında 
“dünya” yer alıyor. Bu sayede İstanbul 
gerçek anlamda bir dünya kenti oluyor. 
Bu sayede İstanbul hak ettiği seviyele-
re ulaşıyor. Kanada’dan Avustralya’ya, 
Rusya’dan Güney Afrika’ya kadar her 
yerde İstanbul bir dünya markası olarak 
adından söz ettiriyor. Çünkü biz, İstanbul’a 
güveniyoruz. Çünkü biz, İstanbullu vatan-
daşlarımızın potansiyeline güveniyoruz. 
Böyle bir kente sahip bir millet küçük 
düşünemez. Bu kadar köklü bir tarihe, bu 
kadar zengin bir kültürel mirasa sahip bir 
millet küçük düşünemez. Sultanahmet’in, 
Süleymaniye’nin bulunduğu bir şehrin 
insanları küçük düşünemez. İki kıta üze-
rinde inşa edilen bir medeniyetin mirasçı-
ları küçük düşünemez. Bunun için bizler 
büyük düşünüyoruz. Bu tarihi mirası, bu 
doğal mirası en iyi biçimde değerlendiri-
yor, bunların üzerine büyük projeler inşa 
ediyoruz. 

Şimdi buradan siz değerli İstanbullu 
kardeşlerimin huzurunda soruyorum; 
Bizden önceki iktidarlar, yerel yönetimler 
neden böyle bir vizyonu gösterememişler? 
İstanbul’u bir dünya kenti haline getirmek 
adına bir tek projeleri var mı?

Bakınız, şurası da çok önemli: Yakın bir 
zamanda IMF ve Dünya Bankası toplantı-
ları İstanbul’da yapılacak. Sadece iki gün 
sonra, 16 – 22 Mart tarihleri arasında, 
bugün açılışını yaptığımız Sütlüce Kong-
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re ve Kültür Merkezimizde ‘‘5. Dünya 
Su Forumu’’na ev sahipliği yapıyoruz. 
Tabii, Dünya Su Forumu’nun İstanbul’da, 
Haliç’te yapılması daha büyük bir anlam 
taşıyor. Zira tarih boyunca büyük mede-
niyetler su kenarlarına kurulmuştur. İşte 
İstanbul, binlerce yıldan bu yana büyük 
medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir met-
ropol… Sarnıçlarıyla, kemerleriyle, çeşme-
leriyle, sebilleriyle, hayratlarıyla gerçek 
anlamda bir su medeniyeti… 

Bir yanında Karadeniz, bir yanında Mar-
mara Denizi var. İstanbul, dünyanın iki 
kıtasını, Asya ile Avrupa’yı buluşturuyor. 
Bunun yanında, bütün dünyada “Altın 
Boynuz” olarak tanımlanan Haliç gibi 
bir güzelliğe sahip. Ancak, Haliç’in eski 
halini benim İstanbullu kardeşlerim çok 
iyi hatırlar. Beceriksiz idarecilerin elinde 
kokusundan yanına yaklaşılmayan, içinde 
bir tek balığın bile yaşayamaz hale geldiği 
Haliç, bizim dönemimizde masmavi, terte-
miz bir kültür merkezi oldu. O zihniyetler, 
ecdadımızın bir “su medeniyeti” olarak 
inşa ettiği güzelim İstanbul’u kuruttu-
lar, masmavi İstanbul’u çamur rengine 
boyadılar. Şu İSKİ yolsuzluğunu çok iyi 
hatırlarsınız… İSKİ skandalı, Cumhuriyet 
tarihinin en büyük yolsuzluklarından biri 
olarak tarihe geçti. İstanbullu kardeşlerim 
o günleri çok iyi hatırlar… Türkiye o günle-
ri çok iyi hatırlar… Bakın, bugün nereden 
nereye geldik… İş bilmez zihniyetlerin 
susuzluğa mahkum ettiği İstanbul, bugün 
‘Dünya Su Forumu’na ev sahipliği yapıyor. 
Büyük zirvelere, büyük toplantılara, bü-
yük organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. 
Bu zirvelerle, bu toplantılarla, bu dev orga-

nizasyonlarla birlikte İstanbul’a uluslara-
rası prestij kazandırıyoruz. 

İstanbul, 2008 yılı itibariyle kongre tu-
rizminde dünya 17.’si oldu. Hedefimiz, 
dünyada ilk 10 içinde yer almak. Sütlüce 
Kongre Merkezi, İstanbul’u bu hedefimize 
bir adım daha yaklaştırıyor. Birkaç düzen-
leme daha yaptığımızda, dünyada, kongre 
turizmine hizmet veren ilk 5 salon içeri-
sinde yer alacak. Bu sayede günden güne 
yıldızı parlayan İstanbul’a her kesimden, 
her meslekten yetişmiş insanın gelmesi 
sağlanacak, düzenlenen etkinlikler süre-
since bütün dünyanın ilgisi İstanbul’un 
üzerinde olacak. Bunun yanında, benzeri 
bir hizmet verecek çok büyük bir yatırı-
mın, Harbiye Kongre Vadisi’nin inşaatı da 
devam ediyor. Burası da tamamlandığın-
da, İstanbul, kongre turizmi konusunda 
süper lige, gerçek anlamda şampiyonlar 
ligine yükselmiş olacak. 

Değerli İstanbullular, sevgili hemşerile-
rim…

Bakınız, bir yandan İstanbul’u dünya kong-
re merkezi, ticaret merkezi, finans merkezi 
haline getirmek için büyük adımlar atar-
ken, diğer yandan İstanbul’un şehircilik 
alt yapısını da hızla güçlendiriyoruz. Yaptı-
ğımız yatırımlarla, inşa ettiğimiz yollarla, 
raylı sistemle, İstanbul’un ulaşım sorunu-
nu büyük ölçüde rahatlatıyoruz. Bugün, 
İstanbul’un ulaşımı için tarihi bir adım 
daha atıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin 
“7 Tepeye 7 Tünel” projesinin ilk etabı olan 
Kağıthane - Piyalepaşa Tüneli’nin açılışını 
gerçekleştiriyoruz. 
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Hatırlarsanız, bizden önceki iktidarlar, 
milleti karanlık bir tünelin içine sokup, 
orada karanlıkta kendi haline bırakıyor-
du. Karanlık bir tünele giriyor, bir daha 
o tünelden çıkamıyorlardı… Bolu Tüneli 
bunun en güzel örneği. Bakınız, biz hiçbir 
işi tünelde bırakmayız, bırakmıyoruz. Tü-
nelin ucundaki ışığı görene kadar, tünelin 
içinden çıkana kadar yorulmadan, bık-
madan, usanmadan yönümüzü geleceğe 
çeviriyor, şehirlerimizi aydınlığa kavuş-
turmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim 
hedeflerimiz, bizim ideallerimiz var. Adeta 
Ferhat gibi, dağları tepeleri deliyor, Şirin’e 
ulaşmak için yeni yollar, yeni tüneller inşa 
ediyoruz. Şirin kim? Şirin; refahın, mut-
luluğun, huzurun adı… Şirin; milletimiz, 
halkımız, vatandaşımız… Şirin, muasır 
medeniyetler seviyesinin üstü…

İşte yollarla, tünellerle, kavşaklarla, köp-
rülerle ilerliyoruz; engel tanımıyoruz, 
önümüze çıkan engelleri bir bir aşıyor, 
yer altından, yer üstünden ilerliyoruz. Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir 
Topbaş “7 Tepeye 7 Tünel” projesinin tek-
nik detayları hakkında sizlere bilgi sundu, 
ben detaylara girecek değilim. Ancak şu 
kadarını söylemeliyim ki, İstanbul gibi de-
vasa bir şehirde, bir dünya metropolünde 
trafik sorunlarını, ulaşım sorunlarını çöz-
mek çok ciddi maliyet ve çaba gerektiriyor. 
Ama işte bazı beyefendiler bol keseden atıp 
tutuyor. Diyorlar ki, İstanbul’da ulaşım 
meselesini kökten çözeceğiz. İstanbul’da 
adresi bulunmayanların, İstanbul’da ad-
resini bulamayanların İstanbul’un ulaşı-
mının kökünü bulabilmesi mümkün mü? 
Bir vizyonu, ufku, projesi olmayanların, 

İstanbul’un ulaşımına çözüm üretmesi 
mümkün mü? Masa başında, kağıt üzerin-
de bu sorunları çözebilmek mümkün mü?

Bakınız, biz şimdi neredeyiz? Kağıthane’de 
mi, kağıt tepede mi? Kağıthane’deyiz. Ama 
siz, Kağıthane’ye “kağıt tepe” derseniz, hiz-
met de adresini şaşırır. Bu iş birikim ister, 
bilgi ister, tecrübe ister… Bu iş İstanbul’u 
sevmek ister, İstanbul’a gönül vermek 
ister. Biz dünyadaki örneklere baktık, ula-
şım projelerini etüt ettik, her türlü alter-
natifi masaya yatırdık, gereken adımları 
bir plan çerçevesinde hayata geçirmenin 
gayreti içinde olduk. Bir ulaşım projesi-
ni oluştururken, tarihi eserleri, çevresel 
özellikleri, maliyeti, nüfus yoğunluğunu, 
çarpık kentleşmeyi ve benzeri birçok pa-
rametreyi dikkate almak gerekiyor. Çok 
şükür, İstanbul’da bu zihniyet devrimini 
gerçekleştirdik ve dünyaya örnek olacak 
projelere imzamızı attık. 

Değerli katılımcılar, sevgili İstanbullular…

Hem İstanbul için, hem de tüm Türkiye 
için ulaşım noktasında büyük düşünmek-
ten başka bir alternatifimiz yok. Yıllar 
boyunca Türkiye’nin Asya ile Avrupa kı-
taları arasında bir köprü vazifesi gördüğü 
söylendi durdu. Ancak bu köprü vazifesini 
doğru anlamda gerçekleştirecek hiçbir 
ciddi proje uygulanmadı. Hükümet olarak 
ulaşım noktasında da büyük düşündük ve 
uluslararası ölçekte projeleri tek tek haya-
ta geçirmeye başladık. 

Bakınız, MARMARAY, Türkiye’nin 149 yıl-
lık hayaliydi. 11. tüpü geçtiğimiz aylarda 
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yerine yerleştirdik ve iki kıtayı böylece bu-
luşturmuş olduk. Proje tamamlandığında 
sadece İstanbul’un ulaşımına katkı sağla-
makla kalmayacak, aynı zamanda kıtaları 
da birleştiren önemli bir hat olacak. 

Yine çok önemli bir proje, Ankara - İs-
tanbul yüksek hızlı tren hattının Ankara 
- Eskişehir etabını tamamladık, dün bu 
hattı da işletmeye aldık. Ankara’dan trene 
bindik, 1.5 saat sonra Eskişehir’de indik. 
Ankara-Sivas ve Ankara- Konya hızlı tren 
hatlarıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. 
Dikkat ediniz, 40 yıl sonra nihayet yeni 
iki şehir daha trene, demiryoluna ve is-
tasyona kavuşuyor. En son 40 yıl önce 
Van’a demiryolu hattı döşenmişti. Şimdi 
biz, Yozgat’a ve Tekirdağ’a hat döşeyerek 
40 yıl sonra bir ilki de gerçekleştiriyoruz. 
Öte yandan Bakü- Tiflis -Kars Demiryolu 
hattı çalışmaları sürüyor. Tüm bu hatlar 
tamamlandığında Türkiye işte o zaman 
ulaşım noktasında da kıtalar arasında bir 
köprü olma özelliğini tam olarak yerine 
getirmeye başlayacak ve dünyanın buluş-
ma noktası olacak. Tüm bu eserler, bu hiz-
metler, bu uluslararası projeler, biraz önce 
de ifade ettiğim gibi büyük düşünmenin, 
geniş ufuklu bir vizyonun neticesi. 

Değişime direnen, statükocu bir zihniyetle 
Türkiye’nin ve İstanbul’un bu sorunları 
çözebilmesi, bu projeleri gerçekleştirebil-
mesi mümkün değil. Sadece New York’a, 
Paris’e, Londra’ya, Roma’ya bakarak, ora-
daki deneyimleri buraya taşıyarak da bu 
sorunları çözemeyiz. Bizim, İstanbul’a 
özgü çözümler üretmemiz, İstanbul’a özgü 
projeler geliştirmemiz ve dünyaya örnek 

teşkil edecek adımları atmamız gereki-
yordu ve işte bu adımları cesaretle attık, 
atmaya devam ediyoruz. Devam eden ça-
lışmalarımızla, uygulamaya koyacağımız 
projelerle sorunu büyük ölçüde çözeceği-
mize inanıyorum. 

Şunu da bu vesileyle ifade etmek isti-
yorum: Eğer 60’larda, 70’lerde, 80’lerde 
İstanbul’un ulaşım sorunu çok daha geniş 
bir vizyonla ele alınmış olsaydı, biz bugün 
çok daha az sorunla mücadele ediyor ola-
caktık. İstanbul için 5 yıllık, hatta 10 yıllık 
projeksiyonlar bile yeterli değildir. İstan-
bul gibi bir dünya kenti için proje üretir-
ken, önümüzdeki 40 yılı, 50 yılı düşünmek 
ve tasarlamak zorundayız.

 Bugün İstanbul’un her köşesinde devam 
eden yatırımlar tamamlandığında, ina-
nıyorum ki bu tarihi kent, 21. yüzyıla ya-
raşan, çok daha yaşanabilir ve keyifli bir 
kent haline gelecek. Bu vizyonla önemli 
projeleri gerçekleştiren, destekleyen her-
kese, Sayın Valimize, İl Özel İdaremize, 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve İlçe 
Belediye Başkanlarımıza ülkem adına, 
milletim adına, İstanbul adına teşekkür 
ediyorum. Tüm bu projelerde emeği geçen 
arkadaşlarıma, işçisinden mühendisine, 
memurundan mimarına kadar tüm ka-
demedeki çalışanlara da emeklerinden 
dolayı ayrıca şükranlarımı sunuyorum. 
Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezimiz ile 
Kağıthane – Piyalepaşa Tüneli’nin hayırla-
ra vesile olmasını diliyor, hepinize sevgile-
rimi, saygılarımı sunuyorum.



Yeni Türkiye Vizyonu | Canım İstanbul

265

Değerli İstanbullular, aziz vatandaşlarım, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlı-
yorum. Konuşmamın hemen başında, 
İstanbul’a, İstanbullu hemşerilerime, ahde 
vefalarından dolayı teşekkür ediyorum. 
İstanbul, bir kez daha “hizmet” dedi. İstan-
bul, bir kez daha “istikrar” dedi. İstanbul, 
tarihine ve kültürüne yaraşan bir şekilde 
bir kez daha büyük düşündü, büyük bir 
karar verdi. Bu tercihinden, bu kutlu kara-
rından, bu samimi teveccühünden dolayı 
tüm İstanbul’a şükranlarımı sunuyorum. 

Bu vesileyle şunu da ifade etmek isti-
yorum: İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Kadir Topbaş, bütün 
İstanbul’un ve İstanbul’da yaşayan tüm 
hemşerilerimizin başkanıdır. Kadir Top-
baş kardeşim, kendisine oy versin ya da 
vermesin, İstanbul’da ikamet eden herke-
sin emrinde ve hizmetindedir. Hizmette 
ayrımcılık, bizim siyaset tarzımızda hiç-
bir zaman yer almadı, bundan sonra da 
asla almayacak. Hangi ilçe hangi partiye 
oy vermiş olursa olsun, hangi sokaktan, 
hangi caddeden, hangi mahalleden kime 

İSTAÇ Çöp Gazından Enerji 
Üretim Tesisi Açılış Töreni

İstanbul | 25 Nisan 2009
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oy çıkmış olursa olsun; bütün İstanbul’un 
yükü ve emaneti üzerimizdedir. Biz, 30 
Mart sabahından itibaren bütün İstanbul 
için bir kez daha kollarımızı sıvadık ve 
hizmete devam, dedik. 1994’ten beri nasıl 
İstanbul aşkıyla eser ve hizmet ürettiysek, 
önümüzdeki 5 yıl boyunca da İstanbul için 
üretmeye devam edeceğiz. Çünkü bir dün-
ya kentine yakışan budur. Bir medeniyet 
şehrine yakışan budur. Küresel bir marka 
haline gelmiş bir metropole yakışan bu-
dur. İstanbul için çok büyük projeler ger-
çekleştirdik, çok büyük yatırımlar yaptık. 
Şimdi, aynı heyecanla, aynı coşkuyla, aynı 
aşkla yolumuza devam ediyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

Bütün Türkiye’de olduğu gibi, hizmet ya-
rışında İstanbul’da da durmak ve durakla-
mak yok. Bildiğiniz gibi, 2004’ten beri her 
an yaptığımız gibi, 2009’un ilk 3 ayında 
da onlarca yeni hizmeti İstanbul’a kazan-
dırdık. Devasa ulaşım projelerini hizmete 
açtık. Yolları, tünelleri tamamladık. Yeni 
metro hatlarını, metrobüsleri, vapurları 
İstanbul’un hizmetine sunduk. İşte bugün, 
bir kez daha çok değerli bir tesisin açılışı 
vesilesiyle sizlerle bir aradayız. 

Büyükşehir Belediyemiz, çok değerli bir 
hizmeti daha İstanbul’a kazandırıyor. 
Odayeri Çöp Gazından Elektrik Enerjisi 
Üretim Tesisi’nin İstanbul’a ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu tesis, Avru-
pa ve Ortadoğu’daki emsalleri arasında en 
büyük, dünyada ise ilk on tesis arasında 
yer alıyor. Yap-işlet modeliyle yapılan te-
sisimiz, 28 megavat kurulum kapasitesine 

sahip. Burada üretilen elektrik gücü, yo-
ğun zamanlarda 72 bin, ortalama olarak 
ise 112 bin hanenin elektrik ihtiyacını 
sağlayacak. Bu, 500 bine yakın vatanda-
şımızın konutlarında kullandığı elektrik 
ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor. 
Önümüzdeki aylarda Kömürcüoda sahası-
nı da devreye alarak toplam kurulu kapasi-
teyi 36 megavata çıkaracağız. 

Bakınız, bu tesiste elektrik üretimi, de-
polama sahasında oluşan çöp gazından 
sağlanıyor. Bu yönüyle bakacak olursak, 
projenin ne kadar önemli olduğunu daha 
iyi anlayabiliriz. Yenilenebilir enerji proje-
si olan bu proje ile elektrik üreterek, doğal 
kaynak tüketimini azaltacağız. Bu tesis, 
barajlarımızdaki suyun korunmasından 
doğal gaz tüketiminin azaltılmasına kadar, 
ekonomimize oldukça fayda sağlayacak. 
Çevrenin korunması, eko-sistemin denge-
si açısından da büyük yarar sağlayacak. 
Tesisimiz, katı atık depolama sahalarında 
oluşabilecek gaz patlamalarını önleyecek, 
etrafa yayılan kokuları azaltacak. 

Hatırlarsanız, İstanbul’un yönetimi o iş 
bilmez yönetimler, o kifayetsiz belediyeler 
elindeyken, her yanda çöp dağları yükse-
liyordu. Sokaklarda, caddelerde biriken 
çöp yığınları dolayısıyla milletimiz evin-
den çıkamıyor, kent sağlığı tehdit altında 
kalıyordu. Bakınız, şimdi nereden nereye 
geldik. Bir zamanlar İstanbul’u esir alan 
çöplerden, insanımızı tehdit eden metan 
gazından şimdi elektrik üretimi gerçek-
leştiriyoruz. Bir zamanlar krize sebep olan 
unsurları, şimdi, rasyonel projelerle yeni 
fırsatlara, yeni imkânlara çeviriyoruz. 
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Çünkü biz popülizm yapmıyoruz, makyaj 
yatırımlarla milletimizin gözünü boya-
maya çalışmıyoruz, biz iş üretiyoruz, eser 
üretiyoruz, hizmet üretiyoruz. İşte bizim 
farkımız bu. İşte bizim yönetim anlayışı-
mız bu. 

Değerli vatandaşlarım…

İnsanımıza hizmet üretmek, şehirlerimi-
zin çehresini değiştirmek, bizim için en 
büyük hedef olmuştur. Son 6.5 yılda hü-
kümette, son beş yılda yerel yönetimlerde 
hep bu anlayışla hareket ettik. Eğitim, 
sağlık, adalet ve emniyet başta olmak üze-
re, ekonomi, tarım, ulaştırma, sosyal poli-
tikalar gibi hemen her alanda çok önemli 
atılımlar gerçekleştirdik. İstikrar ve güven 
içinde Türkiye’yi dünyanın zirvesine doğ-
ru tırmanışa geçirdik. Biz, günü kurtarma-
nın değil, geleceği inşa etmenin kaygısıyla 
hareket ediyoruz, kalkınma için, ilerleme 
için, refah için ne gerekiyorsa yapıyoruz. 
Şehirlerimizi dünya şehirleriyle boy ölçü-
şen şehirlere dönüştürmenin sorumlulu-
ğuyla hareket ediyoruz, bunun için büyük 
yatırımlar gerçekleştiriyoruz. 

Bir yandan altyapı sorunlarını, trafik so-
runlarını köklü çözüme kavuştururken, 
diğer yandan sosyal hizmetleri, kültürel 
hizmetleri, çevre yatırımlarını, park ve 
bahçe çalışmalarını titizlikle yürütüyo-
ruz. Hayata dar bir çerçeveden bakmadık, 
bakmıyoruz. Artık önümüzdeki 40 yılın, 
50 yılın hesabını yapıyor, uzun vadeli 
projeler üretiyor, geleceğimizi de garanti 
altına alıyoruz. İşte bu yüzden çevreyle 
ilgili çalışmalara özel önem atfediyoruz. 

Zira, bugün tüm dünyanın maruz kaldığı 
birçok sıkıntının kaynağında bu gibi çevre 
projelerinin, altyapı yatırımlarının ihmal 
edilmesi yatıyor. 

Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu te-
sis, çevre sağlığına kazandıracağı faydalar 
yönüyle de son derece büyük öneme sahip. 
Zira bu tesis bir enerji yatırımı olduğu 
kadar, bir çevre yatırımıdır da. Karbon sa-
lınımı ve buna bağlı olarak küresel ısınma 
sorunu düşünüldüğünde dünyanın bu gibi 
eserlere nasıl ihtiyaç duyduğu daha iyi an-
laşılacaktır. Tesisle, çöp alanlarında oluşan 
metan gazı bertaraf edilecek, Kyoto Proto-
kolüne taraf olan ülkemizin, atmosfere za-
rar veren sera gazı azaltımı kontenjanına 
şimdiden büyük fayda sağlanacak. 

Değerli İstanbullular…

Türkiye, son 6.5 yıl içinde çok önemli bir 
ekonomik gelişme gösterdi, 2003-2008 
döneminde ekonomimiz ortalama 5.9 
oranında büyüdü. Bunun neticesinde, 
elektrik enerjisi tüketimimizde de yüzde 
55’e yakın bir artış oldu. Bildiğiniz gibi, 
elektrik tüketimindeki artış, üretimdeki 
artışa da işaret ediyor. Aynı zamanda, yeni 
bir talebin, yeni bir ihtiyacın doğduğunun 
da sinyallerini veriyor. Biz, hem hükümet 
olarak, hem yerel yönetimler olarak bu 
ihtiyacı karşılayacak projeleri hızla yürür-
lüğe koyuyor, hazırlıklarımızı ona göre ya-
pıyoruz. Gerek mevcut elektrik üretimini 
artırmak, gerekse elektrik üretiminde çe-
şitlilik oluşturmak için önemli çalışmalar 
yürüttük, yürütüyoruz. Yenilenebilir Ener-
ji Yasası’nı, Türkiye’nin rüzgar, jeotermal 
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ve güneş haritalarını çıkararak yatırım-
cıların hizmetine sunuyoruz. Bu yasayla 
daha önce boşa akan suları hidroelektrik 
enerjisine, boşa esen rüzgarları da rüzgar 
enerjisine dönüştürmeye başladık. 

Biz iktidara geldiğimizde, ülkemiz rüzgar 
enerjisinde Avrupa’da 36 ülke arasında 
sonuncuydu; son dönemde yaptığımız 
çalışmalarla 13. sıraya kadar yükseldik. 
Jeotermal enerjide özel sektöre verilmek 
üzere ihaleler yaptık, böylece jeotermal 
enerji de başlatılmış. Yeni hedefimiz, gü-
neş enerjisi. Özel sektör yatırımcılarının 
yenilenebilir enerjiye gösterdikleri yüksek 
ilgi, hem sevindirici hem de alınan tedbir-
lerin doğruluğunu göstermesi açısından 
dikkat çekici. Alternatif enerji kaynakları-
na ağırlık vermeye, bu konuda kararlı bir 
şekilde yürümeye devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim…

1994’te belediye başkanı olarak bu aziz 
şehre hizmet etme şerefine eriştim. Şimdi 
de başbakan olarak bu mutluluğu taşıyor, 
arkadaşlarımızla birlikte İstanbul’a hizmet 
üretmek için gecemizi gündüzümüze katı-
yor, canla başla çalışıyoruz. Bu medeniyet 
yolculuğunda bizi hiçbir zaman yalnız 
bırakmayan İstanbullu kardeşlerime bir 
kere daha teşekkür ediyorum. Açılışını 
yaptığımız tesisin bir kez daha İstanbul’a 
hayırlı olmasını diliyor, ülkemize böyle 
önemli bir eseri kazandıran Büyükşehir 
Belediyemize, İSTAÇ’a ve Ortadoğu Enerji 
Grubu’na milletim adına teşekkür ediyo-
rum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum. 
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Değerli katılımcılar, değerli dostlar… He-
pinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. 
Ataköy’e ve İstanbul’a böyle büyük bir ya-
tırım kazandıran DATİ Yatırım Holding’e 
teşekkürlerimi sunuyor, hayırlı olmasını 
diliyorum. 

60 milyon dolarlık bu yenileme yatırımı-
nın, özellikle küresel finans krizinin için-
den geçtiğimiz bir dönemde gerçekleşmiş 
olması ve 250 kişiye istihdam sağlaması 

ayrıca büyük anlam taşıyor. Ekonomik kriz 
dönemleri, yatırım, üretim, istihdam ve ih-
racat açısından tereddütlerin, çekincelerin 
yaşandığı dönemlerdir. Nitekim, bugün 
tüm dünyada bunun emarelerini artık çok 
daha net bir şekilde görüyoruz. Amerika 
Birleşik Devletleri’nden Japonya’ya kadar, 
gelişmiş ya da gelişmekte olan neredeyse 
tüm ülkelerde üretim hızlı şekilde düşü-
yor, ihracat azalıyor, işsizlik oranları ciddi 
şekilde yükseliyor ve ekonomiler daralma 

Ataköy Sheraton Oteli  
Açılış Töreni

İstanbul | 03 Mayıs 2009
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sürecine giriyor. 2009 yılı Ocak-Şubat 
döneminde Japonya’da sanayi üretimi 
yüzde 34.7 oranında daraldı. Aynı dönem-
de Rusya’da ihracat yüzde 47.7 oranında 
geriledi. ABD’de işsizlik, 1983 yılından 
bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve Mart 
sonu itibariyle yüzde 8.5 oldu. 

Bunlar sadece birkaç örnek… Türkiye’de 
dahil olmak üzere dünyanın tüm ülke-
leri bu krizden az ya da çok etkileniyor-
lar ve etkilenmeye de devam edecekler. 
Ancak, krizin başladığı andan itibaren, 
Türkiye’nin krize karşı hazırlıklı olduğu-
nu, tedbirlerini aldığını, sağlam ekonomik 
yapısı, özellikle de sağlam bankacılık yapı-
sıyla krizi en az zararla atlatacağını ifade 
ettim. Aynı şekilde, kriz dönemlerinin 
fırsat dönemleri olduğunu; iyi yönetildi-
ğinde krizlerin fırsata çevrilebileceğini de 
ifade ettim. Nitekim Türkiye, bu küresel 
krizi fırsata çevirmek, kriz sonrasında eko-
nomik büyüme sürecini muhafaza ederek 
dünyanın yükselen yıldızı olmak noktasın-
da her türlü potansiyele ve iradeye sahip. 
Bu iradeyi işadamlarımızda, yatırımcıları-
mızda görmeyi çok arzu ediyoruz. 

Özellikle istihdam noktasında, işadamları-
mıza yardımcı olmak, katkı sağlamak, işçi 
çıkarmaların önüne geçmek için bir takım 
önlemler aldık. Primlerin aşağı çekilme-
sinin yanında, kısa çalışma ödeneğini 
gözden geçirerek devreye soktuk ve işçi çı-
karmayan işletmelere destek vermeye baş-
ladık. Böyle bir süreçte DATİ Holding’in 
yatırım yaptığını, istihdam sağladığını 
görmekten çok büyük memnuniyet duy-
duğumu ifade etmek istiyorum. 

İstanbul özellikle son dönemde ulus-
lararası toplantı ve kongre organizas-
yonlarında dünya çapında öne çıkmaya 
başladı. Bugün de, burada, bu otelimizde 
Dünya Mücevher Kongresi’ne İstanbul 
olarak, Türkiye olarak ev sahipliği yapı-
yoruz. İstanbul’un bu vasfının, bu tür ya-
tırımlarla destekleniyor olması da ayrıca 
sevindirici bir gelişme. İstanbul’a yaraşan 
ve İstanbul’un turizm merkezi olmasına 
eşsiz katkılar sağlayacak bu otelin bir kez 
daha hayırlı olmasını diliyorum. Bu değer-
li yatırıma önayak olan herkesi, özellikle 
de küresel kriz sürecinde yatırımı gerçek-
leştiren DATİ Holding’i ve yöneticilerini 
yürekten tebrik ediyorum. Katılımınız için 
sizlere de teşekkür ediyor, hepinize resev-
gilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli İstanbullular, aziz vatandaşlarım… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Bugün ülkemiz adına yine heyecan 
verici, umut verici bir tesisin açılışını hep 
birlikte gerçekleştiriyoruz. Çatalca’da açtı-
ğımız bu tesis, rüzgarı elektriğe çevirecek, 
rüzgardan enerji üretecek. Yıllık 220 mil-
yon kilowatt saat elektrik enerjisi üretecek 
olan bu santral, ortalama 122 bin hanenin 
bir yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek. 
Bu anlamlı tesisi, bu örnek tesisi çok kısa 

bir zamanda tamamlayıp enerji sektörü-
müze kazandıran SANKO Holding’e ülkem 
adına, milletim adına şükranlarımı sunu-
yorum. Türkiye’nin bu en büyük rüzgar 
enerjisi santralinin, ülkemize, milletimize 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Biliyorsunuz, 2 hafta önce yine İstanbul’da, 
Odayeri Çöp Gazından Elektrik Üretim 
Tesisi’ni hizmete almıştık. Bugün de, 
rüzgarı elektrik enerjisine dönüştürecek 

Çatalca Rüzgar Santrali  
Açılış Töreni

İstanbul | 09 Mayıs 2009
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işte bu tesisi hizmete alıyoruz. Evet, bu 
iki tesiste elektrik üretilecek, ancak bu 
tesisler, buralarda üretilecek olan elektrik-
ten çok daha büyük bir anlam taşıyor. Bu 
yatırımlar, Türkiye’de yaşanan zihniyet 
devrimini açık bir şekilde ortaya koyuyor. 
Yıllarca boşa akan akarsularımız artık 
enerjiye dönüşüyor. Yıllarca kendi halinde 
esip duran rüzgar artık enerjiye dönüşüyor. 
Avrupa’nın yıl boyunca sınırlı sürede ala-
bildiği, Türkiye’nin ise neredeyse 365 gün 
sahip olduğu güneş artık değerlendiriliyor. 
Türkiye bununla da kalmıyor, çöp gazını 
dahi elektrik enerjisi haline getiriyor ve ko-
nutların, sanayinin kullanımına sunuyor. 

Bakınız; on yıllar boyunca, adeta bir te-
kerleme gibi, Türkiye’nin Doğu ile Batı 
arasında köprü konumunda olduğunu, 
Türkiye’nin yer altı ve yer üstü zenginlik-
lerinin bulunduğunu söyleyip durdular. 
Ancak Türkiye’nin bu imkanlarını, bu 
fırsatlarını bir değere çevirme konusunda 
ortaya somut projeler konulmadı. Üretilen 
projeler ise, sürüncemede bırakıldı, ta-
mamlanmadan çürümeye terk edildi. 

Öncelikle şu hususun altını çizmek isti-
yorum: Bugün dünyanın geleceğine yön 
verecek en temel konu enerjidir. Enerji 
konusu her ülkeyi yakından ilgilendirdiği 
gibi, küresel şartları şekillendiriyor, dün-
ya siyasetinde en temel belirleyici faktör 
haline geliyor. Bunun yanında, Türkiye 
artık istikrar içinde büyüyen bir ekono-
miye sahip. Ekonomimiz, 2002-2008 ara-
sında ortalama yüzde 7 büyüme kaydetti, 
232 milyar dolar olan Gayri Safi Yurtiçi 
Hasılamız 742 milyar dolara ulaştı. Eko-

nomik büyümemize paralel olarak enerji 
tüketimimiz de ciddi bir şekilde artıyor. 
Bu nedenle, enerji politikamızı belirlerken 
çok titiz bir şekilde çalışmamız gerekiyor. 
Bunun bilincinde hareket ettik, ülkemize 
ucuz, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlamak 
için önemli politikaları, önemli projeleri 
hayata geçirdik. 

Hem Türkiye’de enerji üretimiyle ilgili 
önemli işler yaptık, hem de ülkemizi ulusla-
rarası bir enerji koridoru ve enerji termina-
li haline getirdik. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol 
Boru Hattı’nı tamamladık, günde 1 milyon 
varil petrolü dünya piyasalarına ulaştırıyo-
ruz. Yunanistan Doğalgaz Hattı’nı bitirdik, 
açtık. Türkiye genelinde 7 bin kilometre 
doğalgaz boru hattı döşedik. Yenilenebilir 
Enerji yatırımlarına başladık, akarsularımı-
zı, rüzgar enerjisini, güneş enerjisini artık 
Türkiye’nin hizmetine sunuyoruz. Nükleer 
enerjiyle ilgili çalışmalarımız devam edi-
yor, petrol arama ve sondaj çalışmalarımız 
sürüyor. Bir yandan Türkiye’yi, dünya ener-
ji hatlarının geçiş noktası haline getirirken, 
bir yandan da kendi öz kaynaklarımızdan 
enerji üretiyoruz. 

Şurası da son derece önemli. Enerji üre-
teceğiz diyerek, çevreyi, insan sağlığını, 
Türkiye’nin ve nesillerin geleceğini asla ih-
mal etmedik, ihmaline de izin veremeyiz. 
İşte bunun için, doğal kaynaklardan temiz 
enerji üretimi büyük önem arzediyor. 
Akarsularımızdan, rüzgardan, güneşten 
ve çöp gazından enerji üretimi için yapılan 
yatırımları bu nedenle daha fazla teşvik 
ediyoruz. Biliyorsunuz, küresel ısınmanın 
en önemli nedeni karbon gazlarının yoğun 
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oranda atmosfere karışması. Bu nedenle, 
özellikle Kyoto Protokolü kapsamında 
karbondioksit emisyonunu azaltmaya yö-
nelik olarak rüzgar santralleri dünyada da 
teşvik ediliyor. Çatalca Santrali, yaklaşık 
140 bin ton karbon tasarrufu sağlayarak 
temiz enerji noktasında da örnek teşkil 
ediyor ve biliyorsunuz bu özelliğiyle Al-
tın Sertifika’nın da sahibi oldu. SANKO 
Holding’i, bu başarılarından, Türkiye’nin 
bugününe ve geleceğine yaptıkları bu 
anlamlı katkıdan dolayı da ayrıca tebrik 
ediyorum. 

Bakınız, bizim ekonomik kalkınma mode-
limiz, özel sektörün yatırımları üzerinde 
ilerliyor. 2002 yılında özel sektörümüz 
sadece 43.4 milyar TL düzeyinde bir yatı-
rım gerçekleştirebilmişti. 2008 yılında bu 
yatırım miktarı, dikkatinizi çekiyorum, 
tam 156.2 milyar TL seviyesine ulaştı. İh-
racatımız 2002’de 36 milyar dolardı, 2008 
sonunda 132 milyar dolara ulaştı. Özel 
sektörümüzün yatırımları sayesinde hızlı 
ve istikrarlı bir büyüme sürecine girdik. 
Türkiye’nin her yerinde, özel sektörümü-
zün yatırım yapması, üretim yapması, 
istihdam oluşturması ve ihracat yapması 
için kademe kademe reformlar yaptık, ma-
kul ve uygulanabilir teşvikler getirdik. İşa-
damlarımızın, sanayicilerimizin, yatırım 
ve üretimin üzerindeki vergi yükünü, is-
tihdam yükünü imkanlar ölçüsünde azalt-
tık, azaltmaya da devam ediyoruz. Tüm 
bunların ötesinde, Türkiye’yi hem yerli, 
hem de uluslararası yatırımlar noktasında 
bir cazibe merkezi haline getirmek için 
Hükümet olarak üzerimize düşeni yerine 
getirdik, getiriyoruz. Küresel finans krizi 

nedeniyle hiçbir işadamımız, sanayicimiz, 
üreticimiz yatırımlarını ertelemesin. Kü-
resel finans krizi nedeniyle sanayicimiz, 
işverenimiz gereksiz endişeye kapılmasın. 
Elbette tedbiri elden bırakmayacaklar, 
ama maalesef siyaset tarafından, medya 
tarafından estirilen abartılı olumsuz hava-
ya da kimse itibar etmesin. 

Bakınız, önceki gün sanayi üretim rakam-
ları açıklandı. Ocak ayında yüzde 5.9; 
Şubat ayında yüzde 4.4 daralan sanayi üre-
timi, Mart ayında tam yüzde 13.4 oranında 
büyüme kaydetti. Enflasyonda çok olumlu 
sinyaller alıyoruz. Tüketim harcamaların-
da yine pozitif bir sürece girdik. İhracatta, 
Japonya gibi, ABD, Almanya gibi ülkelere 
nazaran daha az miktarlarda düşüş kayde-
diyoruz. Büyümenin de yine bu yılın 2’inci 
çeyreğinden itibaren olumlu bir seyir izle-
yeceğini ve yıl sonunda hedeflerimizi tut-
turacağımızı tahmin ediyoruz. Dünya bu 
krizi geride bıraktığında, Türkiye hızlı ve 
sağlıklı bir şekilde büyümesini sürdürecek 
ve dünyanın güçlü, sağlam bir ekonomisi 
olarak yoluna devam edecek. 

Ben, girişimcilerimizi bu noktada özellikle 
yatırıma, üretime ve bilhassa istihdama 
teşvik ediyorum. Krizin doğuracağı fırsat-
ları en iyi şekilde kullanmalarını, Kriz son-
rasının Türkiye’sinde yarışa bir adım önde 
başlamalarını tavsiye ediyorum. Yine, bu 
kriz ortamında yatırım yapan, Türkiye’ye 
bu güzel ve anlamlı tesisi kazandıran 
SANKO Holding’e de bir kez daha teşek-
kür ediyorum. Açılışını yaptığımız rüzgar 
santralinin hayırlı olmasını diliyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli İstanbullular, sevgili kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
açılışını yaptığımız İSTOÇ Oto Galeri 
Sitesi’nin hayırlı olmasını diliyorum. Söz-
lerimin başında, bu değerli eseri İstanbul’a 
ve ülkemize kazandıran İSTOÇ Ticaret 
Merkezi’ne ve idarecilerine teşekkür edi-
yorum. 

İSTOÇ yıllar önce Eminönü bölgesinde-
ki çeşitli esnaf vatandaşımızın bir araya 

gelmesiyle kuruldu ve birlikte hareket 
ederek, sorumluluk üstlenerek nelerin ba-
şarılabileceğinin en güzel örneklerinden 
biri oldu. İSTOÇ bugüne kadar orta ölçekli 
KOBİ düzeyinde 35 farklı meslek grubun-
dan 5 binin üzerinde işyeri ile ülkemizin 
ekonomisine büyük katkıda bulundu. 
Bugün de açılışını yaptığımız 2.Etap oto 
galeri sitesiyle İSTOÇ ülkemiz ekonomi-
sine, İstanbul’un ticaret hayatına yeni ve 
büyük bir katkı sağlıyor. Oto galeri sitesin-

İSTOÇ Oto Galeri Sitesi  
Açılış Töreni

İstanbul | 20 Mayıs 2009
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de 1.200 oto alım satımına uygun işyeri ve 
200 ofis olmak üzere toplam 1.400 işyeri 
ve 2 bin 500 araçlık teşhir yeri bulunuyor. 
Bu dev tesiste yaklaşık 10 bin vatandaşı-
mız iş imkanı bulacak, İSTOC Ticaret mer-
kezinin istihdam kapasitesi 50 bine ulaşa-
caktır. İstanbul gibi metropollerde böyle 
merkezlerin olması, ticaretin daha rahat 
ve kontrol edilebilir bir ortamda yapıla-
bilmesi için çok önemli bir zemin teşkil 
ediyor. Özellikle böyle ulaşımı rahat, alıcı 
ile satıcının şeffaf bir ortamda buluştuğu 
yerlerde İstanbullular gönül rahatlığıyla 
alış veriş yapma imkanı buluyor. Bu gibi 
ticaret merkezlerin, geleneksel esnaf ahlak 
ve karakterimizin modern bir sunumu 
olarak değerlendiriyorum. Bir kez daha 
emeği geçenleri, katkı verenleri yürekten 
kutluyorum. 

Değerli İstanbullular, sevgili vatandaşla-
rım…

Son 6.5 yılda ülke olarak ele ele verdik, 
büyük bir atılım gerçekleştirdik. 2002 yı-
lında 230 milyar dolar olan milli gelirimizi 
2008 sonunda 742 milyar dolar seviyesine 
çıkardık. İhracatı 36 milyar dolardan ala-
rak 132 milyar dolar seviyesine çıkardık. 
Mali disipline sıkı sıkıya bağlı kaldık, 
enflasyonu tek haneli rakamlara çektik. 
Çok şükür, ortaya koyduğumuz rasyonel 
politikalar sayesinde Türkiye artık belir-
sizlikler ülkesi olmaktan çıktı, güven ve 
istikrar içinde, kendinden emin adımlarla 
ilerleyen, bir fırsatlar ülkesi haline geldi. 
Bugün dünyanın 17’nci, Avrupa’nın 6’ncı 
büyük ekonomisiyiz. Özel sektörümüz bu 
dönemde gerek yurt içinde gerek dünyada 

çok önemli başarılara imza attı. 2002’de 
sadece 91 bin adet olan otomobil satışları 
2008’de krize rağmen 306 bin rakamına 
ulaştı. 

Biliyorsunuz, dünya tarihinin en büyük 
finans krizlerinden birini yaşıyoruz. 
Her vesileyle ifade ediyorum: Bu kriz, 
Türkiye’nin krizi değildir, bu kriz, hükü-
metimizin krizi hiç değildir. Ancak büyük 
ölçüde küresel entegrasyonunu tamam-
lamış bir dünya ekonomisi olarak, bu 
krizin Türkiye’ye yansımalarının “sıfır” 
düzeyinde kalacağını da iddia etmiyoruz. 
Elbette, kriz, ülkemizi de etkileyecektir, 
etkilemektedir. Ancak, Türkiye, kendisi 
gibi dünya ölçeğindeki ekonomilerle mu-
kayese edildiğinde, bu krizden en az etki-
lenen ülkeler arasındadır, inanıyorum ki, 
öyle de kalacaktır. Hükümet olarak, krizi 
en başından itibaren yakından takip ettik, 
krizin etkisini en aza indirmek için önemli 
adımlar attık. Piyasanın likidite sorununu 
aşmasını sağlayacak, kredi kanallarını 
açacak, iç talebi artıracak adımları zama-
nı geldiğinde attık, bugüne kadar 60’tan 
fazla tedbiri bu doğrultuda uygulamaya 
koyduk. Otomotiv sektöründe ÖTV indiri-
mi uygulamasına gittik, bunun da olumlu 
sonuçlarını görüyoruz. 

Bakınız burada şunu büyük bir mutluluk-
la ifade etmek istiyorum: Aldığımız ted-
birler sayesinde, 2009 yılının ilk 4 ayında 
geçen yılki kadar otomobil satışı gerçek-
leşti. 2008 yılının Ocak-Nisan döneminde 
104 bin adet otomobil satılmıştı. 2009’un 
ilk aylarında rakam çok düşük olmasına 
rağmen, sağladığımız ÖTV indirimi sa-
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yesinde piyaza canlandı ve Ocak-Nisan 
döneminde bu yıl da 104 bin otomobil 
satıldı. Bir başka önemli nokta da şu: Bu 
yılın ilk dört ayında geçen yıla göre satışla-
rını artıran tek Avrupa ülkesi Almanya. Al-
manya dışındaki diğer Avrupa ülkelerinin 
otomobil satışlarında önemli düşüşler var, 
Avrupa genelinde düşüş oranı ise yüzde 
16’ya yakın. Türkiye ise, aldığı önemleler 
sayesinde satış rakamlarını sabit tutmayı 
başardı. Bu son derece sevindirici ve son 
derece ümit verici bir gelişme. Enflasyon-
da, faizlerde, sanayi üretimi ve kapasite 
kullanımındaki sevindirici gelişmeleri de 
buna eklediğinizde, umutlarımız daha da 
artıyor. Umuyorum ki, küresel krizde artık 
toparlanma süreci başlamıştır ve gösterge-
lerimiz hızla yukarı yönlü seyredecektir. 

Değerli dostlarım… 

İstanbul’a böyle modern bir ticaret mer-
kezini kazandırmış olmanızdan dolayı 
ayrıca büyük memnuniyet duyduğumu 
da ifade etmek istiyorum. İstanbul’a kamu 
eliyle, özel sektörümüz ve Büyükşehir 
belediyemizin yatırımlarıyla kıymetli 
eserler kazandırmaya devam ediyoruz. 
Her zaman söylüyorum, bu ülke için taş 
üstüne taş koyan her girişimcimizin, her 
yatırımcımızın, her vatandaşımızın bizim 
başımızın üzerinde yeri vardır. Bugün açı-
lışını yaptığımız İSTOÇ Oto Galeri Sitesi’ni 
bu açıdan değerlendiriyor, İstanbullu 
kardeşlerimizin otomobil alış verişlerini 
kolaylaştıracak önemli, kıymetli bir adım 
olarak değerlendiriyorum. Sözlerimin so-
nunda bu kıymetli eseri İstanbul’a kazan-
dıran İSTOÇ Sanayi Sitesi’ne bir kere daha 

teşekkür ediyor, bu gibi yatırımların deva-
mını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla, 
muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı olsun…
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Değerli arkadaşlar, Emniyet Teşkilatımızın 
değerli mensupları… sevgili İstanbullu-
lar… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyor, açılışını yaptığımız İstanbul Polis 
Kongre Merkezi’nin, İstanbul’umuza ve 
tüm polis teşkilatımıza hayırlı olmasını 
diliyorum. 

18 bin metrekarelik bir alan üzerine yak-
laşık 26 milyon dolara mal olan bu eserle 
birlikte polis teşkilatımız çok önemli bir 

sosyal tesise kavuşuyor. Biliyorsunuz, 
İstanbul son dönemde yaptığımız yatı-
rımlarla dünyanın önde gelen kongre ve 
toplantı merkezlerinden biri haline geldi. 
Bugün açılışını yaptığımız bu tesisle bir-
likte İstanbul’un bu vasfına yeni bir katkı 
sağlamış oluyoruz. Konuşmamın hemen 
başında, bu eseri İstanbul’a, ülkemize ve 
tabii ki Polis Teşkilatımıza kazandıran 
herkese, emek veren tüm kardeşlerime ve 
özellikle Celalettin Cerrah’a yürekten te-

Polis Eğitim ve Kongre Merkezi 
Açılış Töreni

İstanbul | 27 Haziran 2009
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şekkür ediyorum. Sayın Cerrah, uzun yıllar 
İstanbul’umuzda Emniyet Müdürü olarak 
başarılı hizmetler gerçekleştirdi, bundan 
sonra Osmaniye Valisi olarak hizmetlerine 
devam edecek. Bu vesileyle kendisine yeni 
görevinde de başarılar diliyorum. 

Bu sene Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 
164’üncü yıldönümünü kutluyoruz. Yine 
bu yılı, 2009 yılını Polis Yılı olarak ilan 
ettik. Şu hususu tüm samimiyetimle ifade 
etmek istiyorum… Polis teşkilatımız bizim 
göz bebeğimiz… Polislerimiz milletimizin 
huzurunun, emniyetinin en büyük güven-
cesi. Polislerimizin ne zor şartlarda görev 
yaptığını, nasıl bir özveriyle çalıştıklarını; 
hayatlarını tehlikeye atarak, canlarını feda 
ederek nasıl bir gayret sarf ettiklerini çok 
yakından biliyorum. 

Bakınız; Türkiye çok zor bir coğrafyanın 
merkezinde bulunuyor. Çevremizdeki bazı 
ülkelere hakim olan istikrarsızlık, maalesef 
bize de olumsuz yönde yansıyor. İnsan ka-
çakçılığından uyuşturucu kaçakçılığına, si-
lah kaçakçılığından organize suçlara kadar 
birçok ulusal ve uluslararası meseleyle baş 
etmemiz gerekiyor. Bunların yanında, terör 
gibi insanlık dışı ve son derece sinsi bir suç-
la da mücadele ediyoruz. Tüm emniyet güç-
lerimiz, askerimiz, jandarmamız, istihbarat 
teşkilatımız ve tabii ki polisimiz bu noktada 
uluslararası ölçekte başarılara imza attılar. 
Yapılan tüm menfur saldırılara rağmen, 
şehitler vermemize rağmen emniyet güç-
lerimiz asla yılgınlık göstermedi ve çok 
kararlı bir şekilde mücadelesini artırarak 
sürdürdü. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi 

bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyor, 
gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 

Suçla ve suçlularla mücadelede büyük bir 
başarı ve uluslararası tecrübe kazandık. Ni-
tekim emniyet güçlerimiz bugün dünyanın 
bir çok ülkesinde barışa katkı sağlıyor, o 
ülkelerin polis teşkilatlarına tecrübelerini 
aktarıyor. Bu noktada da emniyet güçleri-
mizle milletçe gurur duyduğumuzu ifade 
etmek istiyorum. Emniyet teşkilatımız, hem 
demokrasinin, hem hukuk sisteminin, hem 
de daha genel anlamda rejimin sarsılmaz 
bir güvencesi, bir sigortasıdır. Türkiye’nin, 
demokratikleşme ve insan hakları nokta-
sında kaydettiği tarihi nitelikte ilerlemeye 
polis teşkilatımız çok hızlı şekilde uyum 
sağladı. 

Bugün polis teşkilatımız, diğer emniyet bi-
rimleriyle, jandarmayla, askeri birimlerle, 
istihbarat teşkilatımızla tam bir uyum için-
de ve tam bir koordinasyon içinde çalışıyor 
ve son derece başarılı neticeler alıyor. Özel-
likle çetelerle, mafyayla, hukuk dışı örgüt-
lenmelerle mücadele noktasında emniyet 
teşkilatımız son dönemde çok kararlı bir 
mücadele yürüttü. Elbette bundan rahatsız 
olanlar çıkabilir… Emniyet güçlerimizin 
kararlılığı karşısında çıkarları zedelenenler, 
altlarından zeminleri kayanlar olabilir ve 
bu çevreler emniyet güçlerimizi yıpratmak 
için karalama kampanyaları da yapabilirler. 
Çetelerin, mafyanın, hukuk dışı örgütlerin 
avukatlığına savunanlar, emniyet güçleri-
mizin arasındaki koordinasyonu bozmak 
için, suçla mücadele azmini gölgelemek 
için, akla hayale gelmeyen ithamlarla emni-
yet güçlerimize saldırabilirler. 
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Burada bir kez daha hatırlatmakta fayda 
görüyorum: Emniyet teşkilatımız, ken-
dilerine savcılar tarafından tevdi edilen 
vazifelerini yapıyorlar. İnsan haklarına 
riayet ederek, özellikle de yasaların çizdiği 
sınırlar içinde, demokrasi çerçevesinde, 
hukuk çerçevesinde görevlerini yerine ge-
tiriyorlar. Özellikle siyasetçilerin, bilerek 
ya da bilmeyerek alet oldukları bu yıprat-
ma tavrından bir an önce vazgeçmelerini 
gönülden arzu ediyoruz. Emniyet güçleri-
mizi hiç kimse siyasetin içine çekmemeli, 
hiç kimse onları siyasi istismar aracı ola-
rak kullanmamalıdır. İdeal bir demokrasi 
için, bütün kurallarıyla işleyen, standart-
ları yüksek bir demokrasi için herkes bu 
olgunluğu göstermek durumundadır. 

Elbette bu kadar büyük bir teşkilat içinde 
kimi zaman yasalara uymayanlar, hukuk 
dışı yollara tevessül edenler olabilir. Bu tür 
münferit olaylar da zaten hukuk içerisinde 
cevabını alıyor, almaya da devam edecektir. 
Münferit hatalar üzerinden kurumlarımızı 
tahrip edecek yaklaşımların güç bulmasına, 
güvenlik güçlerimizin motivasyonlarının 
kırılmasına asla prim veremeyiz. Emniyet 
Teşkilatımız, anayasa ve yasalardan aldığı 
yetkiyle, demokratik, laik, sosyal bir hu-
kuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 
yücelmesi, çağdaş standartları yakalaması 
için aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını 
sürdürecektir. 

Değerli arkadaşlarım…

Şu konuyu da burada altını çizerek vurgu-
lamakta fayda görüyorum… Bakınız, poli-
simizin görevi, sadece suçluyu yakalamak 

değildir. Polisimiz, suç işlenmeden önce 
tedbirleri almak, suçu işlenmeden önlemek 
gibi bir vazifeyi de yüklenmiş durumdadır. 
Önleyici tedbirler konusunda da Türk Po-
lis Teşkilatının çok başarılı operasyonlara 
imza attığına hepimiz şahit olduk. Başta 
İstanbul olmak üzere birçok ilimizde terör 
eylemleri daha işlenmeden polisimiz tara-
fından engellendi ve failler ortaya çıkarıldı. 
İstanbul’da olsun, diğer şehirlerimizde 
olsun, evet, vatandaşlarımızı terör eylem-
lerinde kaybettik ama kaybettiklerimizden 
daha çok vatandaşımızı da polisimizin 
takdire şayan operasyonları neticesinde 
emniyet altında tutmayı başardık. Aynı şe-
kilde, asayiş suçlarında yüzde 60’lara varan 
oranlarda azalma sağlandı. Ölümlü trafik 
kazaları, inşa ettiğimiz duble yollarla bir-
likte polisimizin denetimi sayesinde yüzde 
85’lere varan oranda azaldı. Büyükşehirleri-
mizden başlayarak yaygınlaştırdığımız MO-
BESE sistemi sayesinde suçların önlenmesi 
noktasında önemli mesafeler kat ettik. 

Asayiş sorunları, tek başına polisin gayret-
leriyle önlenemez. Bizim çok sağlam bir aile 
yapımız var. Tarih boyunca, geleneklerimiz-
den, kültürümüzden ve medeniyetimizden 
beslenen örnek bir aile kurumuna sahibiz. 
Bu sağlam aile yapısını muhafaza edersek, 
çocuklarımızı ve gençlerimizi çok dikkatli 
bir şekilde eğitir ve denetlersek, inanın 
polisin işi azalacak ve kolaylaşacaktır. Ba-
kınız, ben bir babayım… Evlat sevgisinin ne 
olduğunu çok iyi bilirim… Çocukları suça 
karışmış, ya da çocukları suçluların kurba-
nı haline gelmiş anne-babaların acısını çok 
iyi tahmin edebiliyorum, bu acıyı onlarla 
birlikte yaşıyorum. 
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Şunu da görmek durumundayız: Anne-
babaların yaşadığı o tarifsiz acıyı polisle-
rimiz de yaşıyor, polislerimiz de bu kederi 
yüreklerinde hissediyor. Ben inanıyorum 
ki, Türkiye’de ve İstanbul’da hiçbir suç fa-
ili meçhul kalmayacaktır. Caniler mutlaka 
yaptıklarının hesabını verecek, adaletin 
önüne çıkarılacak ve cezasını çekecektir. 
Ancak, kimi medya kuruluşlarının da taz-
yikiyle, her fırsatta polisimizin hedef alın-
ması, her fırsatta polisimizin eleştirilmesi, 
İstanbul gibi devasa bir metropolde meyda-
na gelen her olayda polislerimizin yıpratıl-
ması, açık söylüyorum, son derece yanlıştır 
ve sakıncalıdır. Her suç, her cinayet kılı 
kırk yaran bir hassasiyetle inceleniyor ve 
takip ediliyor. Bu süreçler gizli işliyor. Ama 
televizyon ekranlarından, gazete sayfala-
rından sürekli polisimizin şevkini kıracak 
açıklamalar yapılarak maalesef bu süreçler 
baltalanıyor. Buna herkes dikkat etmeli, her 
bir vatandaşımız polisimize yardımcı olma-
lı, polisimize destek olmalı. 

Şu dengeyi de çok iyi gözetmemiz gereki-
yor… Küreselleşmenin, modern dünyanın, 
internetin, medyanın ve buna benzer 
yeniliklerin ortaya çıkardığı yeni suçlar 
karşısında tüm aileler daha dikkatli olmak 
zorunda. Emniyet güçlerimiz çocukları-
mızı, gençlerimizi, tüm vatandaşlarımızı 
korumak noktasında her türlü özveriyi gös-
teriyor… Ailelerin de buna destek olmasını 
bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye 6.5 yıllık süreçte her alanda 
büyük ilerlemeler kaydetti. Türkiye’yi 4 

temel üzerinde büyüteceğiz dedik. Eği-
tim, sağlık, adalet ve emniyet noktasında 
Türkiye’yi geleceğe taşıyacağız dedik. 
Hamdolsun bu sözümüzü tuttuk. Polis Teş-
kilatımızın, adaletin tesisine en ideal şekil-
de yardımcı olduğunu görmekten, emniye-
tin sağlanmasında büyük başarılara imza 
atmasından dolayı milletçe büyük bir gu-
rur içindeyiz. Ancak biz, hükümet olarak, 
polislerimizi sadece güzel sözlerle, övücü 
sözlerle takdir etmekle yetinmedik… 

Polisimize olan minnettarlığımızı somut-
laştırdık ve 6.5 yılda çok önemli düzen-
lemeleri hayata geçirdik. Bakınız, 2002 
yılında en düşük polis memurunun maaşı 
662 TL idi. 6.5 yılda en düşük polis maa-
şını tam yüzde 179 oranında artırdık ve 
2009 yılında tam 1.850 TL’ye yükselttik. 
Bu miktarın yeterli olduğu iddiasında 
değilim, ancak ülkemizin imkanları çerçe-
vesinde iyi niyetli bir yaklaşımın içindeyiz. 
Emniyet teşkilatını kadro yönünden de 
güçlendirmek için 2003 yılından bu yana, 
yaklaşık 60 bin yeni polis alımı yaptık. 
Temmuz ayında 10 bin yeni üniversite 
mezunu polis alımı için de girişimlerimizi 
başlatıyoruz. 

Şurası da son derece önemli… Bugün, po-
lislerimizin yüzde 75’i üniversite mezun-
larından oluşuyor. Bu da, her açıdan kali-
tenin her geçen gün yükselmesi anlamına 
geliyor. Kadro ve mevzuat düzenlemele-
rinin yanında suç ve suçluyla mücadele 
stratejisinde de köklü değişiklikler yaptık. 
Polislerimizin her türlü sosyal ihtiyaçları-
nı karşılama noktasında gayretlerimiz sü-
rüyor. TOKİ, polislerimize lojman yapmak 
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üzere 10 bin konutun yapımına başladı ve 
bu konutların yarıdan fazlası Emniyet Teş-
kilatımıza teslim edildi. Bunlar, 6.5 yılda 
polislerimiz için yaptıklarımızın yalnızca 
bir kısmı. Emniyetimizi, huzurumuzu, 
asayişimizi teslim ettiğimiz polislerimiz 
için çok daha fazlasını üretmeye, şartlarını 
çok daha iyi noktalara taşımaya devam 
edeceğiz. El ele vererek, birlikte çok daha 
güzeli başaracak, çok daha güzel hedefle-
re ulaşacağız. İşte açılışını yaptığımız bu 
kongre merkezi de kararlılığımızın somut 
göstergelerinden biridir. Ben, bu merkezin 
bir kez daha ülkemize, İstanbul’a ve polis 
kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Emeği geçenlere teşekkür ediyor, hepinizi 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili İstanbullular… değerli vatandaş-
larım… saygıdeğer konuklar… Sizleri sev-
giyle, muhabbetle selamlıyor, İstanbul’a 
kazandırdığımız bu muhteşem eserin, 
İstanbul Kongre Merkezi’nin İstanbul’a ve 
ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Evet, bugün İstanbul gerçekten son derece 
anlamlı bir esere kavuşuyor. Türkiye’nin 
en büyük, dünyanın da en büyükleri ara-
sında yer alacak Kongre Merkezi’ni, rekor 

sayılabilecek bir sürede, tam 13 ayda ta-
mamladık, bitirdik ve işte bugün hizmete 
açıyoruz. Yerin altında 7 kat, üstünde 5 kat 
olmak üzere tam 12 kattan oluşan Kongre 
Merkezi 120 bin metrekare inşaat alanın-
dan oluşuyor. Bina içinde 3 bin 500 kişilik 
bir kongre salonu; 4 bin metrekarelik 5 
adet çok amaçlı salon, 1.000 adet ofis ve 
3 bin metrekarelik de bir fuaye yer alıyor. 
Kongre Merkezimiz içinde, Muhsin Ertuğ-
rul Sahnesi’ni de elden geçirdik. 5 katlı, 

Kongre Merkezi  
Açılış Töreni

İstanbul | 17 Eylül 2009
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fuayelerin, kafeteryanın, kütüphanenin, 
idare ofislerinin ve 600 kişilik bir tiyatro 
sahnesinin yer aldığı yeni Muhsin Ertuğ-
rul Sahnesi’ni de bugün bu tören vesilesiy-
le İstanbul’a kazandırıyoruz. 

Bu büyük kongre Merkezi’nin, İstanbul’un 
trafiğini aksatmaması için de önlemimizi 
aldık ve Kongre Merkezi’nin altına, 485 
metre uzunluğunda bir tünel inşa ederek 
trafiği de yer altına aldık. Tam 330 milyon 
TL’lik bir yatırım gerçekleştirmiş olduk ve 
biraz önce de ifade ettiğim gibi, 13 ayda bu 
muhteşem eseri İstanbul’a kazandırdık. 
Dikkat ediniz, İstanbul’un en önemli, en 
tanınmış kongre ve toplantı merkezi olan 
Atatürk Kültür Merkezi’nin temeli 1946 
yılında atıldı, bu eser tam 23 senede ta-
mamlanabildi ve 1969’da hizmete açıldı. 
Toplantı kapasitesi ise sadece 1.300 kişi. 
Aynı şekilde, Lütfi Kırdar Uluslar arası 
Kültür Merkezi’nin yapımına 1948’de 
başlandı, 4 yılda tamamlandı ve 1952’de 
hizmete açıldı. 1988’deki genişletme ça-
lışmalarıyla, kapalı alan yüzölçümü 30 
bin metrekareye, kapasitesi 3 bin kişiye 
çıkarıldı.

Biz ise, işte bugün hizmete açtığımız İs-
tanbul Kongre Merkezi’ni tam 13 ayda 
tamamladık, 3 bin 500 kişilik kapasitesi ve 
120 bin metrekarelik alanıyla İstanbul’a 
en büyük uluslar arası toplantı merkezini 
kazandırdık. Bizim hizmet anlayışımız 
işte bu… İstanbul, 1940’larda, 1950’lerde, 
60’larda yapılmış, bugün artık ihtiyacı 
karşılayamayan kongre merkezleriyle, top-
lantı merkezleriyle bu işi götüremez dedik, 
Paris’le, Viyana’yla, Roma’yla rekabet ede-

mez dedik ve İstanbul’u hızla bir Kongre 
Turizme merkezine çevirmeye başladık. 
Biliyorsunuz, bu yıl başında, 14 Mart’ta 
da Sütlüce Kongre Merkezi’nin açılışını 
yaptık. Orada da 3 bin 500 kişi kapasite-
li çağdaş, modern bir kongre merkezini 
İstanbul’a kazandırdık.

İstanbul, işte bugün açılışını yaptığımız 
bu büyük eserle birlikte, artık kongre tu-
rizminde rakiplerine göre bir adım daha 
öne geçecek. Bakınız, şu anda Türkiye’de 
yapılan toplam kongrelerin yüzde 85’i 
İstanbul’da gerçekleştiriliyor. İstanbul, 
sadece bizim kendi şehirlerimizle değil, 
dünyada bu noktada adını duyurmuş, Vi-
yana gibi, Hong Kong gibi, Barselona, Pa-
ris, Roma gibi kentlerle de yarışıyor. 1999 
yılında İstanbul’da sadece 23 uluslar arası 
kongre gerçekleşmişti. 2008 yılında ise 
tam 72 uluslar arası kongreye ev sahipliği 
yapar hale geldik. Dünyada, kongre turiz-
mi açısından 1998 yılında 49’uncu sırada 
yer alan İstanbul, 2005 yılında 24’üncü 
sıraya, 2006’da 17’inci sıraya, 2007’de 
16’ıncı sıraya ve 2008 yılında da 15’inci 
sıraya yükseldi. Şu anda dünyada, kongre 
turizmi denildiğinde, kongre denildiğin-
de, uluslar arası toplantı denildiğinde, 
İstanbul ilk akla gelen 20 şehir arasında 
yer alıyor. Hedefimiz, İstanbul’u bu sıra-
lamada önce ilk 10’a, ardından da ilk 5’e 
kadar yükseltebilmek. İnşallah bunu da 
başaracağız.

NATO Zirvesi’ni başarıyla tamamladık… 
Formula 1’e yine başarıyla ev sahipliği 
yapıyoruz. OECD Sanayi Bakanları Top-
lantısı, Medeniyetler İttifakı toplantısı, 
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İslam Konferansı Örgütü Toplantısı, Dün-
ya Mimarlar Kongresi gibi birçok toplan-
tıyı alnımızın akıyla tamamladık, tüm bu 
toplantılarda iyi bir sınav verdik. Şimdi, 
yeni bir kongreye, çok büyük bir kongreye 
hazırlanıyoruz. IMF ve Dünya Bankası’nın 
yıllık toplantıları, 6-7 Ekim tarihlerinde 
İstanbul’da, işte bugün hizmete açtığımız 
İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacak. 
Sadece 2 gün değil… 30 Eylül tarihin-
den itibaren etkinlikler başlayacak, 6-7 
Ekim’de resmi toplantılar yapılacak ve 7 
Ekim’deki kapanış töreniyle bu uluslarara-
sı zirve sona ermiş olacak. 

1947’den itibaren, IMF-Dünya Bankası top-
lantıları ABD dışında 21 ülkede gerçekleş-
tirilmişti. 1955’te bu toplantılara İstanbul 
ev sahipliği yapmıştı. ABD dışında en son, 
2006 yılında Singapur’da bu toplantılar 
gerçekleşmişti. Gayretlerimiz neticesinde 
2009 toplantısını Türkiye’ye kazandırdık 
ve böylece Türkiye, bu toplantıların ikinci 
kez yapıldığı tek ülke unvanına da kavuş-
muş olacak. Tam 186 ülkeden yaklaşık 13 
bin kişiyi İstanbul’da ağırlayacağız. Devlet 
Başkanları, Başbakanlar, Maliye Bakanları, 
Merkez Bankası Başkanları ve uzmanları, 
İşadamları, akademisyenler, gazeteciler 
ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden 
oluşan 13 bin kişi, İstanbul’a gelecek, bu-
rada konaklayacak, burada toplantılarını 
yapacaklar.

İstanbul için gerçekten tarihi bir haftaya 
hazırlanıyoruz. Her türlü hazırlığımızı 
yaptık, tedbirlerimizi aldık, organizasyon-
ları tamamladık ve inşallah önümüzdeki 
hafta sonundan itibaren misafirlerimizi de 

karşılamaya başlayacağız. Bugün açılışını 
yaptığımız İstanbul Kongre Merkezi de, ilk 
buluşmasını, ilk uluslar arası toplantısını, 
işte bu organizasyonla yapacak. İnanıyo-
rum ki, daha önce yaptığımız kongreler, 
spor organizasyonları, toplantılar gibi, bu 
büyük organizasyonu da alnımızın akıyla 
tamama erdirecek ve İstanbul’un adını bir 
kez daha dünyaya duyurmuş olacağız.

Sadece bu büyük organizasyon bile, 
İstanbul’un bugün artık nereden nereye 
geldiğini görmek bakımından büyük 
önem taşıyor. Bu büyük şehri, bu metropol 
şehri her açıdan değiştirmenin, dönüştür-
menin, güzelleştirmenin çabası içindeyiz. 
Biz İstanbul için her fırsatta iş üretiyoruz. 
Biz İstanbul için her fırsatta eser üretiyo-
ruz, her fırsatta hizmet üretiyoruz. İstan-
bul aşkıyla, İstanbul sevdasıyla, İstanbul 
tutkusuyla hareket ediyor, İstanbul’u 
dünyaya tanıtmanın mücadelesini yürü-
tüyoruz. İşte, 2010 yılında İstanbul Dünya 
Kültür Başkenti olacak. Bir yıl boyunca 
çok sayıda etkinliğe, çok sayıda kültür ve 
sanat faaliyetine ev sahipliği yapacak.

İstanbul’u bu noktalara, bu seviyelere taşı-
dık. Hedeflerimizi belirledik, çok boyutlu 
çalışmalar yürüttük, ulaştırmadan çevre 
düzenlemesine, kültürel varlıkların yeni-
den kazanılmasından alt yapıya kadar her 
alanı bütüncül bir yaklaşımla ele aldık. 
İstanbul’u, benim belediye başkanlığı gö-
revini devraldığım 1994 yılından öncesine 
nispetle son derece farklı bir kent haline 
getirdik. Şuraya da dikkatinizi çekmek is-
tiyorum… İstanbul, bizden önceki dönem-
de ne yazık ki son derece kötü yönetildi. 
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İstanbul uzun yıllar boyunca hor görüldü, 
hor kullanıldı. Bugün, sorunları da kendisi 
kadar devasa olan, on yıllar boyunca üst 
üste biriken sorunlarını çözmenin müca-
delesini veren bir İstanbul söz konusu. 

Geçmişte yapılan hataların, geçmişte 
öngörülemeyen, dikkate alınmayan, tah-
min edilmeyen risklerin bedelini bugün 
ödemek zorunda kalıyoruz. Sorumsuzca 
yaklaşımların, ihmallerin, yolsuzlukların, 
usulsüzlüklerin faturasını bizler, İstan-
bullular ödemek zorunda kaldık. Merkezi 
yönetim-yerel yönetim arasındaki uyum-
suzluğun etkilerini, bürokrasinin engelle-
melerini ve daha birçok sıkıntıyı da uzun 
yıllar boyunca yaşadık. Şu son yaşadığımız 
sel faciasının faturasını bize kesmeye çalı-
şanlar, önce dönüp, kendi idareleri altında 
İstanbul’un nasıl acı çektiğini, bu sorunla-
rın temelinin o gün nasıl atıldığını görmek 
zorundadırlar. İstanbul’un sorunlarına 
karşı duyarsız olmakla kalmadılar, aynı 
zamanda o dönemde İstanbul’a, bedelleri 
ağır olan yeni sorunlar da kazandırdılar. 
Yarınları düşünmediler, uzun vadeli pers-
pektifle bakmadılar… Tamamen bir yağma 
ve yağmacı mantığıyla İstanbul’un üzerine 
karabulut gibi çöktüler ve bugün yaşanan 
acılara zemin hazırladılar.

İşte bir yandan da onların yıktıklarını 
yeniden yapmanın, hem de daha sağlam 
yapmanın mücadelesini veriyoruz. Tüm 
karalama kampanyalarına rağmen, aşkı-
mızı, sevdamızı, tutkumuzu, İstanbul’a 
hizmet etme şevkimizi asla yitirmeyeceğiz. 
İstanbul’a, İstanbullulara bir ibadet aşkıy-
la hizmet edecek, bugüne kadar kazandır-

dıklarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Ben, 
sözlerime son verirken, bugün açılışını 
yaptığımız İstanbul Kongre Merkezi’nin, 
Merkez içinde yer alan Muhsin Ertuğrul 
Sahnesi’nin, trafiği rahatlatacak tünelin 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu muhteşem 
eserleri İstanbul’a kazandıran, başta Sayın 
Başkan Kadir Topbaş olmak üzere, işçisin-
den mühendisine, mimarına, çalışanları-
na, idarecilerine kadar herkese teşekkür 
ediyorum. Yine bu vesileyle, İstanbullu 
hemşerilerimin mübarek Ramazan Bay-
ramlarını da tebrik ediyor, nice bayramla-
ra huzur içinde erişmeyi diliyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli İstanbullular… sevgili vatandaş-
larım… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor, açılışını yaptığımız Mehmet 
Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hayırlı 
olmasını diliyorum.

Bugün, İstanbul’a yeni bir eser, özellikle de 
sağlık noktasında son derece mühim bir 

tesis kazandırmanın heyecanı içindeyiz. 
İhalesi 1998 yılında yapılan bu hastane-
yi bitirmek, hizmete sunmak bize nasip 
oldu. 300 yatak kapasitesiyle, tek kişilik 
yataklardan oluşan 176 odasıyla, modern 
araç gereçleriyle, hasta odaklı sağlık hiz-
meti anlayışıyla inanıyorum ki bu hasta-
ne, sadece Küçükçekmece’ye değil, tüm 
İstanbul’a büyük hizmetler sağlayacaktır.

Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp 
ve Damar Cerrahisi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi  
Açılış Töreni

İstanbul | 28 Eylül 2009
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Bakınız, sağlık, bizim hükümet olarak 
üzerinde önemle durduğumuz bir hizmet 
alanı. Türkiye’yi 4 temel üzerinde büyü-
teceğiz dedik: Eğitim, Sağlık, Adalet ve 
Emniyet… Çok şükür, bu sözümüzün de 
arkasında durduk ve 7 yılda bu 4 alanda 
Türkiye’ye çok büyük hizmetler, çok büyük 
eserler kazandırdık. Sağlık alanında ihmal 
kabul etmiyoruz… Sağlık hizmetlerinde 
erteleme gibi, öteleme gibi kavramları asla 
kabul etmiyoruz. Bu ülkenin insanına ne-
lerin reva görüldüğüne, tedavi olmak için, 
ilaç bulmak için vatandaşımızın ne gibi 
sıkıntılar yaşadığına yıllarca tanık olduk. 
Hemen hepimizin bir hastane kapısında 
tedavi olmaya çalışırken veya bir ilaç arar-
ken yaşadığımız çaresizlikle ilgili acı bir 
hatırası vardır.

Türkiye bunları yaşadı, hem de çok uzak 
bir geçmişi değil 7 sene öncesini hatırlar-
sanız bu manzaralar gözümüzün önüne 
gelir. Cumhuriyet tarihimizin bu alandaki 
en büyük değişim programı olarak Sağ-
lıkta Dönüşüm Programı’nı biz başlattık. 
Bu denli büyük bir dönüşüm programını 
bu kadar kısa sürede böyle bir başarıyla 
uygulayarak dünyanın da dikkatini çektik, 
takdirini topladık. Bugün aynı değişim 
programını uygulamak isteyen birçok ül-
keye Türkiye modelini örnek alması gerek-
tiği söyleniyor. Artık hastanelerde rehin 
alınan hasta haberleri okumuyoruz. Artık 
SSK’lı, Bağkur’lu vatandaşlarımız ayrı bir 
devletin vatandaşıymış gibi farklı bir mua-
mele görmüyor.

Haksız rekabete maruz kalan, eşik sağlık 
hizmetinden, kaliteli, yaygın sağlık hizme-

tinden mahrum kalan vatandaşlarımızı 
bu mahrumiyetlerinden kurtardık. Her 
ilimizi hastanelerle donattık, donatıyoruz. 
Hastanelerdeki hizmetin kalitesini kade-
me kademe artırıyoruz. Aksaklıkları tespit 
ediyor, sorunları en kısa sürede çözmenin 
mücadelesini veriyoruz. On yıllar boyunca 
çözülmemiş, kronik hale gelmiş, birçok 
alanda adeta kördüğüme dönüşmüş mese-
leleri tek tek çözüm yoluna koyuyoruz.

Sağlık sistemimizi çağın gereklerine, ül-
kemizin gerçeklerine ve insanımızın ihti-
yaçlarına uygun hale getirmek noktasında 
çok önemli adımlar attık. Bunları hem 
hastalarımız için hem de zor şartlar altın-
da çalışan kıymetli sağlık personelimiz 
için yaptık. 7 yılda, çok büyük reformlara 
imza attık, inşallah çok daha iyilerini de 
Türkiye’ye siz aziz vatandaşlarımıza, İs-
tanbullu hemşerilerimize kazandırmaya 
devam edeceğiz. 

Devlet milleti için vardır. Bakınız, daha ilk 
günden itibaren Şeyh Edebali’nin sözünü 
kendimize ilke edindik, bu sözün mana-
sıyla yolumuzu aydınlattık. Ne diyor Şeyh 
Edebali: İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın… 
İnsanın ihmal edildiği, insanın ötelendi-
ği, hor görüldüğü, itildiği, korkutulduğu, 
sindirildiği bir ortamda devlet de sağlıklı 
bir zemine oturamaz. Devlet, milleti için 
hizmet üretmiyorsa, en modern, en çağdaş 
hizmetleri, imkanları ülkesine taşımıyor-
sa, başkalarının sahip olduğu imkanlar-
dan kendi ülkesini mahrum bırakıyorsa 
orada sıkıntı var demektir. Maalesef bu 
ülke yıllar boyunca bu sıkıntıları yaşadı. 
Bakıyorsunuz, bir şehir sağlık imkanları 



Recep Tayyip ERDOĞAN

288

bakımından gayet iyi imkanlar sunuyor, 
ama bir diğeri tam bir mahrumiyet içinde.

Ülkenin bir kesiminde hastaneler yapıl-
mış, sağlık personeli yeterli düzeye çıka-
rılmış, gerekli teçhizat sağlanmış, ama bir 
diğer kesimi sağlık ocağından, ambulanstan 
dahi yoksun bırakılmış. Planlamalar iyi ya-
pılmamış, israf, yolsuzluk sağlık sistemini 
önemli ölçüde yıpratmış. Hastane kapıla-
rında kuyruk… Eczanelerde kuyruk… İşçi 
isen şu hastaneye gideceksin, memursan 
bu hastaneye gideceksin, bağ-kur’lu isen 
farklı… Ambulans çağırırsın gelmez… Acil 
bir durum olur, en yakın hastaneye ulaşmak 
mümkün olmaz… Yollar kapanır, kar üze-
rinde kızaklarla benim hanım kardeşlerim 
hastaneye ulaşmak için çile çeker.

Bu Yüzyıl’da bu manzarayı kabul edemeyiz 
dedik ve sağlık sistemine çok köklü bir neş-
ter vurduk. Sağlıkta Dönüşüm Programıyla 
Türkiye’yi sağlık hizmetlerinde, altını çize-
rek ifade ediyorum, dünya genelinde çok 
farklı bir konuma yükselttik. Bakın, dün 
akşam ABD’den döndüm. Biliyorsunuz, BM 
Genel Kurulu’na ve G-20 Zirvesi’ne katılmak 
üzere yaklaşık bir haftadır ABD’de idim… 
ABD’nin bugün hararetle tartıştığı sağlık 
sisteminde reformu, biz hiç kimseyi mağ-
dur etmeden, tam tersine kaliteyi, eşitliği, 
yaygınlığı artırarak başardık. Çünkü benim 
ülkem bunu fazlasıyla hak ediyor. Benim ül-
kem, bundan çok daha iyisini hak ediyor ve 
inşallah bugün ulaştığımız seviyelerden çok 
daha ilerisini de hep birlikte göreceğiz.

Şundan emin olunuz… Türkiye’yi büyüt-
mek, geleceğe güvenle taşımak için çok 

büyük bir gayret içindeyiz… Biz, siyasi 
polemiklerle, atışmalarla, kayıkçı kavga-
larıyla Türkiye’nin enerjisini heba etmeyi 
asla uygun bulmuyoruz. 7 yıl boyunca bu 
anlayışla hareket ettik… Sonu gelmez si-
yasi tartışmalarla, lüzumsuz gerginliklerle 
Türkiye’nin kaynaklarını çarçur etmedik, 
tam tersine iş ürettik, hizmet ürettik. İşte 
bunun gibi, temeli atılmış, ihalesi yapılmış, 
ama tamamlanmamış birçok hastaneyi 
geldik, biz tamamladık ve vatandaşlarımı-
zın kullanımına sunduk. Bununla beraber 
biz birçok yeni hastanenin temelini attık 
ve çok kısa sürede tamamlayıp onları da 
hizmete açtık.

Sadece İstanbul’a değil, Türkiye’nin 81 vi-
layetine eserler kazandırdık. Şunu açıkça 
ifade etmek istiyorum: Türkiye için eser 
kazandırmaya, milletimize yeni hizmetler 
kazandırmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi 
büyütmek Türkiye’yi yüceltmek Türkiye’yi 
ileri ülkeler seviyesine çıkarmak için 
gayretlerimizi sürdüreceğiz. Devlet Millet 
kaynaşmasını muhafaza ettiğimiz sürece, 
birbirimize inandığımız, güvendiğimiz 
sürece inanın aşamayacağımız engel yok. 
Ben, açılışını yaptığımız Mehmet Akif Er-
soy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinin ülkemize, mil-
letimize, İstanbul’umuza hayırlı olmasını 
diliyorum. Yapımında emeği geçen herke-
se, mimarından mühendisine, işçisinden 
idarecisine kadar her kademedeki arka-
daşıma şükranlarımı sunuyorum. Burada 
görev yapacak sağlık personelimize de ba-
şarı dileklerimi iletiyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli İstanbullular… sevgili öğrenci-
ler… değerli katılımcılar… Sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor, İstanbul genelinde 
açılışını yaptığımız 43 eğitim kurumunun 
hayırlı olmasını diliyorum.

Gerçekten, ülkemiz adına, İstanbul adı-
na, İstanbullu hemşerilerimiz adına 
anlamlı bir günü hep birlikte yaşıyoruz. 
Arnavutköy’den Kadıköy’e, Kağıthane’den 
Maltepe’ye, Kartal’dan Silivri’ye kadar 
İstanbul’un tam 21 ilçesinde 43 eğitim 
kurumumuzu, liseleri, ilköğretim okulları-
nı, eğitim merkezlerini, anaokulları ve ek 
binaları bugün bu güzel tören vesilesiyle 
resmi olarak açıyor, İstanbul’un hizmetine 

sunuyoruz. İstanbul’a bugün tam 996 ders-
lik kazandırıyoruz.

Şunu tüm samimiyetimle ifade etmek 
istiyorum: Türkiye’nin her ilinde, 81 vila-
yetimizde, birçok ilçemizde açılışlar yap-
tım. Çok büyük uluslar arası projeleri inşa 
ettik, açılışlarını yaptım. Yollar, tüneller, 
demiryolları, hızlı tren hatları, hastaneler, 
sağlık ocakları, iş merkezleri, fabrikalar 
açtım. Ama beni en çok heyecanlandıran, 
beni en çok mutlu eden, beni en çok gu-
rurlandıran açılışlar, eğitimle ilgili açılış-
lar oldu. Bir çocuğun gözlerindeki ışık, 
bakışlarındaki masumiyet, yüreğindeki 
umut her şeye bedeldir. Bu ülkenin çocuk-

Toplu Okul Açılışı

İstanbul | 07 Ekim 2009
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larının, bizim çocuklarımızın, geleceğe 
güvenle bakmalarını, umutla bakmalarını 
sağlayabiliyorsak, onlara iyi bir gelecek ha-
zırlayabiliyorsak, onlara en iyi imkanları 
sunabiliyorsak, bunun üzerinde bir mem-
nuniyet duygusu, tatmin hissi olamaz. 
Bir okul inşa ederken, yalnızca bir bina 
inşa etmiyorsunuz, aynı zamanda geleceği 
inşa ediyorsunuz, aydınlık bir Türkiye’yi, 
güçlü, kalkınmış, müreffeh bir Türkiye’yi 
inşa ediyorsunuz. Bir okul inşa ederken, 
yıllarca ihmal edilmiş illerimize, ilçeleri-
mize, köylerimize umut inşa ediyorsunuz, 
istikbal inşa ediyorsunuz…

Bakınız, bizim neslimiz son derece zor 
şartlar altında eğitimlerini sürdürdü. 50 
kişilik, 60 kişilik, hatta kimi yerlerde 70-
80 kişilik sınıflar vardı. Böyle bir sınıfta 
öğretmen nasıl ders anlatabilir, öğrenci an-
latılan dersi nasıl anlayabilir? Eğitimin alt 
yapısı içler acısı bir haldeydi, okullarımız, 
dersliklerimiz, okul bahçeleri, tuvaletler 
acınası bir durumdaydı. Her yıl, anneleri-
mizi, babalarımızı okul masrafı sıkıntısı 
sarıyor, kara kara düşünmelerine neden 
oluyordu. Paranızla bile gidip ders kitabı 
alamıyordunuz, bulamıyordunuz, ikisini 
bulsanız, üçü eksik kalıyordu. Bu ülkenin 
nice evladı, nice parlak zekalı çocuğu, sırf 
maddi imkansızlıklar nedeniyle okullarını 
yarıda bırakmak, iş hayatına atılmak zo-
runda kaldı.

İşte, iktidara gelirken, yaşadığımız bu 
acılardan, çektiğimiz o çilelerden ders 
alarak, “önce eğitim” dedik. Sağlık, adalet 
ve emniyetle birlikte eğitim, öncelikle ele 
alacağımız, yeni Türkiye’yi üzerine bina 

edeceğimiz 4 ana temel olacak dedik. Ve 
hamdolsun, 7 yıl boyunca bu sözümüzü 
tuttuk, vaatlerimizi yerine getirdik ve ge-
tirmeye de devam ediyoruz. Dikkat ediniz, 
Cumhuriyet tarihinde ilk defa merkezi 
bütçeden en çok payı eğitime ayıran ikti-
dar olduk. 2002 yılında 7.5 milyar TL olan 
MEB Bütçesini 2009 yılında 27.5 milyar 
TL’ye çıkardık. 7 yılda Türkiye genelinde 
tam 133 bin yeni derslik açtık. 114 Ana-
dolu Öğretmen Lisesi, 540 Genel Lise, 565 
Anadolu Lisesi, 41 Fen Lisesi, 34 Güzel 
Sanatlar ve Spor Lisesi, 17 Sosyal Bilimler 
Lisesi, 43 Bilim Sanat Merkezi ve 1.367 
muhtelif Meslek Lisesi’ni hizmete açtık, 
Türkiye’ye, gençlerimize kazandırdık. İlk 
ve ortaöğretim öğrencilerimize kitaplarını 
ücretsiz olarak dağıttık, dağıtmaya devam 
ediyoruz. Okullarımıza 731 bin bilgisayar 
gönderdik, 8 Derslik ve üzeri tüm okul-
larımıza 29 bin 428 Bilişim Teknolojisi 
sınıfı kurduk. Öğretmen açığını kapatmak 
üzere 147 bin 572 kadrolu, 70 bin 932 
sözleşmeli olmak üzere toplam 218 bin 
504 öğretmen ataması yaptık. Ağırlıkla 
köylerdeki öğretmen ve idareciler için ol-
mak üzere, tam 1,870 adet lojman yaptık. 
Haydi Kızlar Okula Kampanyası ile 350 
bin kızımızın okulla buluşmasını sağladık. 
Sadece ilk ve orta öğretimde değil, yüksek 
öğretimde de ilkleri gerçekleştirdik. 41’i 
Devlet, 22’si vakıf üniversitesi olmak üze-
re 63 yeni üniversite açtık, üniversitesi 
olmayan ilimiz kalmadı. Üniversite öğren-
cilerimizin 45 TL olan burs miktarını 180 
TL’ye çıkardık. Talep eden, müracaat eden 
öğrencilerimize burs ve kredi veriyoruz. 
Biz geldiğimizde, Kredi Yurtlar Kurumuna 
bağlı yurtlarımızın yatak kapasitesi 188 
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bin kişi idi. Şu anda 224 bin kişi kapasite-
sine ulaştık. Yıl sonunda inşallah 230 bin 
rakamını aşmış olacağız. 7 yılda Türkiye 
genelinde tam 115 yurt ve blok inşa ettik. 
Biz, eğitim noktasındaki bu hassasiyetimi-
zi imkanlarımızı zorlayarak sürdüreceğiz. 
Eğitimin önünde hiçbir mazeret kabul 
etmedik, bundan sonra da kabul etmeye-
cek ve çağdaş standartlarda, modern stan-
dartlarda bir eğitim altyapısını Türkiye’ye 
kazandıracağız. 

Bakınız, eğitim yatırımları elbette önemli, 
eğitimin alt yapısı elbette önemli… Ancak 
eğitimi salt nicelikle ilgili bir alana indir-
gemek de yanlış olur, yanıltıcı olur. Eği-
timi, fiziki imkanların çok daha ötesinde 
bir ruh ve vicdan işi olarak görmemiz, bu 
şekilde ele almamız ve bu anlayışla mesai 
sarf etmemiz gerekiyor. Her çocuk, işlen-
meyi bekleyen bir cevherdir, istisnasız her 
çocuk, altın kalplidir. Tüm çocuklarımıza 
aynı dikkatle, aynı incelikle, aynı titizlikle 
yaklaşmak, onları her alanda yetiştir-
mek, bir yandan bilgiyle donatırken, bir 
yandan da yüksek seciyeli birer vatandaş 
olarak geleceğe hazırlamak zorundayız. 
Öğretmenlerimizin, okul idarecilerimizin, 
eğitim camiasının tüm mensuplarının, 
özelilikle ve özellikle de anne ve babaların 
öğrencilere, çocuklara bu anlayışla yaklaş-
malarını bilhassa rica ediyorum. Bilgiyi, 
aşkla, heyecanla, fedakarlıkla nasıl har-
manlayacağımız üzerinde de hepimizin 
düşünmesi, kafa yorması gerekiyor.

Çanakkale Savunmasını, Kurtuluş Sava-
şımızı öğrenirken, çocuklarımız, oradaki 
ruhu, oradaki heyecanı, oradaki vatan ve 

millet sevgisini hissetmeli, bunu yüreğin-
de duymalı. Bu toprakların nasıl vatan 
haline geldiğini, bu ülkenin tüm fertleriy-
le nasıl bir millet haline geldiğini, ortak 
ideallerimizi, ortak kültürümüzü, bizi 
biz eden ortak değerlerimizi her çocuk 
içselleştirmeli. Ezberci bir yaklaşımı değil, 
okuyan, soran, sorgulayan, tahlil eden bir 
bakış açısını öğrencilerimize kazandır-
malıyız. Bunu da hep birlikte başaracağız. 
Sabırla, adım adım ilerleyerek eğitim siste-
mini hep birlikte geliştirecek ve küresel öl-
çekte rekabetçi bir yapıya kavuşturacağız.

Aynı şekilde, anne babaların da, çocukları-
nın her türlü maddi ihtiyacını karşılayıp, 
bütün eğitim ve öğretim vazifesini okul-
lara, eğitim camiamıza, zaten omuzların-
daki yük çok ağır olan öğretmenlerimize 
bırakması son derece yanlıştır. Çocuk, 
evden çıktığında her şey bitmiyor. Zira eği-
tim, 24 saatin tamamını kuşatan, hayatın 
tamamını kapsayan bir süreçtir. Hayattaki 
en değerli varlıklarımızı bir okula kaydet-
tirip, vazifemizin orada sona erdiğini dü-
şünemeyiz. Özellikle büyük şehirlerimizde 
bunun sıkıntısını yaşıyoruz, acısını yaşıyo-
ruz. Her türlü önlemi almamıza rağmen, 
her türlü uyarıya rağmen, kimi zaman acı 
gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalıyoruz. 
Ben her anne babadan rica ediyorum… 
Bizim, toplum olarak, en önemli ve en et-
kili eğitim kurumumuz, aile kurumudur. 
Çocuklarını gözetsinler, çocuklarının alış-
kanlıklarını, arkadaşlıklarını, eğilimlerini, 
sıkıntılarını takip etsinler.

Sevgili öğrenciler… değerli öğretmenleri-
miz…



Recep Tayyip ERDOĞAN

292

Eğitim camiamızın çok değerli çalışanları, 
Türkiye, son 7 yılda gerçekleştirdiğimiz 
reformlarla bugün dünyanın yıldızı en 
çok parlayan ülkeleri arasında yer alıyor. 
Ekonomiden iç politikaya, sosyal hayat-
tan dış politikaya kadar her alanda köklü 
reformlar yaptık. Türkiye’yi büyüttük, 
Türkiye’nin itibarını artırdık. Tarihimiz-
den, kültürümüzden, birlik ve bütünlü-
ğümüzden aldığımız güçle, Türkiye’yi hak 
ettiği seviyelere, Gazi Mustafa Kemal’in 
de ifade ettiği gibi, muasır medeniyetler 
seviyesine ulaştırmak için yoğun bir mesai 
sarf ettik, sarf etmeye de devam ediyoruz.

7 Yılda Türkiye, dünyanın en büyük eko-
nomileri arasında 26’ıncı sıradan 17’inci 
sıraya yükseldi. Tüm uluslar arası plat-
formlarda ülkemizi gururla temsil ettik, 
ediyoruz. Bölgesel meselelerde, küresel 
meselelerde Türkiye’yi ağırlığı, gücü, iti-
barı olan bir ülke konumuna yükselttik, 
etkinliğimizi daha da artırıyoruz. Biz, tüm 
çocuklarımızı, böyle bir Türkiye’ye, böyle 
bir Türkiye’nin aydınlık geleceğine en iyi 
şekilde hazırlamak istiyoruz. İstiyoruz 
ki, Türkiye’nin gençleri, genç nesilleri, 
Türkiye’nin büyüklüğüne, itibarına, say-
gınlığına yaraşır bir şekilde, her türlü 
imkanı, her türlü fırsatı kullanarak gele-
ceğe hazırlansınlar. Türkiye’nin çocukları, 
Türkiye’nin gençleri, gelişmiş ülkelerin 
çocuklarından, gençlerinden geride kal-
masın, onların sahip oldukları imkanlar-
dan uzakta olmasın istiyoruz. Bunu hep 
birlikte başaracağız. Birlik içinde, beraber-
lik içinde, 72 milyon vatandaşımızın her 
birinin elbirliğiyle, gönül birliğiyle bunu 
başaracağız.

Ben, bir kez daha, bugün açılışını yaptığı-
mız bu 43 okulun İstanbul’a ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle, ha-
yırsever vatandaşlarımıza, özel şirketleri-
mize, bu anlamlı yatırımlarından dolayı 
teşekkür ediyorum. Tüm kamu kurumları-
mızı, İstanbul İl Özel İdaremizi, KİPTAŞ’ı, 
Milli Eğitim Bakanlığımızı tebrik edi-
yorum. Bu okulların yapımında emeği 
geçen herkese, çalışanlara, öğretmen ve 
idarecilerimize ülkem ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum. Bir kez daha ha-
yırlı olsun diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Sevgili İstanbullular… değerli vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyor, açılışını gerçekleştirdiğimiz Avrupa 
Birliği Genel Sekreterliği İstanbul İletişim 
Ofisinin hayırlı olmasını diliyorum. İstan-
bul Büyükşehir Belediyemize, Avrupa Bir-
liği çalışmalarında ortak kullanacakları bu 
binayı Genel Sekreterliğe tahsis ettikleri 
için özellikle teşekkür ediyorum.

Avrupa Birliği’ne katılım, Türkiye’nin 
çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine 
çıkma idealini gerçekleştirmek için çok 

önemli bir süreçtir. Düne kadar oyalama 
taktiğiyle, durumu idare etme anlayışıyla 
sürdürülen Avrupa Birliği politikamız, 
Hükümetimizle birlikte net ve somut bir 
devlet politikasına dönüşmüş, Türkiye her 
açıdan Avrupa Birliği’ne katılım yolunda 
emin ve kararlı adımlarla ilerler olmuştur. 
Dönemimizde başlatılan katılım müzake-
releri, her türlü olumsuzluğa rağmen etkin 
bir şekilde sürdürülmektedir. Nitekim 
bu konuyla ilgili Başmüzakereci olarak 
bir Devlet Bakanı tahsis etmemiz, mese-
leye verdiğimiz önemin bir göstergesidir. 

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 
İstanbul Ofisi Açılış Töreni

İstanbul | 05 Aralık 2009
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ABGS’nin yeni döneme uygun olarak reviz-
yondan geçirilmesi de sürece verdiğimiz 
önemin bir tezahürüdür.

İstanbul, hepinizin bildiği gibi, Avrupa Kül-
tür Başkenti olarak 2010 yılında önemli et-
kinliklere ev sahipliği yapacak, çok sayıda 
ziyaretçiyi ağırlayacak. İnanıyorum ki bu 
iletişim Ofisi de, Avrupa Kültür Başkenti 
İstanbul’un tanıtımına çok önemli katkılar 
sağlayacak. Esasen bizim, diğer 80 vilayeti-
mizle birlikte buradan, İstanbul’dan, dün-
yaya ve özellikle de Avrupa’ya vereceğimiz 
çok önemli ve çok anlamlı mesajlarımız 
var… Türkiye’nin üyeliğinin her fırsatta 
tartışma konusu yapıldığı, Türkiye üze-
rinden propagandaların yürütüldüğü, son 
olarak da İslam dünyasını ciddi şekilde 
rencide edecek konuların gündeme taşın-
dığı Avrupa, İstanbul’dan anlamlı mesajlar 
almalıdır, İstanbul’un vereceği mesajları 
en doğru şekilde okumalıdır.

Tek başına İstanbul, Türkiye’nin Avrupa 
Birliği için ne büyük önem arz ettiğini, 
Avrupa Birliği’ne, Avrupa’nın değerlerine 
ne büyük bir zenginlik katacağını göster-
mek açısından yeterlidir. Zira İstanbul 
Türkiye’nin özeti olduğu gibi, aynı zaman-
da farklı medeniyetlerin, farklı kültürlerin 
de bir özetini sergiliyor. İstanbul, Avrupa 
medeniyetinin köklerini içinde barındıran 
büyük bir çınardır. Asırlar boyunca farklı-
lıkları zenginlik içerisinde yaşatan bu şe-
hir adeta bir kültür ve medeniyet merkezi 
olarak yükselmiştir. İşte şuradan baktığı-
nızda, Cami, Kilise ve Sinagogların nasıl 
yan yana ahenk içerisinde yaşayabildiğini, 
varlıklarını özgürce sürdürebildiğini gö-

rürsünüz. Bu şehirde minareler gökyüzü-
ne özgürce yükselir… Ama, dikkat ediniz, 
o minareler, bizim tarihimizde hiçbir 
zaman, ne dün, ne de bugün, kiliselerin, 
sinagogların, diğer ibadet merkezlerinin 
hürriyetine kastetmemiştir, onların hürri-
yetini kısıtlamamıştır. Bu şehir, bu şehirle 
birlikte bizim varlığımızı sürdürdüğümüz 
81 vilayetimiz, inanç hürriyetini en hassas 
şekilde muhafaza etmiştir.

Esasen, sadece bizim dinimizde değil, her 
üç semavi dinin özünde de bu hoşgörü, bu 
anlayış, bu müsamaha mevcuttur. Şimdi, 
ne yazık ki, evrensel değerleriyle, demokra-
sisiyle, özgürlükleriyle övünen Avrupa’da 
bazı ülkelerin, bu noktada çok ciddi ve 
çok tehlikeli bir mecraya sürüklendiğini 
görüyoruz. Türkiye’yi her fırsatta demok-
rasi noktasında, hürriyetler noktasında, 
insan hakları, inanç özgürlüğü noktasında 
eleştirenlerin, bugünlerde demokrasinin 
ve Avrupa’nın temel değerlerine nasıl ay-
kırı hareket ettiklerine, en temel hakları 
bile nasıl tartışmaya, oylamaya açtıklarına 
şahit oluyoruz… Avrupa’nın temel değerle-
rinin, yanlış politikalar ve yanlış anlayışlar 
neticesinde ciddi şekilde tahrip edildiğini, 
ciddi şekilde törpülendiğini izliyoruz… 
Sorguladıkları meselelerin, yaptıkları 
açıklamaların, beyanların nerelere gitti-
ğini, ülkelerinde ve ülkeleri dışında nasıl 
bir tahrike sebep olduğunu göremeyecek 
kadar düşüncesiz davranabiliyorlar. Ora-
da, kendi ülkelerinde, kendi tabanlarının 
hoşuna gidecek beyanatlar verirken, dün-
yanın önemli bir kısmını yaraladıklarını, 
rencide ettiklerini, vicdanları sızlattıkları-
nı görmüyorlar, göremiyorlar. 
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Bu anlayış sadece farklı bir medeniyeti ve 
dünyanın diğer bir yarısını olumsuz et-
kilemiyor, aynı zamanda Avrupa yaşayan 
milyonlarca insanı ve Avrupa’nın hoşgörü 
iklimini olumsuz etkiliyor. Avrupa, sınırla-
rın ortadan kalkmasıdır… Avrupa, insani 
değerlerin evrenselleşmesidir… Avrupa 
birlikte yaşama kültürüdür, birbirine saygı 
içinde ortak bir kaderi paylaşma anla-
yışıdır. Bugün için ideal anlamda böyle 
olmasa da, böyle olmalıdır. Minareleri sor-
gulayan, kılık kıyafetinden, inançlarından, 
geleneklerinden dolayı insanları dışlayan, 
farklılıklara karşı hoşgörüsüz anlayışları 
engelleyemeyen bir Avrupa, Avrupa kül-
türünden de, Avrupalılık idealinden de 
uzaklaşır… 

Bakınız, biz, İspanya ile birlikte Medeni-
yetler İttifakı projesini, son derece zorlu 
bir yolculuğa çıktığımızın farkında olarak 
başlattık. Yıkmanın çok kolay, yapmanın 
ise son derece zor olduğu bir dünyada ya-
şıyoruz. Medeniyetleri buluşturmak, farklı 
kültürlerin, farklı inançların, mezheplerin 
birbirini anlamasını sağlamak, önyargıları 
ortadan kaldırmak, adeta iğne ile kuyu 
kazmak gibi bir sabır ve hassasiyet istiyor… 
Tüm dünyanın ilgi gösterdiği, 100’den fazla 
ülke ve kuruluşun dostlar grubuna üye ol-
duğu Medeniyetler İttifakı umutla ve inanç-
la büyürken, adeta zücaciye dükkanına 
filin girmesi gibi, birileri yapılanı bozmak, 
tahrip etmek için sahneye çıkıyor.

Bugünün dünyasında, minare meselesini 
yerel bir mesele olarak görme lüksüne sa-
hip değilsiniz… Bu meselenin İsviçre sınır-
ları dahilinde kalmayacağı, tüm dünyada 

bir tartışma konusuna dönüşeceği her hal-
de tahmin edilmeliydi… Aynı şekilde, ırkçı 
zihniyetlerin yaptığı, farklı inançları aşağı-
layan beyanatların da, o ülkelerin sınırları-
na hapsolmayacağı, dalga dalga büyüyüp 
dünyada yankılanacağı elbette hesap edil-
meliydi. Aynı şekilde, bu girişimlerin, bu 
beyanatların, insanlığın vicdanında nasıl 
bir yer bulacağı, adalet duygusunun bu ta-
vırlardan nasıl etkileneceği de hesap edil-
meliydi… Allah aşkına, bu tahrikler kimin 
ne işine yarar? Bu tahrikler, barışa, dostlu-
ğa, kardeşliğe, birlikte yaşama kültürüne 
sabotajdan başka bir anlama gelebilir mi? 
Bu tavırlar, yapılanın yıkılmasından başka 
bir anlam taşıyabilir mi? 

İşte biz, Avrupa’da gittikçe artan bu ya-
bancı düşmanlığı, bu hoşgörüsüzlük 
eğiliminin, bu yozlaşmanın panzehirinin 
Türkiye’nin üyeliği olduğunu iddia edi-
yoruz. Türkiye’nin üyeliğinin Avrupa’ya 
farklı bir boyut kazandıracağını, bu tür 
önyargıları ortadan kaldıracağını savu-
nuyoruz. Avrupa’nın içine kapanmaması, 
daha fazla dışa açılabilmesi için Türkiyeli 
bir Avrupa Birliği diyoruz… Avrupa Birliği, 
Türkiye’nin üyeliği sayesinde İslam dün-
yasıyla daha sağlıklı iletişim kurabilir. Av-
rupa Birliği, Türkiye’nin üyeliği sayesinde 
farklılıkları daha iyi anlayabilir ve kavraya-
bilir. Her zaman söylüyorum: Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne ihtiyacı olduğu kadar, 
hatta daha da fazlasıyla, Avrupa Birliği’nin 
Türkiye’ye ihtiyacı vardır. Türkiyesiz bir 
Avrupa Birliği ne karşı karşıya bulunduğu 
kronik sorunlarına çözüm bulabilir, ne de 
önüne gelen bu tarihi fırsatı değerlendire-
memenin sorumluluğunu üstlenebilir.
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Kaldı ki biz müktesebat noktasında, katı-
lım müzakereleri noktasında zaten üzeri-
mize düşenleri yapıyoruz. Demokrasinin, 
evrensel insan hak ve özgürlüklerinin, 
adaletin, hukukun, ülkemdeki her vatan-
daşa tek tek ulaşmasını, aynı hızda, aynı 
kalitede ulaşmasını istiyor, tam 7 yıldır 
bunun özverili gayretini gösteriyoruz. 
Tarih boyunca, bir arada yaşama kültürü-
nün canlı ve somut mekanı olan Türkiye 
topraklarını, bugün de demokrasi, insan 
hakları ve hukuk noktasında bölgesinin 
örnek bir devleti haline getirmek için ça-
balıyoruz. Bu irademiz neticesinde Türki-
ye bugün bölgesinde ve dünyada önemli 
bir aktör; küresel ölçekteki sorunların 
çözümüne katkı sağlayan bir ülke haline 
gelmiştir. Türkiye artık 19’uncu yüzyılın 
hasta adamı değil, 21’inci yüzyılın etkin 
ve dinamik aktörüdür. Biz, Türkiye olarak, 
üyeliğin ülkemize getireceği yükümlülük-
lerin bilincindeyiz. Avrupa tarafının da bu 
süreçte yükümlülüklerini yerine getirme-
sini, verdiği sözlerin arkasında durmasını 
bekliyor ve arzuluyoruz.

Değerli katılımcılar…

Bizim AB müzakereleri yönündeki ka-
rarlılığımız ve irademiz ortadadır. Şimdi 
çok önemli bir adımı daha atıyoruz ve 81 
ilimizde Avrupa Birliği’nden sorumlu Vali 
Yardımcılığı mekanizmasıyla her ilimizde 
AB temas noktaları oluşturuyoruz. Yine 
bildiğiniz gibi, Avrupa Birliği Genel Sekre-
terliği Teşkilat Kanunu ile birlikte mevcut 
kadrolu personel sayısını 60’tan 340’a 
çıkarıyor ve daha geniş bir ekiple müza-
kere sürecini yürütüyoruz. Buna ilaveten 

Brüksel’e 6 ve Strasbourg’a da 1 AB tem-
silcimizi gönderiyor, yurt dışı teşkilatımızı 
da güçlendiriyoruz. Biz gayret ediyoruz, 
samimiyetle çalışıyoruz, üzerimize düşeni 
fazlasıyla yerine getiriyoruz… Çıkarılan 
tüm engellere, yapılan tüm olumsuz tar-
tışmalara rağmen, kendimiz için, ülkemiz 
için, milletimiz için reformlarımızı kararlı-
lıkla sürdürüyoruz.

Nitekim açılışını gerçekleştirdiğimiz bu 
İletişim Ofisi de AB sürecine uzun vadeli 
ve stratejik bir bakışla yaklaştığımızın en 
açık göstergesidir. Bu duygu ve düşünce-
lerle sözlerime son veriyor, başta Avrupa 
Birliği Genel Sekreterliği ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bu 
Merkez’in açılışında emeği geçenlere te-
şekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
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Değerli dostlarım, televizyonları ba-
şında bu heyecanı yaşayan sevgili va-
tandaşlarım, Taksim’de, Kadıköy’de, 
Pendik’te, Sultanahmet’te, Bağcılar’da, 
Beylikdüzü’nde bizi izleyen sevgili İstan-
bullular, hepinizi sevgiyle, muhabbetle 
selamlıyorum… Dünyanın dört bir yanın-
dan gelmiş, İstanbul aşkımızı, İstanbul sev-
damızı, coşkumuzu bizimle paylaşan çok 
değerli misafirler… Saygıdeğer hanıme-
fendiler, beyefendiler… Sizleri de en kalbi 

duygularımla selamlıyorum… Yurt dışın-
dan gelen katılımcılara Türkiye’ye ve güzel 
İstanbul’umuza hoş geldiniz diyorum…

Bugün, İstanbul adına, Türkiye adına, Av-
rupa adına büyük bir heyecanı, büyük bir 
coşkuyu hep birlikte yaşıyoruz. İnsanlığın 
ortak mirası İstanbul, bugün, bu muhte-
şem törenle birlikte Avrupa’nın Kültür 
Başkenti oluyor. 1 yıl boyunca gururla ta-
şıyacağımız ve her türlü zengin etkinlikle 

“İstanbul 2010 Avrupa Kültür 
Başkenti” Açılış Töreni

İstanbul | 16 Ocak 2010
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hakkını vermeye çalışacağımız bu payeyi 
bize kazandıran herkese teşekkür ediyo-
rum. İstanbul dostlarına teşekkür ediyo-
rum… İstanbul sevdalılarına teşekkür edi-
yorum… Emeği geçenlere, katkı verenlere, 
alın teri dökenlere teşekkür ediyorum… 
En çok da İstanbul’a, İstanbullulara teşek-
kür ediyorum.

Kurulduğu günden bugüne kadar… 
İmparator Konstantin’den Sultan Fatih 
Mehmet’e; Sultan Süleyman’dan Gazi 
Mustafa Kemal’e kadar, İstanbul’u bir na-
kış gibi işleyen, güzelliğine güzellik katan 
herkesi saygıyla anıyor, şükranlarımı su-
nuyorum. Ayasofya’yı imar eden İzidoros 
ile Antemios’dan, Süleymaniye’nin mimarı 
Sinan’a, Sultanahmet’in mimarı Sedefkar 
Mehmet Ağa’ya kadar, tüm mimarları; 
İstanbul’u en güzel şekilde ifade eden 
tüm şairleri, Fuzuli’yi, Baki’yi, Nedim’i, 
Nefi’yi, Mehmet Akif ’i, Yahya Kemal’i, 
Necip Fazıl’ı, Ziya Osman Saba’yı, Nazım 
Hikmet’i, Atilla İlhan’ı, Orhan Veli’yi; İs-
tanbul için göz nuru dökmüş tüm sanatçı-
ları hürmetle yad ediyorum.

İstanbul bir kültür şehridir, İstanbul 
bir medeniyet şehridir… İstanbul tarihi 
bir şehirdir, her köşesiyle tarih kokan 
bir şehirdir. Roma’ya, Bizans’a, Osmanlı 
İmparatorluğu’na başkentlik yapmış şehrin 
her katmanı tarihin bir sayfasıdır. İstanbul, 
her zerresiyle her an canlı, her an dipdiri 
bir şehirdir. İstanbul’un rengi, İstanbul’un 
kokusu, İstanbul’un sesleri tüm dünya 
şehirlerinden farklıdır. Evet… İstanbul, bi-
raz Saraybosna’dır, biraz Kudüs’tür, biraz 
Paris’tir, Viyana’dır, Madrid’tir, Bağdat’tır, 

Şam’dır, Amman’dır… Ama İstanbul, en 
çok da İstanbul’dur… 5 kıtanın esintilerini, 
ezgilerini, seslerini, tatlarını ve renklerini 
yansıtan bu şehir, 5 kıtanın şehirlerine esin 
kaynağı olacak kadar da özeldir ve özgün-
dür. İstanbul sevinirse, Kahire sevinir, Bey-
rut sevinir, Bakü sevinir, Üsküp sevinir… 
İstanbul hüzünlenirse, insanlık hüzünlenir.

Dünyada, ortasından Irmak geçen nice 
şehirler vardır… Ama ortasından deniz 
geçen yegane şehir İstanbul’dur. Bir yarısı 
Asya’da, diğer yarısı Avrupa’da olan yega-
ne şehir de İstanbul’dur. Nice ressama esin 
kaynağıdır İstanbul. Binlerce fotoğrafçı, 
milyonlarca kez pozlamıştır bu şehrin her 
bir köşesini… Bu şehrin her bir köşesi şair-
lere ilham vermiştir… Nice şair, İstanbul’a 
methiyeler düzmüş, güzellemeler yazmış-
tır… Yahya Kemal’in dediği gibi, azizdir 
İstanbul: Sana Dün Bir Tepeden Baktım 
Aziz İstanbul!.. Görmedim Gezmediğim, 
Sevmediğim Hiçbir Yer… Ömrüm Oldukça 
Gönül Tahtına Keyfince Kurul!.. Sade Bir 
Semtini Sevmek Bile Bir Ömre Değer. 

 İstanbul bir masal gibi gerçeküstü bir 
şehirdir; Cemal Süreya’nın dediği gibi, bu 
şehirde tramvaylar Laleli’den dünyaya kal-
kar… Sezai Karakoç’un dediği gibi, İstan-
bul, “Bu Yeryüzünden Ve Gökyüzünden 
Ötedeki Bir Şehirdir”. Necip Fazıl’ın dediği 
gibi, “Ana Gibi Yar Olmaz, İstanbul Gibi Di-
yar… Güleni Şöyle Dursun, Ağlayanı Bah-
tiyar… Gecesi Sünbül Kokan… Türkçesi 
Bülbül Kokan… İstanbul… İstanbul…

Nazım Hikmet’in dediği gibi; Sen Ki Top-
raksın… Seni Sevmeyi Bilmeli… Sen Ki 
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Topraksın… Durup Dinlenmeden Değişir-
sin…

Ve İstanbul, Nedim’in dediği gibi: Bu Şehr-i 
İstanbul Ki Bî Mislü Bahadır… Bir Sengine 
Yek Pare Acem Mülkü Fedadır…

Değerli konuklar, sevgili İstanbullular, sev-
gili vatandaşlarım… İstanbul bize, tarihin 
ve medeniyetin bir emanetidir. Bu emaneti 
bugüne kadar gururla, onurla taşıdık ve 
bundan sonra da aynı hassasiyetle taşı-
maya devam edeceğiz. Yolların kesiştiği 
bu şehirde, kültürler, medeniyetler, ırklar, 
renkler ve inançlar da kaynaşmış, birbi-
rine anlayış ve hoşgörü içinde ortak bir 
yaşam zeminini birlikte inşa etmişlerdir. 
İstanbul’u yegane yapan bir başka özelliği 
de, bu şehirde, camilerin, havraların ve ki-
liselerin aynı sokakta, aynı mahallede, sırt 
sırta ve barış içinde, anlayış içinde, hoşgö-
rü içinde varlıklarını sürdürmeleridir.

Bu şehirde minareler, estetik bir şaheser 
olarak gökyüzüne süzülür ve o minareler-
den yayılan ezan sesi çan sesini, hazan sesi-
ni bastırmaz. İstanbul, bir Kültür Başkenti 
olduğu kadar, bir hoşgörü başkentidir. 
İstanbullu yazar Berberyan’ın da dediği 
gibi, “İstanbul, görmesini bilen göz için, 
orkidelerle güllerin, leylaklarla mimoza-
ların, papatyalarla kır çiçeklerinin ve ya-
bani otların bir arada derlendiği, koca bir 
çiçek demetidir”. İstanbul, Medeniyetler 
doğurduğu kadar, medeniyetlerin kesiştiği 
noktada bulunduğu kadar, Medeniyetlerin 
İttifakı’na da ev sahipliği yapan bir şehir-
dir. İstanbul özgürlük şehridir.

İstanbul’da hiçbir anıt, hiçbir eser gölgede 
kalmaz. İstanbul’da hiçbir kimlik baskı 
altına alınamaz. Bu şehirde her kültür 
kendine geniş bir yer bulur, her kültür 
burada kendi kimliğiyle özgür bir şekilde 
var olur, kendini özgürce temsil eder. Çün-
kü bize göre şehirler, özellikle de büyük 
şehirler medeniyetin aynasıdır. İstanbul, 
bizim “sevgi medeniyetimizin” en somut 
yansımasıdır. İstanbul’un Fatihi Sultan 
Mehmet’in, fethin hemen ardından yayın-
ladığı Galata Ahitnamesi’nde, İstanbul’da-
ki topluluklara kendi dillerini kullanma, 
kendi dillerinde eğitim görme, dinlerini ve 
inançlarını serbestçe yaşama, kendi kültür 
ve ananelerini yaşatma ve tarihî varlıkları-
nı huzur ve güven içinde sürdürebilme te-
minatını vermiştir. 557 yıl boyunca millet 
olarak bu ahdi kendimize düstur edindik 
ve edinmeye de devam edeceğiz.

Biz, insanı sadece ve sadece insan olduğu 
için, “yaradılanı, yaradandan ötürü” seven 
bir kültürden geliyoruz. 81 vilayetimizin 
tamamında yaşayan vatandaşlarımızın; 
onlarla birlikte tüm dostlarımızın, tüm 
misafirlerimizin emniyeti, hürriyeti, 
inanç özgürlüğü ve kutsal değerleri bizim 
teminatımız altındadır. Bizde ve bizim 
şehirlerimizde hoşgörülmeyen yegane şey, 
“insanın insana zulmüdür”.

Değerli dostlarım, kıymetli misafirler… 

İstanbul Avrupalı bir şehirdir, İstanbul 
bir Avrupa şehridir… İstanbul, tarihiyle, 
kültürüyle, medeniyetiyle, insanlarıyla, 
geçmişi ve geleceği ile yüzü hep Avrupa’ya 
dönük olmuş bir şehirdir. İstanbul, Avrupa 
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kültürünü özümsediği kadar, Avrupa kül-
türünü şekillendirmiş bir şehirdir. İstan-
bul, sadece bir yıllığına Avrupa Kültür Baş-
kenti payesini taşıyacaktır; ama var olduğu 
sürece Avrupa’nın bir kültür merkezi olma 
payesini hiç kaybetmeyecektir.

Sadece İstanbul bile, Türkiye’nin bir Av-
rupa ülkesi olduğunun, Avrupa Birliği’nin 
tabii bir üyesi olduğunun somut göster-
gesidir. Bir yıl boyunca, burada yapılacak 
etkinliklere katılmak için, İstanbul’u gezip 
görmek için buraya gelecek misafirlerimi-
zin, Türkiye’yi Avrupa Birliği üyeliğine bir 
adım daha yaklaştıracağına ben gönülden 
inanıyorum. İstanbul, kültür ve sanat mer-
kezleriyle, son dönemde sanatta, sporda, 
ticarette, siyasette çok başarılı organizas-
yonlara imzasını attı. İnşa ettiğimiz kong-
re merkezleriyle, spor tesisleriyle, sanat 
merkezleriyle bu güzel şehri geleceğe ha-
zırlıyor; tarihi birikimin üzerinde modern 
bir gelecek imar ediyoruz. Aynı zamanda 
İstanbul’u, dünyanın finans merkezi yap-
mak için de yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

Son olarak sevgili misafirlerimize seslen-
mek istiyorum… İstanbul’da lütfen ken-
dinizi evinizde gibi hissedin. İstanbul’da 
kendinizi, kendi şehrinizde gibi hisse-
din. İstanbul’un sesinde sizin sesiniz, 
İstanbul’un nefesinde sizin nefesiniz var. 
Bir kez daha hoş geldiniz diyorum… 2010 
İstanbul Avrupa Kültür Başkenti etkin-
liklerinin ülkemize, milletimize ve tüm 
dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum. 
İstanbul’la birlikte bu payeyi taşıyacak 
olan Macaristan’ın Peç ve Almanya’nın Es-
sen şehirlerine de başarı dileklerimi ileti-

yorum. Bu coşkuyu, bu heyecanı, İstanbul 
aşkını ve sevdasını bizimle paylaşan tüm 
dostlarımı selamlıyor, emeği geçen herke-
se bir kez daha teşekkür ediyor, hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ 
olun, var olun. 
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Sevgili İstanbullular, sevgili vatandaşla-
rım, hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor, bugün 
açılışını yaptığımız 212 İstanbul Alışveriş 
Merkezi’nin İstanbul’umuza, İstanbullula-
ra hayırlı olmasını diliyorum.

Gerçekten, modern mimarisiyle, çevre 
düzenlemeleriyle, park yerleri, kültür mer-
kezleri, çocuk oyun yerleriyle 212 İstan-
bul, İstanbul’a yakışan, İstanbul’un çağdaş 

çehresine yakışan bir alışveriş merkezi 
olmuş. Burada 1500 kişinin istihdam edi-
lecek olması ise bizim için farklı bir mem-
nuniyet vesilesi. 230 bin metrekare kapalı 
alana sahip, 115 milyon avroya mal olmuş 
böyle büyük ve modern bir alışveriş mer-
kezini İstanbul’a kazandırdıkları için de 
Akın Holding’i tebrik ediyor; mimarından 
mühendisine, işçisinden tüm çalışanlara 
kadar herkese teşekkür ediyorum.

212 Power Outlet Alışveriş 
Merkezi Açılışı

İstanbul | 30 Ocak 2010
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Konuşmamın hemen başında sizlere bir 
serzenişimi de ifade etmek istiyorum… 
Bakınız, bugün, bu açılışın ardından Kül-
tür ve Turizm Bakanlığımız tarafından her 
yıl verilen Kültür Sanat Büyük Ödülü’nü 
takdim törenine geçeceğiz. İki büyük sa-
natçımız, Tanbur üstadı Necdet Yaşar ve 
Ney Üstadı Niyazi Sayın bu anlamlı ödülü 
alıyorlar. Kendileri, Türk musikisine, bi-
zim kendi öz değerlerimize, kendi özgün 
sanatımıza bir ömür boyu sahip çıktılar, 
musikimizi yaşatmakla kalmadılar, gele-
cek nesillere de aktarılmasını sağladılar. 
Onun ardından, akşam saatlerinde bir 
başka önemli açılışı gerçekleştiriyoruz. 
Dünyanın en çok seyredilen haber kanal-
larından biri olan Euronews bugün akşam 
saat 19 itibariyle Türkçe yayına başlıyor. 
TRT ile işbirliği içinde artık bu tanınmış 
kanal bütün dünyayla birlikte Türkiye’de 
de Türkçe izlenebilecek. Onun öncesinde 
biliyorsunuz TRT TÜRK kanalı yayına 
başladı ve uydu aracılığıyla dünyanın 
önemli bir kesimine Türkçe yayın yapıyor. 
Yine, Yunus Emre Enstitüsünü kurduk ve 
Türkçe’yi tüm dünyada öğretmek için giri-
şimlere başladık.

Şimdi, su gibi berrak bir dilimiz varken, 
zengin bir dilimiz varken, Türkçe uluslar 
arası bir dil olma yolunda emin adımlarla 
ilerlerken, alışveriş merkezlerimizde, ma-
ğazalarımızda, dükkanlarımızda, markala-
rımızda, toplu konut merkezlerimizde bu 
kadar yabancı dil kullanılmasını, bu kadar 
yabancı kavram kullanılmasını açıkçası 
ben çok doğru bulmuyorum. Bu küçük bir 
ayrıntı olarak görülebilir, bir pazarlama 
tekniği olarak görülebilir… Ama bu feda-

karlığı, ülkemiz adına, güzel Türkçemiz 
adına yapmak zorundayız diye düşünüyo-
rum. Türkiye şu anda dünyaya film ihraç 
ediyor, dizi ihraç ediyor ve bunlar yoluyla 
biz ülkemizin, şehirlerimizin, markaları-
mızın reklamını yapmanın gayreti için-
deyiz. Dilimizi dünyaya açarken, yabancı 
kelime ve kavramların bu kadar yaygın 
kullanılmasının üzerinde durulmalı kana-
atindeyim.

Değerli dostlarım…

Bu serzenişim bir yana, küresel finans kri-
zi şartlarında böyle devasa bir yatırımın 
gerçekleşmesi gerçekten manidardır ve 
son derece önemlidir. Ben küresel krizin 
tüm dünyayı etkisi altına aldığı, en ağır 
şartlarda ilerlediği dönemlerde bile “yatı-
rım yapın” çağrısında bulundum. Zira kriz 
ortamında yatırım yapanların, kriz arkada 
kaldığında bir adım önde olacakları nokta-
sında hiçbir tereddüdüm yok. Bakınız, şu 
anda birçok uluslar arası kuruluş açıklama 
yapıyor ve bu açıklamalarda Türkiye’nin 
2010 ve sonrasında dünyanın en hızlı bü-
yüyen ekonomileri arasında yerini alacağı 
ifade ediliyor.

Kredi derecelendirme kuruluşları aynı 
şekilde… Eylül 2008’den bugüne kadar, 
yani küresel krizin çıktığı günden bugüne,  
aralarında Yunanistan, İspanya Portekiz, 
İrlanda, Rusya ve Meksika’nın da bulun-
duğu yaklaşık 40 ülkenin kredi notu top-
lamda 100 defa düşürüldü. Aynı dönem 
içerisinde yalnızca 14 ülke için 20 adet 
kredi notu artışı yapıldı. Türkiye, küresel 
kriz sürecinde notu artabilen işte bu 14 
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ülke arasında yer alma başarısını gösterdi. 
Umutsuzluğa kapılmadan, karamsarlığa 
asla prim vermeden, elbette temkini elden 
bırakmadan biz yolumuza devam edece-
ğiz. Küresel kriz şartları geride kaldıkça, 
Türkiye büyümeye, kalkınmaya, ilerleme-
ye devam edecek.

Değerli arkadaşlarım… Şunu hiçbir zaman 
unutmayacağız… Ekonominin temel ilke-
lerinden biridir: İhtiyaçlar sınırsızdır, ama 
imkanlar sınırlıdır… 7 yılda tek tek her 
bir vatandaşımızın gelir düzeyini, yaşam 
standardını, hayat koşullarını iyileştir-
menin mücadelesini verdik. Elbette bunu 
imkanlar çerçevesinde yaptık ve yapıyo-
ruz… Ülkenin kaynaklarını, milletin kay-
naklarını çarçur etmeden, yolsuzluğa asla 
ve asla göz yummadan, israfı önleyerek 
kaynaklarımızı artırıyor, bunu da tek tek 
vatandaşlarımıza yansıtıyoruz. Ücretler 
halen istediğimiz seviyede olmayabilir, iş-
çimiz, memurumuz, emeklimiz halen iste-
diğimiz, arzu ettiğimiz yaşam koşullarına 
ulaşmamış olabilir… Ama 7 yıl önce neydi, 
bugün ne… Bunun değerlendirmesini aklı 
selimle yapmak durumundayız. 7 yıl önce 
ücretler ne alabiliyordu, bugün neyi ne 
kadar alabiliyor? 7 yıl önce hayatımızda 
neler yoktu, bugün neler var? 7 yıl önce 
nelere para ayırmıyorduk, bugün nelere 
ayırıyoruz… Bunu görmek durumundayız.

Bugün neredeyse herkes cep telefonu 
taşıyor… Bir ailede fertlerin neredeyse 
tamamı cep telefonu kullanıyor. Dikkat 
ediniz, 2002’nin tamamında ülkemizde 91 
bin adet otomobil satılmıştı, 2009’da, kü-
resel krize rağmen tam 370 bin adet, yani 

2002’dekinin 4 katından fazla otomobil 
satıldı. 2009’da satılan otomobil miktarı, 
2007 ve 2008’de satılan otomobil mikta-
rının üzerine çıktı. (2007: 357 bin; 2008: 
306 bin) Türkiye üretimini de artırıyor, 
tüketimini de artırıyor.

Bakın, alışveriş merkezlerinin ciro endek-
si, 2006 yılında 100 iken, bugün, Aralık 
sonu itibariyle 140’a ulaştı. Yani 2006 yı-
lına göre ciro endeksi yüzde 40 oranında 
arttı. Alışveriş merkezlerinde çalışanların 
endeksi de yine 2006 yılına göre yüzde 
60 oranında artış gösterdi. Yani alışveriş 
merkezleri artarken, paralel olarak cirolar 
da artıyor, müşteri sayısı artıyor, harcama 
miktarı artıyor, çalışan sayısı artıyor. Kü-
çük esnafın bu noktada şikayetleri oldu-
ğunu biliyoruz… Şimdi, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığımız, sektörün tüm taraflarıyla 
istişare halinde, müzakere halinde bir yasa 
tasarısı hazırladı ve bunu Bakanlar Kuru-
lumuza getiriyor. Orada müzakere edecek 
ve tasarıyı TBMM’ye göndereceğiz. Hiç 
kimseyi mağdur etmeden, esnafımızı asla 
haksız rekabete maruz bırakmadan, dünya 
şartlarını, ülke şartlarını, ekonominin im-
kanlarını gözeterek inşallah bu yasayı da 
çıkaracak ve sektörü rahatlatacağız.

Ben, bir kez daha 212 İstanbul Alışveriş 
Merkezi’ni İstanbul’a kazandıran Akın 
Holding’e, Edip Uluslararası Gayrimenkul 
ve Yatırım Şirketi’ne, tüm emeği geçenlere, 
katkı verenlere teşekkür ediyorum. 212 
İstanbul Alışveriş Merkezi’nin İstanbul’u-
muza hayırlı olmasını diliyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli vatandaşlarım, sevgili İstanbul-
lular, çok değerli sağlık çalışanları, ha-
nımefendiler, beyefendiler… Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor, resmi açı-
lışını gerçekleştirdiğimiz Çamlıca Erdem 
Hastanesi’nin İstanbul’a, ülkemize ve mil-
letimize hayırlı olmasını diliyorum.

Erdem Hastaneleri, sağlık alanındaki ça-
lışmalarına yalnızca 2 pratisyen hekimle 
küçük bir poliklinik olarak başladı. Bugün 

ise, 500 kişiye istihdam sağlayan, 100 he-
kimle hizmet veren, ikinci hastanesini de 
hizmete açarak, sağlık alanındaki iddiası-
nı, hizmetlerini pekiştiren bir hastaneler 
zincirine dönüştü. Bu işletme, inancın, 
azmin bir zaferi aynı zamanda…

Erdem Hastaneleri, ülkemizdeki diğer bir 
çok güzel örnek gibi, bir işte sebat edince, 
kararlılıkla yürüyünce, nelerin başarıla-
cağına çok iyi örnek teşkil ediyor. Ben, 

Çamlıca Erdem Hastanesi  
Açılış Töreni

İstanbul | 07 Şubat 2010
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Erdem Hastanelerinin ileride çok daha bü-
yük işler başaracağına yürekten inanıyo-
rum, bu inançla, huzurlarınızda Çakmak 
Özel Sağlık Hizmetleri Şirketi’ni ve onun 
değerli yöneticilerini bir kez daha tebrik 
ediyorum. Bu yatırımın bir başka önemli 
anlamı da, bütün dünyada çok ağır şartlar-
da seyreden küresel finans krizine rağmen 
gerçekleştirilmiş olması. Hamdolsun, yü-
rütülen tüm olumsuz kampanyalara, tüm 
umut kırıcı söylemlere rağmen, Türkiye’de 
işadamları krize aldırmadan, krize boyun 
eğmeden, krizi bir fırsata çevirmek için 
var güçleriyle çalıştılar, çalışıyorlar.

Bakınız, dün Osmaniye’de idim. Orada 5 
yeni okulun, 1 öğrenci yurdunun, 2 kapalı 
spor salonunun, organize sanayi bölgesine 
yapılan iki büyük tesisin ve yine Osmani-
ye için olduğu kadar Türkiye için de son 
derece önemli iki yolun açılışını gerçekleş-
tirdim. O toplu açılış töreninde, Tosçelik 
Osmaniye Çelik Üretim Tesisleri’nin de 
açılışını yaptım. Tosyalı Holding, tam 1 
milyar dolar tutarında bir yatırım gerçek-
leştirdi ve şu anda 2 bin kişiye iş imkanı 
sağlayan, Türkiye ölçeğinde, hatta dünya 
ölçeğinde büyük bir yatırımı Osmaniye’ye 
kazandırdı. Bu yatırım, kendi alanında 
ve bu ölçekte özel sektör eliyle sıfırdan 
yapılan ilk yatırım. Kriz ortamında, gerek 
Osmaniye’deki o yatırımı, gerek işte bugün 
Çamlıca’daki bu yatırımı gerçekleştiren 
işadamlarımız, inanıyorum ki kriz sonra-
sında çok daha avantajlı bir konumda ola-
caklar. Krizin etkilerinin geride kalmaya 
başladığı şu günlerde, bu işadamlarımız, 
bu şirketlerimiz yeni sürece bir adım önde 
başlayacaklar.

Şu anda IMF, Dünya Bankası,  OECD 
gibi kuruluşlar, 2010 ve 2011 yıllarında 
Türkiye’nin dünyada en hızlı büyüyecek 
ülkeler arasında ilk sıralarda yer alaca-
ğını teyit ediyorlar. Aynı şekilde uluslar 
arası kredi derecelendirme kuruluşları 
ard arda Türkiye’nin kredi notunu artırı-
yorlar. Türkiye’nin küresel krizde sağlam 
bir duruş sergilediğini, krizin şartların-
dan en az seviyede etkilendiğini ifade 
ediyorlar. Bizdeki kötümserlerin, bizdeki 
karamsarların, bizdeki felaket tellalları-
nın göremediklerini, ya da ısrarla görmek 
istemediklerini uluslar arası bağımsız 
kuruluşlar çok net olarak görüyorlar ve 
“krizin Türkiye’yi teğet geçtiğini” onlar 
ifade ediyorlar. Bizim siyasetçilerimizin 
göremediklerini işadamlarımız görüyor ve 
krize rağmen yatırıma, üretime, ihracata 
devam ediyorlar.

Şunu buradan bir kez daha siz sevgili va-
tandaşlarıma hatırlatmak istiyorum: Tür-
kiye gerçekten büyük bir ülke. Türkiye ta-
rihiyle büyük, kültürüyle büyük, insanıyla 
büyük, zenginlikleriyle büyük bir ülke. 
Yıllar yılı bu ülkeyi siyasi krizlere mah-
kum ettiler, ekonomik krizlere mahkum 
ettiler. Bu ülkenin özgüvenini zedelediler. 
Bugün Türkiye özgüvenini yeniden kazan-
mış şekilde geleceğe doğru emin adımlarla 
ilerliyor. Dünyada 26’ıncı sıradaydık, 7 
yılda rekor düzeyde büyüme kaydederek 
Türkiye’yi dünyanın 17’inci büyük ülkesi 
konumuna yükselttik. Bundan 7 yıl önce, 
“Türkiye Birleşmiş Milletler’de Güvenlik 
Konseyi Üyesi olacak” denilseydi buna 
kimse inanmazdı. Ama bugün Türkiye 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
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bir üyesi ve bu görevini de başarıyla sür-
dürüyor. “Avrupa Birliği ile katılım müza-
kereleri başlayacak” denilse, buna kimse 
inanmazdı… Bugün kararlı şekilde müza-
kereleri yürütüyoruz.

Bundan 7 yıl önce, “Bir Türk milletvekili 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne 
başkan olacak” denilseydi, inanın birço-
ğu buna güler geçerdi, bugün Antalya 
Milletvekilimiz orada Başkanlık yapıyor. 
“Türkiye Medeniyetler İttifakı girişimini 
başlatacak, buna eşbaşkanlık yapacak” 
denilseydi, 7 yıl önce kimseye inandırıcı 
gelmezdi. Türkiye bugün medeniyetlerin 
diyaloguna, uzlaşmasına, birbirine hoşgö-
rüyle bakmasına katkı sağlıyor, bunun mü-
cadelesini veriyor. “İstanbul Avrupa’nın 
Kültür Başkenti olacak” denilse, 7 yıl önce 
buna kim kulak asardı? Bakın, 20 gün 
kadar önce 2010 Avrupa Kültür Başkenti 
açılış törenlerini gerçekleştirdik, bütün 
dünya o muhteşem açılış töreniyle bir kez 
İstanbul’un ne kadar güzel, ne kadar büyü-
leyici bir şehir olduğunu görme imkânına 
kavuştu. 

7 yıl önce, Türkiye ile Suriye arasında vize-
ler kalkacak, Lübnan’la, Ürdün’le, Libya ile, 
Arnavutluk, Tacikistan ile vizeler kalkacak 
denilse, “rüya mı görüyorsun” denilirdi. 
Bugün pasaportunu cebine koyan, Şam’a, 
Beyrut’a, Amman’a, Tiran’a, Duşanbe’ye, 
Trablus’a serbestçe seyahat edebiliyor. 
Bugün Türkiye, sadece Ortadoğu’da değil, 
sadece Afrika’da, Asya’da değil, dünyanın 
bir çok bölgesinde adaletin, barışın, insani 
değerlerin cesur bir savunucusu olarak 
takdirleri üzerinde topluyor, tüm dünya 

ülkelerinin gönlünü kazanıyor. Bize yakı-
şan işte budur… Biz, bize yakışanı yapıyor, 
Türkiye’ye yakışanı yapıyor, Türkiye’nin 
özgüvenini yeniden tesis ediyoruz. 

Sevgili vatandaşlarım…

Biz, Ankara’daki o çirkin tartışmaların 
içinde yokuz. Biz Ankara’da üretilen o tah-
rik senaryolarının içinde yokuz. Biz sonu 
gelmeyen tartışmalara, millete en küçük 
faydası olmayan gerilimlere takılıp kalmı-
yoruz. Biz açılıştan açılışa koşuyoruz. Biz 
ülke ülke dolaşıp Türkiye’nin çıkarlarını 
kovalıyoruz. 81 vilayetimize okullar, has-
taneler, sağlık ocakları, yollar, köprüler, 
spor salonları, yurtlar, üniversiteler, adalet 
sarayları kazandırıyor, her bir ilimizi dün-
yayla rekabet edebilecek kentlere dönüş-
türme mücadelesi veriyoruz. Bunu çeke-
meyenler, bunu hazmedemeyenler, millete 
yapılan hizmetleri içine sindiremeyenler, 
bizim hizmet şevkimizi kırmak için her 
türlü çirkin eylemin içine giriyor.

Türkiye için hiçbir vizyonu olmayanlar, 
Türkiye’ye hiçbir ufuk çizemeyenler, mil-
letle aynı dili konuşamayanlar önümüzü 
kesmek için her türlü tahrike başvuruyor. 
Geçmişinde Türkiye için hiçbir eseri ol-
mayanlar, geleceğe ilişkin en küçük bir 
planları, projeleri olmayanlar, bizi de o 
kendi kısır siyasetlerine çekmek, bizi de 
o kendi dipsiz kuyularında oyalamak is-
tiyorlar. Açık söylüyorum: Biz bu çirkin 
oyunlara gelmeyeceğiz, bu çirkin tuzak-
lara düşmeyeceğiz, gerilim siyasetine, 
tahrik siyasetine asla prim vermeyeceğiz. 
7 Yıl boyunca biz sadece milletin derdiyle 
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ilgilendik, bundan sonra da sadece mille-
timizin dertleriyle ilgilenecek, milletimize 
hizmet etmek gibi şerefli, onurlu bir hede-
fin peşinde koşmaya devam edeceğiz. Onlar 
milletin, ülkenin kutsal değerleriyle alay 
edecekler; biz o kutsal değerleri yüceltme-
ye devam edeceğiz. Onlar Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ni germeye, terörize etmeye 
devam edecekler, bir Türkiye’nin Meclisi’ni 
milletimiz için çalıştırmaya devam edece-
ğiz. Onlar ülkenin birliğini, bütünlüğünü, 
kardeşliğini sabote etmenin gayreti içinde 
olacaklar, biz birliğimizi, bütünlüğümüzü, 
kardeşliğimizi pekiştirmenin gayreti içinde 
olacağız. Onlar seviyesiz bir üslup, yıkıcı, 
tahrip edici bir tavır içinde olacaklar, biz ya-
pıcı üslup kullanacak, milletimizin diliyle 
konuşacak, milletimiz için eser üreteceğiz.

İşte bugün burada olduğu gibi, hem dev-
let olarak, hem özel sektör olarak, el ele 
veriyoruz, omuz omuza veriyoruz, devlet 
– millet işbirliğiyle Türkiye’yi çok daha 
parlak bir geleceğe taşıyoruz. Çünkü bizim 
kaybedecek bir tek saniyemiz bile yok. Bi-
zim sağlıkta gerçekleştirdiğimiz reformlar, 
yurt dışında sessiz devrimler olarak kabul 
edildi. Bakınız bugün dünyanın en gelişmiş 
ülkesi olarak kabul edilen Amerika Birleşik 
Devletleri bile bugün hala sağlık sistemin-
deki aksaklıklarla, arızalarla uğraşıyor. Bi-
zim gerçekleştirdiğimiz reformlara gıptayla 
bakıyorlar; örnek alıyorlar. Gerçekten de 
bizler, sağlık alanında büyük işler başardık, 
bu alanda hiç tevazua gerek yok, sağlık ala-
nında gerçekten de tarihi adımlar attık.

Şöyle bir geçmişi hatırlayalım… Bizim hü-
kümetimiz öncesindeki o içler acısı manza-

raları şöyle bir göz önüne getirelim. Hasta 
vatandaşlarımızın bir hastaneden bir başka 
hastaneye sürükleniyordu, o hastanede 
doktor yok, o hastanede diyaliz makinesi 
yok, o hastanede cerrah yok denilerek has-
ta kardeşlerimiz aylarca oyalanıyordu, bir 
şehirden bir başka şehre sevk ediliyorlardı. 
Üstelik bunlar acil hastalar için bile yapılı-
yordu… Çok şükür bugün hastalar acil ser-
vis kapılarından çevrilmiyor… Çok şükür 
bugün acil veya yoğun bakım gerektiren 
hastalıklar için özel hastaneler dahil hiçbir 
sağlık kuruluşunda vatandaşımızdan ücret 
talep edilmiyor. Bu hastaların nakil işlem-
lerini 112 acil çağrı koordinasyonu altında 
gerçekleştirerek, hastaneden hastaneye do-
laştırılmalarını önlemiş olduk. 

Kesin talimatımdır; acil servise kaldırılan 
bir hasta asla ve asla, yanında kimliği olma-
sa bile hastane kapısından geri çevrilmeye-
cektir; ister özel, ister kamu hastanesi olsun 
hiç fark etmez… Çünkü o hayati noktada, 
acil kapısına gelen hastaya adını soramazsı-
nız, o durumdaki hastanın adı Hasan olsa, 
Ahmet olsa, Mehmet olsa ne fark eder? O 
hayati noktada parası varmış, parası yok-
muş ne fark eder? O hayati noktada, insan 
hayatının söz konusu olduğu o acil durum-
da gelene sadece ve sadece insan olduğu 
için hizmet verirsiniz… Hayati durumu at-
latabilirse, acil durumu atlatabilirse, ondan 
sonra kimdir, nedir, necidir bakarsınız… 

Biliyorsunuz, eskiden parası olmadığı 
gerekçesiyle yatış ücreti ödeyemeyen va-
tandaşlarımız hastanelerde rehin tutulu-
yordu, biz geldik, bu çağdışı uygulamaya 
da son verdik… Yahu, hangi çağda, hangi 
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devirde yaşıyoruz; siz bir insanı hangi 
hakla rehin alabilirsiniz… Böyle bir şey 
olamaz, bu manzaralar, bu anlayışlar, artık 
bugün muasır medeniyetler seviyesine 
ulaşan bir Türkiye’ye yakışmaz dedik ve 
bu uygulamaya da yine biz son verdik. 
Çünkü bizim insana bakışımız bu, bizim 
insana hizmet anlayışımız bu; bizim sağlık 
hizmetlerindeki, kamu hizmetlerindeki 
temel felsefemiz bu… Çünkü biz damdan 
düşerek geldik. Çünkü biz bunun acısını, 
bunun sıkıntısını bizzat kendimiz yaşaya-
rak geldik. Hani bir söz vardır, “kişi, ken-
dinden bilir işi” diye… Bunu yaşamayan, 
bunu tatmayan nereden bilecek… Milletin 
derdinden anlamayan, milletin dilinden 
anlamayan milletin acısını, milletin sıkın-
tısını nasıl paylaşacak…

Şimdi Tam Gün Yasası’nı çıkardık, belli 
kesimlerden bir direnç geldi… Biz ne dok-
torlarımızı mağdur etmek istiyoruz, ne de 
hastalarımızı… Amacımız, sağlık hizmetle-
rinde kaliteyi artırmak, doktorla hasta ara-
sındaki engelleri kaldırmak, doktorlarımız 
içindeki eşitsizliğe son vermek. Şu anda 
yasa çıktı… Özel hastanelerimizde de, dev-
let hastanelerinde de, üniversitelerimizde 
de hiçbir problem yok. Doktorlarımız ter-
cihlerini yapıyor, muayenehane diyor, has-
tane diyor, özel hastane diyor ve tercihleri 
doğrultusunda çok daha verimli şekilde 
çalışıyorlar. Hamdolsun, Türkiye’nin 81 
vilayetinde açtığımız hastanelerle, polik-
liniklerle, ek binalarla, sağlık ocaklarıyla, 
ilçelerimizde, köylerimizde görevlendirdi-
ğimiz doktorlarla, hemşirelerle, ebelerle, 
sağlık memurlarımızla çok büyük oranda 
bu sıkıntıları aştık, sağlıktaki çağdışı 

manzaraları büyük oranda sona erdirdik. 
Türkiye’de yeni bir çığır açtık, sağlıkta yep-
yeni bir dönemi başlattık.

Peki, bütün sorunlarımız tamamen bitti 
mi? Elbette hayır, elbette daha gidecek 
çok yolumuz var, daha yapacak çok işimiz 
var… Fakat bugüne kadar yaptıklarımız, 
bugüne kadar başardıklarımız gerçekten 
her vatandaşımızın gurur duyacağı, her 
vatandaşımızın büyük bir coşku duyacağı 
adımlardır. Bakınız, biz göreve geldiğimiz-
de 37,5 milyon SSK’lı vatandaşımız, ülke 
genelinde sadece 150 hastane ve 350 ecza-
neden hizmet alabiliyordu. Bu gayri insani 
duruma da son verdik. Ne mutlu ki, bu-
gün, her vatandaşımız 1.350 hastaneden 
hizmet alıyor; mahallesindeki eczaneden 
ilacını temin edebiliyor. Artık, ambulans 
hizmetleri için halkımızdan ücret istenmi-
yor. Hastanede yatış ücreti ödenemediği 
için vatandaşımız rehin alınmıyor.

Bütün bunlar, Türkiye için, insanımız 
için çok önemli gelişmeler. Artık sadece 
şehirlerde değil, köylerde de “112 Acil” hiz-
metini verdiğimiz bir dönemi yaşıyoruz. 
Acil hasta taşıma kapasitemizi üç katına 
yükselttik. Acil çağrıların yüzde 93’üne ilk 
10 dakika içinde ulaşıyoruz. Kar yağışının 
yoğun olduğu bölgelerde 82 kar ambulan-
sını hizmete soktuk. Diyaliz hastalarımız 
genelde haftada üç gün bu cihazlarda 
tedavi görürler. Bu hastalarımızın çektiği 
sıkıntıları biraz olsun hafif letmek için 
onları gerekirse köyünden alıp tedavisini 
yaptıktan sonra tekrar evine özel araçla 
ücretsiz bırakıyoruz. 
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Bütün bunlar, Türkiye’nin onur duyacağı, 
gurur duyacağı gelişmeler… Biz istiyoruz 
ki; devlet kâğıt üzerinde sosyal devlet, 
kâğıt üzerinde hukuk devleti olarak kal-
masın; gerçekten anayasada yer aldığı gibi 
lafzıyla da, ruhuyla da demokratik, laik, 
sosyal bir hukuk devleti olsun. Öyle de 
oluyor, Türkiye her geçen gün çok daha 
güçlü bir ekonomiye, çok daha güçlü bir 
demokrasiye kavuşuyor. Ekonomi geliştik-
çe demokrasi gelişiyor, demokrasinin stan-
dartları yükseldikçe ekonomi güçleniyor.

Bu şekilde devam edeceğiz… Modern bir 
Türkiye’nin inşası için ne gerekiyorsa, 
hangi adımın atılması gerekiyorsa, sabır-
la, azimle, cesaretle, yeri zamanı geldikçe 
bu adımları atıyoruz ve atacağız. Ben, bu 
düşüncelerle bir kez daha resmi açılışını 
gerçekleştirdiğimiz Çamlıca Özel Erdem 
Hastanesi’nin İstanbul’a ve ülkemize ha-
yırlı olmasını diliyorum. Çakmak Özel 
Sağlık Hizmetleri Şirketi’ne, onun değerli 
yöneticilerine, İstanbul’a bu güzel eseri 
kazandırdıkları için en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum. Tüm çalışanlara, tüm sağlık 
çalışanlarımıza başarı dileklerimi iletiyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Sağ olun, var olun.
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Sevgili vatandaşlarım, sevgili İstanbullu-
lar, hanımefendiler, beyefendiler... Hepini-
zi en kalbi duygularımla selamlıyor, bugün 
açılışını yaptığımız 8 Köprülü Kavşağın 
İstanbul’a, İstanbullu vatandaşlarımıza 
hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün İstanbul’a yeni 8 eseri kazandır-
manın heyecanı içindeyiz. Hemen her 
hafta sonu İstanbul’da açılışlar yapıyor, bu 
büyük şehre, bu kadim şehre yeni eserler 

kazandırıyor, İstanbul’u tarihiyle birlikte 
modern bir şehir olarak farklı bir çehreye 
kavuşturuyoruz. 15 Ocak’ta biliyorsunuz 
İstanbul’u 2010 yılı için Avrupa’nın “kül-
tür başkenti” olarak taçlandırdık. Esasen, 
İstanbul sadece bir yıllığına değil, kıymeti 
bilindiği sürece, dünya var oldukça kültü-
rün başşehri olmaya devam edecek. Böyle 
eşsiz bir hazineye sahip olmaktan gurur 
duyuyor ve İstanbul’u bir cevher gibi işle-

TOKİ Tarafından Yapılan  
8 Köprülü Kavşağın Açılış Töreni

İstanbul | 20 Şubat 2010
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yerek insanlık mirasındaki seçkin yerini 
muhafaza ediyoruz.

İstanbul’u, tarihini koruyarak, barındır-
dığı mirası muhafaza ederek geleceğe 
taşımak; tarihi dokuyu zedelemeden alt 
yapısını inşa etmek son derece hassas bir 
gayret içinde olmayı gerektiriyor. Hükü-
met olarak bu hassasiyet içinde İstanbul’a 
hizmet ediyoruz. Büyükşehir Belediye-
miz, kamu kurumlarımız bu hassasiyet 
içinde İstanbul’u yeniden imar ediyorlar. 
İstanbul dünyanın nüfus yoğunluğu en 
fazla şehirlerinden biri... Ama ne yazık 
ki, bizim dönemimize kadar İstanbul’da 
şehirleşme adına, konut adına ciddi bir 
vizyon ortaya konmamış. Çarpık kentleş-
me yoluyla İstanbul adeta çirkinleştiril-
mek istenmiş... Gecekondularla, plansız 
yapılaşmayla, estetikten uzak binalarla 
İstanbul’un silueti bozulmak istenmiş.

Büyük Şehir Belediye Başkanlığı görevini 
devraldığım günden itibaren İstanbul’a 
yapılan tüm bu haksızlıkları gidermenin 
gayreti içinde oldum. Bugün de aynı anla-
yışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bakı-
nız, Toplu Konut İdaresi, kısa adıyla TOKİ, 
tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da 
tarihi nitelikte yatırımlar gerçekleştirdi. 
TOKİ, İstanbul’un çağdaş bir kent görü-
nümüne kavuşması yolundaki çabalara 
önemli destek verdi. İstanbul’da bugüne 
kadar 85 bin 424 konutun üretimine baş-
layan TOKİ, bunlardan 44 bin 459’unu ta-
mamladı. Bu çalışmaların yatırım bedeli 
ise 7 milyar TL. Ayrıca, mevcutlara ilave 
olarak 43 bin 924 konutun da proje ve 
ihale çalışmaları sürüyor. Hepsi tamam-

landığında, İstanbul’da toplam 129 bin 
349 konut yapmış olacağız. 

B u  a d e t a  İ s t a n b u l  i ç i n d e  ye n i  b i r 
İstanbul’un inşası anlamına geliyor. 
TOKİ’nin şu ana kadar ürettiği konutlar, 
Türkiye şartlarında büyük sayılabilecek 
bir il merkezine, İstanbul için de Eyüp 
gibi, Avcılar gibi orta büyüklükte bir ilçe-
ye denk geliyor. Dikkat ediniz... 340 binin 
üzerinde nüfusu barındıracak adeta yeni 
bir şehri sıfırdan inşa ediyoruz. TOKİ 
diğer projelerini de tamamladığında, 
İstanbul’un en büyük ilçesini tek başına 
inşa etmiş kadar konut üretmiş olacak. 
Tabii şuraya da dikkatlerinizi çekmek is-
tiyorum: TOKİ, gerek Türkiye genelinde, 
gerek İstanbul’da sadece konut üretmekle 
kalmadı. Sadece İstanbul’da, konutlarla 
birlikte çeşitli kademelerde 54 okul, 11 
ticaret merkezi, 66 spor salonu, 11 iba-
dethane, 2 kütüphane, 544 yataklı bir 
hastane, 6 sağlık ocağı, yüzme havuzu, 
spor kompleksi ve daha pek çok tesis de 
yapıldı, yapılıyor. Bugün burada açılışını 
yapmak üzere bir araya geldiğimiz 8 köp-
rülü kavşak da, TOKİ’nin işte bu çerçeve-
de inşa ettiği eserler arasında yer alıyor. 
Köprülü kavşakların 5 tanesi Halkalı’da, 
2 tanesi Ataşehir ’de ve bir tanesi de 
Başakşehir’de hizmet verecek. 

Modern şehircilik yaklaşımı, sadece 
konut üretip sonra insanları başlarının 
çaresine baksınlar diye ortada bırakan 
anlayışla uyuşmaz. Bu konutlarda oturan 
insanların işlerine gidip gelebilmeleri, 
şehrin diğer kısımlarıyla sağlıklı bir ula-
şım altyapısına sahip olmaları gerekiyor. 
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İnsanlara oturacakları konutlar verip, 
sonra onları yolun karşısına geçmek için 
onlarca kilometre gitmek zorunda bırakır-
sanız, yaptığınız işin kıymeti kalmaz. Ko-
nut sorununu çözmek adına trafik sorunu 
üretmek, modern şehirciliği bilen ve buna 
inanan yöneticilerin yapacağı iş değil. Ni-
tekim, bugün açılışını yaptığımız köprülü 
kavşaklar, işte bu amaca hizmet etmek 
üzere planlanmış ve inşa edilmiştir. Bu 
kavşaklar, sorunlara lokal değil bütüncül 
çözümler üretme anlayışının tezahürüdür. 

Tabii sadece 8 köprülü kavşak deyip geç-
memek gerekiyor. Bir de bunların mü-
temmim cüzü niteliğindeki ilave işler var. 
Örneğin, bu kavşaklarla birlikte 11 adet ki-
rişli köprü, 5 adet tabliyeli köprü, bir tane 
de Karayolları Gişe ve Otomasyon Sistemi 
yapıldı. Yine bu kavşaklarla birlikte yak-
laşık 60 kilometre yol inşa edildi. Aynı şe-
kilde Menekşe deresinde 5 bin 800 metre, 
Hadımköy Eşkinoz deresinde 2 bin metre 
yağmur suyu dere ıslahı gerçekleştirildi. 
Bahçeşehir’deki Ispartakule kavşağında 
23 bin metre yağmur suyu ve kanalizasyon 
hattı ile 18 bin metre enerji nakil hattı 
döşendi. Bütün bu çalışmaların yatırım 
bedeli 210 milyon Lira. 

Sevgili İstanbullular, değerli vatandaşla-
rım...

Bizim toplu konutla ilgili müktesebatımız, 
biliyorsunuz TOKİ’den öncesine, Büyük-
şehir Belediye Başkanlığımız dönemine 
uzanıyor. Belediye Başkanı olduğumuzda, 
vatandaşlarımızı çok uygun şartlarda ev 
sahibi yapma sözü vermiştik. O zaman 

bazı çevreler, bu hedefimizi inandırıcı 
bulmamıştı. Ama sözümüzde durduk, kısa 
zamanda vaat ettiğimiz konutları inşa 
ederek vatandaşlarımızın hizmetine sun-
duk. Konut noktasında İstanbul’da ortaya 
koyduğumuz performansı, bu sefer Hükü-
mette ortaya koyduk. Daha yola çıkarken, 
Türkiye genelinde 500 bin konut üretece-
ğimizi ifade ettik. Yine bazıları ‘acaba’ dedi. 
Ama işte bugün geldiğimiz yer ortada. 
2011 yılı itibariyle Türkiye’nin 81 ilinin 
tamamını da kapsayacak şekilde 500 bin 
konut inşa etmiş olacağız. TOKİ’nin şimdi-
den ulaştığı rakam 420 bin. 300 bin konut, 
sosyal donatıları ve çevre düzenlemeleriy-
le birlikte bitirilme aşamasında. Sosyal do-
natılar arasında 589 okul, 596 spor salonu, 
365 ticaret merkezi, 62 hastane, 48 yurt ve 
pansiyon, 36 kütüphane, 292 ibadethane, 
15 atölye ile 5 çok amaçlı salon yer alıyor. 

Toplu konut alanında gerçekleştirdiğimiz 
bu faaliyetler, Türkiye’nin çehresini değiş-
tiren sonuçlar doğurdu. Pek çok yerleşim 
birimimiz, çevre düzenlemeleri ve sosyal 
donatılarıyla modern yerleşim yerleriyle, 
ilk defa TOKİ projeleri sayesinde tanıştı. 
Bu projeler, belediyelerimiz ve özel sektö-
rümüz için de bir örnek, bir model oluş-
turdu. Pek çok belediye, şirket ve şahıs, bu 
modele uygun projeler geliştirip hayata 
geçirdiler. Bizden önce TOKİ yok muydu? 
Evet vardı... Ama kurulduğu günden itiba-
ren, 1984’ten itibaren, 2003 yılına kadar 
olan 19 yılda ne kadar konut üretti? Sade-
ce 43 bin. 19 yılda 43 bin konut yaptılar, 
biz geldik şurada 7 yıl içinde 420 bin konu-
tun inşaatına başladık.
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İşte bizim farkımız bu... Biz iş üretiyoruz, 
biz eser üretiyoruz, biz hizmet üretiyo-
ruz. Biz kaos değil, kargaşa değil, gerilim 
değil eser üretiyoruz. Biz zihnimizi ve 
gönlümüzü sizlere yapacağımız hizmetle-
re odakladık. Ulaşımdan enerjiye, toplu 
konuttan sağlığa, eğitimden adalete kadar 
her alanda Türkiye’nin standartlarını kat 
be kat yukarıya taşıdık. Sadece İstanbul’da 
değil, şu anda Türkiye’nin hangi bölgesi-
ne, hangi iline giderseniz gidin, orada bu 
hükümetin tamamladığı, başlayıp bitirdiği 
yolları göreceksiniz, okulları göreceksiniz, 
hastaneleri, adalet saraylarını, üniversi-
teleri göreceksiniz. Ülkenin her tarafının 
bir şantiyeye dönüştüğünü, köylerden 
illere kadar her yerleşim biriminin çehre-
sinin değiştiğini, dönüştüğünü görecek-
siniz. Türkiye’nin dışına çıkın, oradan da 
Türkiye’nin artık çok daha farklı görün-
düğünü hissedeceksiniz, bunu oradan çok 
daha net olarak müşahede edeceksiniz.

Bugün artık geçmişle kıyaslanamayacak 
ölçüde güçlü bir Türkiye var. Bugün, eko-
nomisiyle, dış politikasıyla, uluslararası 
itibarıyla son derece farklı bir Türkiye var. 
Bugün geleceğe umutla bakan, kendisine 
büyük hedefler belirleyen, bu büyük he-
deflere ulaşmak için canla başla gayret sarf 
eden bir Türkiye var. Bu ülkede nice ne-
siller yoksulluğa, mahrumiyete mahkum 
bırakıldı. Nice nesiller enerjisini lüzumsuz 
gerilimlerde heba etti. Nice nesiller, çağdaş 
dünyanın imkanlarından, gelişmelerden, 
yeniliklerden uzak kaldı. 

Bu millete demokrasiyi çok gördüler... 
Bu millete özgürlüğü çok gördüler... Bu 

millete refahı, mutluluğu, kalkınmış, iler-
lemiş modern bir Türkiye’yi çok gördüler. 
Bazıları kendi imtiyazlı alanlarını, kendi 
ikballerini korumak adına bu milleti geri 
kalmışlığa, bu milleti mahrumiyete mah-
kum etti. Ülkeye ufuk çizemediler, ülkeye 
vizyon kazandıramadılar. Biz geldik ve 
YETER dedik... “YETER, SÖZ DE KARAR 
DA MİLLETİNDİR!” dedik. Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir dedik. Esas söz 
sahibi millettir, esas yetki sahibi millettir 
dedik. Devletin de, ülkenin de esas sahibi 
millettir dedik. Statüko bu şekilde devam 
edemez, Türkiye değişmelidir, Türkiye 
milletin rotasında ilerlemelidir dedik. 
Türkiye’ye artık çeteler yön veremez, maf-
ya yön veremez, hukuk dışı örgütlenmeler 
bu ülkeye rota çizemez dedik. Kararlılıkla, 
cesaretle, azimle çetelerin üzerine gittik, 
gitmeye de devam ediyoruz. Millet arka-
mızda olduğu sürece, milletin desteği, mil-
letin hayır duası arkamızda olduğu sürece, 
korkmadan, çekinmeden, geri çekilmeden 
millet için çalışmaya, ülke için çalışmaya 
devam edeceğiz.

Bakın, şuraya dikkatlerinizi çekiyorum... 
17 Mayıs 2006’da Ankara’da Danıştay 
2’inci Dairesi’ne bir saldırı yapıldı ve ora-
da bir yüksek hakim yaşamını kaybetti. O 
saldırı sonrasında, olay yerine gidenler, 
çıktılar, mikrofonların, kameraların karşı-
sına geçtiler ve Hükümeti en ağır şekilde 
eleştirdiler, itham ettiler. Aradan 4 yıl geç-
ti... Şu anda, o saldırıyı kınayanlar, o sal-
dırıdan dolayı Hükümeti eleştirenler, bu 
kez de olayın aydınlatılmasını eleştiriyor, 
olayın aydınlığa kavuşuyor olmasından ra-
hatsızlık duyuyor ve yine Hükümeti eleş-
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tiriyorlar. O gün yargının hedef alındığını, 
laikliğin hedef alındığını, Cumhuriyet’in 
hedef alındığını söyleyenler, bugün me-
selenin netliğe kavuşmasından ciddi ra-
hatsızlık duyuyorlar. O gün yargının zaafa 
uğratıldığını iddia edenler, yargı üzerinde 
siyasi baskı olduğunu iddia edenler, bugün 
bizzat kendileri yargıyı zaafa uğratıyor, 
bizzat kendileri yargı üzerinde baskı oluş-
turuyorlar.

Bakın, şunu açık açık ifade ediyorum... Bu 
ülkede siyaset yolu herkese açıktır. Siyaset 
yapmak isteyen, eğer siyasete engel bir 
durumu, engel bir konumu varsa, ondan 
kurtulur, istifa eder, girer bir siyasi partiye 
orada siyaset yapar. “Hem burada otura-
cağım, hem de siyaset yapacağım, millet 
iradesine müdahale edeceğim” derseniz, 
işte o tarafsızlığı ortadan kaldırır. Yargının 
bağımsızlığını dert edinenler, bağımsızlık-
tan daha önemli olan tarafsızlığı da en az o 
kadar dert edinmek zorundadırlar.

Buradan şu hususu da altını çizerek belirt-
mek istiyorum... Millet iradesini yok sa-
yan, milletin tercihini yok sayan her türlü 
girişim karşısında boynumuzu bükmeden 
dimdik duracak, milletin emanetine sahip 
çıkacağız. Sağduyudan taviz vermeyece-
ğiz, aklı selimden taviz vermeyeceğiz, hu-
kuk ve demokrasiyi savunmaya, hukuku 
ve demokrasiyi yüceltmeye devam edece-
ğiz. Benim aziz milletim, engin ferasetiyle 
gelişmeleri izliyor. Nihayetinde son karar 
millet verecek, son sözü millet söyleye-
cek. Milletin kararı üzerine karar yoktur. 
Demokrasiyi çiğnetmeyecek, hukuku 
çiğnetmeyecek, millet iradesini çiğnetme-

yecek, ama bizi çekmek istedikleri o kirli 
tuzaklara da düşmeyeceğiz. Biz çalışmaya, 
üretmeye, Türkiye’ye eser ve hizmet ka-
zandırmaya devam edeceğiz. Her zaman 
söylüyorum... Ankara’nın o derin labirent-
lerinde biz yokuz. Kirli senaryoların, kirli 
tezgahların içinde biz yokuz. Millete hiç 
bir fayda sağlamayan tartışmaların, geri-
limlerin içinde biz yokuz. Biz milletimizin 
yanındayız, biz milletimizin arasındayız. 
Her zaman öyle olduk, bundan sonra da 
aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. 

Ben, açılışını yaptığımız bu köprülü kav-
şakların, o bölgelerde oturan insanlarımız 
başta olmak üzere bütün İstanbul’umuza 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin 
ortaya çıkmasında emeği olan, başta TOKİ 
ve Büyükşehir belediyemiz olmak üzere 
herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu 
büyük açılış töreninde bizlerle birlikte 
olduğunuz için sizlere de teşekkür ediyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun. 
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Türkiye Gemi İnşa sanayicileri Birliği’nin 
değerli Başkanı, değerli üyeleri, sevgili 
vatandaşlarım, çok değerli katılımcılar, 
hanımefendiler, beyefendiler... sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor; bugün açı-
lışını yaptığımız GİSBİR Özel Sağlık Mer-
kezi Hastanesi’nin Tuzla’ya, İstanbul’a, siz 
değerli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını 

diliyorum. Bu güzel hastaneyi Tuzla ilçe-
mize kazandıran Türkiye Gemi İnşa Sana-
yicileri Birliği’ne, onun değerli başkanına, 
yöneticilerine, üyelerine ülkem ve mille-
tim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu 
hastane, Tuzla’daki ilk özel hastane olma 
ünvanını taşıyor. Ayrıca, Türkiye’nin de ilk 
özel Birlik hastanesi. Bu ilkleri Tuzla’ya ve 

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri 
Birliği –GİSBİR- Özel Sağlık 

Merkezi Hastanesi Açılış Töreni

İstanbul | 09 Nisan 2010
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Türkiye’ye yaşattığı için, sosyal sorumlu-
luk noktasında çok güzel bir yol açtığı için 
de ayrıca GİSBİR’e teşekkür ediyorum.

Tabi bu hastanemiz, Sosyal Güvenlik 
Kurumumuzla da anlaşmalı olarak böl-
gemizdeki tüm vatandaşlarımıza en ka-
liteli şekilde hizmet verecek. Ama daha 
da önemlisi, bu hastanemiz, iş sağlığı ve 
güvenliği noktasında bölgenin ihtiyaçla-
rını karşılayan önemli bir merkez olacak. 
Sektörde çalışan sayısı 2002 yılında 13 bin 
kişi iken, 2008 yılında bu sayı 33 bin kişiye 
kadar çıktı. Küresel finans krizi nedeniyle 
istihdamda ciddi düşüş olmasına rağmen 
bu sayının önümüzdeki süreçte yeniden 
artacağı görülüyor.

Tabi sektör bu denli büyüyünce, istihdam 
bu oranda artınca, kaçınılmaz olarak iş ka-
zalarında da maalesef artışlar oluyor. Son 
dönemde bu kazaların önüne geçmek için, 
sektörün temsilcileriyle birlikte yoğun 
gayretlerimiz oldu ve bu noktada ilerleme 
kaydettik. Ama ne kadar tedbir alırsanız 
alın, denetimleri ne kadar sıklaştırırsanız 
sıklaştırın, iş kazalarını sıfıra indirmek 
mümkün olmuyor. Ben bu vesileyle hem 
işverenlerimize, hem çalışanlarımıza, 
tedbirler noktasında, uyarılar noktasında, 
yönetmeliklere uyma ve uygulama nokta-
sında bir kez daha azami hassasiyet rica-
sında bulunuyorum. Bugün açılışını yaptı-
ğımız bu hastanenin de, iş kazalarına acil 
müdahale noktasında önemli bir eksikliği 
gidereceğine inanıyorum.

Sevgili vatandaşlarım, değerli katılımcı-
lar...

Bugün, bu açılış öncesinde yine Tuzla’da, 
milletçe hepimizi gururlandıran, hepimi-
zin göğsünü kabartan son derece anlamlı 
bir tören yaptık: Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığımız, Savunma sanayi müsteşarlığı-
mız ve Özel sektörümüz ortaklığı ile kendi 
imalatımız olan, kendi milli tasarımları-
mızdan oluşan bir Karakol Botu’nu tören-
le suya indirdik. 3 Mayıs 2008’de yine 
Tuzla’da gerçekleştirdiğimiz bir törenle ilk 
kaynağı yapmıştık. Bu botlardan tam 16 
tane üreteceğiz. Bugün ilkini tamamladık, 
hem de tahmini bitirme süresinden tam 8 
ay önce bitirdik ve suya indirdik.

Gemi inşa sanayimiz, bununla birlikte 
milli savunma sanayimiz son dönemde 
gerçekten büyük bir gelişme performansı 
gösterdi. 2002’de sektörün toplam ihracatı 
290 milyon dolar iken; 2008 yılında ihra-
cat miktarı 9 kattan fazla artarak 2.7 mil-
yar dolara ulaştı. 2009 yılında, ağır küresel 
finans krizi şartlarına rağmen sektör 1,8 
milyar dolar ihracat yapmayı başardı. Şu 
rakama özellikle dikkatinizi çekiyorum: 
1995-2004 yılları arasında, gemi ve yat 
inşasında yerli katkı oranı ortalama yüzde 
10-15 arasındaydı. Bu oran, 2008 yılında 
yüzde 40’a kadar yükseldi. 

Sadece doğrudan gemi sanayimiz değil, 
yan sanayimiz de büyüdü, 2007’de yan 
sanayide çalışan sayısı 160 bine kadar çık-
tı. Şimdi bakınız... Küresel kriz nedeniyle 
gemi inşa sanayimizin ciddi bir daralma 
yaşadığını müşahede ediyoruz. 2009 
yılı bu açıdan pek parlak geçmedi. Ama, 
2009 yılının 3’üncü çeyreğinden itibaren 
Türkiye ekonomisinde bir toparlanma 
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başladı ve inşallah bu toparlanma gemi 
inşa sanayimize de doğrudan yansıyacak-
tır. Şu anda, ekonomide gerçekten son 
derece sevindirici, son derece umut verici 
göstergelere şahit oluyoruz. 2009 yılının 
son çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 
6 oranında büyüdü. Türkiye ekonomisi, 
OECD ülkeleri içinde Kore ile birlikte en 
hızlı büyüyen ekonomi oldu. İhracatta 
artış devam ediyor. En son Mart ayında ge-
çen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 gibi 
çok yüksek bir artış gerçekleşti. İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası, tarihinin en 
yüksek seviyesini gördü, bu noktada yeni 
bir rekor kırıldı.

En son dün, Şubat ayı sanayi üretim ra-
kamları açıklandı ve geçen yılın aynı döne-
mine göre sanayi üretimi tam yüzde 18.1 
oranında artış kaydetti. 2010 yılı inşallah 
bu şekilde devam edecek ve küresel krizin 
etkilerini hızlı bir şekilde geride bırakaca-
ğız. Elbette temkini elden bırakmıyoruz, 
elbette tedbiri elden bırakmıyoruz. Küre-
sel krizin başladığı andan itibaren nasıl 
dikkatli bir şekilde süreci yönettiysek, 
aynı dikkatle, aynı hassasiyetle devam 
ediyoruz. Kötümser olmaya hiç gerek yok; 
tam tersine, son derece iyimseriz, beklenti-
lerimiz son derece olumlu ve Türkiye’nin 
bu krizi en hızlı şekilde geride bırakacağı-
na, krizin etkilerini en hızlı şekilde telafi 
edeceğine samimi şekilde inanıyoruz. Ben 
de buradan, vatandaşlarımıza, sanayici-
lerimize, girişimcilerimize kötümser yo-
rumlara kulak asmamalarını, Türkiye’ye 
inanmalarını, Türkiye’nin gücüne, potan-
siyeline inanmalarını tavsiye ediyorum. 

Bakınız; hafta başında Bosna-Hersek’te, 
ardından da Fransa’da temaslarımız 
oldu. Önceki gün, Fransa’da, 6 binden 
fazla vatandaşımızın katıldığı son dere-
ce coşkulu bir toplantı gerçekleştirdik. 
Sadece Fransa’dan değil, Almanya’dan, 
Belçika’dan, Hollanda’dan, çevre ülkeler-
den gelen vatandaşlarımız salonu hınca 
hınç doldurdu, salon almadığı için bir çok 
vatandaşımız salon dışından toplantıyı 
takip etti. Oradaki vatandaşlarımızın her 
birinin yüzündeki umudu, gözlerindeki 
parıltıyı, yüreklerindeki heyecanı tarif et-
mek gerçekten mümkün değil. Türkiye’nin 
küresel ölçekte artan önemi, ağırlığı, gücü, 
oralarda çok daha somut şekilde hisse-
diliyor. Oralardaki her bir vatandaşımız, 
soydaşımız, Türkiye’nin büyümesinden, 
saygınlığının artmasından, Türkiye’nin 
küresel meselelerde cesur bir şekilde barış 
ve adalet çağrısı yapıyor olmasından dola-
yı büyük gurur duyuyor.

Bakınız, şu hususlara özellikle dikkatleri-
nizi çekmek istiyorum... Bizim atalarımız, 
Balkan ülkelerine bugün dahi ayakta du-
ran, bugün bile eşsiz özellikle sahip olan 
çok sayıda mimari eser inşa ettiler. Bosna-
Hersek’in büyük nehirleri üzerine yüz-
yıllar önce yapılan köprüler, Balkanlar’la 
aramızdaki dostluk ve kardeşlik köprüle-
ri, gönül köprüleri olarak bizi bugün de 
birbirimize bağlıyorlar. Şimdi bizler, ec-
dadımızın izinden yürüyerek, yeni gönül 
köprüleri inşa ediyor, o coğrafyalarla bağ-
lantılarımızı daha güçlü hale getiriyoruz. 

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi bu-
gün 22 ayrı ülkeden 1200 öğrencisiyle 
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Bosna-Hersek’in, hatta Balkanların en 
saygın üniversitesi olma yolunda kararlı 
adımlarla ilerliyor. Dünyada Türkçe öğ-
retecek, Türk dilini, edebiyatını, sanatını 
dünyaya tanıtacak Yunus Emre Kültür 
Merkezleri’nin ilkini Saraybosna’da kur-
duk. Bu Merkezimiz de orada çok güzel ça-
lışmalara imza atmaya başladı. Fransa’da 
aynı şekilde tam 9 aydır bir Türkiye Mevsi-
mi yaşanıyordu. 9 ay boyunca 600 etkinlik 
gerçekleştirildi. Türkiye’yi her boyutuyla 
Fransa halkına tanıtmak için çok güzel fa-
aliyetler yapıldı ve çok da büyük ilgi alaka 
gördü.

Onun öncesinde, burada, İstanbul’da, 
TRT ETTÜRKİYYE’nin açılışını yaptık. 
350 milyon nüfuslu Arap dünyasına, ar-
tık kendi dilleriyle, Arapçayla Türkiye’yi 
tanıtıyor, Türkiye’yi anlatıyoruz. Büyük 
bir ülkeye, güçlü bir ülkeye, ufku, vizyonu 
olan bir ülkeye yakışan neyse, biz onu yapı-
yoruz. Tüm bu çalışmalarımız, bu çabaları-
mız, her alanda olduğu gibi ekonomide de 
kendisine karşılık buluyor.

Bakın şu hususun altını çiziyorum: 2009 
yılında, tüm dünyada ticarette daralma 
yaşanırken, bütün ülkelerin ihracatlarında 
çok ciddi düşüşler yaşanırken, biz Doğu 
ve Güneyimizdeki tam 22 ülke ile ihraca-
tımızı artırdık. Afganistan’a ihracatımız, 
2008’e göre yüzde 73 arttı. Bangladeş’e 
ihracatımız yüzde 84 arttı. Maldiv adala-
rına ihracatımız yüzde 294 oranında arttı. 
Mısır’a yüzde 100. Yemen, Pakistan, Türk-
menistan, Lübnan, Libya ihracatımızın 
arttığı ülkeler.

Aktif bir dış politikanın ardından, aktif 
ticaret geliyor ve yıllardır ihmal ettiğimiz 
ülkelerle ticaretimiz kat be kat artıyor. 
Dünyanın bir çok gelişmiş ülkesi pazar 
kaybederken, biz pazarlarımızı çeşitlendi-
riyor, yeni pazarlar bularak dalgalanma-
lara karşı önlemler alıyoruz. Bunu sadece 
biz söylemiyoruz, bunu uluslararası finans 
kuruluşları da söylüyor, Türkiye’nin gele-
ceğin ekonomisi olduğunu onlar da teyit 
ediyor. Biz, en geç 2023’te, Cumhuriyetimi-
zin kuruluşunun 100’üncü yıldönümünde 
Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi 
arasında olacağını öngörüyor, bunun için 
çalışıyoruz. Finans kuruluşları, 2050’ye 
kadar Türkiye’nin dünyanın 3 ekonomile-
rinden biri olacağını öngörüyorlar.

Bizden önce, IMF’yle bir stand-by anlaşma-
sı bir kaç gün geciktiğinde dahi piyasalar 
alt üst oluyor, ekonominin dengeleri bo-
zuluyordu. Şu anda biz, işimize gelmiyor 
dedik, IMF’yle bu şartlarda anlaşmayız 
dedik ve buna rağmen işte görüyorsunuz, 
borsamız tarihi rekorlara imza atıyor. Ken-
dimize güveniyoruz, Türkiye’ye inanıyo-
ruz ve her adımımızı da bu özgüven içinde 
atıyoruz.

Sevgili vatandaşlarım...

Türkiye emin adımlarla, kararlı adımlar-
la, cesur adımlarla muasır medeniyetler 
seviyesine ulaşma hedefindeki yürüyü-
şünü sürdürüyor, sürdürecek. Biz küçük 
meselelere takılıp kalmayacağız. Çünkü 
Türkiye’nin yıllarca küçük meselelere takı-
lıp nasıl vaktini ve enerjisini heba ettiğini 
biliyoruz. Bugün artık Türkiye’nin heba 
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edecek enerjisi, boşa harcayacak tek bir 
saniyesi yoktur. Yurtiçinde, yurtdışında, 
bütün ekibimizle, bütün arkadaşlarımızla 
gece gündüz demeden, uzak yakın deme-
den eser ve hizmet üretmenin mücadelesi 
içindeyiz.

Özel sektörümüzün, işçimizden işverenimi-
ze, çiftçimizden esnafımıza kadar her kesi-
min bu heyecanı paylaştıklarını görmek ge-
lecek adına umudumuzu daha da artırıyor. 
Birlik içinde, beraberlik içinde, kader or-
taklığı yaparak Türkiye’nin her meselesini 
Allah’ın izniyle aşacak ve Büyük Türkiye’yi 
hep birlikte inşa edeceğiz. Bakınız, iktidara 
geldiğimizde, kendimize 4 önemli alan be-
lirledik... Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet 
önemli dedik, Türkiye bu 4 temel ayak 
üzerinde geleceğe yürüyecek dedik. Bu 4 
alanda da yedi buçuk yılda tarihi seviyede 
eserler ve hizmetler ortaya koyduk. 

Burada sadece sağlığa ilişkin bir kaç nokta-
yı sizlerle paylaşmak isterim: Vatandaşları-
mızın etkili, hakkaniyetli, kolayca ulaşılan, 
kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için “Tür-
kiye Sağlıkta Dönüşüm Programı”nı hazır-
ladık ve uygulamaya koyduk. İnsanımıza 
verdiğimiz sağlık hizmetinin devletin 
sağladığı bir lütuf değil, bir hakkın teslimi 
olduğuna inanıyoruz. Ambulanslarımız, 
acil vakaların yüzde 92’sine 10 dakikanın 
altında ulaşıyor. Acil veya yoğun bakım ge-
rektiren hastalıklar için ise özel hastaneler 
dâhil hiçbir sağlık kuruluşunda vatanda-
şımızdan ücret talep edilmiyor. “112 Acil” 
hizmetini sadece şehirlerde değil, köylerde 
de yaygın olarak verdiğimiz bir dönemi 
yaşıyoruz. 

İktidarımızdan önce hizmetleri gerilemiş 
olan sağlık ocakları ve sağlık evlerini her 
yönüyle faal hale getirdik. Her Ailenin 
Bir Doktoru Olsun Dedik! 2005 yılında 
başlattığımız aile hekimliğiyle bugün 40 
ilimizde 24 milyon nüfusa hizmet sunu-
yoruz. Bu uygulama ile vatandaş ve sağlık 
çalışanı memnuniyetinin önemli ölçüde 
arttığını tespit etmiş durumdayız. Hasta-
nelerden geri çevrilme dönemi kapandı. 
Hastanelerde rehin tutulma devri sona 
erdi. Tedavi kuruluşlarında, sağlık hizmet-
lerinde ayrımcılığı kaldırdık. Kamu hasta-
nelerini “cihaz fakiri” olmaktan kurtardık. 
Yeni yaptığımız bütün hastaneleri insani 
bir yaklaşımla ve modern hastanecilik ge-
reklerine göre inşa ediyoruz. 

Kamunun bu çalışmaları, özel sektörümü-
zü de teşvik etti, harekete geçirdi ve özel 
sektörümüz de son derece modern sağlık 
tesisleriyle bu rekabeti kaliteye çeviriyor. 
Ben, Tuzla’ya, İstanbul’a bu güzel eseri 
kazandıran, sosyal sorumluluk alanında 
Türkiye’ye örnek olan GİSBİR’e bir kez 
daha teşekkür ediyorum. Bu yatırımda 
emeği geçen herkesi, tüm çalışanları, sağ-
lık sektörümüzün değerli mensuplarını 
tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bu coş-
kuyu, bu heyecanı bizlerle paylaştığınız 
için sizlere de şükranlarımı sunuyor, hepi-
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ 
olun, var olun, Allah’a emanet olun.
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Değerli dostlarım, saygıdeğer katılımcı-
lar, hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor; bu gerçekten 
heyecan verici sergiyi düzenlediği için 
Sabancı Üniversitesi’ni, Sakıp Sabancı Mü-
zesi yönetimini, tüm katkı verenleri, emek 
verenleri tebrik ediyorum.

2003 yılında, yine burada, “Floransa Sa-
raylarında Osmanlı Görkemi” Sergisi’ni 
gezmiş ve merhum Sakıp Bey’le sohbet et-
miştik. O gün bana, “bir tek ceketimi aldım 
ve çıktım, işi profesyonellere bıraktım. 
Profesyonellere saygım çoktur” demişti. 
Arkasında bıraktığı bu eşsiz eserleri gö-

Efsane İstanbul: Bizantion’dan 
İstanbul’a Bir Başkentin  

8000 Yılı Sergisi Açılış Töreni

İstanbul | 04 Haziran 2010
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rünce, bu eşsiz kültür, sanat, bilim eserle-
rini ve faaliyetleri görünce, kendisini ve 
iş anlayışını bir kez daha takdir ettim ve 
bugün bir kez daha kendisini rahmetle yad 
ediyorum.

Bugün burada gerçekten tarihi bir sahneye, 
tarihi bir ana şahitlik ediyor olmanın da 
heyecanı içindeyim. İstanbul’un 8 bin yılı, 
yurtdışından 39, Türkiye’den 19 olmak üze-
re, toplam 58 müzeden toplanan eserlerin 
bir araya gelmesiyle, ilk kez bu kadar kap-
samlı şekilde sergileniyor. İstanbul başlı ba-
şına bir açık hava müzesi… Aynı sokak için-
de 8 bin yıl öncesini de, bugünü de temaşa 
edebilmek mümkün. Sadece toprağın üstü-
nün değil, toprağın altının da hazinelerle 
dolu olduğunu, işte MARMARAY kazıları 
sırasında çıkan eserlerden anlıyoruz. Ama 
bugün, bu sergide, İstanbul’da artık göre-
meyeceğimiz, göremediğimiz, İstanbul’dan 
kaçırılmış, tarihin değişik dönemlerinde 
yağmalanmış, ya da İstanbul’la ilgili olup 
yurtdışında bulunan 500’ü aşkın eseri bir 
arada görebiliyoruz.

Ben burada, İstanbul’la ilgili çok bilinen 
bir efsaneyi hatırlatmakta fayda görüyo-
rum… Bizans adlı kral, falcıya gider ve bir 
şehir kurmak istediğini, kendisine bir yer 
tavsiye etmesini söyler. Falcı da, “Şehrini 
Körler Ülkesi’nin karşısına kur” der… Bi-
zans, bugünkü Sarayburnu’na gelir, karşı-
da bir ülke olduğunu görür. “Bunlar şehri 
neden buraya kurmamışlar, körler ülkesi 
işte burası olmalı” der ve şehrini kurar… 

Elbette bu bir efsane, ama üzülerek ifade 
etmeliyim ki, İstanbul’da yaşayıp deniz 

görmeyen, İstanbul’da yaşayıp İstanbul’un 
hazinelerini hissetmeyen, İstanbul’un ta-
rihini teneffüs etmeyen hemşehrilerimiz 
var. Ben bunu da ciddi bir körlük olarak 
görüyorum… Bu körlüğü, bu görmezliği 
aşmak noktasında Hükümet olarak çok 
ciddi çalışmalar yürüttük, yürütüyoruz. 
Başta ilgili devlet bakanlığımız, Kültür 
ve Turizm Bakanlığımız, Büyükşehir ve 
ilçe belediyelerimiz olmak üzere tüm gü-
cümüzle İstanbul’un hazinelerini ortaya 
çıkarmanın gayretini gösteriyoruz. Bizim 
bu gayretlerimizin sivil toplum örgütle-
rince, üniversitelerce, kültür ve sanat çev-
relerince destekleniyor olması bizi ayrıca 
memnun ediyor. 

İstanbul bize bir emanet… İstanbul bize, 
tarihin emaneti, insanlığın emaneti, en 
önemlisi de Fatih Sultan Mehmet’in, şehit-
lerimizin, gazilerimizin emaneti. O emane-
te gözümüz gibi baktık, bakıyoruz ve ebe-
diyen de bakacağız. Ben, hem İstanbul’un 
fethinin 557’inci yıldönümünde, hem de 
İstanbul 2010 Kültür Başkenti etkinlikleri 
çerçevesinde böyle önemli bir sergiyi ger-
çekleştirdikleri için bir kez daha ilgili tüm 
arkadaşlarımı tebrik ediyor, teşekkür edi-
yorum. İstanbulluların, hatta Türkiye ge-
nelinde imkanı olan tüm vatandaşlarımı-
zın, bu emsalsiz sergiyi kaçırmamalarını, 
bu tarihi sergiye tanıklık etmelerini, İstan-
bul heyecanını burada doya doya teneffüs 
etmelerini diliyorum. Hayırlı olsun diyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili İstanbullular, değerli vatandaşla-
rım, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 
bugün açılışını yaptığımız İstanbul Dol-
mabahçe–Bomonti tünelinin sizlere, tüm 
İstanbullu kardeşlerimize, İstanbul’umuza 
hayırlı olmasını diliyorum.

Geçen yıl, 14 Mart’ta, bin 600 metre gidiş, 
bin 600 metre geliş olmak üzere iki tüp-
ten oluşan Kağıthane–Piyalepaşa tünelini 

hizmete almıştık. Bu tünel, İstanbul’un ve 
özellikle o bölgedeki semtlerin trafiğini 
ciddi şekilde rahatlattı, günde ortalama 40 
bin araç bu tünellerden geçti ve toplamda 
11 milyon 600 bin araç bu tünelleri kul-
landı. Onun bir devamı niteliğinde olan, 
bugün resmi olarak açılışını yaptığımız 
Dolmabahçe – Bomonti tüneli de 2 bin 360 
metre gidiş ve geliş tüpleri olmak üzere 
toplam 4 bin 750 metre uzunluğunda. 14 

Dolmabahçe – Bomonti Tünel 
Açılışı

İstanbul | 17 Temmuz 2010
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Haziran’da hizmete alınan bu tünelden de 
şu anda ortalama 15 bin araç geçiş yapı-
yor. Kağıthane’den Dolmabahçe’ye, yoğun 
saatlerde ulaşım yaklaşık 40 dakika sürü-
yordu. Bu tünelin de açılmasıyla, dikkat 
ediniz, Kağıthane’den Dolmabahçe’ye ula-
şım sadece ve sadece 5 dakika sürüyor. Tü-
nel inşaatı, elektro mekanik işler, bağlantı 
yolları dahil olmak üzere bu tüneli 248 
milyon 700 bin Türk Lirası’na mal ettik ve 
İstanbul’a kazandırdık.

İstanbul’un ulaşımına ciddi nefes aldıra-
cak bu tünelin hayırlı olmasını diliyorum. 
İstanbul Büyükşehir Belediyemize, değerli 
başkan ve ekibine, mühendisinden işçi-
sine kadar emeği geçen herkese burada 
şükranlarımı sunuyorum. Şu anda Sarıyer 
– Çayırbaşı tünel inşaatı da hızlı şekilde de-
vam ediyor. 159 milyon TL maliyet ile bu 
tünelleri tamamlayacak ve İstanbul’a 4 bin 
metre uzunluğunda yeni bir tüneli daha 
kazandırmış olacağız. O tünelin yüzde 70’i 
bitti. Fulya- Levazım, Dolmabahçe – Fulya, 
Levazım – Akatlar, Levazım – Zincirlidere 
ve Eyüp – Gaziosmanpaşa tünelleri ihale 
aşamasında. Toplam 55 bin 672 metrelik 
çeşitli semtlerdeki 7 tünel de şu anda proje 
aşamasında. Bütün projeler tamamlandı-
ğında İstanbul’da tünel uzunluğumuz 84 
bin metreye, yani 84 kilometreye ulaşmış 
olacak.

Karayolu çalışmalarımız hızla devam 
ediyor. Şu ana kadar 5 milyar 678 milyon 
TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Tam 231 
kavşak ve yol yapımını tamamladık, top-
lam 403.6 kilometre yeni yolu İstanbul’a 
kazandırdık. Raylı sistem aynı şekilde 

devam ediyor… Metroya sadece şu son 
dönemde toplam 5 milyar TL’lik yatırım 
yaptık. Raylı sistem uzunluğunu 78.3 kilo-
metreye ulaştırdık. Aynı hızla, aynı aşkla, 
aynı şevkle devam edeceğiz.

Açık söylüyorum: İstanbul’un kronik 
sorunlarını çözmek, özellikle de ulaşım 
sorununu hafif letmek için çok önemli 
adımlar attık, atıyoruz. Dünya metro-
polleri ile kıyaslandığında İstanbul’un 
sorunlarının minimize ettiğini, önemli 
ölçüde hal yoluna koyduğunu görüyoruz. 
İstanbul geçmişle mukayese edilmeyecek 
bir büyüme ve gelişme süreci içinde. Her 
alanda İstanbul’u bir dünya şehri olarak 
ayağa kaldırıyoruz. İstanbul, bugün artık 
kabına sığmıyor. Kongre turizminde, kül-
tür turizminde, inanç turizminde, sağlık 
turizminde İstanbul hızlı bir büyüme 
içinde. İstanbul’un Avrupa Kültür başkenti 
olabilmesi için çok yoğun çaba gösterdik. 
2010 yılında İstanbul Kültür Başkenti ola-
rak seçildi ve şu anda birçok ulusal ve ulus-
lararası etkinlik başarıyla yürütülüyor. 
Son dönemde çok sayıda organizasyonun 
İstanbul’da yapılmasını sağladık. NATO 
Zirvesi’nden IMF-Dünya Bankası Yıllık 
Toplantılarına, uluslararası futbol karşı-
laşmalarından F1 yarışlarına kadar çok 
geniş bir yelpazede İstanbul tüm dünyada 
adından söz ettiriyor.

İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliğini 
günyüzüne çıkarmak için yine yoğun gay-
retlerimiz oldu. Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, sivil 
toplum örgütlerimiz bu noktada başarılı 
çalışmalara imza attılar. İstanbul’u, tarihi-
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ne yaraşır, büyüklüğüne yaraşır, ruhuna 
yaraşır şekilde dünya şehirleri arasındaki 
seçkin yerine taşıdık ve bu çabalarımız da 
kararlılıkla sürüyor.

Her zaman söylüyorum değerli İstanbullu-
lar… Bizim ulaştığımız seviyelere, başkala-
rının hayalleri dahi ulaşamaz. Biz boş vaat 
üretmiyoruz, biz boş söz üretmiyoruz, biz 
kuru sıkı atmıyoruz. Biz iş üretiyoruz ve 
ürettiğimiz işler de işte Türkiye’nin 81 vi-
layetinde kendisini anlatıyor. İstanbul’da, 
şehir merkezinde 403 kilometre yeni yol 
inşa ederken, Türkiye’nin diğer şehirle-
rinde durmuyor, oraları da yol ağlarıyla 
örüyoruz. İşte en son, bölünmüş yol ağı 
uzunluğumuz 18 bin kilometreye ulaştı. 
Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye’de ya-
pılmış bölünmüş yol uzunluğu yaklaşık 6 
bin 100 kilometreydi, şu yedi buçuk yılda 
biz bunun iki katı kadar, 12 bin kilomet-
re yeni bölünmüş yol inşa ettik. Nasıl ki 
İstanbul’un raylı sistem uzunluğunu 78 
kilometreye ulaştırdıysak, Ankara – Eski-
şehir hızlı tren hattını da tamamladık. An-
kara – Konya, Eskişehir – İstanbul, Ankara-
Sivas hızlı tren hatlarımız, MARMARAY 
projemiz aynı şekilde ilerliyor.

Türkiye’nin çehresi değişiyor değerli 
kardeşlerim… Yıllardır ihmal edilen hiz-
metleri tek tek Türkiye ile, tek tek vatan-
daşlarımızla buluşturuyoruz. Ekonomiden 
siyasete, demokratikleşmeden sosyal haya-
ta kadar her alanda Türkiye’yi adeta nakış 
nakış yeniden işliyor, ilmek ilmek yeniden 
dokuyoruz. Bakın, burada çok önemli bir 
hususu bir kez daha sizlerle paylaşmak 
istiyorum… Evet… Türkiye’nin yollara ih-

tiyacı var. Türkiye’nin otobanlara ihtiyacı 
var. Türkiye’nin hızlı tren hatlarına ihti-
yacı var. Türkiye’nin havaalanlarına, daha 
yaygın hava taşımacılığına, daha yaygın 
deniz taşımacılığına ihtiyacı var. Çünkü 
Türkiye büyüyor, çünkü Türkiye ekonomi-
si büyüyor. Türkiye büyüdükçe, Türkiye 
ürettikçe, yola çok daha fazla ihtiyaç du-
yuluyor. Yollar arttıkça, Türkiye daha fazla 
üretiyor.

Ancak, altını çizerek ifade ediyorum, yol 
yapmakla iş bitmiyor, yol yapmakla me-
sele bitmiyor… Türkiye’nin her tarafını 
bölünmüş yollarla donatırken, eş zamanlı 
olarak demokrasi otobanını da inşa et-
mek, siyaset güzergahını da temizlemek 
zorundasınız. Türkiye’yi hızlı trenle tanış-
tırırken, hızlı tren hatlarıyla donatırken, 
eş zamanlı olarak kardeşlik otobanını, 
milli birlik otobanını da inşa etmek, sosyal 
bütünleşmeyi tesis etmek zorundasınız. 
Hava taşımacılığında, deniz taşımacılığın-
da sessiz bir devrim gerçekleştirirken, aynı 
zamanda yüreklere de ulaşmak, gönüllere 
de yollar inşa etmek zorundasınız. Ne di-
yor ozanımız:

Dost elinden gel olmazsa varılmaz 
Rızasız bahçanın gülü derilmez 
Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez 
Gönülden gönüle gider yol gizli gizli…

İşte biz, gönüller arasındaki, kalpler ara-
sındaki o dostluk yolunu, o kardeşlik yo-
lunu, dayanışma, paylaşma yolunu da inşa 
etmenin mücadelesi içindeyiz. Bazıları 
diyor ki; “Siz yol yapın, başkasına karışma-
yın”… “Siz hızlı tren hatları döşeyin, başka 
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işe karışmayın…” “Siz köylere yol götürün, 
su götürün, ama başka işlere karışmayın” 
diyorlar… “İleri demokrasi sizin neyinize 
diyorlar…” “Özgürlük, adalet, milli birlik 
ve kardeşlik sizin neyinize” diyorlar… Biz 
de diyoruz ki, “Evet biz yol da yapacağız, 
derslik de yapacağız, üniversite de aça-
cağız, konut da yapacağız; ama bunları 
sağlam zeminlere yerleştirmek için de-
mokrasiyi de, hakları da, özgürlükleri de 
geliştireceğiz.”

Hukukun olmadığı yerde, hukukun işle-
mediği yerde büyüme de yoktur, kalkınma 
da yoktur, ilerleme de yoktur. Üstünlerin 
hukukunun egemen olduğu yerde huzur 
yoktur, dayanışma yoktur, paylaşma yok-
tur. İşte onun için biz, “ÜSTÜNLERİN HU-
KUKU DEĞİL, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ” 
diyoruz. Şunu unutmayın değerli kardeş-
lerim… Bir ülkede demokrasi geliştikçe, 
demokrasinin standartları yükseldikçe, 
o ülkenin ekonomisi gelişir, ekonomisi 
büyür, kalkınır. Şu yedi buçuk yılda, Tür-
kiye ekonomisinde elde ettiğimiz rekorlar, 
demokratik reformlarla doğrudan ilgilidir. 
Bakın, tüm dünya küresel krizin etkisi al-
tındayken, Avrupa ekonomileri, gelişmiş 
ülke ekonomileri küçülürken, Türkiye 
ekonomisi tam yüzde 11.7 oranında bü-
yüme kaydetti ve dünya 4’üncüsü, Avrupa 
birincisi oldu. İhracatımız hızla artıyor, 
sanayi üretimimiz hızla artıyor, tüm dün-
yada işsizlik artmaya devam ederken bizde 
işsizlik hızla azalıyor.

Bunun formülü evet, özgürlüktür. Bunun 
formülü adalettir. Bunun formülü birliktir, 
beraberliktir, kardeşliktir. Bunun formülü 

güvendir, istikrardır. Bu başarıların, bu 
rekorların formülü işini bilen bir ekiptir, 
güçlü bir iradedir, planı-projesi, vizyonu 
ve ufku olan bir hükümettir. Şunu özellik-
le ifade ediyorum sevgili İstanbullular… 
Değişim bu ülkenin, bu aziz milletin adeta 
damarlarına, adeta genlerine işlemiştir. Bu 
millet her zaman değişimden yana oldu. 
Bu millet her zaman özgürlüklerden yana 
oldu. Bizim aziz milletimiz statükocu zih-
niyetten, değişime direnen anlayışlardan 
her zaman rahatsız oldu ve onları tarihin 
tozlu sayfalarına mahkum etti. Statüko 
bu milletin ufkuna dar gelir. Durağanlık 
bizim milletimize göre değildir, olduğu 
yerde saymak, olduğu yerde kalmak bizim 
milletimize göre değildir. İşte onun için 
değişeceğiz… Sürekli değişeceğiz… Sürekli 
kendimizi yenileyecek, her yakaladığımız 
hedefle birlikte kendimize yeni hedefler 
belirleyeceğiz. Ne güzel söylemiş Hazreti 
Mevlana:

Her gün bir yerden göçmek ne güzel  
Bulanmadan, donmadan akmak ne iyi  
Dünle gitti cancağızım, düne ait ne varsa 
Bugün, yeni şeyler söylemek lazım…

Biz de bugün yeni şeyler söylüyoruz, yeni 
ufuklara kapıları aralıyoruz. Tam 28 yıldır 
Türkiye’nin kalkınmasına, büyümesine, 
ilerlemesine ayakbağı olan, Türkiye’nin 
enerjisini tüketen, değişimin önünde bü-
yük bir engel teşkil eden Anayasa’da en 
kapsamlı değişikliği yapıyoruz. İnşallah, 
12 Eylül’de Türkiye, yenilenmiş bir Anaya-
sayla, daha demokratik, daha özgürlükçü 
bir anayasayla farklı bir döneme adımını 
atacak. 13 Eylül sabahından itibaren in-
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şallah Türkiye bambaşka bir ülke haline 
gelecek, geleceğe daha güvenle, daha 
umutla bakacak. Şundan hiç şüpheniz 
olmasın… 12 Eylül referandumunda deği-
şim kazanacak, demokrasi kazanacak, ülke 
kazanacak, millet kazanacak. 12 Eylül’de 
kaybeden, darbeciler olacak, çeteler ola-
cak, hukuk dışı örgütlenmeler olacak; kay-
beden değişime direnen, bu ülkeyi olduğu 
yerde saymaya mahkum edenler olacak. 
12 Eylül’de son sözü millet söyleyecek, son 
kararı millet verecek.

Ben aziz milletimizin ferasetine güveniyo-
rum. Ben İstanbul’a da bu noktada güve-
niyorum… İstanbul, tarihin şehri olduğu 
kadar bugünün şehridir, geleceğin şehri-
dir. İstanbul’u İstanbul yapan, değişirken 
değiştirmesi, dönüşürken dönüştürmesi-
dir. Bu güzel şehirden aldığımız ilhamla, 
geçmişi ve geleceği aynı çizgide buluştur-
maya devam edeceğiz. İstanbul’un değişim 
ruhunu, İstanbul’un, bozulmadan, yıpran-
madan, çürümeden değişim felsefesini 
tüm Türkiye’ye taşımaya devam edeceğiz. 
Ben bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, açılışını yaptığımız eserlerin İstan-
bul’umuza, İstanbullulara bir kez daha ha-
yırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri 
bir kez daha kutluyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Sağolun, varolun, 
Allah’a emanet olun…
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Sayın Rektör, çok değerli öğretim üyeleri, 
Boğaziçi Üniversitemizin saygıdeğer men-
supları, hanımefendiler, beyefendiler... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
açılışını yaptığımız tesislerin, Boğaziçi 
Üniversitemize, öğrenci ve hocalarımıza, 
eğitim ve bilim dünyamıza hayırlı olması-
nı diliyorum.

Bugün, bu açılışlar vesilesiyle, hem Boğa-
ziçi Üniversitemiz, hem de ülkemiz adına 

gerçekten büyük bir heyecanı yaşıyorum. 
Türkiye’nin ve Türk üniversitelerinin böy-
le çok değerli araştırma-geliştirme birim-
lerine kavuşuyor olması, dünya ile rekabet 
edebilecek araştırma merkezlerinin açılı-
yor olması, beni ziyadesiyle gururlandırı-
yor. Açılışını yaptığımız Yaşam Bilimleri 
Ve Teknolojileri Merkezi, Devlet Planlama 
Teşkilatı yatırımı olarak kuruldu. 40’tan 
fazla bilim adamımız, çok sayıda laboratu-
arın koordinasyonunun sağlayacak, kamu 

Boğaziçi Üniversitesi Açılışları 
ve İmza Töreni

İstanbul | 05 Kasım 2010
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ve özel sektörle işbirliği yapacak ve bura-
da, insanımızın yaşamını, günlük yaşam 
standartlarını etkileyecek ürünler üzerin-
de çalışacak. Özellikle tıp ve biyoloji ala-
nında bu merkez, yapacağı araştırmalarla 
inanıyorum ki hayati derecede önemli 
ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlaya-
cak, insan ve çevre noktasında dünyaya 
adını duyuran bir Merkeze dönüşecek.

Bugün yine, Türk Patent Enstitüsü ile Bo-
ğaziçi Üniversitemiz arasında Bir Bilgi Ve 
Doküman Birimi kurulması için imzaları 
atıyoruz. Üniversite içindeki Patent Ofisi, 
öğrencilerimizin, öğretim görevlilerimi-
zin, araştırmacıların ürün ve eserlerinin 
korunmasına yardımcı olacak. Patent 
konusunda inşallah Boğaziçi Üniversitesi 
bünyesinde bir farklılık da böylece oluş-
turulmuş olacak. Yine bugün, bu tören 
vesilesiyle Yüksek Akım Laboratuarı’nı 
da hizmete alıyoruz. 2 milyon dolarlık bir 
kurulum maliyeti olan bu laboratuarın 
çalışmaları 1985 yılında başlamıştı. 2010 
yılında çalışmalar tamamlandı ve bugün 
nihayet bu tesisin açılışını yapıyoruz. Bu 
laboratuar, Avrupa’daki az sayıda labo-
ratuardan biri ve Türkiye’de de ilk olma 
özelliğini taşıyor.

B u g ü n  a y n ı  z a m a n d a  B o ğ a z i ç i 
Üniversitesi’nin TEKNOPARK’ını da 
hizmete  açıyoruz .  2009 yı l ında bu 
Teknopark’ın kurulmasını Bakanlar Ku-
rulumuzda onayladık ve kısa süre içinde 
kuruluş tamamlandı. İnanıyorum ki, bu 
Teknopark, Boğaziçi üniversitesinin tüm 
imkanlarını ve birikimini en verimli, en 
güzel şekilde kullanarak, Türkiye’deki tüm 

Teknoparklar içinde üst sıraya yükselecek-
tir.

Evet… Bu tesisler, bu birimler gerçekten 
heyecan verici. Çünkü bu açılışlarla, bugü-
nümüzden ziyade, yarınlara yatırım yapı-
yor, Türkiye’nin, vatandaşlarımızın gelece-
ğine bu tesisler aracılığıyla ışık tutuyoruz. 
Açıkçası, birileri çıkıp, bu yatırımların ne 
üreteceğini sorabilir. Bu güzel ve modern 
tesislerden, pazara, piyasaya hangi ürünle-
rin gideceğini sorgulayabilir. Bir ayakkabı, 
bir cıvata, bir makine üretmeyen; çoğu 
zaman elle tutulur, gözle görülür bir cisim 
ortaya çıkarmayan bu tesislerin ne işe ya-
rayacağı sorgulanabilir. Ben de diyorum ki, 
bu birimler, bugün dünyadaki en değerli 
varlığı, yani bilgiyi üretecekler. Gözle gö-
rülmese de, her alanda artık en büyük güç 
olan, eşsiz değere sahip, küresel rekabette 
hayati öneme sahip bilgi, işte bu merkez-
den, bu teknoparktan, bu laboratuardan 
üretilecek.

Evet, burada bir ayakkabının, bir civata-
nın, bir motorun seri üretimini görmeye-
ceğiz; ama tüm sanayiye, tüm üretim saha-
larına, kelimenin tam anlamıyla iğneden 
ipliğe kadar sanayinin temelini oluştura-
cak bilginin burada üretildiğini göreceğiz. 
Taklit, hiçbir ülkeyi rekabette üst sıralara 
taşıyamaz. Taklit edenler, sadece takipçi 
olurlar. Kendileri üretmek yerine, bilgiyi 
ithal edenler, gelişme ve kalkınma yolunda 
hiçbir zaman birinci olamaz, hiçbir zaman 
zirveye yerleşemezler. Siz dışardan bilgi-
yi, teknolojiyi ithal edip kendi ülkenize 
adapte edinceye kadar, o bilgi, o teknoloji 
doğum yerinde daha ileri bir seviyeye ulaş-
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mış oluyor. Ne kadar en yeni teknolojiyi 
de kullansanız, onun üzerine yeni bir şey 
katmadığınız, eklemediğiniz sürece takip-
çi olmaya devam ediyorsunuz. 

Biz bunun acısını ülke olarak, millet ola-
rak çok derinden yaşadık. Günü birlik po-
litikalar, günü kurtaran yatırımlar, gelecek 
vizyonundan yoksun yaklaşımlar, dünya-
daki gelişmeleri uzaktan seyretmeyi, tri-
bünlerden seyretmeyi beraberinde getirdi. 
İşte son 8 yılda, bu kısırdöngüyü kırmak 
için çok yoğun mücadele verdik ve verme-
ye de devam ediyoruz. Türkiye’nin kronik 
sorunlarını, acil sorunlarını çözmek için 
canla başla gayret ederken, Türkiye’nin 
10 yıl, 20 yıl, 50, hatta 100 yıl sonrasını da 
bugünden planlamanın gayreti içindeyiz. 
Biz şu anda önümüze çok büyük, çok id-
dialı bir hedef koyduk: Diyoruz ki, Türki-
ye, 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin 
100’üncü kuruluş yıldönümünde, dünya-
nın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında 
yer alacak.

Bunu başarabiliriz değerli arkadaşlarım… 
Bunu başarabileceğimize bütün kalbimle 
inanıyorum. Türkiye’nin bunu başaracak 
gücünün, iradesinin, potansiyelinin oldu-
ğuna ben yürekten inanıyorum. Ama bunu 
başarmanın kaçınılmaz yollarından biri, 
eğitime ve ARGE’ye yatırım yapmaktır. 
Takip ederek, taklit ederek, geriden, uzak-
tan izleyerek bunu başaramayacağımız 
açıktır. Bakınız… 8 yılda Türkiye genelin-
de 150 bin yeni dersliği eğitime kazan-
dırdık. Türkiye’nin her ilinde, ilçelerinde 
okullar açtık; Türkiye’de örneği olmayan 
eğitim dallarında orta ve yükseköğre-

nim kurumlarını kurduk.Öğrencilerin 
barınmasında, ulaşımında, kitaplarının 
teminde, eğitim kalitelerinin yükselme-
sinde önemli yatırımlar yaptık, destekler 
sağladık. Okullarımızı, öğrencilerimizi 
bilgisayarla tanıştırdık, okullarımıza tek-
noloji sınıfları kurduk. 78 yeni üniversite 
açtık. Türkiye’de üniversitesi olmayan il 
bırakmadık. 

En önemlisi,  2005 yılından itibaren 
eğitime ayrılan bütçe kalemini diğer 
tüm kalemlerin üzerine çıkardık ve ilk 
sıraya yerleştirdik. İşte bu 8 yıl, Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde, eğitime, bilime, 
yani geleceğe yapılmış en büyük yatırım 
dönemlerinden biridir. Bu yatırımların 
etkisi bugün görülmeyebilir. Bugün bu 
yatırımlardan kısa vadede sonuç alınama-
yabilir. Ama bu okullarda, bu sınıflarda; 
bilgisayarla, en ileri eğitim teknolojileriyle 
yetişmiş öğrencilerin, gelecekte nasıl bir 
kuşak oluşturacaklarını da sizlerin takdiri-
ne bırakıyorum. 

Bugün sıkıntılar olabilir, eksikler olabilir, 
henüz istediğimiz seviyelere ulaşmamış 
olabiliriz. Ama ana sınıfından itibaren eği-
time yapılan yatırım, orta ve uzun vadede 
mutlaka ve mutlaka etkisini hissettirecek, 
Türkiye’nin çehresini mutlaka ve mutlaka 
değiştirecektir. Türkiye’de ARGE’ye yapı-
lan yatırım artık katlanarak artıyor. Bizim 
çabalarımızın yanında, özel sektörümüz 
ARGE yatırımlarına artık çok fazla değer 
veriyor ve ARGE yatırımlarını havaya gi-
den kaynak olarak görmüyor. Türkiye’de 
artık ileri teknoloji ürünlerinin üretimi 
yaygınlaşıyor. Bu adımlar, bu yatırımlar da 
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inanıyorum ki çığ gibi büyüyecek, 10 yıl, 
20 sonrası için bambaşka bir Türkiye’nin 
inşasına bugünden ilk tuğlayı koymuş 
olacaktır. Bu çerçevede, geçmişte maruz 
kaldığımız beyin göçünü de tersine çevir-
memiz gerekiyor. Esasen bunun örnekle-
rini sadece büyük şehirlerimizde değil, 
Anadolu’muzun, Trakya’mızın hemen her 
üniversitesinde görmeye başladık. Sadece 
bizim yurt dışına gitmiş vatandaşlarımı-
zın değil, diğer ülkelerde yetişmiş yabancı 
bilim adamlarının, araştırmacıların da 
ülkemize gelmesinin yolunu açıyoruz. 
Önümüzdeki yıllarda tersine beyin göçü-
nün daha da hızlanacağına inanıyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Vizyon son derece önemli… Umut son 
derece önemli… Geleceğe yatırım son de-
rece önemli… Biz bir vizyon oluşturduk, 
umut ettik, en önemlisi de hayal kurduk 
ve şimdi bu hayallerin gerçekleştiğini 
görüyoruz. Ben, imkan ve fırsat verildi-
ğinde, bu ülkenin her bir çocuğunun çok 
güzel hayaller kurabileceğine inanıyo-
rum. Bir vizyon çizildiğinde, bir zemin 
hazırlandığında, bu ülkenin çocuklarının, 
genç nesillerinin, hayallerinin peşinden 
koşup o hayalleri gerçeğe dönüştürecek-
lerine inanıyorum. Bugün Anadolu’nun, 
Trakya’nın neresine gitsem, çocuklarımı-
zın gözlerindeki umut ışığını görüyorum. 
O çocuklarla biraz sohbet ettiğimde, akla 
hayale gelmeyecek bir tasavvurlarının 
olduğunu, bizim çocukluğumuzdan çok 
farklı hayaller kurduklarını fark ediyo-
rum. Çocuklar uzaydan bahsediyor, bilgi-
sayardan bahsediyor, en son teknolojiyi 

takip ediyor ve onlar üzerinden hayaller 
üretiyor.

İşte bizden önceki nesiller, büyüdükçe, 
Türkiye’nin gerçekleriyle tanıştıkça, ma-
alesef gözlerindeki o umut ışığı söndü, o 
hayaller kayboldu. Şimdi o umut ışığı sön-
mesin, şimdi o hayaller hiç kaybolmasın 
istiyoruz. Hayalleri gerçekleştirmek için 
artık çocuklara, gençlere fırsat verilsin, 
imkan hazırlansın, zemin hazırlansın isti-
yoruz. İşte bugün açtığımız bu yatırımlar, 
evet, bir nevi, hayalleri gerçeğe dönüştür-
me merkezleri olacak. Buraya hammadde 
olarak HAYAL girecek, o hayal burada ete 
kemiğe bürünecek ve değerli bir bilgi, bir 
tecrübe olarak buradan çıkacak.

Ben bir kez daha, Boğaziçi Üniversite-
mize, devlet bakanlığımıza, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığımıza, Devlet Planlama 
Teşkilatımıza, Türk Patent Enstitüsüne, 
ilgili tüm kurum ve kişilere ülkem ve 
milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 
Açılışını yaptığımız birimlerin ülkemiz, 
milletimiz, çocuklarımız için son hayırlı 
olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıy-
la selamlıyorum.
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Katar Emiresi Sayın Şeyha Muza Ha-
n ı m e f e n d i ,  Fa t i h  S u l t a n  M e h m e t 
Üniversitesi’nin değerli rektörü, değerli 
hocalarım, hanımefendiler, beyefendiler... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
resmi açılış törenlerini yaptığımız Fatih 
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Me-
deniyetler İttifakı Enstitüsü’nün ülkemize, 
milletimize, tüm insanlığa hayırlı olmasını 

diliyorum. Bu anlamlı törene katılarak 
bize onur veren Saygıdeğer Katar Emiresi 
Şeyha Muza hanımefendiyi de bu vesileyle 
huzurlarınızda saygıyla selamlıyorum. 

İnsanlık tarihinin en önemli medeniyet 
merkezi İstanbul’a eserler kazandırmak 
benim için her zaman heyecanların en bü-
yüğü olmuştur. Bugün, yine İstanbul’a, iki 

Fatih Sultan Mehmet Vakfı 
Üniversitesi ve Medeniyetler 

İttifakı Enstitüsü Açılışı

İstanbul | 27 Kasım 2010



Recep Tayyip ERDOĞAN

332

büyük eseri birden kazandırmanın coşku-
sunu, sevincini, heyecanını sizlerle birlikte 
yaşıyorum. Bu büyük eserlerden biri Fatih 
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, ikincisi 
de bu yeni üniversite bünyesinde kurulan 
Medeniyetler İttifakı Enstitüsü. 29 Mayıs 
1453 tarihinden bu yana adaletin ve ba-
rışın sembolü olan İstanbul, inanıyorum 
ki, açılışını yaptığımız bu ilim ve irfan 
ocaklarıyla ülkemizi ve insanlığı daha çok 
aydınlatmaya devam edecektir. İsimleri bu 
üniversiteyle birlikte çok farklı bir şekilde 
yaşatılacak olan, Fatih Sultan Mehmet 
Han’ı, Sinan Ağa bin Abdurrahman’ı, Nur-
banu Valide Sultan’ı, Hatice Sultan’ı, Ab-
dullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa’yı da rah-
metle, şükranla, minnetle yad ediyorum. 
Medeniyet yolculuğumuza bu üniversite-
mizin de diğer üniversitelerimiz gibi öncü-
lük edeceğine inanıyor, bu projeyi hayata 
geçiren herkesi yürekten tebrik ediyorum. 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
bünyesinde Galata Mevlevihanesi’nde ku-
rulan Medeniyetler ittifakı Enstitüsü de 
inanıyorum ki bilime, sanata, medeniyete 
eşsiz katkılarda bulunacaktır. Eş başkanı 
olduğum Medeniyetler İttifakı Projesini 
İstanbul’un manevi merkezlerinden bi-
rinde, Galata Mevlevihanesi’nde bir ensti-
tüyle hayata geçiren değerli hocalarımıza, 
mütevelli heyetine burada özellikle teşek-
kürlerimi sunuyorum. 

Değerli Dostlarım...

Güç ve kudreti esas alan sömürgeciler, 
18’inci yüzyıldan bugüne istila ve işgal 
ettikleri ülkelere “medeniyet götürdük-

lerini” iddia etmişler, zulümlerini adeta 
“medeniyet” kavramıyla maskelemişler-
dir. Yani, insana zulmedenler, medeniyet 
kavramına da zulmetmişlerdir. Esasen, 
bugün, “MEDENİYETLER ÇATIŞMASI” 
adı altında, medeniyet kavramının ça-
tışma ile aynı terkip içinde kullanılması 
dahi, medeniyet tasavvuruna yapılacak 
büyük bir haksızlıktır. Medeniyet, özünde 
insan olan, merkezinde insanın ve insani 
değerlerin bulunduğu bir kavramdır. Bi-
zim anlam dünyamızda, bizim medeniyet 
dünyamızda, buna ek olarak, insan “eşref-i 
mahlukat”tır. Dolayısıyla insanın hayatı, 
insanın can ve mal emniyeti kutsaldır.

 “Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldür-
müş, bir insanı kurtaran bütün insanlığı 
kurtarmıştır” ilkesinden daha veciz bir 
insanlık savunusu yoktur. İşte bu anla-
yışla, her insanın hukukunu hak namına 
korumak ve savunmak inancımızın, insanı 
esas alan, barışı esas alan medeniyet anla-
yışımızın gereğidir. Şimdi biz, bölgemizde 
olsun, bölgemiz dışında uzak coğrafya-
larda olsun, haksızlık karşısında sesimizi 
yükselttiğimiz için çok farklı şekillerde 
eleştirilere maruz kalıyoruz. Bir saldırı-
ya, bir işgale, terör eylemlerine, baskı ve 
zulme karşı tavır koyduğumuzda, hemen 
karşımıza malum ithamlar dikiliyor... 
Türkiye’nin ekseni mi kayıyor? Türkiye’nin 
rotası mı değişiyor? Türkiye yön mü değiş-
tiriyor? Türkiye farklı roller mi üstleniyor? 
Bu ithamların tamamı yanlıştır, tamamı 
haksızdır ve açık söylüyorum, önemli bir 
kısmı da art niyetin, Türkiye aleyhine bir 
kampanyanın ürünüdür.
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Türkiye’nin sesini neden yükselttiğini, 
Türkiye’nin haksızlık, adaletsizlik karşı-
sında neden tavır koyduğunu görmek, bil-
mek, anlamak isteyenler, buyursunlar, bi-
zim tarihimize, bizim kültürümüze, bizim 
medeniyet tasavvurumuza baksınlar. Biz, 
millet olarak, ülke olarak, sadece bugün 
değil, tarih boyunca, var olduğumuz her 
zamanda ve her zeminde barışı savunduk, 
hakkı savunduk, adaleti savunduk. Bakı-
nız, bizim dış politikamız, Cumhuriyetimi-
zin kurulduğu ilk anlardan itibaren, Yurtta 
Sulh, Cihanda Sulh ilkesinin üzerine inşa 
edilmek istenmiştir. Ne yazık ki, bu ilke, 
uzun bir dönem boyunca, pasif kalma, tep-
kisiz kalma, sadece uzaktan izleme olarak 
değerlendirilmiş; Türkiye’nin dış politi-
kası adeta “idare etme” anlayışı üzerinde 
şekillendirilmiştir.

Küreselleşen bir dünyada, siz, içe kapanıp 
dünyaya kör, sağır, dilsiz, tepkisiz kalma 
lüksüne sahip değilsiniz. Zira dünyadaki 
gelişmelere sırtınızı döndüğünüzde, bili-
me, teknolojiye, refaha da sırtınızı dönmüş 
olursunuz. Bunların ötesinde, belli bir 
bölgeye odaklanıp, diğer bölgeleri ihmal 
ettiğinizde, sadece küreselleşen dünyanın 
şartlarına değil, tarihinize, kültürünüze, 
medeniyetinize de yabancılaşmaya başlar-
sınız. Şimdi biz Lübnan’a resmi bir ziyaret 
yapıyoruz, bölgenin bu önemli ülkesin-
de barışı, huzuru, istikrarı desteklemek 
adına orada her kesimle görüşüyor, her 
kesime destek mesajlarımızı sunuyoruz; 
bakıyorsunuz, bizim medyamızda, orada-
ki bir kaç pankart konuşuluyor, oradaki 
bir kaç küçük çaplı eylem konuşuluyor... 
Türkiye’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin, 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’nın dost 
ve kardeş bir ülkede gördüğü büyük te-
veccüh, büyük ilgi ve alaka, bakıyorsunuz 
burada birilerinde ciddi rahatsızlık ve ha-
zımsızlığa yol açıyor. Lübnan bayraklarıyla 
birlikte Türk bayraklarının açılmış olması; 
Lübnan Başbakanıyla birlikte Türkiye’nin 
Başbakanı’nın posterlerinin asılmış olma-
sı, bu ülkenin her bir ferdini gururlandı-
rırken, nasıl oluyorsa birilerini rahatsız 
ediyor, kaygılandırıyor.

Her zaman söylüyorum: Maalesef, milletin 
sevincini milletle birlikte paylaşamayan-
lar; bu ülkenin başarılarıyla mutlu olama-
yanlar var. Aynı yaklaşımı, aynı çelişkili 
tavrı, NATO’nun Lizbon Zirvesi sonrasın-
da da gördük... Emin olunuz, o zirveden 
farklı bir sonuç da çıksaydı, aynı kişiler, 
aynı yazarlar, aynı kalemler yine o sonu-
cu da eleştirecek, bugünkünün tam tersi 
gerekçelerle yine bize yönelik ithamlarda 
bulunacaklardı. Şunu asla unutmayınız 
değerli dostlarım: Biz, neysek, oyuz... Biz, 
Hazreti Mevlana’nın ifade ettiği gibi, ol-
duğu gibi görünenlerden, göründüğü gibi 
olanlardanız. Hiç bir gizli ajandamız, hiç 
bir gizli niyetimiz yok ve olamaz. Biz, me-
deniyet mirasımıza, kültürel ve tarihi mi-
rasımıza sahip çıktığımız içindir ki, bugün 
Ortadoğu’dan Kafkasya’ya, Balkanlardan 
Afrika’ya barışın kılavuzluğunu, adaletin 
sözcülüğünü yapıyoruz. İnsanımıza ve 
insanlığa hizmet için sahip olduğumuz 
mukaddes emaneti sadakatle koruma az-
mindeyiz. Onun için, bütün komşularımız, 
bölgemizdeki tüm ülkeler, tüm halklar, 
bizim dostluğumuzdan emin olsunlar.
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Şunu herkesin bilmesini isterim... Biz 
bölgede barış istiyoruz, huzur istiyoruz, 
refahın daha da artmasını istiyoruz. Biz 
bölgemizde artık daha fazla savaş, çatışma, 
terör, kan ve gözyaşı istemiyoruz. Bizim 
sesimizi yükseltmemiz, bizim haksızlık 
karşısında feryadımız, haykırışımız sadece 
ve sadece bu anlayışın neticesidir. Kimse 
bizden tek boyutlu dış politika bekleme-
sin... Evet, Avrupa Birliği ile katılım mü-
zakerelerini başlattığımız gibi, kararlılıkla 
da sürdüreceğiz ve sürdürüyoruz. Asya ile, 
Afrika ile, Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya 
ile yakından ilgilenecek, tüm bu bölgeler-
de barış, adalet, refah ve dayanışma için 
üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine 
getireceğiz. Bakın, bize yönelik sadece 
Lübnan’daki ilgi ve heyecanı görenler, bü-
yük yanılgı içindeler. Zira biz, şu son bir ay 
içinde, Kosova’da, Kore’de, Bangladeş’de, 
Pakistan’da, Suriye’de de bu ilgiyi, bu te-
veccühü gördük.

Türkiye’nin hem Doğu’da, hem Batı’da; 
hem Kuzey’de, hem Güney’de seviliyor 
olması, ilgi ve alaka görüyor olması, asla 
ve asla bir kaygı sebebi değil, aksine barış 
adına, istikrar adına, huzur adına eşsiz bir 
fırsattır. Bir küresel barış projesi olarak 
hayata geçmesine öncülük ettiğimiz mede-
niyetler ittifakı projesinden muradımız da 
işte, insanlık vicdanının sesi olmaktır. Bi-
zim bu barış hayalimizin, dünya ölçeğinde 
bugün kurumsal bir hüviyete kavuşmuş 
olması umutlarımızı yeşertiyor, büyütü-
yor. Herkes emin olsun ki, haksızlıklara 
maruz kalmak pahasına bizler hiçbir za-
man zulmedenlerin safında olmayacağız. 
Sağlam bir zemin üzerindeyiz ve buradan 

bakarak dünyaya söyleyecek sözlerimizi 
söylüyoruz. Dünyadaki güç dengeleri ne 
olursa olsun daima haktan ve hakkani-
yetten yana olacağız. Daima adaletten ve 
barıştan yana olacağız. Daima insan hak 
ve özgürlüklerinden yana olacağız. Daima, 
adaletli bir üretimden, adaletli bir payla-
şımdan yana olacağız. 

Biliyoruz ki, hak ve adaletten yana olmak 
bütün silahlardan daha güçlüdür, bütün 
sermayelerden daha değerlidir. Zira bizim 
nazarımızda medeniyet güç ve kudretle 
eş anlamlı değildir. Bizler tarih sahnesine 
yeni çıkmış bir millet ve devlet değiliz. 
Tarihin bu en zor coğrafyasında yüzyıllar 
boyu insanlığa şerefle hizmet ettik. Son-
suza kadar da bu yolda yürüyeceğiz. Bura-
dan geriye değil sadece ileriye gideceğiz. 
Devlet olarak, millet olarak sorunlarımızı 
bir bir çözeceğiz. Tarihin yeni bir kavşağın-
dayız. Yüreği olanlar, medeniyet birikimi 
olanlar, insanlığın ortak mirasına ve ortak 
aklına, ortak vicdanına sahip çıkanlar ge-
leceği inşa edeceklerdir. İmkansız görünen 
düğümleri çözmeye muvaffak olduk. Bü-
yük badireler atlattık. Kalkınma yolunda, 
bölgesel sorunlarımızı çözme yolunda bü-
yük mesafeler aldık. Komşularımız başta 
olmak üzere dünyanın bütün ülkeleriyle 
kalıcı barış köprüleri kurduk. Daha sağlam 
köprüler kurmaya devam edeceğiz. 

İşte bugün açılışlarını yaptığımız Fatih 
Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi ve Me-
deniyetler İttifakı Enstitüsü, bu noktada 
inanıyorum ki çok önemli bir boşluğu 
dolduracak, uluslararası bilim camiasında 
tezlerimizin daha iyi tanınmasına aracı 
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olacaklardır. Şuraya dikkatlerinizi çeki-
yorum: Biz, Kosova ziyaretimiz sırasında, 
Başkent Priştine’nin hemen yanı başındaki 
Kosova Ovası’na gittik, orada Osmanlı Sul-
tanı Murat Hüdavendigar’ın türbesini zi-
yaret ettik ve ziyaretçilere hizmet verecek 
bir tesisin de orada açılışını yaptık. Sultan 
Murat ve Kosova Savaşı, o bölgede birileri 
tarafından her zaman farklı şekilde algı-
landı ve yüzyıllar boyunca adeta kutup-
laşmanın sembolü olarak değerlendirildi. 
Şimdi biz, o türbeyi restore ederek, o tür-
benin etrafını güzelleştirerek, o türbeye sa-
hip çıkarak, aynı zamanda Sultan Murat’ın 
kutuplaşmanın değil, birleştirmenin, dost-
luğun, kardeşliğin sembolü olduğunu tüm 
dünyaya gösterdik. 

Tarihin farklı yorumlarından kaynakla-
nan düşmanlıkları sona erdirmek için 
yoğun gayret içindeyiz. Aynı şekilde, gi-
din Lübnan’a, Trablus’ta Mevlevihane’yi 
onardığımızı, orayı restore ettiğimizi, 
Lübnan’ın ve insanlığın kültürel mirasına 
kazandırdığımızı göreceksiniz. Mevlana 
ile, Mevlevihane ile çatışma kavramları 
yan yana gelebilir mi? Tam tersine, tari-
himiz boyunca cesaretle sürdürdüğümüz 
barış mücadelemizi bugün de sürdürü-
yoruz ve işte bu çabalar bu mücadelenin 
en somut delilleri. Siyasette, ekonomide 
yaptığımızı kültürel alanda da yapıyoruz. 
Dış politikadaki tezlerimizi, medeniyetler 
ittifakı gibi girişimlerle destekliyoruz. 
Türkiye’nin bu anlamlı girişim ve çabala-
rının, artık bilimsel zeminde, akademik 
zeminde de savunulacak olması, açıkçası 
gelecek adına daha da umutlu olmamızı 
sağlıyor. 

Ben, bir kez daha, Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi’nin ve Medeniyetler 
ittifakı Enstitüsü’nün ülkemize ve insanlı-
ğa hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserleri 
vücuda getiren ve İstanbul’a kazandıran 
herkese teşekkür ediyorum. Vakfiyeleri 
ile yüzyılların ardından bu eserlerin vücut 
bulmasını sağlayan, başta Fatih Sultan 
Mehmet Han olmak üzere tüm hayırsever-
leri saygı ve hürmetle yad ediyorum. Bu 
ilim ve irfan yuvalarında eğitim görecek 
kardeşlerimize, eğitim verecek hocaları-
mıza da başarılar diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili İstanbullular, sevgili hemşeh-
rilerim, değerli kardeşlerim, sizleri en 
kalbi duygularla selamlıyor, İstanbul’a 
kazandırdığımız bu muhteşem eserlerin, 
İstanbul’a, İstanbullu hemşehrilerime 
hayırlı olmasını diliyorum. Bugün bu-
rada, Sinan Erdem Spor Salonu’nda top-
lanmış kardeşlerimle birlikte, Fatih Spor 
Kompleksi’nde, Seyrantepe Stadyumu 
Metro İstasyonu’nda, Atatürk Havaalanı 
Köprülü Kavşaklarda, Kıraç-Hadımköy, 
Çekmeköy-Birlik Mahallesi’nde, bizi uydu 

aracılığıyla izleyen kardeşlerimi de mu-
habbetle selamlıyorum.

Bugün İstanbul’da, bir tek toplu açılış 
töreniyle, 28 kavşağın, 3 spor salonunun, 
2 metro istasyonunun ve 3 adet stad 
bağlantı tünelinin açılışını gerçekleştiri-
yoruz. Dile kolay... Bugün, bu toplu açılış 
töreniyle, İstanbul’a tam 755 milyon 143 
bin 288 liralık yatırım kazandırıyoruz. 
İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, sadece 
şu son 6.5 yılda, 231 kavşak, 800 kilometre 

Toplu Açılış Töreni

İstanbul | 16 Ocak 2011
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uzunluğunda yeni yol inşa etti. İstanbul her 
gün büyüyor, her gün gelişiyor... İstanbul’a 
yaptığımız hizmetler İstanbul’un önünde 
gidiyor ve yoğun bir gayretle her tıkanıklığı 
aşmanın, İstanbul trafiğine nefes aldırmanın 
mücadelesini veriyoruz.

İşte bugün de, 282.5 milyon TL bedelle 
yapılan, 28 yeni kavşağı İstanbul’un hizme-
tine alıyoruz. Raylı sistemde aynı şekilde 
inşaatlar devam ediyor... Bugün, 4’üncü 
Levent–Hacıosman Metro Hattı’nın iki istas-
yonu daha bitti ve bu iki istasyonu da işte bu 
törenle açıyoruz. Biliyorsunuz, Hacıosman-
4’üncü Levent arasındaki bu metro hattımız 
8 bin 120 metre uzunluğunda... Bunun 5 bin 
500 metresini, 4’üncü Levent–Maslak hattını 
30 Ocak 2009’da açmıştık. Maslak-Darüş-
şafaka arası 2 Eylül 2010’da hizmete alındı. 
Şimdi sadece Darüşşafaka–Hacıosman arası 
kaldı. Onun da inşaatını Aralık ayında bitir-
dik. Bu ay testlere başlıyoruz ve inşallah en 
kısa zamanda onun da açılışını yapacağız. 
Benim talimatımla, Seyrantepe Stadına bir 
istasyon eklendi... Bu istasyona bir transfer 
merkezi, metro araçları depo parkı, 3 adet 
stat bağlantı tüneli ve 2 bin 500 araçlık oto-
park inşa edildi. Bu iş için de 250 milyon TL 
tutarında yatırım gerçekleştirdik.

Yine bugün, Darüşşafaka metro istasyonu-
nu da açıyoruz. İnşallah, Hacıosman etabı 
tamamlandığında, Marmaray’ı da bitirdi-
ğimizde, İstanbul’da ulaşımın haritası de-
ğiştiği kadar, inanın İstanbul’da zaman da 
değişecek. Seyrantepe’den Levent’e 4 daki-
kada, Seyrantepe’den Taksim’e 16 dakikada, 
Şişhane’ye 19 dakika, Yenikapı’ya 24 dakika-
da ulaşılabilecek.

Değerli kardeşlerim...

Bugün bu açılış töreniyle İstanbul’a ulus-
lararası standartlarda yeni spor tesisleri 
de kazandırıyoruz. Sinan Erdem Spor 
Salonu’nu çok kısa sürede tamamladık ve 
Eylül ayındaki Dünya Basketbol Şampi-
yonasına yetiştirdik. Bu spor salonumuz 
gerçekten göğsümüzü kabartan bir eser 
olarak basketbol şampiyonasına ev sahip-
liği yaptı. Aynı şekilde Fatih Spor Komp-
leksi çok amaçlı bir spor salonu. Olimpik 
havuzu, açık alanları ve kapalı otoparkı 
ile modern bir tesis. Silivrikapı Buz Pateni 
Pisti’ni de yine uluslararası standartlarda 
bir spor tesisi olarak bugün resmi olarak 
açıyoruz.

Bütün bu eserlerin, bu hizmetlerin, İstan-
bul’umuza hayırlı olmasını diliyorum. İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı, 
tüm çalışma arkadaşlarını, meclis üyele-
rini, bu muhteşem eserlerde emeği geçen, 
mimarından mühendisine, idarecisinden 
işçisine kadar herkesi tebrik ediyorum.

Sevgili kardeşlerim... Sevgili İstanbullu-
lar...

Atalarımız ne güzel söylemiş: 

Adam odur ki, koya dünyada hayırlı bir 
eser  
Eseri olmayanın, gör ki yerinde yeller 
eser... 

Evet... Biz Türkiye’ye eser kazandırmanın, 
illerimize eser kazandırmanın cehdi, gay-
reti, mücadelesi içindeyiz. Biz, Türkiye’nin 
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on yıllardır ihmal edilmiş, on yıllardın 
üzeri örtülmüş meselelerini tek tek çözme-
nin gayreti içindeyiz. Bakınız... Sadece şu 
son bir ay içinde: Konya’da onlarca eserin 
açılışını yaptık, Ankara Konya Hızlı tren 
hattının test sürüşlerini inceledik. Muş’ta, 
bir kalemde tam 106 farklı eserin açılışını 
yaptık. Bitlis’te bir toplu açılış töreniyle 72 
farklı eseri açtık. Erzurum’a geçtik, orada, 
27 Ocak’ta başlayacak 25’inci Dünya Üni-
versite Kış Oyunları için inşa ettiğimiz 8 
eseri, 500 milyon lira bedelle inşa ettiğimiz 
muhteşem spor tesislerini açtık. Oradan 
Kars’a geçtik, 43 farklı eserin açılışını yap-
tık. Dün Muğla’ya gittik, orada 33 eserin 
toplu açılışını gerçekleştirdik. Yine dün, 
akşam saatlerinde, İstanbul’a kazandırdığı-
mız bir başka muhteşem eseri, Seyrantepe 
Türk Telekom Arena Stadını hizmete açtık. 
Bugün de İstanbul’da, işte bu 36 eserin açı-
lışını yapıyoruz.

Biz eser üretiyoruz, hizmet üretiyoruz, 
ülkemize, milletimize, illerimize, oralarda 
yaşayan vatandaşlarımıza, onların dertleri-
ne derman üretiyoruz. Çünkü biz bu ülkeye 
sevdalıyız. Biz bu millete sevdalıyız... Biz, bu 
millete efendi olmak için değil, hizmetkar 
olmak için geldik ve bunun gereğini yapı-
yoruz. Ankara’da, muhalefet partilerinin ne 
ürettiğini de sizler çok iyi görüyorsunuz. 
Biz derslik inşa ediyoruz, onlar iftira inşa 
ediyor. Biz üniversite açıyoruz, onlar ya-
pay tartışmalar açıyor. Biz bölünmüş yol 
yapıyoruz, onlar sadece çamur atıyor. Biz 
konut üretiyoruz, onlar yalan üretiyor. Biz 
Türkiye’nin ekonomisini, vizyonunu, itiba-
rını büyütüyoruz, onlar sadece Türkiye’nin 
paçasından tutup aşağı çekiyor.

Şimdi bakın değerli kardeşlerim...

Ben, CHP’nin yeni genel başkanı için ilk 
zamanlarda bir ifade kullandım, dedim 
ki: Manşetle gelen, manşetle gider... Ama 
bir şey daha var... Manşetle gelen, manşe-
tin bedelini de öder... Milletin desteğiyle, 
milletin tercihiyle, milletin hayır duasıyla 
gelen, bedeli millete öder. Ama komployla 
gelen, üfürmeyle gelen, medyanın şişirdi-
ği yelkenle gelen de, bedeli gider, oralara 
öder. İşte şimdi, ufaktan ufaktan o bedel 
ödeniyor... Biliyorsunuz, ana muhalefet 
partisinin kurultayında, bazı gazeteciler 
ayakkabılarına çıkardılar, masaların üzeri-
ne çıkıp gözyaşları içinde alkış tuttular. Bu 
gazeteciler, alkışla kalmadılar, sonrasında 
da tıpkı genel başkanları gibi iftirayla, haka-
retle, hatta sokak ağzı küfürlerle, partizan-
lıklarını gösterdiler.

İşte geçen hafta da ödüllerini aldılar... Bu 
ülkenin Başbakanına, bakanlarına, hükü-
metine, en ağır hakaretleri eden, bunu da 
köşesinde yazacak kadar ileri giden kişiye 
rozetlerini taktılar, partilerine resmi olarak 
da dahil ettiler. Hayırlı olsun...

Ama bu kadar da değil... İstanbul İl Başkan-
lığına bir atama yaptılar... İstanbul İl Baş-
kanlığına getirdikleri şahıs, 2001-2004 yıl-
ları arasında TMSF’de görev almış. TBMM 
Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu, bu 
şahısla ilgili, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 
yargılanması için rapor hazırlamış. Rapo-
run altında kimin imzası var: O dönem 
CHP Milletvekili olan, TBMM Yolsuzlukla-
rı Araştırma Komisyonu üyesi olan Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun... Dün “yolsuzluk yaptı, 
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yargılansın” diyordu, bugün partisinin en 
önemli makamlarından, görevlerinden 
birini, İstanbul İl Başkanlığını aynı kişiye 
devrediyor... Ortaya attığı yolsuzluk iddi-
alarında ne kadar ciddi, ne kadar samimi 
olduğu işte bu olaydan belli...

Siyaset tarihimizde, rekor sürede çark 
etme başarısı  maşal lah CH P Genel 
Başkanı’na ait. Öyle görünüyor ki bu rekor 
da bir daha asla kırılmayacak. Başörtüsü 
dedi, akşam çark etti. Genel af dedi, U dö-
nüşü yaptı. “Dersim’de analar ağlasın” di-
yen arkadaşı için, “gereğini yapmalı” dedi, 
sonra geri vitese taktı. Genel Başkan adayı 
değilim dedi, genel başkan adayı oldu. Ha-
vuzlu villa dedi, kendi havuzlu villası çıktı. 
Çarşaf liste dedi, blok liste uyguladı. Suç-
ludur, yargılansın dedi, getirdi İstanbul’a 
il başkanı yaptı. Halkoylamasında herkesi 
hayır demeye çağırdı, kendisi gidip oy kul-
lanamadı. Herhalde İstanbul’un Kağıttepe 
semtinde sandık aradı. 

En son yaptığını da gördünüz... RTÜK 
Kanunu’nun 25’inci maddesinden dola-
yı, hızını alamıyor, bize hakaret ediyor. 
25’inci maddenin CHP’nin koalisyon or-
tağı olduğu dönemde yasaya konduğunu 
bilmiyor. Ana muhalefet Partisi’nin lideri, 
arkasındaki tüm o yapay rüzgara, tüm o 
üfürmelere rağmen, hiç bir konuda tu-
tarlılık görüntüsü vermiyor, veremiyor. 
Biz her zaman söylüyoruz: Türkiye’de bir 
muhalefet boşluğu var. Muhalefet, siyaset 
üretemediği için iftira üretiyor, yalan üre-
tiyor, hakaret üretiyor. Biz her zamanki 
gibi takdiri yüce milletimize bırakıyoruz. 
Milletim, Haziran geldiğinde, sandık ku-

rulduğunda, kendisine hizmet üretenle, 
iftira üreteni en iyi şekilde ayırt edecektir.

Sevgili kardeşlerim...

İstanbul bizim gözbebeğimiz... İstan-
bul bizim aşkımız, sevdamız... İstanbul 
Türkiye’nin özeti... Biz, İstanbul’da edindi-
ğimiz tecrübe ile, 81 vilayetin hizmetkarı, 
780 bin kilometrekarenin hizmetkarı 
olduk. Bizim bugün tüm Türkiye’yi, nakış 
nakış, ilmek ilmek hizmetle donatma-
mız, emin olunuz İstanbul’dan aldığımız 
ilhamın bir neticesidir. Bugün burada şu 
hususu da ifade etmek durumundayım: 
İstanbul sanatın şehridir. İstanbul, şahe-
serler şehridir. İstanbul, kendisi bizatihi 
şaheser olduğu kadar, dünya harikalarına, 
dünyanın en güzel mimari eserlerine, sa-
nata, sanatçıya kucak açan, ilham veren 
bir şehirdir.

4.5 yıl İstanbul’a Belediye Başkanlığı 
yaptım... Sizler o dönemin şahitlerisiniz... 
Soruyorum: Kimin yaşam tarzına karış-
tık, kimin giyimine, kuşamına, yemesine, 
içmesine karıştık? 4.5 yılda hangi heykeli 
yıktık, hangi sanat eserinin üzerini örttük? 
Yoksa tam tersine, bizim dönemimizde 
İstanbul, sanatın da, sanat eserinin de, 
sanatçının da yüceltildiği, itibar kazan-
dığı bir şehir haline mi dönüştü? Aynı 
şekilde, 7.5 yılı aşkın zamandır bu millete 
Başbakan olarak hizmet etme şerefine nail 
olduk. Bu süre boyunca Türkiye’de kimin 
yaşam tarzına, giyimine, kuşamına, yeme 
içmesine karıştık? Şu İstanbul’da, sanata 
yaptığımız yatırımları, kültür mirasına 
kazandırdığımız sanat eserlerini, sanat 



Recep Tayyip ERDOĞAN

340

organizasyonlarını alt alta koysanız, uzun 
mu uzun bir liste ortaya çıkar. Hükümeti-
miz döneminde, Türkiye genelinde 5 bine 
yakın vakıf eserini restore ettik, onardık 
ve kendi kültür mirasımıza, dünya kültür 
mirasına kazandırdık. Sadece sınırlarımız 
içinde değil, yeryüzüne dağılmış eserleri-
mizi tek tek buluyor, onarıyor, hizmete açı-
yoruz. İşte en son, bir bayram sabahı, resto-
rasyonunu tamamlayarak Süleymaniye’yi 
ibadete açtık.

Bakın burada size önemli bir şey söyleye-
ceğim... Ben, Kars’ta, o heykelle ilgili söz-
leri, bir toplu açılış töreninde ifade ettim. 
Kars’ta 43 farklı eserin açılışını yaptık. O 
eserler içinde ne vardı biliyor musunuz? 
Ani harabeleri içinde yer alan, Tigran 
Honest Ermeni Kilisesi ve yine aynı yerde 
Menucehr Camii’nin restorasyonları vardı. 
Orada 8 cami, 8 kilise bulunuyor ve biz, 
bu hükümet, onların tamamını restore 
ediyoruz. Yine orada, Selçuklu Sarayı’nı da 
elden geçirdik, restore ettik, güçlendirdik 
ve onun da açılışını yaptık. Ben bunları 
konuşmamda da ifade ettim. Bunları kim-
se görmedi, görmez. Bunlara kimse dikkat 
etmedi, etmez... Neden? Çünkü işlerine gel-
mez... Bizim, topraklarımız üzerindeki şa-
heserlere sahip çıkmamız ilgilendirmiyor 
onları. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı 
restorasyonlarını yapıyoruz, bununla ilgi-
lenmiyorlar. Kültüre, sanata, sanat eserine, 
sanatçıya en parlak dönemlerini yaşatıyo-
ruz; bunu kabullenmezler.

Orada, Kars’ın siluetini bozan, oradaki 
tarihi eserlere, ecdat yadigarı bataryalara 
zarar veren heykel üzerinden, güya bizi 

yıpratacaklar. Tütün ve alkolün kullanımı-
na, satışına ABD, Avrupa Birliği standart-
larında, son derece modern düzenlemeler 
yapıyoruz. Ne düzenlemeyi okurlar, ne 
ileri demokrasilerdeki duruma bakarlar. 
Bunu fırsat görüp, Hükümeti yıpratmanın 
çabası içine girerler.

Ne yaparlarsa yapsınlar... Hangi çirkin 
kampanyayı yürütürlerse yürütsünler… 
Hangi tezgahı kurarlarsa kursunlar... Be-
nim milletim neyin ne olduğunu çok iyi bi-
liyor. Benim milletim tezgahı görüyor, or-
ganizasyonu, kampanyayı görüyor. Benim 
milletim, kimin özgürlükleri genişletmek 
için cesur adımlar attığını, kimin de yasak-
ları savunduğunu, yasaklara sığındığını 
görüyor ve çok iyi biliyor. Biz bu oyunu 
bozacağız, milletim bu oyunu bozacak. 

Ben, bir kez daha, İstanbul’a kazandırdığı-
mız bu 36 farklı eserin hayırlı olmasını di-
liyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum; 
İstanbul Büyükşehir Belediyemizi kutlu-
yorum. Durmak yok, hizmete devam diyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Sağolun, varolun, Allah’a emanet olun...
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Sevgili İstanbullular, sevgili Başakşehirli 
kardeşlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor; bugün açılışını gerçekleş-
tirdiğimiz Olimpa Başakşehir Alışveriş 
Merkezi’nin Başakşehir’e, İstanbul’umuza 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Bu büyük yatırımı Başakşehir’e, İstanbul’a, 
İstanbullulara kazandıran, Fuzul Grub’u 
tebrik ediyor, kendilerine teşekkür edi-

yorum. 45 milyon dolar yatırım değerine 
sahip, 14 bin metrekare alandan oluşan 
bu merkez, tedarikçileriyle birlikte 1.500 
vatandaşımıza iş imkanı sağlıyor. Yatırım 
ve istihdam boyutuyla birlikte, bir “yaşam 
merkezi” olarak, modern mimarisiyle, 
oyun alanları, sinemaları, parklarıyla bu 
önemli yatırım Başakşehir’e ayrı bir gü-
zellik, ayrı bir değer katıyor. Hızla gelişen, 
nüfusu hızla artan, İstanbul’un adeta mo-

Başakşehir Olimpa Alışveriş 
Merkezi Açılış Töreni

İstanbul | 20 Şubat 2011
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dern yüzü olan Başakşehir böyle bir yatı-
rımı ziyadesiyle hakediyor. Bir kez daha, 
emeği geçenleri, bu muhteşem yatırımı 
Başakşehir’e kazandıranları, mimarından 
mühendisine, ustasından işçisine kadar 
tüm alın teri dökenleri tebrik ediyor, ül-
kem, milletim ve İstanbul adına kendileri-
ne şükranlarımı sunuyorum.

200 bine yaklaşan, yani bir çok ilimizden 
daha fazla olan nüfusuyla, daha kalite-
li, daha yoğun hizmet alabilmesi için 
Başakşehir’in ilçe olması gerektiğini dü-
şündük ve, 2008 yılında çıkardığımız bir 
yasa kapsamında Başakşehir’i ilçe yaptık. 
2009 Yerel seçimlerinde, Başakşehir’in ilk 
Belediye Başkanı unvanını alarak seçilen 
Mevlüt Uysal kardeşimiz hemen kolları 
sıvadı ve Başakşehir’i hizmetle donatma-
nın gayreti içine girdi. Şu anda Başakşehir, 
Hükümet yatırımlarının, Büyükşehir Be-
lediyesi yatırımlarının yanında, ilçe bele-
diyesinin de yoğun gayretleriyle, Avrupa 
standartlarında, en modern standartlarda 
bir ilçe olarak büyümeye devam ediyor.

Ben her zaman ifade ediyorum: Kalkınma, 
ilerleme, büyüme için tek başına kamu 
yatırımları asla yeterli olamaz. Devlet yol 
yapacak, devlet okul yapacak, hastane ya-
pacak, büyük alt yapı yatırımlarını gerçek-
leştirecek. Ama asıl olan, özel sektörün bu 
yollardan, açılan kapılardan geçip yatırım 
yapması, istihdam sağlamasıdır. Sağlam 
bir büyümeyi, sağlıklı bir kalkınmayı, 
dünya ile rekabeti sağlayabilecek bir eko-
nomik ilerlemeyi ancak bu şekilde tesis 
edebiliriz. İşte bugün açılışını yaptığımız 
bu tesis, onun arkasından gelecek olan 

yatırımlar, inanıyorum ki Başakşehir’in 
imajını, çehresini daha da değiştirecek ve 
Başakşehir’in daha sağlıklı şekilde büyü-
mesinin yolunu açacaktır.

Bakın değerli kardeşlerim... 2002 yılında, 
biz görevi devraldığımızda, Türkiye’de top-
lam yatırım miktarı sadece 59 milyar TL 
seviyesinde idi. Bunun 43 milyar TL’si özel 
sektör yatırımı, 16 milyar TL’si de kamu 
yatırımı. 2009 yılı sonunda, küresel krize 
rağmen toplam yatırımlar yaklaşık üç kat 
artışla 161 milyar liraya ulaştı. Bunun 126 
milyarı özel sektör, 35 milyarı kamu yatı-
rımı. Kamu yatırımı iki kat artarken, özel 
sektör yatırımı tam üç kat arttı. 2002 yılın-
da, bankaların verdiği ticari kredi miktarı 
22 milyar lira iken, şu anda ticari kredi 
miktarı tüm zamanların rekor seviyesine, 
229 milyar liraya ulaştı. Yani ticari kredi-
ler 8 yılda 10 kattan fazla artış kaydetti. 
İstikrar ortamı, güven ortamı Türkiye’yi 
büyütüyor, ekonomiyi canlandırıyor, 
Türkiye’nin gücüne güç katıyor.

Demokratikleşme adımlarımız, Avrupa 
Birliği sürecindeki reformlarımız, aktif dış 
politikamız Türkiye’yi küresel bir oyun-
cu haline getiriyor, bir cazibe merkezine 
dönüştürüyor. Türkiye, demokrasisiyle, 
küresel krize rağmen büyüyen ekonomi-
siyle, bölgesinde, dünyada artan itibarıyla 
adından daha çok söz ettiriyor, ilgiyle, 
dikkatle, takdirle izleniyor. İşte onun için, 
istikrardan, güven ortamından taviz ver-
meyeceğiz. Türkiye’yi istikrar ve güvenle 
bugünlere taşıdık, Allah’ın izniyle aynı 
şekilde 2023’e taşıyacak, Cumhuriyetimi-
zin kuruluşunun 100’üncü yıldönümünde 
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inşallah dünyanın en büyük 10 ekonomisi 
arasında yer alacağız. Kardeşliğimizi daha 
da yücelterek, dayanışmamızı artırarak, is-
tihdamla, üreterek, geleceği yakalayacağız.

Bakın değerli kardeşlerim... Türkiye istik-
rarlı şekilde büyürken, Türkiye gelişirken, 
güçlenirken, bundan birileri ciddi şekilde 
rahatsızlık duyuyorlar. Şunu özellikle ifa-
de etmek istiyorum... Eskiden, mutlu bir 
azınlık, küçük bir azınlık kazanıyor, millet 
ise sadece izliyordu. Birilerinin işi yolunda 
gidiyor, tıkırında gidiyor, millet ise her 
seferinde kaybediyordu. Siyasi krizlerin, 
ekonomik krizlerin faturası en ağır şekilde 
milletin sırtına bindiriliyor, faturayı her 
zaman millet ödüyordu. İşte biz bu kısır 
döngüyü kırdık. Kazanacaksak hep bir-
likte kazanacağız. Türkiye büyüyecekse, 
81 ilimizle, ilçelerimizle, köylerimizle, 74 
milyon vatandaşımızla hep birlikte büyü-
yecek, adaletle kalkınacağız. Biz bunu söy-
ledik ve 8 yıl boyunca bu hedefin peşinden 
koştuk, bu hedefe ulaşmak için mücadele 
verdik.

Ama bakıyorsunuz, milletin kazanmasın-
dan rahatsız oluyorlar. Millet kazandıkça 
kendilerinin kaybettiğini görüyorlar. Ege-
menlik millete geçtikçe, söz, karar, yetki 
milletin oldukça, işte o mutlu azınlık, 
egemenliğin kendi elinden kayıp gittiğini 
görüyor. Ekonomide artık millet kazandığı 
için, ülke kazandığı için ekonomik büyü-
meyi hazmedemiyorlar. Siyasette artık 
millet söz sahibi olduğu için, millet karar 
sahibi olduğu için, demokrasiyi hazmede-
miyorlar. Yargıda artık belli çevreler, belli 
ideolojiler değil, hukuk alanında yapılan 

reformlarla, vicdan hakim olmaya başla-
dığı için, Türkiye’nin bir hukuk devleti 
olmasını hazmedemiyorlar. Son günlerde 
bu hazımsızlık korkutma siyasetiyle açığa 
çıkmaya başladı. Bizimle hizmette yarı-
şamayanlar, korku salarak bizi yıpratma 
gayretine girdiler. Hizmet üretemeyenler, 
plan, proje üretemeyenler, gelecek adına 
bir hedef, bir vizyon koyamayanlar, millete 
korku salarak, kendi kitlelerini korkutarak 
ayakta kalmaya çalışıyorlar.

Biz 8 yıl boyunca, altını kalın çizgilerle çi-
zerek, defalarca ve defalarca vurguladık... 
Demokrasilerde söz de, karar da milletin-
dir. Millet getirir, millet götürür. Şu 8 yılda 
2 genel seçim, 2 yerel seçim ve 2 de hal-
koylaması yaptık. Milletim, hür iradesiyle 
kararını verdi. Milletim, iktidarı dinledi, 
iktidarın yaptıklarına baktı, muhalefeti 
dinledi, onun söylemlerine baktı ve her 
seferinde vicdanıyla karar verdi. Şurada 
112 gün sonra yine sandık milletin önüne 
gelecek. 112 gün sonra milletim yine hür 
iradesiyle, vicdanıyla kararını verecek. 
112 gün sonra bu aziz millet ne derse, işte 
o olacak. Korkudan bahsedenlere söylüyo-
rum: Bakın, sandık orada, 12 Haziran’da... 
Bizi sivil diktayla, korku imparatorluğu 
kurmakla itham edenlere söylüyorum: 
Demokrasiye inanıyorsanız, millete gü-
veniyorsanız, hepsinden de önemlisi 
kendinize güveniyorsanız sandık orada, 
12 Haziran’da. Eğer millet size inanırsa, 
gereğini yapar, eğer millet size inanmazsa, 
siz de gereğini yapacak mısınız?

Bakın ben, partim ikinci parti olursa Ge-
nel Başkanlığı bırakır, kenara çekilirim 
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diyorum. Bunu yürekten, gönülden söylü-
yorum. Bizi dikta hevesiyle itham edenler, 
peki partiniz ikinci parti olursa siz de 
kenara çekilecek misiniz? Bunun sözünü 
verebiliyor musunuz? 8 yılda 2’si yerel, 2’si 
genel 4 seçime girdiler; 4’ünde de ikinci, 
üçüncü parti oldular, hatta baraj altında 
kaldılar ama koltuklarını terk etmediler. 
Koltuklarına sımsıkı yapışanlar, koltukla-
rını terk edemeyenler, hangi hakla, hangi 
yüzle korkudan, sivil diktadan, korku im-
paratorluğundan bahsedebiliyorlar. Şimdi 
3 tane muhalefet partisi, arkalarına yan-
daş medyalarını da aldılar, sabah akşam 
korkudan bahsediyor, sabah akşam millete 
korku salmanın gayreti içine giriyorlar. 
Allah aşkına, 112 gün sonra seçim var, bı-
rakın bu korku ıslıklarını da, planınız ne, 
hedefiniz ne, projeniz ne, onlardan bahse-
din, onu konuşun... Ama bunların planı, 
projesi, hedefi yok... Şimdiden seçimi kay-
betmiş durumdalar. Şimdiden yenilgiyi 
kabullenmiş durumdalar. Daha şimdiden 
yenilgiye mazeret aramanın çabası içine 
girmiş durumdalar. Acaba korku salarak 
birilerini kandırır, biraz oy elde edebilir 
miyiz, bunun derdine düşmüş durumda-
lar.

Ben de milletime diyorum ki, bize oy 
versin ya da vermesin, 74 milyon vatan-
daşıma diyorum ki, 8 yıl öncesine bakın, 
bugüne bakın. 80’leri, 90’ları, bundan tam 
10 yıl önce yaşanmış krizi hatırlayın, sonra 
bugüne bakın. 8 yıl önceki özgürlüklere, 8 
yıl önceki demokratik standartlara bakın, 
bugünkülere bakın. 8 yıl önceki yollara, 
okullara, hastanelere, konutlara bakın, bu-
günkülere bakın. 8 yıl önce ne kazanıyor, 

ne harcıyordunuz, bugün ne kazanıyor, ne 
harcıyorsunuz, ona bakın. Lütfen, elinizi 
vicdanınıza koyun, vicdanınızla karar ve-
rin, vicdanınızla değerlendirme yapın. 

Önceki gün de söyledim: Biz, bize oy ve-
renlerin değil, 74 milyonun hükümetiyiz. 
Herkesin yaşam tarzına saygılıyız, herke-
sin görüşüne, düşünüşüne, ifade özgürlü-
ğüne, hakkına, hukukuna saygılıyız. Biz, 
yol yaparken, konut inşa ederken, 160 bin 
dersliği çocuklarımıza kazandırırken, sağ-
lıkta reform gerçekleştirirken, şehirlerimi-
zi doğal gazla buluştururken, ekonomiyi 
büyütürken, bunu AK Partililer için değil, 
74 milyon için yapıyoruz. Demokrasinin 
standartlarını yükseltirken, özgürlükle-
ri genişletirken, bunu bize oy verenler 
için değil, 74 milyon için yapıyoruz. Biz 
Türkiye’yi büyütürken, itibarını yüksel-
tirken, belli bir kesim için değil, 780 bin 
kilometre kare vatan toprağı üzerindeki 
74 milyon için bunu yapıyoruz. Hiç kimse 
korkmasın, hiç kimsenin endişesi olmasın, 
hiç kimse kendisini tehdit altında hisset-
mesin. Hiç kimse de, muhalefetin, onun 
yandaş medyasının artık bayatlamış korku 
kampanyalarına kanmasın, aldanmasın.

B e n ,  b u g ü n  a ç ı l ı ş ı n ı  y a p t ı ğ ı m ı z , 
Başakşehir’e kazandırdığımız Olimpa Alış-
veriş Merkezi’nin bir kez daha hayırlı ol-
masını diliyorum. Başta Fuzul Grup olmak 
üzere, emeği geçenlere teşekkür ediyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepi-
nizi Allah’a emanet ediyorum. Sağolun, 
varolun, Allah’a emanet olun...
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Sevgili İstanbullular, çok değerli vatandaş-
larım, değerli arkadaşlarım, hanımefendi-
ler, beyefendiler… Hep birlikte tarihi bir 
anı yaşadığımız bu temel atma töreninde 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Bugün, bu temel atma törenine gelmeden 
önce, İstanbul’un Avrupa ve Asya yakala-
rını, yani iki kıtayı birbirine demiryoluyla 
bağlayacak olan MARMARAY’da incele-

melerde bulunduk. Asrın projesi olarak 
görülen MARMARAY’ın inşaatı hızla 
devam ediyor ve inşallah en kısa sürede 
orada artık trenler çalışmaya başlayacak. 
MARMARAY’ın tamamlanma aşamasına 
geldiği bir noktada, bugün, İstanbul için, 
Türkiye için bir başka büyük projenin 
de hep birlikte burada temelini atıyoruz. 
Denizin altına, tüp geçit şeklinde inşa 
edeceğimiz tünellerle, artık araçlarımıza, 

İstanbul Boğazı Karayolu Tüp 
Geçit Projesi Temel Atma Töreni

İstanbul | 26 Şubat 2011
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Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprü-
lerinden sonra 3’üncü bir geçit daha ka-
zandırıyoruz. Bu projeyle, köprü trafiğini 
azalttığımız kadar, şehir içi trafiğe nefes 
aldırıyoruz. Avrupa yakasında, Florya – 
Sirkeci Sahil Yolu, Kazlıçeşme’den girecek 
bir araç, denizin altından, tüp geçitlerden 
geçerek, Anadolu tarafında Ankara Devlet 
Yolu’nun Göztepe Kavşağı’na ulaşacak.

Proje üç bölümden oluşuyor… İlk bölüm, 
Avrupa tarafında, Kumkapı – Kazlıçeşme 
arasında mevcut yolların genişletilmesi, 
hemzemin kesişmelerin ortadan kal-
dırılmasından oluşuyor. İkinci bölüm, 
Kumkapı’dan başlayıp, tamamen deniz 
altından geçerek Asya tarafında Marmara 
Üniversitesi’nden sonraki Eyüp Aksoy 
Kavşağından Ankara Asfaltı’na bağlana-
cak. Üçüncü bölüm ise, Ankara Asfaltı 
ile Göztepe Kavşağı arasındaki yol ve 
kavşakların iyileştirilmesinden oluşacak. 
Toplam 14.6 kilometre uzunluğunda olan 
bu yolun 5.5 kilometresi denizin altından 
geçecek. Kazlıçeşme – Göztepe arası 100 
dakika iken, projenin tamamlanmasıyla, 
aynı güzergâh 15 dakikada alınabilecek. 

Bu proje, sadece denizin altına tüp geçitle-
rin yerleştirilmesinden ibaret değil… Proje 
kapsamında 8 alt geçit, 10 yaya üst geçidi, 
4 kavşak düzenlemesi yapılacak. Proje 55 
ayda, yani 4.5 yılda inşallah tamamlan-
mış olacak. Türk-Kore ortak girişimiyle 
inşa edilecek projenin bedeli ise 1 milyar 
75 milyon dolar olarak belirlendi. Hiçbir 
kamu kaynağı kullanmadan, yap-işlet-
devret modeliyle bu yolu inşa edecek ve 
inşallah 55 ay sonra da ülkemize kazan-

dırmış olacağız. Ben şimdiden, bu büyük 
projenin İstanbul’umuza, ülkemize, mille-
timize hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli kardeşlerim… 

Belki sizler de biliyorsunuz, ben, prensip 
olarak temel atma törenlerine katılmıyor, 
daha ziyade açılış törenlerini tercih edi-
yorum. Bırakınız temel atma törenlerini, 
Türkiye genelinde, 81 vilayetimizde yapı-
mını tamamladığımız eser ve hizmetlerin 
açılışına dahi yetişemiyor, toplu açılışlar 
yapıyoruz. Ancak, son iki ayda, bu temel 
atma töreni dışında iki törene daha katıl-
dım. Bunlardan birisi, yine İstanbul için 
çok büyük, tarihi nitelikte olan, İstanbul 
– İzmir Otoyolu ve Körfez Geçiş Projesi te-
mel atma töreniydi. İstanbul’u Körfez üze-
rindeki asma köprüyle İzmit’e bağlayacak, 
oradan da İzmir’e kadar devam edecek 
otoyolun temelini büyük bir heyecanla 
attık ve çalışmaları orada başlattık. Yine, 
Hatay ilimizde, geçtiğimiz ay içinde bir 
temel atma töreni gerçekleştirdik. Türkiye 
ile Suriye arasında, Asi nehri üzerinde iki 
ülke ortak Dostluk Barajı’nı inşa ediyoruz. 
Ve işte bugün de, İstanbul için son derece 
önemli, son derece hayati bir projenin te-
melini hep birlikte atıyoruz. 

Biz Türkiye için her zaman büyük düşün-
dük, büyük hedef ler belirledik, büyük 
projeler oluşturduk ve bunları tek tek 
hayata geçiriyoruz. Bir yandan açılışlar 
yapıyor, bir yandan temeller atıyor, bir 
yandan da, 2023 yılına, Cumhuriyetimizin 
Kuruluşunun 100’üncü yıldönümüne dair 
iddialı hedeflerle yolumuza devam ediyo-
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ruz. Türkiye çok büyük bir kalkınma se-
ferberliğinin içinde. Sadece İstanbul değil, 
diğer 80 vilayetimiz de bir şantiye halinde. 
Bölünmüş yol inşaatları, konut inşaatları, 
okul, hastane inşaatları, altyapı inşaatları 
süratle devam ediyor. 81 vilayetimiz hızla 
değişiyor, Türkiye hızla değişiyor. Bütün 
bu yollar, özel sektör yatırımlarına, turiz-
me, eğitime, sağlığa, adalet ve emniyete 
zemin hazırlıyor, adeta artık Türkiye’nin 
kaderi değişiyor. 

Bu seferberlik artarak devam edecek. Daha 
büyük projelerle, daha büyük hedeflerle 
Türkiye büyümeye devam edecek. İşte 
şimdi, İstanbul’a 3’üncü asma köprünün 
de çalışmalarına başlıyoruz. Bu tüp geçitle 
güneyden rahatlattığımız İstanbul trafi-
ğini, asma köprü ile inşallah kuzeyden de 
rahatlatıyoruz.

Değerli arkadaşlarım… 

Biz kendimize güveniyoruz, potansiyelle-
rimize inanıyoruz, Türkiye’nin, tarihiyle 
olduğu gibi, gelecek tasavvuruyla da bü-
yük bir ülke olduğunu biliyor, bu bilinçle 
hareket ediyoruz. Ülke içinde çok başarılı 
projelere imza attığımız kadar, ülke dışın-
da, dünya genelinde de çok büyük projeler 
üstleniyor ve üstlendiğimiz projeleri de 
başarıyla tamamlıyoruz. Açıkçası ben, 
yurtiçinde olduğu kadar, yurtdışında da 
gittiğim hemen her ülkede müteahhitleri-
mizin başarılarıyla gurur duydum. Devlet 
Başkanlarının, başbakanların, müteahhit-
lerimizden övgüyle söz etmesi her zaman 
benim göğsümü kabarttı. Müteahhitleri-
mizin yüklendiği iş hacmi, Çin’den sonra 

dünyada ikinci sırada yer almaları millet-
çe hepimizi gururlandırdı.

Şimdi tüm bunlarla övünürken, tüm bu 
başarılarla göğsünüz kabarırken, bunlarla 
milletçe iftihar ederken, bir sorun çıktı-
ğında onlara sahip çıkmazsanız, oradaki 
işçilerin yanında olmazsanız, büyük devlet 
olamazsınız. Vatandaşınızın başarısını 
sahiplendiğiniz kadar, sıkıntısını da sa-
hiplenecek, yanında olacaksınız. Libya, 
bizim 1972 yılında ilk kez müteahhitlik 
hizmeti ihraç ettiğimiz ülke ve iş hacmi-
miz de 27 milyar doları aşmış durumda. 
Tüm dünyada olduğu gibi, Libya’da da 
biz işadamlarımızla, işçilerimizle gurur 
duyduk. Orada sıkıntı baş gösterince de 
tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın ya-
nında olduk. Bugüne kadar, 11 tarifeli, 16 
özel ve 12 askeri olmak üzere 39 uçakla, 2 
gemiyle 10 bin 492 vatandaşımızı oradan 
tahliye ettik. Şu anda da 517’si yabancı 
uyruklu olmak üzere 1.738 kişi gemilerle 
tahliye ediliyor. Bütün imkânlarımızla, 
kurumlarımızla tahliye çalışmalarını hız 
kesmeden yürütüyoruz, yürütmeye devam 
edeceğiz. 

Bu vesileyle, tahliye çalışmalarında görev 
alan, ilgili devlet bakanlıklarımızı, Dış 
İşleri Bakanlığımızın merkez ve yurtdışı 
teşkilatını, Genel Kurmay Başkanlığı, Afet 
İşleri Genel Müdürlüğü, Kızılay, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve diğer tüm ku-
rum ve personeli tebrik ediyor, hepsine 
şükranlarımı sunuyorum.

Biz, bölgeye büyük bir vizyonla bakarken, 
hadiselere son derece hassas bir şekilde 
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yaklaşırken, muhalefetin bu vizyonu ya-
kalayamaması, küçük meselelere takılıp 
kalması açıkçası bizi ciddi şekilde hüzün-
lendiriyor. Biz, Libya’daki yaklaşık 30 bin 
vatandaşımızın burnu kanamasın diye, 
son derece hassas bir şekilde, gece gündüz 
telefon trafiği ile, diplomasi trafiği ile, tah-
liye çalışmalarına bizzat nezaret ederek 
adeta çırpınırken, Ana Muhalefet  Partisi 
Genel Başkanı’nın çıkıp, buradan siyasi bir 
çıkar elde etme çabası, en hafif tabiriyle 
fırsatçılıktır. Dış politikası olan, dış politi-
ka tasavvuru olan, dış politikaya ilişkin en 
küçük bir vizyonu olan hiçbir genel başkan 
böyle bir sorumsuzluk sergilemez, sergile-
yemez. Hata yaptığını anlıyor, susuyor ya 
da çark ediyor; ama öte yandan bakıyorsu-
nuz, milletvekilleri aynı minval üzere, aynı 
tahrik edici dille, üslupla, benim oradaki 
işçi kardeşimin hayatını tehlikeye atacak 
şekilde beyanatlar vermeye devam ediyor-
lar. Adeta, dış politikada, ekonomide, iç po-
litikada, Türkiye’yi paçasından tutup aşağı 
çekme gayreti içindeler. Bu Hükümet başa-
rılı olmasın da, Türkiye’ye ne olursa olsun 
gayreti içindeler… Bunların hiç birisine 
aldırmayacağız değerli arkadaşlarım…

Bu arada şu hususu da özellikle vurgula-
mak durumundayım… Biz, Türkiye ola-
rak, Tunus’ta ve Mısır’da halk hareketleri 
başladığı andan itibaren ilkeli bir duruş 
sergiledik. Tunus ve Mısır’ın ardından, 
başta Libya olmak üzere bölge ülkelerine 
yayılan halk hareketleri karşısında da aynı 
ilkeli tavrı sergiledik ve sergiliyoruz. Biz 
öncelikle demokrasiye, öncelikle insan 
haklarına vurgu yapıyor; idarecilerin, ken-
di halklarının taleplerine, isteklerine, ar-

zularına kulak vermelerini, meydanlardan 
yükselen haykırışlara kulak vermelerini, 
halkı dinlemelerini tavsiye ediyoruz.

Şunu herkesin, her liderin artık görmesi 
gerekiyor: Baskı, susturma ve sindirme 
kalıcı olmadığı gibi; talepleri bastırmak 
için şiddete başvurmak da asla ve asla bir 
çözüm değildir, hele insani bir yöntem hiç 
değildir. Bugünün dünyasında, kendi hal-
kını tehdit, kendi halkını düşman olarak 
gören, silahlarını kendi halkına çeviren 
hiçbir rejim adil de olamaz, güvenlik için-
de de olamaz. Ben, geçtiğimiz hafta için-
de, partimin grup toplantısında da ifade 
ettim: Libya’da tek bir Libyalı’nın burnu-
nun kanamasını arzu etmeyiz. Böyle bir 
durumda, en az Libyalılar kadar bizler de 
acıyı yüreğimizde hissederiz. Nitekim ha-
yatını kaybetmiş yüzlerce can karşısında, 
milletçe Libya’nın acısını paylaşıyoruz. Bu 
şiddetin artmamasını, Libya’da daha fazla 
insanın hayatını kaybetmemesini arzulu-
yor, taraflara buradan bir kez daha itidal 
çağrımızı yineliyoruz.

Özellikle, Libya’da bulunan Türk vatandaş-
ları ve diğer ülke vatandaşlarının canı ve 
malı, Libya halkına emanettir. Libya halkı-
nın, Libya’daki tüm tarafların, bu emanete 
sahip çıkmalarını, misafirlerinin emniyeti 
noktasında hassas olmalarını rica ediyo-
ruz. Trablus yakınlarında bir şantiyede 
vurularak öldürülen Türkiye Cumhuriyeti 
Vatandaşı Yunus Emre Çelik, bizim yüre-
ğimizde, hatıramızda maalesef acı bir iz 
bıraktı. Bu acının daha da büyümemesini 
diliyoruz.
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Şunu da altını çizerek ifade etmek duru-
mundayım değerli kardeşlerim… Biz, biri-
lerinin yaptığı gibi, Libya’ya çıkar ilişkileri 
nazarından bakan bir ülke değiliz. Biz birile-
ri gibi, Libya’ya baktığında, petrol rezervleri, 
petrol kuyuları, petrol boru hatları görenler-
den değiliz. Biz Libya’ya bakınca ortak tarih 
görüyoruz, kardeş bir halk görüyoruz, her 
şeyin ötesinde kutsal addettiğimiz canlar, in-
sanlar görüyoruz. Tunus’ta, Mısır’da olaylar 
başladığında suskun kalan, tepkisiz kalan, 
izlemeyi tercih edenler; bugün de Libya’da-
ki gelişmeler karşısında farklı hesaplarla, 
farklı saiklerle hareket ediyorlar. Bu tavır, 
ilerde tamiri, telafisi mümkün olmayan ikir-
cikli bir tavırdır, bu tavır bir çifte standart 
tavrıdır. Libya halkına ve Libya’daki yabancı 
ülke vatandaşlarına zarar verecek her türlü 
müdahaleye karşı olduğumuzu buradan 
açık açık ifade ediyorum. Herhangi bir mü-
dahale, süreci daha da zorlaştıracak, orada 
yaşayan insanların, oradaki yabancıların 
can güvenliğini çok daha fazla tehlikeye 
sokacaktır.

Aynı şekilde, faklı mülahazalarla, farklı ni-
yetlerle Libya’ya uygulanacak yaptırımlar 
da, zaten zor durumda olan Libya halkının 
şartlarını daha da ağırlaştıracaktır. Şu anda 
açlıkla, şiddetle, ölümle karşı karşıya olan 
Libyalılar, bir müdahale ve yaptırım du-
rumunda daha umutsuz, daha çaresiz bir 
konuma itileceklerdir. Uluslararası kamuo-
yunu, Libya’ya karşı, petrol kaygısıyla değil, 
vicdanla, hakla, hukukla, evrensel insani 
değerlerle yaklaşmaya çağırıyoruz. Refah ve 
demokrasiyi kendilerine hak gören, kendi-
leri dışındaki ülke ve halklar için ulufe gibi 
gören, erken gören, fazla gören ülke ve lider-

leri, çifte standartlı bu tavırlarından derhal 
vazgeçmeye, ilkeli ve tutarlı davranmaya 
davet ediyoruz. 

Ortadoğu ve Afrika halklarının onuru, 
gururu, on yıllardır devam eden çifte stan-
dartlı tavırlar nedeniyle yeterince zedelen-
miş, yeterince örselenmiştir. Ortadoğu ve 
Afrika halkları, petrol savaşlarında piyon 
olarak kullanılmaktan bezmiş, esasen bu 
hissiyatın, bu dışlanmışlığın sonucu olarak, 
ölmek pahasına sokaklara taşmıştır. Bunu 
görmemek, buna saygı duymamak, adalet-
le, hukukla izah edilemez, en önemlisi de 
vicdanla bağdaşmaz. Uluslararası toplumu, 
Libya üzerinde farklı hesaplar yapmaktan 
vazgeçip, Libya halkının acısını dindirmek 
için çare üretmeye çağırıyoruz. Çok büyük 
bir sınavla karşı karşıya olan modern dünya-
yı, bu sınavda insanlık şıkkını işaretlemeye 
davet ediyoruz. Tunus, Tunuslu’ların, Mısır, 
Mısırlıların olduğu gibi Libya da Libyalıla-
rındır. Libya’nın yeraltı ve yerüstü zengin-
likleri de sadece Libyalılara aittir. Biz mese-
leye insani perspektiften bakıyoruz. Bizim 
için asıl olan halkların çıkarıdır, halkların 
hak ve özgürlükleridir.

Değerli kardeşlerim, sözlerime son verir-
ken, bir kez daha, Asya ve Avrupa kıtalarını 
birbirine bağlayacak bu eserlerin ülkemize, 
milletimize, insanlığa hayırlı olmasını te-
menni ediyorum. Projeyi üstlenen Türk ve 
Kore firmalarına, Ulaştırma Bakanlığımıza, 
İstanbul Büyükşehir Belediyemize şimdi-
den teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. 
İstanbul kadar büyük, İstanbul kadar ihti-
şamlı tüm bu projelerin hayırlı olmasını dili-
yor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili İstanbullular, sevgili kardeşlerim… 
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; açılışı-
nı yaptığımız İstanbul Sapphire Alışveriş 
Merkezi, rezidans ve seyir terasının hayırlı 
ve bereketli olmasını diliyorum. 

Kiler grubu tarafından yapılan İstanbul 
Safir, deniz seviyesinden 368 metre, ze-
minden 236 metre yüksekliğiyle sadece 
ülkemizin değil Avrupa’nın de en yüksek 

rezidans binası olma özelliğine sahip. Bu 
eserin, seyir terasıyla da İstanbul’un gü-
zelliklerini yerli ve yabancı ziyaretçilere 
tanıtma konusunda önemli bir hizmet 
göreceğine inanıyorum. İstanbul Safir’in, 
çevre dostu tasarımı, bina içinde doğal bir 
ortam oluşturan dikey bahçeleri, sosyal 
imkânları, teknolojik özellikleri ile kendi 
alanında standartları yükselttiğini düşü-
nüyorum. İstanbul’umuzu yeni bir sem-

Sapphire Alışveriş Merkezi 
Açılışı

İstanbul | 04 Mart 2011
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bol esere daha kavuşturdukları için Kiler 
grubu başta olmak üzere, İstanbul Safir’in 
mimarisinde, mühendisliğinde, inşasında, 
donatımında emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum. 

İstanbul’u bir dünya şehri yapma hedefi-
mize, bu şekilde hizmete giren her eserle 
biraz daha yaklaştığımıza inanıyorum. 
Gerçekten tarihi bir proje olan MARMA-
RAY hızla ilerliyor. Tüp geçidin temelini 
geçtiğimiz hafta attık. Üçüncü köprünün 
hazırlıkları sürüyor. Tünellerle, yeni yol-
larla, metroyla, deniz araçlarını daha etkin 
kullanarak İstanbul’un ulaşım sorununu 
büyük ölçüde çözüyoruz. İstanbul’un 
Anadolu’yla, Trakya’yla bağlantısını güç-
lendiriyor, dünya ile bağlantısını geliştiri-
yoruz. Doğu ile Batı arasında, Londra-Pekin 
arasında İstanbul’u bir merkez konumuna 
yükseltiyoruz. İstanbul, modern konut 
alanlarıyla, Avrupa’da dahi örneklerine 
az rastlanan alışveriş merkezleriyle, yeşil 
alanlarıyla, hayat kalitesinin her yıl daha 
da yükseldiği bir şehir haline geldi. 

Bakın bu açılış öncesinde iki önemli 
programa katıldım: TOKİ tarafından dü-
zenlenen 2011 Konut Kurultayı’nın açılı-
şını yaptık. Şu anda orada, Türkiye’den ve 
dünyadan çok değerli konuklar konut po-
litikalarını istişare ediyor, TOKİ modelini 
inceliyorlar. Ardından, Çağlayan’da yaptı-
ğımız Adalet Sarayının açılışını gerçekleş-
tirdik. 19 bloktan oluşan adalet sarayı, 328 
bin metrekare kapalı alana sahip. Bizim 
sadece Çağlayan ve Kartal Adalet saray-
larımızın toplam kapalı alanı, dikkatinizi 
çekiyorum, 2002’ye kadar Türkiye’de inşa 

edilmiş tüm adalet saraylarının kapalı ala-
nından fazla. İstanbul’a bu yakışır dedik 
ve Kartal’da, Çağlayan’da bu iki dev eseri 
İstanbul’un hizmetine sunduk. 

Yani sadece ulaşımla sınırlı kalmıyor, 
İstanbul’u bir bütün olarak ele alıyoruz. 
Turizmden kongrelere, uluslararası organi-
zasyonlardan eğitime, sağlığa, emniyet ve 
adalete kadar her alanda İstanbul’a büyük 
eserler kazandırıyoruz. Ulaşıma, konakla-
maya ve altyapıya ilişkin sorunların çözü-
müne paralel olarak İstanbul’u markalaştır-
ma projelerine daha fazla ağırlık veriyoruz. 

Biz, kamu olarak, 81 vilayette yoğun bir 
kalkınma programı uygularken, ham-
dolsun özel sektörümüz de bu yatırımla-
rın arkasından geliyor. Bitlis’te, Muş’ta, 
Bingöl’de ve bütün Türkiye’de duble 
yollarla, hastanelerle, okul ve üniversite-
lerle birlikte özel sektör yatırımlarının da 
canlandığını görüyoruz. Aynı oranda bü-
yükşehirlerimize de daha fazla özel sektör 
yatırımı yapılıyor. Türkiye artık 81 vilaye-
tiyle, kamu ve özel sektör yatırımlarıyla eş 
zamanlı ve dengeli şekilde büyüyor. Bu bü-
yümede emeği geçenlere ben bir kez daha 
teşekkür ediyorum.

Türkiye için taş üstüne taş koyanlara, ter 
dökenlere; aynı şekilde İstanbul’a hizmet 
edenlere, hizmet üretenlere şükranlarımı 
sunuyorum. Açılışını yaptığımız Safir Alış-
veriş Merkezi, rezidans ve seyir terasının 
İstanbul’a, İstanbullulara hayırlı olmasını 
diliyor, Kiler Grubuna bir kez daha teşek-
kür ediyor, hepinize şükranlarımı sunuyo-
rum.
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Çok değerli basın mensupları, bizleri 
televizyonları başında izleyen aziz vatan-
daşlarım, bugün bu heyecanımızı burada 
bizimle paylaşan değerli kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler... Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyorum...

Bir İstanbul aşığı olan, İstanbul’u hayal 
şehir olarak tanımlayan Yahya Kemal, 
deniz adlı şiirini şu muhteşem dizelerle 

bitiriyor: Çıktığın yolda bugün yelken açık, 
yapayalnız, Gözlerin arkaya çevrilmeyerek 
pervasız... Yürü! Hür maviliğin bittiği son 
hadde kadar! İnsan, âlemde hayal ettiği 
kadar yaşar... 

Evet değerli arkadaşlarım... İnsan, âlemde 
hayal ettiği kadar yaşar. Alparslan bir 
hayal kurmuş, Anadolu’nun kapılarını 
aydınlığa aralamıştır. Osman Gazi, bir 

KANALİSTANBUL Projesi  
Basın Toplantısı

İstanbul | 27 Nisan 2011
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düş görmüş, göğsünden çıkan filizlerin, 
Tuna’dan Dicle Fırat’a, Nil’den Drina’ya 
kadar uzanan bir çınara dönüştüğünü ha-
yal etmiş, bu hayalin peşinde cihan Devleti 
Osmanlı İmparatorluğu’nun tohumları-
nı atmıştır. Fatih sultan Mehmet hayal 
kurmuş, gemileri karadan yürütmüş, 
karanlık bir çağı kapatmış, aydınlık bir 
çağın kapılarını aralamıştır. Süleymaniye, 
Mimar Sinan’ın önce hayallerini süslemiş, 
ardından İstanbul’un incisi olmuştur. Çil 
çil kubbelerin, medreselerin, köprülerin, 
anıtların, kütüphanelerin, emsalsiz dizele-
rin ardında hep hayal vardır, hep engin bir 
muhayyile vardır. Çanakkale Zaferi, hayal 
kurabilen kumandanların, istiklal hayali 
kurabilen Mehmetçiklerin eseridir. Kurtu-
luş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti, hayal ku-
rabilen Anadolu’nun, Trakya’nın eseridir. 

Hayal, gerçeğe atılmış tohumdur... Bütün 
büyük adımlar bir hayalle başlamıştır. 
Bütün büyük hedefleri bir hayal ateşlemiş-
tir. Bütün büyük zaferlerin, bütün büyük 
medeniyetlerin temelinde önce hayal 
vardır. İşte biz de, ülkemiz için, milletimiz 
için hayaller kurduk. Her bireyin özgür-
ce yaşayabildiği, kendisini özgürce ifade 
edebildiği, inancını özgürce yaşayabildiği 
bir Türkiye’nin hayalini kurduk. Yoksullu-
ğun tükendiği, işsizliğin azaldığı; emeğe, 
ekmeğe musallat olan her ne varsa geri 
dönmemek üzere gittiği bir Türkiye hayali 
kurduk. Biz, kardeşliğin, dayanışmanın, 
paylaşmanın hayalini kurduk ve bu haya-
lin peşine düştük. 

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı-
mız, İstanbul’a duyduğumuz aşkın, sevda-

nın, tutkunun bir neticesi olduğu kadar, 
İstanbul için kurduğumuz güzel hayallerin 
neticesidir. Üstad Necip Fazıl ne güzel söy-
lemiş İstanbul için... 

Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar 
Onu, İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. 
İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda, iklim; 
O benim, zaman, mekân aşıp geçmiş sev-
gilim. 

Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur.  
Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. 
Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale  
Ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale.

Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar;  
Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. 

Gecesi sümbül kokan 
Türkçesi bülbül kokan, 
İstanbul... İstanbul...

İşte böyle bir İstanbul’un hayaliyle işbaşına 
geldik. Gecesi sümbül kokan bir İstanbul 
için kolları sıvadık. Türkçesi Bülbül kokan 
bir İstanbul için 4.5 sene gecemizi gündü-
zümüze kattık. İstanbullu çocukların hayali 
temiz su içmekti, parklarda, bahçelerde, 
yeşil alanlarda cıvıl cıvıl koşmaktı, temiz 
bir hava solumaktı... Biz bu hayali gerçeğe 
dönüştürdük. Çöp dağlarında hayallerin 
tükendiği bir İstanbul’u, çöpten, çöp dağla-
rından kurtararak hayalleriyle kucaklaştır-
dık. Suyun hayaliyle kavrulan İstanbul’u, 
suyla buluşturduk. Temiz bir Haliç, sağlıklı 
konutlar, modern ilçeler, şefkatle sahip çıkı-
lan yoksullar, hızla akan bir trafik hayalini 
İstanbul’da gerçeğe dönüştürdük. 
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İstanbul sevdamız, İstanbul tutkumuz, 
özgürlük mücadelemiz bizi mahpuslara 
sürükledi. Yılmadık, yüksünmedik, umu-
dumuzu kaybetmedik, hayallerimizi hiç 
yitirmedik. Pınarhisar’da, aylar boyunca, 
özgürlüğün hayalini kurduğumuz kadar, 
büyük Türkiye’nin, güçlü Türkiye’nin, 
itibarlı Türkiye’nin hayallerini kurduk.14 
Ağustos 2001’de bu sefer işte o hayallerin 
peşine düştük. Hem hayal kurduk, hem de 
bu aziz milletin geleceğine ilişkin hayaller 
kurabilmesini sağladık.

Biz, konuşan, düşüncelerini özgürce ifade 
edebilen, korkmayan, korkutulmayan, hiç 
bir ferdi dışlanmayan, ötelenmeyen bir 
Türkiye hayalini kurduk ve bunu başardık. 
30 kişilik sınıflarda, kucağında bilgisayar-
la dünyayı izleyen öğrenci hayali kurduk, 
bunu başardık. Kendi yaşadığı şehirdeki 
üniversiteye gidebilen öğrencilerin haya-
lini kurduk, 89 yeni üniversite açarak bu 
hayali gerçeğe dönüştürdük. Kışın dağ 
başlarında, kızakların üzerinde hastaneye 
yetişmeye çalışan bacılarımızın hayali 
bizim hayalimiz oldu, hastaneler kurduk, 
paletli ambulansları, hava ambulanslarını, 
en ücra köşeye ulaşan hekimleri hayal ol-
maktan çıkardık.

Köyünde çeşmeden su taşıyan teyzelerin 
hayalleri bizim hayallerimiz oldu, her 
köye, hemen her eve su getirdik. Kömür 
kovaları taşıyan annelerin hayali bizim 
hayalimiz oldu, 69 ilimize doğalgaz ulaş-
tırdık. 15 bin kilometre yolun hayalini kur-
duk, 8.5 senede 13 bin 600 kilometre yol 
inşa ederek bu hayali gerçeğe çok ama çok 
yaklaştırdık. Uçağa binmek hayaldi, hayali 

gerçekle tanıştırdık. Denizin altına tüp ge-
çit hayaldi, bir değil, iki tanesini Boğaz’ın 
altında inşa etmeye başladık.

Bolu Dağı Tüneli hayaldi, Karadeniz sahil 
yolu hayaldi, hızlı tren hayaldi... Bu mil-
letin hayallerini kendi hayallerimiz bilip 
hepsini ete kemiğe büründürdük. 500 bin 
konutun hayalini kurduk, 490 bin konut 
inşa ederek, 350 binini teslim ederek bu 
hayali gerçeğe dönüştürdük. Ay Yıldızlı 
bayrağımızın, bulunduğu her yerde, gu-
rurla, onurla, itibarla dalgalanmasının 
hayalini kurduk, işte bunu gerçekleştir-
dik. Bu ülkede hayal olan ne varsa, hayal 
olmaktan çıkarıp, hedefe, plana, projeye 
dönüştürdük, ardından tüm o hayallerle 
tek tek kucaklaşmaya başladık.

Bu millete hayal kurduranlar, millete hayal 
pazarlayanlar defalarca hayal kırıklığına 
sebep oldular. Biz hayalleri tüketmekten, 
umutları karartmaktan hassasiyetle sakın-
dık; milletimize hayal kırıklığı yaşatma-
dık. Şimdi daha büyük hayallerimiz var 
sevgili kardeşlerim... Artık muhayyilemizi 
zorluyoruz. Artık daha büyük hayaller ku-
ruyoruz. Hayallerimizi hedef yapıyor, o he-
deflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 
Hayallerimizi ulaşılamaz görmüyor, tarih 
belirliyor, artık Hedef 2023; Türkiye Hazır 
diyoruz...

Milli Gelirimiz 2023’te 2 trilyon dolar 
olacak... Bu artık bir hayal değil, bir hedef. 
Kişi Başına Milli Gelirimiz 25 bin dolar 
olacak... İhracatımız 500 milyar dolara 
yükselecek. Bir 500 bin konut daha inşa 
edeceğiz, 15 bin kilometre daha yol yapa-
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cağız, Türkiye’nin dört bir yanını, demir 
ağlarla değil, hızlı tren ağlarıyla öreceğiz. 
Artık asla ve asla hayal değil... Türkiye’yi 
Allah’ın izniyle 2023’te, dünyanın en bü-
yük 10 ülkesi arasına yükselteceğiz.

Sevgili kardeşlerim... Aziz milletim... İs-
tanbul Türkiye’nin özetidir. İstanbul, gü-
zelliğiyle, kültür mirasıyla, potansiyeliyle, 
sadece Türkiye’nin değil, dünyanın göz-
bebeğidir. İstanbul’a yapılan her hizmet, 
aynı zamanda Anadolu’ya, Trakya’ya, tüm 
Türkiye’ye yapılan hizmettir. Bir mede-
niyet şehri olan İstanbul’ yapılan hizmet, 
insanlığa yapılan hizmettir. İşte bugün, bu 
medeniyet şehrine, bu muhteşem şehre, 
74 milyonun gururu olan bu şehre yeni bir 
hizmeti, yeni bir eseri daha kazandırma-
nın milletçe heyecanını yaşıyoruz.

Şunu özellikle ifade etmek istiyorum... Bu-
gün açıklayacağım bu muhteşem proje, be-
nim olduğu kadar, arkadaşlarımın olduğu 
kadar, yüzlerce yıl öncesinde İstanbul’un 
sakinlerinin, İstanbul’un idarecilerinin de 
bir hayalidir. İstanbul’a Büyükşehir Bele-
diye Başkanı olmayı hedeflediğim andan 
itibaren, bu proje hayallerimi süslemiştir. 
On yıllar boyunca, benim zihnimde, arka-
daşlarımın zihninde şekillenen bu hayal, 
bugün artık ete kemiğe bürünmeye bir he-
def olarak görünmeye başlamıştır. Türkiye 
bunu başaracak güce ulaşmıştır. Türkiye 
bu büyük hayali, bu büyük projeyi ger-
çekleştirecek iradeye ulaşmıştır. Türkiye, 
2023’e, böyle büyük, çılgın ve muhteşem 
bir projeyle girmeyi fazlasıyla hak etmek-
tedir...

Değerli arkadaşlarım... 

Birazdan açıklayacağım bu proje, çok ama 
çok boyutlu bir projedir. Bu proje, bir 
enerji projesidir. Bu proje, bir ulaştırma 
projesidir. Bu proje, bir bayındırlık, tarım, 
eğitim, istihdam projesidir. Bu proje bir 
şehircilik projesi, onun kadar da bir aile 
projesi, konut projesi, bir kültür projesi, 
bir turizm projesidir. En önemlisi de bu 
proje, bir çevre projesidir, İstanbul’u ve 
İstanbul’un çevresini, tabiatı, denizi, su 
kaynaklarını, yeşili, hayvan ve bitki yaşa-
mını koruma projesidir.

Projeyi açıklamadan önce, özellikle iki 
hususun altını çiziyorum... Biz, çok uzun 
bir süredir bu projenin üzerinde büyük 
bir gizlilikle ve titizlikle çalışıyoruz. Her 
türlü olumsuzluğu, haksızlığı, adaletsizliği 
önlemek adına, projenin tam olarak yeri 
ve maliyeti konusunu gizli tutmaya devam 
edeceğiz. Projenin yeri ve maliyeti, üç 
aşağı beş yukarı belirlenmiş durumdadır. 
Ancak, sadece etüd çalışmaları tahminen 
iki yıl sürecek böyle devasa bir projenin, 
süreç içinde yer ve maliyet açısından bazı 
değişikliklere uğrayacak olması da son de-
rece tabiidir.

Değerli basın mensupları, sevgili kardeşle-
rim, aziz İstanbullular... 

Dünyada, içinden nehir geçen nice şehirler 
vardır... Ama içinden deniz geçen yegâne 
şehir İstanbul’dur... Şu andan itibaren baş-
lattığımız projemizle, İstanbul, artık için-
den iki deniz geçen bir şehre dönüşüyor. 
İstanbul’un Avrupa yakası, bir yarımada 
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olmaktan çıkıyor, artık bir adaya dönüşü-
yor. İstanbul’un Avrupa yakasında, şehrin 
batısında, Karadeniz ile Marmara deni-
zinin arasına, 45- 50 kilometre uzunlu-
ğunda bir kanal yapıyor, İstanbul’a, kanal 
İstanbul’u kazandırıyoruz.

P a n a m a  k a n a l ı y l a ,  S ü v e y ş ’ l e , 
Yunanistan’da Korint kanalıyla kıyas dahi 
kabul etmeyecek, yüzyılın en büyük proje-
lerinden biri için bugün kolları sıvıyoruz. 
Kanalın su derinliği 25 metre olacak. su 
yüzeyinde genişlik 145 metre, tabanda 
ise 120 metre olacak. Kanaldan, bugün 
dünyadaki en büyük gemiler olan, 300 bin 
tonluk gemiler dahi geçebilecek. Kanal 
üzerine inşa edeceğimiz köprülerle, kara 
ve demiryolu ulaşımı hiç bir kesintiye 
uğramayacak. Kanalın inşası sırasında 
640 milyon metreküp harfiyat çıkarılacak. 
Yani, 25 kilometreye 25 kilometre ve 25 
metre derinliğinde bir sahadaki kadar 
toprak kazılarak uygun yerlere taşınacak. 
Kazı malzemesi, büyük bir liman ve hava-
alanı yapımında, bunun yanında sönmüş 
maden ocaklarının kapatılmasında kulla-
nılacak.

Biraz önce de ifade ettim: Bu proje, 
İstanbul’u, Türkiye’yi, başta bölgemiz ol-
mak üzere dünyayı çok yakından ilgilendi-
ren bir proje... Projenin önemli gerekçele-
rinden bir tanesi, Boğaz trafiğini azaltmak 
ve Boğaz’daki tehlikeyi artık ortadan kal-
dırmak amacını taşıyor. Şu anda İstanbul 
Boğazı’ndan, yılda yaklaşık 358 milyon 
590 bin ton yük taşınıyor. Yılda yaklaşık 
4 milyon ton LPG, 3 milyon ton kimyasal 
madde ve 139 milyon ton petrol taşınıyor. 

147 milyon ton tehlikeli madde, her gün, 
her saat, İstanbul’umuzu, İstanbul’un 
güzelliğini, İstanbulluları ciddi manada 
tehdit ediyor. Bir medeniyet şehri olan 
İstanbul’da kültürel eserler, ata yadigârları 
ciddi tehdit altında. Boğaz ve çevresinde 
yaşayan, çalışan 2 milyona yakın nüfus 
aynı şekilde tehdit altında. Geçmişte bu 
noktada çok büyük tehlikeler atlattık. 
Zaman zaman meydana gelen kazalar, 
Boğaz’ı adeta bir cehenneme çevirdi, ya-
nan tankerler, suyu, havayı kirlettiği kadar, 
karada yaşamı olumsuz etkiledi.

Türkiye milli gelirinin yüzde 40’ını sağla-
yan İstanbul’u, böyle büyük bir tehditten 
kurtarıyor, İstanbul’un, İstanbulluların, 
Türkiye’nin can güvenliğini sağlamak, de-
nizlerimizi korumak, kültür varlıklarımızı 
muhafaza etmek adına bu büyük adımı 
atıyoruz. KANALİSTANBUL ile Boğaz yük 
trafiğini tamamen sona erdiriyor; böylece 
Boğaz’ı, İstanbul’a, Türkiye’ye yeniden 
kazandırıyoruz. Artık İstanbul Boğazı, 
tarihin ve geleceğin içi içe yaşayacağı, su 
sporlarının yapılacağı, kent içi ulaşımın 
kolaylaşacağı bir tabiat harikası olarak 
eski günlerine geri dönüyor. Marmara’da 
demirleyen gemilerin, Boğaz’ın hemen 
ağzında oluşturdukları kirliliğin önüne ge-
çiyor, biyo çeşitliliği de böylece muhafaza 
altına alıyoruz.

KANALİSTANBUL’dan günde 130 ila 160 
arasında geminin geçmesini hedefliyoruz. 
İstanbul Boğazı’ndan günde ortalama 
149 gemi geçtiği düşünülürse, kanal, 
gemi trafiğini yavaşlatmayacak, tam ter-
sine hızlandıracaktır. Boğaz’dan geçen 
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gemilerin bekleme maliyeti yıllık 1 milyar 
382 milyon dolara ulaşmaktadır. Kanalın 
tamamlanmasıyla, bekleme maliyetinde 
de önemli ölçüde azalma olacaktır. Kanal 
elbette sadece bir ulaşım projesi, enerji ve 
çevre projesi olarak görev yapmayacak. 
Kanal çevresinde, modern bir yaşam ala-
nını oluşturacağız. Kongre, festival, fuar 
merkezleriyle, otelleriyle, spor tesisleriyle, 
konutlarıyla, KANALİSTANBUL, yeni bir 
yaşam merkezinin de ortaya çıkmasını 
sağlayacak.

İstanbul’un kentsel dönüşümü, kanal çev-
resinde gerçekleştireceğimiz projelerle de-
vam edecek. Kanal ve çevresi Türkiye’den 
ve tüm dünyadan turistleri cezp eder-
ken, İstanbul Boğazı da eskisinden çok 
daha fazla bir çekim alanına dönüşecek. 
Kanaldaki akıntı nedeniyle, bir kirlilik 
oluşmayacak. Yani kanalın suyu durgun 
olmayacak. Kanal, İstanbul’un yeraltı ve 
yer üstü kaynaklarına zarar vermeyecek, 
İstanbul’da bir su sorununa asla sebep 
olmayacak. Kanal boyunca tabii yaşamın 
muhafazasına, tarım alanlarının korun-
masına dikkat edilecek. Hatta kanaldan 
çıkan toprağın bir kısmı, biraz önce de ifa-
de ettiğim gibi sönmüş maden ocaklarının 
örtülmesinde kullanılacak.

Değerli arkadaşlarım... 

Kanalın finansmanı noktasında hiç bir 
sıkıntı yaşanmayacak. Zira, gerek ulaşım 
boyutuyla, gerek çevresinde oluşacak 
yaşam alanları boyutuyla, kanal cazip 
bir yatırım alanı olma özelliğini taşıyor. 
Takdir edersiniz ki, böyle büyük bir proje, 

üzerinde her türlü ayrıntının hassasiyetle 
hesap edilmesini gerektiriyor. Yaklaşık iki 
yıl boyunca etüt çalışmaları yapılacak. Bu 
çalışmalarda, mimarından mühendisine, 
biyologundan sosyologuna, şehir planla-
macısından jeologuna kadar çok sayıda 
bilim adamı ve uzman çalışacak. Kanalın 
inşaatı da, binlerce vatandaşımıza ekmek 
kapısı olacak, iş imkânı sağlayacak. Etüt 
çalışmaları sırasında, her türlü yapıcı eleş-
tiri, öneri, katkı alınacak. Sivil toplum ör-
gütlerimizle, üniversitelerimizle, ilgili tüm 
kurumlarımızla koordinasyon halinde bu 
proje yürütülecek.

Tekrar ediyorum: Şu an itibariyle kanalla 
ilgili birçok ayrıntı ortaya çıkmış durum-
da, araştırmaların, etütlerin, zemin incele-
melerinin, maliyet hesaplarının bir kısmı 
yapılmış durumda. Ancak, spekülasyon-
lara meydan vermemek adına, bu ayrıntı-
ları şimdilik açıklamayacağız.12 Haziran 
seçimlerinin hemen ardından projenin 
etüt çalışmalarını başlatacak, belirlenen 
süre içinde de tamamlayıp İstanbul’un, 
Türkiye’nin, dünyanın hizmetine sunmuş 
olacağız. Ben, bu muhteşem projenin, bu 
çılgın projenin, ülkemize, milletimize, İs-
tanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu hayali gerçekleştirme yolunda beraber 
yürüyeceğimiz tüm arkadaşlarıma şimdi-
den başarılar diliyorum. Kanalın küçük 
bir simülasyonuyla sizleri baş başa bırakı-
yor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın...
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Sevgili İstanbullular, sevgili Esenlerli kar-
deşlerim, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor; bugün açılışını yaptığımız 
eser ve hizmetlerin, Esenler ilçemize, 
İstanbul’a, siz değerli kardeşlerime hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Bugün, İstanbul’da, sabah yaptığımız 
basın toplantısıyla, İstanbul için düşün-
düğümüz, planladığımız, detaylarını 
çalışmaya başladığımız çok büyük bir pro-
jeyi kamuoyuna açıkladık. Karadeniz’den 
Marmara’ya uzanan, Avrupa yakasında 

bir kanal açıyoruz. Boğaz trafiğini bu ka-
nala aktararak, hem İstanbul Boğazı’na 
yeniden hayat veriyor, hem de İstanbul’a 
ikinci bir boğaz kazandırıyoruz. Dünyanın 
en büyük projelerinden birini, dünyada 
eşi, örneği, emsali olmayan bir eseri böy-
lece İstanbul’a, Türkiye’ye kazandırıyoruz. 
Sadece projenin şekillenmesinde, etüt ça-
lışmalarında yüzlerce mühendis, mimar, 
jeolog, arkeolog, biyolog görev alacak. 
Şehir planlamacılar, hukukçular, dış poli-
tika uzmanları, sosyologlar iki yıl çalışarak 
bu büyük projenin tüm ayrıntılarını, tüm 

Toplu Açılış Töreni

İstanbul | 27 Nisan 2011



Yeni Türkiye Vizyonu | Canım İstanbul

359

boyutlarını belirleyecekler. İş merkezleri, 
kongre salonları, oteller, konutlarla dün-
yanın en modern, en güzel şehirlerinden, 
semtlerinden biri yine İstanbul’da olacak. 

Biz yaparız… Allah’ın izniyle yaparız. 
Azimle, gayretle çalışır, bu büyük projeyi, 
bu çılgın projeyi İstanbul’a kazandırırız. 
Evet… Bizim hayallerimiz var, bizim çok 
büyük hayallerimiz var. 8.5 yıldır bu hayal-
leri gerçeğe dönüştürmenin mücadelesini 
veriyoruz. Çok şükür nice hayali de gerçe-
ğe dönüştürdük, dönüştürüyoruz. Bugün 
de İstanbul için bir düş kuruyoruz, bir 
hayal kuruyoruz. Bu hayalin gerçekleşebi-
leceğine yürekten inanıyor, hayali hedefe, 
hedefi projeye, projeyi de plana çeviriyo-
ruz. Biz, millet olarak, ülke olarak tarihte 
çok büyük işler yaptık. Olmaz denilenleri 
başardık, yapılamaz denilenleri yaptık, 
ulaşılamaz denilenlere ulaştık, hayalleri, 
umutları gerçeğe dönüştürdük. Tarihte, 
nice milletler, bizim bittiğimize, tükendi-
ğimize, artık ayağa kalkamayacağımıza 
inandılar. Biz onların hepsini şaşırttık, 
hepsini hayal kırıklığına uğrattık, bitti 
denilen her noktada çok daha güçlü, çok 
daha gür bir şekilde doğrulduk ve ileri 
atıldık. İşte Çanakkale’de yazılan destan, 
bu milletin ruhunu yansıtır. Kurtuluş Sa-
vaşı zaferimiz, bu milletin azmini yansıtır. 
Türkiye Cumhuriyeti, bu milletin gayretini 
yansıtır.

Bize küçük düşünmek asla yakışmaz sev-
gili kardeşlerim. Biz büyük düşünüyoruz 
ve büyük düşünmeye devam edeceğiz. 8.5 
yıldır çok büyük hayaller kurduk ve hepsi-
ni gerçeğe dönüştürdük.15 bin kilometre 

duble yol yapacağız dediğimiz zaman bize, 
hayal kuruyorsunuz dediler… Evet… Hayal 
kuruyorduk ve işte bugün o hayali gerçeğe 
dönüştürdük, dönüştürüyoruz.79 yılda 6 
bin 100 kilometre bölünmüş yol, AK Parti 
iktidarı döneminde, 8.5 yılda 13 bin 600 
kilometre bölünmüş yol…500 bin konut 
yapacağız dediğimiz zaman, siz hayal 
görüyorsunuz dediler… Evet… Bir hayal 
kurduk ve o hayali bugün gerçeğe dönüş-
türdük. 490 bin konut inşa ettik, 350 bini-
ni hak sahiplerine teslim ettik. Enflasyonu 
düşüreceğiz dedik, hayal dediler… Yüzde 
30’dan devraldığımız enflasyon, şu anda 
3.99 düzeyine indi. Paradan sıfırları ataca-
ğız dedik, siz hayal kuruyorsunuz dediler. 
İşte paradan 6 sıfırı attık, onurlu, itibarlı 
bir para birimiyle yolumuza devam edi-
yoruz. Bütün hastaneleri birleştireceğiz, 
vatandaşımız istediği sağlık kurumundan 
hizmet alabilecek, ilacını istediği eczane-
den temin edebilecek dedik, hayal dedi-
ler… Bugün her vatandaşımız istediği sağ-
lık kurumundan hizmet alabiliyor, ilacını 
istediği yerden temin edebiliyor. 

Böyle nice hayalleri gerçekleştirdik. 
Türkiye’nin dört bir yanında, milletin kur-
duğu nice hayalleri somutlaştırdık. Bugün 
de aynı şekilde, İstanbul için, Türkiye için 
büyük hayaller kurduk, bunları da gerçeğe 
dönüştürmek için kolları sıvıyoruz. Daha 
önce yaptık, şu anda yapıyoruz, inşallah 
yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. İstan-
bul için bu çılgın projeyi, bu tarihi projeyi 
de inşallah gerçeğe dönüştüreceğiz. 2023’e 
giderken, bir yandan Türkiye’yi büyüte-
cek, ekonomiyi daha da güçlendirecek, 
huzuru, istikrarı daha da sağlamlaştıracak, 
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kardeşliğimizi perçinleyecek ve dünyanın 
en büyük 10 ülkesi arasındaki yerimizi ala-
cağız. Türkiye’yi büyütürken, tek tek şehir-
lerimizi de büyütecek, tek tek şehirlerimizi 
de marka haline getireceğiz.

Bakın sevgili kardeşlerim… Kendilerine 
ait hiç bir hayali olmayanlar, sizinkileri de 
göremezler… Ülke için, millet için hiçbir ha-
yali olmayanlar, hiçbir hedefi olmayanlar, 
bizim hayallerimizi, bizim hedeflerimizi 
de görmüyor, göremiyorlar. Muhalefetin şu 
anda neyle uğraştığını, neyle meşgul oldu-
ğunu görüyorsunuz değil mi? 8.5 yıldır kar-
şımıza tek bir hayal koyamadılar.8.5 yıldır 
karşımıza tek bir projeyle, planla, hedefle 
çıkamadılar. Ayakları yere basan bir tek 
öneri, milletin derdine derman olacak bir 
tek tavsiye, yol gösterici, yapıcı bir tek eleş-
tiriyi cümle haline getirip ülkenin hizmeti-
ne sunamadılar. Bugünlerde, en iyi yaptık-
ları şeyi, tek yapabildikleri şeyi yapıyorlar. 
Hakaret ediyorlar, küfrediyorlar, ağızlarını 
bozuyorlar, ağızlarından köpükler saçarak, 
ağızlarıyla birlikte milletin temiz Türkçe-
sini kirletiyorlar. CHP’nin, bir gazetenin 
edepsiz başyazarını neden transfer ettiği 
şimdi çok iyi anlaşılıyor. Meğer daha iyi 
küfretmek, daha iyi hakaret etmek, daha ga-
liz sözler kullanmak için transfer etmişler. 
Anlaşılıyor ki, o yazarların dizlerinin dibine 
oturmuş, güzelce derslerini ezberlemişler. 
Kol kola yürüdükleri, avukatlığını yaptık-
ları, kol kanat gerdikleri o çetelerin tarzını, 
dilini, jargonunu epeyce bir ezberlemişler. 
İşte siz busunuz… İşte siz, bu kadarsınız… 

Üslub-u beyan, ayniyle insan… Ağzınız-
dan çıkan ifadeler neyse, siz de osunuz. 

Meşhur sözümüzdür. Bir lafa bakarım, laf 
mı diye… Bir de söyleyene bakarım, adam 
mı diye… CHP genel başkanı’nın çok ama 
çok iyi bilmesi lazım. Eline, diline, beline 
hâkim olacaksın. Ellerine hâkim olamadı-
lar, her fırsatta yürüttüler. Bellerine hâkim 
olamadılar, kasetler ortada. Şimdi de dille-
rine hâkim olamıyor; konuşmuyor, adeta 
cüruf saçıyorlar. Diğer partilerin liderleri 
ve sözcüleri de CHP Genel Başkanının 
yolundan gidiyorlar. Bunlar millete bidon 
kafalı derler, göbeğini kaşıyan adam der-
ler, yüzde 60’ı aptal derler… Ama milletin 
o güzel Türkçesine, nezaketine, zarafetine, 
edebine, adabına, terbiyesine zerre kadar 
sahip değiller. Edep ya hu diyorum… Edep 
ya hu… Ben bu üslubu, bu dili, bu edep-
sizliği milletimin takdirine bırakıyorum. 
Bu çirkin sözleri, özellikle de CHP’li kar-
deşlerimin, MHP’li kardeşlerimin, BDP’li 
kardeşlerimin takdirine bırakıyorum. 

Sizlerden çok rica ediyorum: Lütfen, 
CHP’nin, MHP’nin, BDP’nin sözcüleri, 
genel başkanları ekrana çıktığında, ya tele-
vizyonlarınızı kapatın, ya da çocuklarınızı 
televizyonlardan uzak tutun. En azından 
çocuklar, bu siyasetçileri, bu üslubu gör-
mesinler, duymasınlar. Atalarımızın çok 
güzel bir nasihati var: 

Cahil ile dost olma; ilim bilmez, irfan bil-
mez, söz bilmez, üzülürsün…

Saygısızla dost olma; usul bilmez, adab bil-
mez, sınır bilmez, üzülürsün.

Aç gözlü ile dost olma; ikram bilmez, kural 
bilmez, doymak bilmez, üzülürsün.
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Görgüsüzle dost olma; yol bilmez, yordam 
bilmez, kural bilmez, üzülürsün.

Ukalayla dost olma; çok konuşur, boş ko-
nuşur, kem konuşur, üzülürsün. 

Namertle dost olma; mertlik bilmez, yürek 
bilmez, dost bilmez, üzülürsün…

İlim bil, irfan bil, ikram bil… Sen seni bil, 
bu sana yeter… 

Ben onları kendi haline bırakıyorum…

CHP’yi, MHP’yi, BDP’ yi, kendi hallerine 
bırakıyorum, kendi çöplüklerine bırakı-
yorum. CHP Genel Başkanını, kol kola 
girdiği, kol kanat gerdiği çete mensupla-
rıyla baş başa bırakıyorum. Taksim mey-
danında İşçi Partisi’yle, TKB’yle, BDP’yle 
gösteri yapma meraklısı MHP’yi, Taksim 
Meydanı’ndaki yoldaşlarıyla baş başa bı-
rakıyorum. Üç tane fazla oy alabilmek için 
gençlerin hayatını söndürecek, Kürt kar-
deşlerimin geleceğini karartacak, onları 
çözümsüzlüğe mahkûm edecek kadar gö-
zünü kan bürümüş, hırs bürümüş BDP’ yi, 
silah tüccarlarıyla baş başa bırakıyorum. 
Bugün bir kez daha görülmüştür ki; AK 
Parti bir yandadır, diğer tamamı başka bir 
yanda, kol kola hizaya girmiştir. Bir yanda 
milletin partisi AK Parti var, diğer yanda 
çeteler, mafya var, teröre, kargaşaya sırtını 
dayayanlar var, istismarcılar var. Bir yanda 
hizmet üreten, eser üreten, Türkiye’nin 
geleceği için hayal kuran AK Parti var; di-
ğer yanda tahrik üreten, hakaret üreten, 
şiddet üreten diğerleri var. 

Biz bu çirkin üslubu, bu çirkin yöntemleri 
asla kullanmayacağız. Biz, Yunus’un süt 
gibi berrak Türkçesiyle konuşmaya de-
vam edeceğiz. Biz, Mevlana’nın dünyayı 
kendine hayran bırakan derin kavrayışıyla 
konuşmaya devam edeceğiz. Biz, milletin 
diliyle, milletin üslubuyla, milletin nezake-
tiyle, zarafetiyle konuşmaya devam edece-
ğiz. Biz hayal kuracağız, hayalleri projelere 
dönüştürüp, milletimize hizmet üretece-
ğiz. Sizden, 12 Haziran’da, bu çirkin üslu-
bun, bu seviyesizliğin hesabını sormanızı 
istiyorum. Son sözü siz söyleyeceksiniz… 
12 Haziran’da, bunlara üslup öğretmenizi, 
edep - erkân göstermenizi sizlerden rica 
ediyorum. CHP’ye oy vermiş, MHP’ye oy 
vermiş, BDP’ye oy vermiş kardeşlerimin 
de, bu seviyesizliğe, bu üslupsuzluğa san-
dıkta en güzel cevabı vermelerini bekliyo-
rum. Siz ne yapacağınızı çok iyi bilirsiniz. 
Size inanıyor, size güveniyorum.

Sevgili kardeşlerim… Esenler’de gerçekten 
büyük projelere, büyük hizmetlere, büyük 
eserlere imzamızı attık. Esenler için, gerek 
merkezi Hükümet olarak, gerek Büyükşe-
hir, gerekse Esenler Belediyesi olarak gece 
gündüz hizmet ürettik. Bugün de Esenler-
de ve diğer ilçelerimizde, yaklaşık 2 milyar 
Lira tutarındaki devasa eserleri sizlerin 
hizmetine kazandırıyor, resmi açılışlarını 
yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, Bölge 
Parklarından ilkini Esenlerde tamamladı. 
3 milyon liraya mal olan bu parkta, 6 ço-
cuk oyun grubu, spor aletleri, spor sahala-
rı, havuz, koşu parkı ve piknik alanları bu-
lunuyor. Esenler halkı, güvenle, konforla, 
bu güzel parkımızdan istifade edecek, dile-
dikleri gibi eğlenecek, spor yapabilecekler. 
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Aynı şekilde bir parkı Pendik-Kaynarca’da, 
8 milyon liralık bir yatırım bedeliyle ta-
mamladık. Onu da bugün buradan resmi 
olarak hizmete alıyoruz. 

İ s t a n b u l  B üy ü k ş e h i r  B e l e d i ye m i z , 
İstanbul’un tüm sahillerini düzenleme 
çalışmalarına devam ediyor. Avcılar Sahil 
Düzenlemesini bitirdik. 5.5 milyon lira 
harcadık, Avcılar’a, İstanbul’a yakışan 
muhteşem bir sahil düzenlemesini vatan-
daşlarımızın hizmetine sunduk. Büyük-
şehir Belediyemize bağlı KİPTAŞ, son iki 
yılda 13 bin 859 konut üretti. Esenler de 
dahil olmak üzere, 14 yerde tamamladığı-
mız konutları da bugün burada sahipleri-
ne dağıtıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin 
Esenler’de yaptığı, Esenler Belediyemizin 
de tüm tefrişatını tamamladığı ilçe emni-
yet binasını da bugün bu törenle açıyoruz. 
Esenler Spor Salonu ve Yüzme Havuzu-
nu, Esenler Belediyesi Kültür Merkezi ve 
Sosyal Tesislerini, Türkiye’nin ilk dijital 
kütüphanesini, Gençlik Evlerini ve Aile 
Yaşam ve Danışma Merkezi’ni de bugün 
Esenler’e kazandırıyoruz. 

Bu eserlerin İstanbul’umuza, ilçelerimi-
ze, özellikle de Esenler ilçemize hayırlı 
olmasını diliyorum. İstanbul Büyükşe-
hir Belediyemize, ilçe belediyelerimize, 
emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum. Esenler’de bugüne kadar çok 
büyük yatırımları tamamladık. Hükümet 
Konağı, Hastane, Belediye Binası, Dörtyol 
Meydanı, Atış alanı düzenlemesini tamam-
ladık. Bütün elektrik hatlarını yeraltına 
aldık. Türkiye’deki ilk dijital kütüphaneyi 
Esenler’de açtık. Alt yapı projeleri, sosyal 

projeler, eğitim ve sağlık projeleriyle Esen-
ler hem İstanbul’un, hem Türkiye’nin ör-
nek bir ilçesi haline geldi. Aynı hızla, aynı 
aşkla, sevdayla hizmet üretmeye devam 
edeceğiz.

81 vilayetimizi, her bir ilçemizi, 2023 yı-
lına hazırlamak için emin adımlarla yolu-
muzda ilerliyoruz. Siz arkamızda olduğu-
nuz sürece, bize durmak yok, duraklamak 
yok, yılgınlık, bıkkınlık asla yok. İstikrar 
sürsün, Türkiye büyüsün…/ İstikrar sür-
sün, Esenler büyüsün diyoruz. Emanetiniz 
emin ellerde… O emanetin gereğini yerine 
getirmeye devam edeceğiz. Açılışını yaptı-
ğımız yatırımların hayırlı olmasını diliyo-
rum, emeği geçenlere bir kez daha teşek-
kür ediyorum.12 Haziran’da, Esenler’den 
yine rekorlar bekliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum…
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Sağlık Bakanlığımızın, Marmara Üniver-
sitesi’nin çok değerli yöneticileri, değerli 
sağlık çalışanları… Sevgili İstanbullular... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
açılışını yaptığımız Pendik Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nin, Pendik ilçemize, tüm 
İstanbul’a, tüm Pendikli ve İstanbullu kar-
deşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Sağlık Bakanlığımıza ve Marmara Üniver-
sitemize, ortak bir protokolle inşa ettik-

leri ve hizmete sundukları bu muhteşem 
eserden dolayı şükranlarımı sunuyorum. 
Biliyorsunuz, kısa süre önce Başbakanlık 
olarak bir genelge yayınladık ve Sağlık 
Bakanlığı ile Üniversitelerin, hastaneleri 
birlikte kullanım imkânını sağladık. Bu-
nun ilk örneklerini de Rize’de, Ordu’da, 
Sakarya’da uyguladık. Bugün de, İstanbul 
Pendik’te böyle bir işbirliğinin ürünü olan 
bu büyük hastanemizi resmi olarak işlet-
meye alıyor, sağlık noktasında İstanbul’u-

Pendik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Açılış Töreni

İstanbul | 29 Nisan 2011
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muza çok büyük bir tesisi kazandırıyoruz. 
İdari anlamda, organizasyon anlamında 
Sağlık Bakanlığımız, nitelikli personel 
noktasında da Marmara Üniversitemiz 
imkânlarını birleştirdiler ve böyle güzel 
bir hizmeti vatandaşlarımıza kazandırdı-
lar.126 bin 500 metre kare kapalı alanıyla, 
156 poliklinik odasıyla, 600 yatağıyla, 259 
uzman, 272 pratisyen hekimle, en modern 
imkânlarıyla bu hastanemiz bölgede çok 
büyük bir boşluğu dolduracak.

Değerli arkadaşlarım… 

Sağlık, eğitim, adalet ve emniyet Hükümet 
olarak bizim en önemli önceliklerimiz 
arasında yer aldı. Modern devlet, şefkatli 
devlet, sosyal devlet, vatandaşına bu hiz-
metleri en kaliteli, en yaygın şekilde suna-
bilen devlettir. Sağlık hizmeti almak eğer 
bir çileye dönüşmüşse, orada devlet millet 
kaynaşması olmaz. Hastaneye sağlıklı 
gelenin hasta döndüğü bir sistemde sos-
yal devlet kurulmaz. Kızakların üzerinde 
doğum için ilçe, il hastanesine ulaşmaya 
çalışan kadınların olduğu devlet, kuşatı-
cı, kucaklayıcı devlet olmaz. Hükümeti 
kurduğumuz andan itibaren, bu tabloyu 
köklü şekilde değiştirmenin gayreti içinde 
olduk. Sağlık bütçesini çok ciddi oranda 
artırdık. İnşa halindeki hastaneleri, sağlık 
ocaklarını bitirdik, yeni inşaatlara başla-
dık, tamamladık. Hastanelerimizi modern 
cihazlarla donattık, odaları modernize 
ettik, tıbbi cihazları çoğalttık. Paletli am-
bulans, helikopter ambulans, uçak ambu-
lansla şu anda Türkiye’nin büyük bölü-
müne hizmet ulaştırıyoruz. Hastaneleri 
birleştirerek, eczaneleri herkese açarak, 

aile hekimliğini başlatarak milletin çilesi-
ne son verdik.

Biz, sağlıkta bir dönüşümü gerçekleştiri-
yoruz. Hem de son derece köklü, tarihi, 
kapsamlı bir dönüşümü gerçekleştiriyo-
ruz. Bu dönüşüm sırasında, altını çizerek 
ifade ediyorum, sağlık personelinin mağ-
dur olmaması için de büyük bir hassa-
siyetle hareket ediyoruz. Doktorlarımız, 
ebe, hemşirelerimiz, teknik ve idari per-
sonelin bu dönüşümde mağdur olmaması 
için imkânlarımızı azami ölçüde seferber 
ediyoruz. Şunu biliyoruz: Sağlık hizmeti, 
sadece hastane yaparak, inşaat tamam-
layarak verilemez, cihaz çoğaltılarak ve-
rilmez. Sağlıkta kilit nokta, personeldir, 
doktorlardır, ebe ve hemşirelerdir.

Sağlık personelimizin ne kadar kutsal, ne 
kadar hassas bir iş yaptığını biliyor, ne 
kadar zor bir iş yaptığını biliyor ve bunun 
da gereğini yerine getiriyoruz. Şu ana ka-
dar, sağlıkta dönüşüm, vatandaşlarımızı 
gözettiği kadar, sağlık personelimizi de 
gözeten bir anlayışla devam etti ve bun-
dan sonra da aynı şekilde devam edecek. 
Hiçbir doktorumuzu, hiçbir ebe, hemşire-
mizi mağdur etmeden, onların moralini 
yükselterek, imkânlarını artırarak bu 
yolda devam edeceğiz. Ben, açılışını yap-
tığımız bu hastanenin bir kez daha hayırlı 
olmasını diliyorum. Sağlık Bakanlığımıza, 
Marmara Üniversitemize, emeği geçen 
herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Allah hepimize sağlık, afiyet versin diyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Kıymetli misafirler, değerli hemşehrilerim, 
hanımefendiler, beyefendiler… Hepinizi 
en kalbi duygularımla selamlıyor, açılışını 
yaptığımız İstanbul Akvaryumunun, İstan-
bul’umuza ve ülkemize hayırlı olmasını dili-
yorum. İstanbul’u dünya turizminde ilk 10’a, 
Avrupa’da da ilk 5’e ulaştırma hedefimiz 
doğrultusunda, bugün önemli bir adım daha 
atıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyemi-
zin, 168 milyon liralık yatırımla hayata ge-
çirdiği İstanbul Akvaryumunun, İstanbul’u 
marka şehir haline dönüştürme hedefimize 
ciddi katkı sağlayacak bir hizmet olduğuna 
inanıyorum. 

Açılışını yaptığımız eser, sıradan bir akvar-
yum değil. İçinde 15 bin adet deniz ve kara 
canlısı bulunan akvaryumumuz, elbette bu 
bakımdan da fevkalade nadide bir eser. Bu-
nun yanında, İstanbul Akvaryum, gerek tek-
nolojisi, gerekse de diğer özellikleriyle kendi 
alanında ilk olma özelliğine sahip. Dünyanın 
en büyük tematik akvaryumu olan bu tesis-
te, Karadeniz’den Pasifik’e kadar 16 bölgeyi 
temsil eden gezi alanları ve 1 yağmur ormanı 
bulunuyor. Karadeniz, İstanbul Boğazı, Mar-
mara, Çanakkale Boğazı, Akdeniz gibi bize 
ait bölgelerin yanı sıra, dünya deniz mirasını 
temsil eden alanlar da burada yer alıyor. 

İstanbul Akvaryum Açılışı

İstanbul | 25 Haziran 2011
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İstanbul Akvaryumunu yılda 2.5 milyon 
ziyaretçinin gezmesi hedefleniyor. Biliyor-
sunuz ben hep, bugün Türkiye’ye gelen 
toplam turist sayısının, sadece İstanbul’un 
ziyaretçisi olması gerektiğini söylüyorum. 
İstanbul’un turizm altyapısını bu hedef 
doğrultusunda süratle ikmal etmenin 
çabası içindeyiz. Bir yandan ulaşım ve ko-
naklama hizmetlerindeki eksikleri süratle 
giderirken, diğer yandan da turistlerin il-
gisini çekecek yeni eserler üretmek için ça-
lışıyoruz. İstanbul Akvaryumunu, işte bu 
amaca hizmet edecek, çok önemli ve yeni 
bir eser olarak görüyorum. Başta Büyük-
şehir Belediye Başkanımız olmak üzere, 
bu tesisin İstanbul’a kazandırılmasında, 
inşasında, düzenlemesinde emeği geçen 
herkesi kutluyorum. İstanbul Akvaryumu-
nu gezecek bütün misafirlerimize de, bu 
güzelliklerin tadını çıkarmalarını tavsiye 
ediyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Şairin dediği gibi, “İnsan, alemde hayal 
ettiği kadar yaşar”. Bizim Türkiye’yle ilgili, 
İstanbul’la ilgili çok büyük hayallerimiz 
var. Bizim kökü geçmişte olan, dalları da 
geleceğe uzanan, odağında insanın bu-
lunduğu bir medeniyet tasavvurumuz 
var. İstanbul da, bizim medeniyet tasav-
vurumuzun, en zengin, en ihtişamlı, en 
gurur verici unsuru. İstanbul’a 2 yeni şehir 
projemizi tanıtırken idrak, inşa ve ihya de-
miştik. Kadim medeniyetimizin idrakiyle, 
yeni bir inşa hareketini başlatıp, ülkemizi, 
şehirlerimizi, 74 milyonu ihya edecek yeni 
bir süreci başlattığımızı söylemiştik. Bu 
bizim, gençliğimizden beri hayalimizde, 

hedefimizdi. Bulunduğumuz her yerde, 
üstlendiğimiz her görevde bunu hayata 
geçirmenin mücadelesi içinde olduk. 

Esasen, siyaseti de bunun için yapıyoruz. 
İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkanı 
olduğumuzda, bu anlayışla şehri yaşadığı 
sıkıntılardan kurtaracak projeleri hayata 
geçirdik. Yine bu anlayışla, İstanbul’u, me-
deniyet tasavvurumuza uygun bir iklime 
kavuşturmanın mücadelesini verdik. Ar-
dından, milletimizin teveccühüyle ülkenin 
idaresinde sorumluluk aldık, Başbakan 
olarak, medeniyet tasavvurumuzu ete 
kemiğe büründürmek için gece-gündüz 
çalıştık. Milletimiz, mücadelemizin her 
aşamasında bize destek verdi, teşvik etti, 
yolumuzu açtı. 22 Temmuz 2007’den son-
ra, 12 Haziran seçimlerinde de, milletimiz 
bize olan desteğini artırarak, bu yolda, 
daha büyük bir vizyonla, çok daha süratli 
bir şekilde yolumuza devam etmemiz yö-
nünde iradesini ortaya koydu. 

“Millet” diyerek, “hizmet” diyerek çıktığı-
mız yolda, inşallah durmadan, duraksa-
madan devam edeceğiz. Türkiye’yi 2023 
yılında, söz verdiğimiz gibi, dünyanın en 
büyük ekonomisine sahip 10 ülkesinden 
biri haline getirmek için var gücümüzle 
çalışacağız. Ülkemizi ekonomik, sosyal, 
kültürel ve siyasi alanda hak ettiği yere 
ulaştırmak için bütün imkânları seferber 
edeceğiz. Aynı şekilde İstanbul’u, dünya-
nın marka şehirleri arasında ilk sıralara 
çıkarmak için, bakanlıklarıyla, mahalli 
idareleriyle, özel sektörüyle, sivil toplum 
kuruluşlarıyla var gücümüzle çalışacağız. 
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Seçimlerde demiştik ya, “hayaldi gerçek 
oldu” diye, işte bugün “hayal” olarak gö-
rülen hedeflerin hepsinin de yarın birer 
birer gerçeğe dönüştüğünü inşallah hep 
birlikte göreceğiz. En büyük gücümüz, bu 
ülkeye olan sevdamız, bu millete olan hiz-
met aşkımız, bu şehre olan gönül bağımız. 
Elde ettiğimiz başarıların gerisinde işte bu 
sevdayla, aşkla, inançla yola çıkmış olma-
mız bulunuyor. Ferhat’a dağları deldiren, 
Mecnun’a çölleri aştırtan aşk, Yunus’a o 
güzel şiirleri söyleten, Mevlana’ya o hik-
metleri ifade ettiren sevda, başkalarının 
olmaz dediklerini olur kıldırmıştı. Biz de, 
ülkemiz için, milletimiz için, İstanbul’u-
muz için belirlediğimiz hedeflere, yüre-
ğimizdeki ateşi hiçbir zaman sönmeyen 
hizmet aşkıyla, inşallah ulaşacağız. 

Biz samimiyetimizi, hasbiliğimizi korudu-
ğumuz, milletimizle olan gönül bağımızı, 
muhabbetimizi, münasebetimizi güçlen-
dirdiğimiz sürece, aşamayacağımız hiçbir 
engel yok. Bugüne kadar nice sıkıntıyı, 
nice sorunu, nice krizi geride bıraktığı-
mızı bir hatırlayalım lütfen. Bundan 10 
yıl önce, demokraside, ekonomide, ulus-
lararası ilişkilerde Türkiye’nin bugünkü 
durumuna geleceğini söylediğinizde kim 
inanırdı size? Ama bugün, bütün bunları 
geride bıraktık ve çok daha büyük hedefle-
re doğru yol almaya başladık. Dün gıptayla 
baktığımız ülkeler bugün krizlerin pençe-
sinde kıvranırken, biz hedeflerinde sürekli 
vites yükselten, proje üzerine proje gelişti-
rip hayata geçiren bir ülke durumundayız. 
Dün kendi içimizdeki sıkıntılardan dolayı 
kafamızı kaldırıp etrafımıza bakacak takat 
bulamazken, bugün bölgemizde ve dünya-

da söz sahibi bir ülke haline geldik. Esasen, 
bütün bunlar medeniyet tasavvurumuzun 
adım adım hayata geçtiğini gösteriyor. 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye’yi en iyi İstanbul’dan okuyabi-
liriz. İstanbul hareketliyse, çalışıyorsa, 
üretiyorsa, gelişiyorsa Türkiye’de de işler 
iyi gidiyor demektir. İstanbul sıkıntılıysa, 
İstanbul dertliyse, Türkiye’de de işler kötü 
demektir. Bugüne kadar yapılanları bir 
kenara bırakıyorum; sadece İstanbul için 
bundan sonra yapacaklarımızdan bir kaçı-
nı şöyle alt alta bir sıraladığımızda, durum 
kendiliğinden ortaya çıkıyor. İstanbul’u 
2023’e nasıl hazırladığımızı bir kez 
daha hatırlayalım isterseniz. Karadeniz’i 
Marmara’ya bağlayan bir kanal inşa ede-
ceğiz. Biri Avrupa yakasında, bu kanalın 
Karadeniz kıyısında, diğeri ise Anadolu 
yakasında olmak üzere, iki tane yeni şehir 
oluşturacağız. Bu şehirlerin oluşmasıyla 
birlikte, artık İstanbul’un kentsel dönü-
şüm sorunu tümüyle çözülmüş olacak. 
Depreme dayanıksız konutlar, geçmişteki 
kontrolsüz şehirleşmenin ürünü çirkin ya-
pılaşmalar, hepsi ortadan kalkacak. 

Yine biri Avrupa yakasında, diğer Anado-
lu yakasında olmak üzere, iki adet şehir 
hastanesi inşa edeceğiz. Taksim’i yeni 
baştan düzenliyoruz. Tarlabaşı ve Cumhu-
riyet Bulvarı’ndaki araç trafiğini yer altına 
alıyoruz. Atatürk Kültür Merkezi önü ve 
Taksim Anıtı çevresindeki araç yolları da 
yer altında olacak. Taksim Gezi Parkının 
bulunduğu yerdeki Topçu Kışlasını da as-
lına uygun şekilde yeniden inşa ediyoruz. 
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Taksim Meydanını, İstiklal Caddesiyle 
kesintisiz birleştirip, bu bölgeyi bütü-
nüyle yayalara tahsis ediyoruz. Böylece, 
İstanbul’u dünya çapında bir şehir haline 
getirecek, çok önemli bir merkez oluştur-
muş oluyoruz. Yaptığımız, yapmakta oldu-
ğumuz veya yapmayı tasarladığımız diğer 
bütün projeleri bir kenara bırakıyorum, 
sadece KANALİSTANBUL ve Taksim Pro-
jeleri dahi, İstanbul’u dünya şehirlerinin 
süper ligine çıkarmaya yeter. Açılışını yap-
tığımız İstanbul Akvaryumunu da işte bu 
çerçevede değerlendiriyorum. İstanbul’un 
cazibesini artıracak, İstanbul’a değer kata-
cak bu eserin bir kez daha hayırlı olmasını 
diliyor, sizleri sevgilerimle, saygılarımla 
selamlıyorum. 
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Sabancı Üniversitesi’nin çok değerli Mü-
tevelli Heyet Başkanı Sayın Güler Saban-
cı, Üniversite Rektörü Sayın Berker, çok 
değerli akademisyenler, değerli katılımcı-
lar; hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor; açılışını 
gerçekleştirdiğimiz Sabancı Üniversitesi 
Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nin, ülkemize, milletimize, bilim 

camiamıza hayırlar getirmesini diliyorum. 
Sayın Sabancı’ya, Sayın Rektör’e, Sabancı 
Üniversitesi’nin kıymetli mensuplarına; 
Merkez’in kuruluşunda emeği geçen tüm 
arkadaşlarımıza şahsım, ülkem ve mille-
tim adına şükranlarımı sunuyorum. Mer-
kezin kuruluşuna katkı veren Devlet Plan-
lama Teşkilatımıza ve diğer kuruluşlara da 
bu vesileyle teşekkür ediyorum.

Sabancı Üniversitesi 
Nanoteknoloji Araştırma ve 

Uygulama Merkezi Açılış Töreni

İstanbul | 09 Temmuz 2011
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50 milyon liralık bir yatırımla kurulan bu 
merkez, çevreye duyarlı ve estetik mimari-
siyle hem Türkiye, hem de dünya için ger-
çekten güzel bir örnek teşkil ediyor. Son 
derece modern araç ve gereçlerle donatıl-
mış bu merkez, inanıyorum ki, Türkiye’de 
ve içinde bulunduğumuz coğrafyada, Na-
noteknoloji noktasında bir lider, bir öncü 
konumunda olacaktır. Biraz önce de ifade 
edildi: Nanoteknoloji, 21’inci yüzyılın 
“sanayi devrimi” olarak tanımlanıyor ve 
bilime adeta farklı bir boyut kazandırı-
yor. Sağlık, güvenlik, refah konularında 
ülkemizin standartlarını yükseltmek ve 
dünyada rekabet gücümüzü artırmak için 
öncelikle bu alanlarda öne çıkmamız ge-
rektiğini hepimiz biliyoruz. 

Açıkçası, Türkiye’de kalkınmanın en 
önemli meselelerinden biri, bilim ile sana-
yi arasındaki kopukluk olmuştur. Hepimiz 
bunu yaşadık ve yaşıyoruz… Üniversite, 
içine kapanarak kampüs duvarlarının 
ardına sıkıştı. Dışarıdaki gelişmeler karşı-
sında tepkisiz kaldı. Yapılan araştırmalar, 
keşifler, icatlar ne yazık ki uygulama pla-
nına yeterince geçirilemedi. Öte yandan, 
üniversiteden umudunu kesmiş, ya da 
beklentisi olmayan sanayi, yeniliklere yö-
nelmek yerine, taklidi, bir yöntem olarak 
benimsedi. Hiç kuşkusuz böyle bir anlayış-
la dünya üzerinde rekabet edebilme gücü-
müz ve şansımız yok. Ar-Ge’ye, inovasyona 
yatırım yapmadan, özellikle de uluslarara-
sı ticarette kendimize bir yer bulma imka-
nımız yok. 

Biz şu anda Türkiye’nin önüne son derece 
iddialı, fakat ulaşılabilir bir hedef koyduk: 

2023 yılında, Milli Geliri 2 trilyon dolara, 
ihracatımızı da inşallah 500 milyar dolara 
yükseltmiş olacağız. Takdir edersiniz ki; 
bunlar sabit bir ivmeyle ulaşılabilecek 
hedefler değil. Yani mevcudu koruyarak, 
idare ederek, artış trendini kendi haline 
bırakarak bu büyük hedeflere ulaşamayız. 
Ben, bu hedeflerin yakalanmasında, Ar-
Ge’nin, inovasyonun, üniversite-sanayi 
işbirliğinin hayati role sahip olduğuna 
inanıyorum.

Sevgili dostlar…

Bakınız, Anadolu’da, Kayseri olsun, Konya 
olsun, Gaziantep, Denizli, Uşak olsun; or-
ganize sanayi bölgelerini gezdiğinizde, ger-
çekten çok şaşırtıcı, bir o kadar da gurur ve 
heyecan verici hadiselerle karşılaşıyorsu-
nuz. İlkokul mezunu bir ustanın, son dere-
ce kısıtlı imkânlarla, uluslararası ölçekte 
dikkat çeken buluşlar yaptığına şahit olu-
yorsunuz. Çarşamba günü bir toplantıda 
bakan arkadaşlarım aktardı: Anadolu’da 
bir sanayicimiz, benzinli motorlarda 4’te 
1 oranında tasarruf sağlayan; yakıtı nere-
deyse tamamen kullanarak çevre kirliliği-
ni sıfıra indiren bir teknoloji geliştirmiş 
durumda. Bunu, büyük laboratuvarlarda, 
Ar-Ge merkezlerinde değil, kendi işyerin-
de geliştiriyor ve uluslararası kuruluşlar-
dan da patent alıyor. Eğer imkân tanınırsa, 
alt yapı oluşturulursa, Türkiye’den buna 
benzer çok sayıda keşif ve icat çıkacağına 
ben yürekten inanıyorum. 

Bu bir vizyon meselesi, bir heyecan mese-
lesi… Bu, gençlere, istidadı olanlara ufuk 
gösterebilme meselesi. İlköğretim çağında-
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ki çocuklarımız, o tertemiz hayal güçlerini 
kullanarak, çok şaşırtıcı projeler ortaya 
koyabiliyor. Bu hayal gücünü muhafaza 
edebilirsek, onu köreltmeden geleceğe ta-
şıyabilirsek, inanın Türkiye’de bilim ve 
teknoloji adına çok farklı bir süreci de 
başlatırız. Bizim, Hükümet olarak eğitime 
yaptığımız yatırımların altında da esasen 
işte bu anlayış yatıyor. Biz, politik amaç-
larla, popülizm kaygısıyla, tercih edilmek 
gayesiyle değil; bu ülkenin geleceğine ya-
tırım yapmak, geleceğin donanımlı nesil-
lerini bugünden hazırlamak derdiyle eği-
time büyük kaynaklar aktarıyoruz. 9 yıllık 
iktidarlarımız döneminde, 163 bin yeni 
derslik açtık; 1 milyona yakın bilgisayarı 
okullarımıza gönderdik. Açtığımız Bilişim 
Sınıflarıyla, en ücra köşedeki okullarımızı 
bile bilgisayar sınıflarıyla tanıştırdık. Şim-
di FATİH Projesi’ni başlattık ve artık tüm 
okullarımızı akıllı tahtayla donatıyoruz. 
İlköğretimde tüm öğrencilerimize elekt-
ronik kitap dağıtarak, eğitimle teknolojiyi 
bir arada çocuklarımıza sunacağız. 

Mesleki eğitim noktasında önemli girişim-
lerimiz oldu. Bunu daha da ileriye taşıya-
cak, düz liseleri artık tamamen devre dışı 
bırakacağız. Sanayinin eleman ihtiyacını 
artık çok daha programlı şekilde yetiştir-
meyi hedefliyoruz. Yükseköğretimde aynı 
şekilde sessiz bir devrim gerçekleştirdik, 
bunu daha da ileriye taşıyacağız. 89 yeni 
üniversite kurduk; üniversitesi olmayan 
ilimiz kalmadı, bazı illerimizde ikinci, 
üçüncü üniversiteler açıldı. En önemlisi 
üniversite, toplumla, sanayiyle artık farklı 
bir iletişimi kurmaya başladı. Bu Hükümet 
döneminde, artık özel sektörün de üniver-

site kurmasının önünü açacağız. Böylece, 
hem bir rekabet ortamı oluşturacak, hem 
de özel sektör-üniversite işbirliğini daha 
ileri bir boyuta taşıyacağız. Tüm bunlar-
la birlikte, Ar-Ge konusunda da Türkiye 
önemli gelişme kaydetti. En son, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı kurarak, 
esasen Ar-Ge ve inovasyon alanında Türki-
ye genelinde bir eşgüdüm ve paylaşımı da 
güçlü şekilde desteklemeye başladık. 

Bu ivmeyi artırarak devam ettireceğiz. Hü-
kümet olarak biz üzerimize düşeni yapa-
cak, her alanda olduğu gibi, eğitim, bilim, 
teknoloji alanında da Türkiye’nin önünü 
olabildiğince açmaya devam edeceğiz. 
Hiçbir gelişmeden geri kalma lüksümüz 
yok. Bilgiye sahip olmayanın, bilgiyi kul-
lanmayanın hiçbir iddia taşıyamayacağı 
bir dünyada yaşıyoruz. Dünya artık nano 
boyutta yeni bir çağa adım atarken, biz, iz-
lemekle, uzaktan takip etmekle, tribünden 
seyretmekle kalmayacağız. Bugün açılışını 
yaptığımız kısa adıyla “sunum”, inanıyo-
rum ki üniversitelerimize, özel sektörü-
müze örnek teşkil edecek, bu alanda daha 
kapsamlı çalışmaların da önünü açacaktır. 

Tabii burada bazı kaygılarımı da sizlerle 
paylaşmak isterim. Biz, siyasette olsun, 
ekonomide olsun, dış politikada olsun, in-
sanı dışlayan, insanı merkeze almayan, ku-
ralsız, yıkıcı, tahrip edici bir ilerlemenin, 
kalkınmanın her zaman karşısında olduk. 
Bizim rekabetten anladığımız, kıyasıya bir 
rekabet, ezici bir rekabet değil, birbirini 
tamamlayan, adeta “hayırda yarış” dediği-
miz bir rekabet anlayışıdır. Bir başkasının 
üzerine basarak hiç kimse yükselemez, 
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hiç kimse ilerleyemez, kalkınamaz. Bugün 
küresel ölçekte yaşanan finans krizinin 
dünyaya verdiği en önemli mesaj da zaten 
budur. Sınırsız kazanma ve hırsla harcama 
tutkusu, yoksulları unutan, yoksulluğu 
çoğaltan bir kalkınma tutkusu, bugün ya-
şadığımız sonucu doğurmuştur. Biz, başta 
G-20 zirveleri olmak üzere her platformda 
bu düşüncelerimizi dile getirdik. Yoksul-
luğun çığ gibi büyüdüğü, yoksulla zengin 
arasındaki makasın gittikçe açıldığı bir 
sistemin sürdürülebilir olmadığını; bugün 
yaşanandan daha büyük felaketlere yol 
açacağını her fırsatta dile getirdik. 

Bilim ve teknoloji noktasında da dünyada 
benzer bir kaygının oluştuğunu eminim ki 
hepimiz biliyoruz. Bir dönem, bilim ve tek-
noloji, insanlığın değil, savaşın hizmetinde 
kullanıldı. Atom üzerine yapılan araştır-
maların, atom bombası ve yüz binlerce 
ölümle sonuçlanmış olması gerçekten 
acıdır. Bir yandan biyoyakıt gibi çevreye 
duyarlı, ucuz enerji kullanılırken, diğer 
yanda insanların, o yakıtın yapıldığı mısırı 
bulamadan açlık sınırında yaşamaları, çok 
büyük bir çelişkidir. Bu örnekleri çoğalt-
mak oldukça mümkün. Bilim, insanlığın, 
kalkınmanın, sağlık, güvenlik ve refahın 
hizmetinde olduğu kadar, yaşadığımız 
acı tecrübelerden de biliyoruz ki, savaşın, 
yıkmanın, yok etmenin, mutlak iktidarın 
da aracı olabiliyor. Bilim, art niyetli ve 
bencil ellerde, hayra değil, şerre de hizmet 
edebiliyor. İnsanlığı, geleceği, dünyayı, 
çevreyi tehdit eden; tabiatın dengelerini 
tahrip eden, gelecek nesillere aydınlık de-
ğil karanlık bırakacak bir değişim, gelişme 
olarak, ilerleme olarak adlandırılamaz. 

İnsani değerleri, toplumsal değerleri, 
paylaşmayı, dayanışmayı, uzlaşmayı yok 
ederek, imkânsız kılarak gelişme olmaz. 
İnsanın, özellikle de insanı insan yapan de-
ğerlerin olmadığı bir dünyada, takdir eder-
siniz ki atomlara hükmetmenin de hiçbir 
anlamı yoktur. Bunları özellikle şu neden-
le hatırlatma gereği duydum; Biz, Türkiye 
olarak, artık bölgemizde, küresel ölçekte 
söz sahibi, güç sahibi bir ülke konumuna 
yükseldik. Türkiye, her alanda kaydettiği 
ilerleme ile, bölgesindeki ülkelere, halkla-
ra ilham kaynağı oluyor; küresel kriz süre-
cindeki rekor düzeyde büyümesiyle Türki-
ye dünyada parmakla gösteriliyor. Böyle 
bir Türkiye’nin, bilimde, teknolojide iddia-
lı bir konuma yükselirken, insan odaklı bir 
gelişmeyi de daha yüksek sesle savunması 
gerekiyor. İşte bu Nanoteknoloji Üssü’nün, 
böyle bir anlayışla, insan odaklı bir yakla-
şımla tüm dünyaya Türkiye’nin farklılığını 
göstereceğine inanıyorum.

Bir kez daha, bu heyecan verici, gurur 
verici Merkez’i açtıkları için, Sabancı 
Grubu’na, Sabancı Üniversitesi’ne teşek-
kür ediyorum. Merkez’in tüm çalışanla-
rına, değerli hocalarımıza, uzmanlara ba-
şarılar diliyorum. Ülkemize, milletimize, 
bilim camiasına hayırlı olsun diyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili İstanbullular, çok değerli kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularla selamlıyor; 
açılışını yaptığımız 4’üncü Levent-Hacıos-
man Metro Hattının son bölümü olan Ha-
cıosman Metro İstasyonunun İstanbul’a, 
İstanbullu hemşerilerime hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Bugün burada son istasyonunun açılışını 
yaptığımız 4’üncü Levent-Hacıosman met-

ro hattı, Seyrantepe ile birlikte, 9 bin 792 
metre uzunluğa ulaştı. Bu metro hattını, 
peyderpey tamamlayarak hizmete açtık. 
İlk bölümü olan 4’üncü Levent-Maslak-
Atatürk Sanayi Sitesi arasını 30 Ocak 2009 
tarihinde açmıştık. Daha sonra Atatürk 
Sanayi Sitesi-Darüşşafaka arasını 2 Eylül 
2010’da; Sanayi-Seyrantepe arasını da 11 
Kasım 2010’da devreye alarak, İstanbul’u-
muzun hizmetine sunmuştuk. 

4. Levent-Hacıosman Metro 
Hattı Hacıosman İstasyonu 

Açılış Töreni

İstanbul | 09 Temmuz 2011
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Bugün açılışını yaptığımız son bölüm, 
sadece bir istasyon değil, aynı zamanda 
tam teşekküllü bir transfer merkezi. 90 
milyon lira maliyetle inşa edilen bu istas-
yonda 600 araç kapasiteli 4 katlı otopark 
ile 2 metro katı yer alıyor. Bu istasyon, 
otobüs ve minibüs peronları, taksi cepleri 
ile, Sarıyer istikametinden gelen toplu 
taşıma araçlarını, raylı sisteme entegre 
eden bir merkez. Bu metro hattını, yapımı 
devam eden Marmaray, Kadıköy-Kartal, 
Otogar-Bağcılar-İkitelli hatları ile entegre 
ettiğimizde, İstanbul’un ulaşımında uzak 
kavramı ortadan kalkacak. Buradan, bu 
istasyondan metroya binen bir vatan-
daşımız; 4’üncü Levent’e 12 dakikada, 
Taksim’e 24 dakikada, Yenikapı’ya 32 da-
kikada, Otogara 50 dakikada, Havaalanına 
63 dakikada ulaşacak. Aynı şekilde, Mar-
maray tamamlandığında, Üsküdar’a 43 da-
kikada, Kadıköy’e 49 dakikada, Kartal’a 79 
dakikada ulaşmak mümkün hale gelecek. 
Ben, 4’üncü Levent Hacıosman Hattı, Ha-
cıosman Metro istasyonunun tüm İstan-
bullu kardeşlerimize bir kez daha hayırlı 
olmasını diliyorum. Başta Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığımız olmak üzere, emeği 
geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. 

İstanbul’a, aşkla, sevdayla ürettiğimiz 
hizmetler inşallah bu yeni süreçte, ustalık 
dönemimizde artarak devam edecek. Çok 
daha büyük uluslararası ölçekte projelerle 
İstanbul’un çehresini hızlı biçimde de-
ğiştireceğiz. Bakınız; dün, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde, 61’inci Hükümet Prog-
ramını okuduk. Hükümet Programımız, 
afaki vaatlerden, gerçekleşmeyecek he-
deflerden, olmayacak plan ve projelerden 

değil; her biri yere sağlam basan, gerçek-
leşmesi, ulaşılması mümkün hedef, plan 
ve projelerden oluşuyor. Önceki iktidar dö-
nemlerimizde nasıl Hükümet Programı’na 
sadık kaldıysak, bu üçüncü dönemde de 
programa harfiyen sadık kalacak, 2015’e 
kadar inşallah tüm hedeflerimizi gerçek-
leştirmiş olacağız. Bu Hükümet Programı-
mızla, Türkiye’yi 2023 hedeflerine daha da 
yakınlaştıracağız. 

Burada özellikle şu hususa dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum. Biliyorsunuz, 12 Ha-
ziran seçimleri öncesinde, siyasi partiler 
meydanlarda çok büyük vaatlerde bulun-
dular. İktidara gelemeyecek olmanın ver-
diği rahatlıkla, olmayacak, gerçekleşmeye-
cek, hayata geçmeyecek sözler verdiler. Biz 
ise çok farklı bir kampanya yürüttük. Her 
hedefi ince ince hesap ederek, her projeyi 
detaylı şekilde müzakere ederek, istişare 
ederek; tüm etki analizlerini yaparak pro-
jelerimizi ortaya koyduk. Projelerimizi, ge-
niş katılımlı basın toplantılarıyla açıkladık 
ve kamuoyuyla paylaştık. Biz, sandıklar 
kapanınca vaatlerini unutanlardan da asla 
olmadık. Ne yaptık biliyor musunuz? Se-
çim meydanlarında, seçim kampanyasın-
da verdiğimiz sözleri, vaatlerimizi, proje-
lerimizi, Hükümet Programına da alarak, 
bunları resmi bir hüviyete kavuşturduk. 
İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır için 
açıkladığımız projeler, şu anda artık Hü-
kümet projeleri haline geldi. Gerek bu 4 
büyükşehrimiz için, gerek diğer Büyükşe-
hir ve vilayetlerimiz için, ne söz verdiysek 
yerine getirecek, kademe kademe, belli bir 
takvim içinde projelerimizi tek tek gerçeğe 
dönüştüreceğiz. 
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Sevgili İstanbullular, sevgili kardeşlerim…

12 Haziran akşamı, tüm Türkiye’ye yaptı-
ğım açıklamaları, burada, İstanbul’da siz-
lere bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 
Şunu bilmenizi isterim ki, 12 Haziran’da, 
sizlerin teveccühüyle elde ettiğimiz tarihi 
başarı, bizim sorumluluğumuzu kat be kat 
artırmıştır. Milletin takdiri, milletin tevec-
cühü, bizleri asla ve asla gevşetmeyecek, 
kibire, gurura, şımarmaya sevk etmeyecek, 
tam tersine bizi daha dikkatli, daha hassas 
olmaya yöneltecektir. Rehavet, yorgunluk, 
yılgınlık bizim lügatimizde bugüne kadar 
kendisine yer bulamadı, bundan sonra da 
emin olun bulamayacak. İlk günkü heye-
canla, ilk günkü coşkuyla, aynı aşk ve sev-
dayla hizmet üretmeye devam edeceğiz. 
Omuzlarımızdaki ağır sorumluluğun idra-
kiyle, yaptıklarımızdan çok daha fazlasını 
yapacak, ülkemize, milletimize çok daha 
fazlasını kazandıracağız. 

Bu bizim üçüncü dönemimiz diyerek 
yan gelip yatmak yok. Bu bizim üçüncü 
dönemimiz diye, rehavete prim vermek 
asla ve asla yok. Yüzde 50’nin oyunu aldık 
diyerek, şımarmak, kibirlenmek, tepeden 
bakmak yok. Herkesi kucaklayarak, herke-
se eşit mesafede durarak, 74 milyonu bir 
ve bütün olarak görerek biz yolumuza de-
vam edeceğiz. Her saniyemizi, her anımızı 
millete hizmet için seferber edecek, bize 
yüklediğiniz emanetin hakkını inşallah en 
iyi şekilde vereceğiz. Biz, nasıl bir emanet, 
nasıl bir sorumluluk yüklendiğimizi çok 
iyi biliyoruz. Bizim, milli iradeyi, milletin 
bize yüklediği emaneti boykot etmek gibi 
bir lüksümüz de yok ve olamaz. Sizler 

bizi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yasa 
yapmak için, sizlere hizmet üretmek için 
gönderdiniz. Sizler, bize, Türkiye’nin so-
runlarına çözüm üretmek, Türkiye’nin 
ekonomisini, itibarını büyütmek için yetki 
verdiniz. Biz de bu şuurla hareket ediyor, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni hiçbir 
aksamaya mahal vermeden çalıştırıyoruz. 
Yemin etmeyerek, Meclis’i boykot ederek, 
güya bir protesto içinde olduklarını zan-
nedenler, aslında milli iradeden, milletin 
kendilerine yüklediği emanetten başka 
hiçbir şeyi protesto etmiyorlar. Yemin 
etmeyerek Meclis çalışmalarından uzak 
duranlar, aslında milli iradeye sırtları-
nı dönüyor, çözümden kaçıyorlar. Her 
meselenin çözüm yeri Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’dir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne gelmeyenler, gelip de yemin et-
meyenler, ne sorundan şikayet edebilir, ne 
de çözümden bahsedebilirler. 

Bu konuda son derece iyi niyet içindeyiz. 
Meclis’i bu şekilde çalıştırmak da müm-
kün, biz zaten bunu yapıyoruz. Ama, 
muhalefetin olmadığı bir meclisi, böyle 
bir demokrasiyi sağlıksız buluyoruz ve 
iyi niyetle muhalefeti sorumluluk almaya 
davet ediyoruz. Yaptıkları tüm tahrik edici 
açıklamalara, üslupsuz beyanlara rağmen, 
nezaketsiz tutumlara rağmen, biz, yapıcı 
olmaya, nezaketten yana tavır takınma-
ya devam ediyoruz. Ben umuyorum ki, 
başta Anamuhalefet Partisi olmak üzere, 
Meclis’i boykot edenler, yemin etmeyerek 
Meclis çalışmalarından uzak duranlar, bir 
an önce bu hatalarından vazgeçip, yemin 
ederek Meclis çalışmalarına katılacak-
lardır. İnanıyorum ki, bu partiler, kendi 
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kazdıkları ve kendi kendilerini ittikleri bu 
çukurdan bir an önce çıkacak, sorunun 
değil, çözümün bir parçası haline gelecek-
lerdir.

Sevgili İstanbullular, değerli kardeşle-
rim…

Türkiye bizden hizmet bekliyor, İstanbul 
bizden hizmet bekliyor. 2023 hedefleri-
mize ulaşmak için katetmemiz gereken 
uzun bir yol, yapmamız gereken yoğun 
bir iş yükü var. Engellere takılmadan, 
engellemek isteyenlere aldanmadan, bizi 
yavaşlatmak için gayret sarf edenlere kan-
madan biz yolumuzda yürümeye devam 
edeceğiz. 2010 yılında Türkiye’yi yüzde 
8.9 oranında büyüttük. 2011 yılının ilk 
çeyreğinde Türkiye’yi yüzde 11 gibi rekor 
bir seviyede büyüttük. Büyümede, 2010 
yılında OECD ülkeleri ve Avrupa’da birin-
ci olduk. 2011 yılının ilk çeyreğinde dün-
yada, Çin ve Arjantin’in de önüne geçerek 
en hızlı büyüyen ülke olduk. Küresel kriz 
içinde kıvranan, if lasın eşiğine gelen 
ülkelerin tersine, biz krizi aştık ve artık 
geleceğe odaklandık. 

Bu güzel haberlere, bu güzel gelişmelere 
inşallah yenilerini ekleyecek, Türkiye’yi 
en kısa zamanda hak ettiği konuma 
yükseltmiş olacağız. Ben, bir kez daha 
Hacıosman Metro İstasyonumuzun ve 
4’üncü Levent-Hacıosman Metro Hattı-
mızın İstanbul’umuza hayırlı olmasını 
diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanımızı, tüm çalışma arkadaşlarını, 
meclis üyelerini, bu muhteşem eserlerde 
emeği geçen, mimarından mühendisine, 

idarecisinden işçisine kadar herkesi teb-
rik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum. 
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Sevgili hemşerilerim, değerli misafirler, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyor, İstanbul-Şile Bö-
lünmüş Yolu’nun, Şile’ye, İstanbul’umuza 
ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu mübarek günde, Ramazan ayının bu 
kutlu gününde böylesine anlamlı bir hiz-
meti daha ülkemize kazandırmanın heye-
canını ve bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bugün 
İstanbul’a yaptığımız bu hayırlı hizmetin 
mübarek Kadir gecesine denk gelmiş ol-
masından da ayrıca mutluluk duyuyor, bu 

vesileyle bütün milletimizin kadir gecesini 
tebrik ediyorum. Şile cazibesi her geçen 
gün artan güzide, şirin bir ilçemiz. Şimdi 
bu yolla birlikte Şile için çok daha farklı, 
çok daha parlak bir ufkun da yolunu açmış 
oluyoruz. Şile’nin sporda, sanatta, sinema-
sıyla turizmde sahip olduğu potansiyeli 
hayata geçirmek için yeni dönemle birlikte 
yeni bir heyecana daha yol alıyoruz. 

Şile bu muhteşem doğasıyla neden dünya-
nın en önemli turizm merkezlerinden biri 
olmasın? Fiziki koşulları bu kadar müsait-

İstanbul-Şile Bölünmüş Yolu 
Açılış Töreni

İstanbul | 26 Ağustos 2011
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ken Şile neden bir sanat merkezi olmasın? 
Neden buraya Avrupa’nın en modern spor 
tesislerini, en modern golf sahasını kazan-
dırmayalım? Biz işte Şile için kendimize 
bu soruları soruyor, Şile’nin bu vizyonla 
hareket etmesi gerektiğine inanıyor ve 
Hükümet olarak inşallah bu dönemde Şile 
için büyük projelerin peşinden koşuyo-
ruz. Bir kez daha hayırlı olsun, mübarek 
olsun…

Sevgili kardeşlerim…

Bugün bir başka gururu daha sizlerle pay-
laşmanın heyecanı içerisindeyiz. 9 yıl önce 
bu hizmet yolculuğuna çıkarken, önümüze 
Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesi-
nin üzerine çıkarma hedefini koymuştuk. 
Türkiye kaynaklarıyla, imkanlarıyla, ener-
jisiyle, yetişmiş insan gücüyle çok daha 
ileri bir demokrasiyi, çok daha gelişmiş 
bir ekonomiyi hak ediyor demiştik. Dün-
yanın gelişmiş ülkelerindeki insanların 
hayat standartlarıyla kendi milletimizin 
hayat standartlarını sürekli karşılaştırıp 
duruyorduk. Göreve geldiğimiz günden 
itibaren artık bazı ülkelerden “gelişmiş 
olarak” söz etmekten ve onlarla sürekli 
kendi aramızdaki mesafeyi kıyaslamaktan 
vazgeçelim dedik. Ve vazgeçtik. 

Bu anlayışla önemli hedef lerimizden 
biri 15 bin kilometre bölünmüş yol inşa 
etmekti. Bu hedefimizi ilan ettiğimizde 
muhaliflerimiz bunun bir hayal olduğu-
nu, gerçekleşmesinin imkansız olduğunu 
söylediler. İşte hayallerimiz bir bir gerçek 
oldu. 15 bin kilometre duble yol hedefimiz 
de gerçek oldu. Hatta bu yolun açılışıyla 

bu hedefimizi geride bıraktık. İki gün ev-
vel Konya Ankara Hızlı Trenini hizmete 
sunduk bugün de 45 kilometre duble yolu 
hayata geçiriyoruz. 

Hamdolsun, bugün bu idealimizi, bu bü-
yük projemizi gerçekleştirmenin mutlulu-
ğunu, bunun onurunu İstanbul’da, Şile’de 
milletimizle paylaşmanın heyecanı içeri-
sindeyiz. 9 vilayetimizde doğalgaz varken 
bu sayıyı 67 vilayete çıkardığımız gibi. 89 
yeni üniversite açarak üniversitesiz vilayet 
bırakmadığımız gibi… 81 vilayette 800 il-
çede 500 binin üzerinde Toplu konut inşa 
ettiğimiz gibi… Evet… Bugün Türkiye’nin 
medeniyet yolculuğunda bir eşiği daha aş-
tık. Bir rüyayı daha gerçekleştirdik. Men-
zilimiz ile aramızdaki mesafeyi daha çok 
kısalttık. Hayırlı olsun. Uğurlu olsun. 

Ülkemiz için, insanımızın mutluluğu için 
milletimizle birlikte yola çıkarken biz Fer-
hat gibi sabırla dağları delme sözü vermiş-
tik. Ve demiştik ki Âşık Veysel gibi “uzun, 
ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece, 
gideceğiz gündüz gece…” İşte şimdi o uzun 
ince yolu daha da kısaltmış bulunuyoruz. 
Dile kolay Cumhuriyet tarihi boyunca 
2002 yılına kadar toplam 6 bin 100 kilo-
metre bölünmüş yol yapılmış… Sonra AK 
Parti diye millet sevdalısı bir iktidar görevi 
devralmış ve 79 yılda yapılanın iki buçuk 
katı kadar bölünmüş yolu 9 yılda inşa 
etmiş. Müjdeler olsun. 15 bin yeni duble 
yol hedefimizi bugün geride bırakmışız. 
Nereden nereye… 

Yol medeniyettir değerli kardeşlerim… 
Türkiye’de inşa ettiğimiz bu duble yollar 
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üzerinde 9 yıl boyunca muhteşem bir 
kalkınma vizyonu yakalamış, milletimiz 
bu yollar üzerinde seyahat etmenin mut-
luluğunu ve konforunu yakalamıştır. 
Artık bu memleketin hiçbir köşesinde se-
yahat bir çile değildir. Artık başka ülkeler 
kalkınmış,gelişmiş ülkeler, bizim ülkemiz 
de geri kalmış, gelişmemiş bir ülke değil-
dir. Artık bu ülkenin çocukları başka ülke-
lerle kendi ülkelerini kıyaslamayacaklar. 
Allah aşkına bundan 9 yıl önce deselerdi 
ki Türkiye 15 bin kilometre bölünmüş yol 
inşa edecek, buna kim inanırdı? Türkiye 
dağları delecek tüneller açıp hasretleri 
sona erdirecek, Bolu Dağı Tüneli, Karade-
niz Sahil Yolu Projesi başarıyla tamamla-
nacak buna kim inanırdı? Denizin içine 
tünel açarak ecdadımızın hayalleri ger-
çekleştirilecek, İstanbul’daki Marmaray 
Projesi ile Asya ile Avrupa denizaltından 
birbirine bağlanacak denseydi, buna kim 
inanırdı? Moğolistan’da, Afganistan’da, 
Somali’de dünyanın dört bir yanında ec-
dadımızın mirasına sahip çıkacak, oralara 
modern yollar inşa edecek dense buna 
kimse inanır mıydı? 

Allah’ın izniyle “olmaz”, “imkansız”, “ya-
pamazlar” denilenler oldu, mümkün oldu 
ve yaptık. Bize bu imkanı, bu fırsatı veren 
Allah’a hamd olsun. Bu mübarek günler-
de milletimizin karşısına yeni eserlerle, 
büyük müjdelerle çıkıyoruz. Vatandaşı-
mız o güvenli yollardan geçerken gelişen, 
kalkınan bir ülkede yaşadığını hissediyor 
ve bundan onur duyuyor. Bu eserlerle 
devlet ile vatandaş arasındaki mesafe ka-
panıyor. 

Bakınız daha iki gün evvel Ankara ile 
Konya’yı Yüksek Hızlı Trenle birbirine 
bağladık. Hacı Bayram Veli’nin şehri 
Ankara ile Hazreti Mevlana’nın şehri 
Konya’yı buluşturduk. Bizden önce sa-
dece zenginler uçağa binebilirdi. Değil 
mi? Biz ne yaptık? Havayollarını halkın 
yolu haline getirdik. Bütün bu hizmetle-
ri gerçekleştirirken, ikide bir kesintiye 
uğrayan, ikide bir dayak yiyen, ceza kesi-
len demokrasimizi de otobana çıkardık. 
Bütün bunları eş zamanlı yaptık. Şimdi 
güvenlik zamanı, şimdi Ankara’ya kapan-
ma zamanı, şimdi uluslararası sorunlarla 
boğuşma zamanı demedik. Devletin bü-
tün birimleri millete aittir dedik. Devlet 
milletindir dedik. Devlet hukuka tabidir 
dedik ve her alanda koşmaya devam et-
tik. Tıkanan adalet ve hukuk yollarını da 
açtık. Tıkanan hizmet kanallarına nefes 
aldırdık. Büyüdük, kalkındık. Öyle ki, in-
sanımızın merhamet elinin Pakistan’dan 
Somali’ye, Filistin’den Libya’ya kadar 
uzanmasını sağladık. 

Emin olunuz, Allah’ın izniyle, milletimi-
zin desteğiyle daha çok yol açacağız, daha 
çok hizmet edeceğiz. Kimse bu eserleri 
küçümsemesin. Kimse görmezden gelme-
sin. Biz seçim kampanyalarında halkın 
karşısına ucuz sloganlarla çıkan bir siya-
set yapmıyoruz. Daha dün seçim oldu, ba-
kınız, bugün ülkemize dev eserler kazan-
dırıyoruz. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 
100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş 
yol ağımızla sadece 6 ilimiz birbirine bağ-
lıyken, bugün itibarıyla inşa ettiğimiz 15 
bin 21 kilometre bölünmüş yol ağı ile 74 
ilimizin birbiri ile bağlantısını sağladık. 
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Bölünmüş yolların hizmete alınması ve 
trafik güvenliği kapsamında yaptığımız 
çalışmalar sonucunda, yaralanmalı, ölüm-
lü ve maddi hasarlı kaza sayısında önemli 
ölçüde azalma oldu. 2007-2009 verilerine 
göre kazalarda yüzde 31.7, ölü sayılarında 
yüzde 83.3, yaralı sayılarında yüzde 47.5 ve 
maddi hasarlı araç sayılarında yüzde 41.5 
oranında azalma sağlandı. Kaza istatis-
tiklerini AB ülkeleri ile kıyasladığımızda, 
100 milyon taşıt için kilometreye düşen 
ölü sayısı AB ülkelerinde 3 civarında. Bu 
rakam ülkemizde 2002 yılında 5.72 iken, 
2009 yılında 4.41 ve 2010 yılında da 3.79 
seviyelerine indi. 

Bölünmüş yollar  yapıldıktan sonra 
Türkiye’de trafikte iki kat artış oldu. Araç 
sayısı, 7 milyondan 15.5 milyona çıktı. 
Eğer, bu yollar olmasaydı arabalar adeta 
tespih tanesi gibi arka arkaya dizilecekti. 
Bolu Dağı Geçişinin hizmete açılmasıyla 
mesafe 35 kilometreden 26 kilometreye, 
seyahat süresi de 30 dakikadan 10 dakika-
ya indi. Ankara-İstanbul arası ise 3.5 saate 
düştü. 134 kilometre uzunluğundaki Ada-
pazarı-Mekece-Bozüyük yolunun tamam-
lanarak hizmete açılması ile 3-4 saatlik se-
yahat süresi 1.5 saat kısalarak ekonomiye 
yılda toplam 113 milyon lira katkı sağlan-
dı. Toplam 569 kilometre uzunluğundaki 
Ankara-İzmir Bölünmüş Yolunun hizmete 
girmesiyle, güvenli ve konforlu bir seyahat 
sağlandı, seyahat süresi yaklaşık 5 saat 
azaldı, ekonomiye yılda 464 milyon lira 
katkı sağlandı. 

Yine 542 kilometre uzunluğundaki Ka-
radeniz Sahil Yolunun trafiğe açılmasıyla 

yolun uzunluğu 559 kilometreden 542 
kilometreye düştü, ekonomiye yılda 519 
milyon lira katkı sağlandı. Bu bölünmüş 
yollar ile vatandaşlarımızın yıllık 170 
milyon saat zaman ile yaklaşık 1 milyar 30 
milyon litre akaryakıt tasarrufu oldu. Se-
yahat süresindeki kısalmalardan yaklaşık 
5 milyar 628 milyon lira, akaryakıt tasar-
rufundan ise yaklaşık 3 milyar 644 milyon 
lira olmak üzere toplam yıllık 9 milyar 272 
milyon lira ekonomik fayda sağlanıyor. 

Sevgili İstanbullular…

Bugün de çok mutluyuz. İnşallah yarın 
daha da mutlu olacağız. Sözlerime son ve-
rirken bu mübarek Ramazanda, bu müba-
rek Kadir gecesinin gündüzünde bu eseri 
İstanbul’a kazandırdığımız için şükredi-
yoruz. Bütün milletimize, bütün insanla-
rımıza bu eserimiz de hayırlı olsun. Bütün 
yolcularımıza diyorum ki yolunuz açık 
olsun, bahtınız açık olsun. Aziz milletimiz-
den özellikle bu mübarek Kadir Gecesinde, 
bize de dua etmelerini hassaten istirham 
ediyorum. Diliyorum ki önümüzdeki Ra-
mazan Bayramı, bütün milletimize ve bü-
tün insanlığa barış, huzur ve mutluluklar 
getirsin. Bayramınız mübarek olsun.
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Değerli misafirler, sevgili dostlar, sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Sadece İstanbul’un değil, ülkemizin de 
gözbebeği olan Topkapı Sarayı’nda sürdür-
düğümüz restorasyon çalışmalarının yeni 
bir aşamasında sizlerle birlikteyiz. Bugün 
Sarayımızın yenileme çalışmaları tamam-
lanan çeşitli bölümlerini büyük bir gurur 
ve heyecanla hizmete açıyoruz.

Bu bölümlerden biri Silah Teşhir Bölümü. 
Bu bölümde Fatih Sultan Mehmet döne-

minden itibaren kullanılan silah ve ben-
zeri eserler sergileniyor.350 metrekarelik 
sergileme alanına sahip bu bölüm, 2008 
yılından bu yana yürütülen çalışmalarla 
yepyeni bir çehreye kavuşturulmuş du-
rumda... Yine bu törenle birlikte 4’üncü 
avlu yapılarını da yenilenmiş halleriyle 
hizmete açıyoruz. Bunun içinde Revan ve 
Kara Mustafa Paşa köşkleri var, Sofa Ca-
mii var, Lala Bahçesi ve Sünnet Odası da 
var. Matbah-ı Amire’nin ise onarımı bitti, 
teşhir-tanziminin tamamlanmasını mü-

Topkapı Sarayı  
Restorasyon Açılışı

İstanbul | 28 Ağustos 2011
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teakiben inşallah bu bölüm de hizmete 
açılacak.

Tarihin bize bir emaneti olan ata yadigarı 
bütün bu eserler restorasyon çalışmala-
rıyla birlikte zamanın getirdiği olumsuz 
etkilerden tamamen arındırılmış oldu. 
Bu yapılar, bu yapıların içinde sergilenen 
bütün bu eserler, bizim toplumsal hafı-
zamızın canlı birer numunesidir. Burada 
dolaşırken insanın kendisini tarihin say-
faları arasında dolaşıyormuş gibi hisset-
memesi mümkün değil. Biliyorsunuz Pey-
gamberimiz bir hadis-i şeriflerinde hem 
İstanbul’u fethini müjdelemiş, hem de o 
fethi gerçekleştirecek olan kumandanı ve 
orduyu hayırla anmıştır. İşte İstanbul’u 
fetheden o şanlı ordunun çeşitli dönem-
lerde kullandığı silah ve diğer savaş mal-
zemeleri de bugün burada layık olduğu 
şekilde sergileniyor. Her yaştan insanları-
mızın, ama özellikle de genç kuşaklarımı-
zın gelip bu paha biçilemez tarih dersini 
buradan almaları lazım.

Tarihi öğrenmede, bir tarih şuuruna 
sahip olmada elbette kitapların yeri çok 
önemli. Ama tarihi sadece kitaplardan 
öğrenmek de yeterli değil… Asırlar önce-
sinden bugünlere kalan bu eşsiz mirası 
yerinde görmek, bizzat kendi atmosferi 
içinde bu eserleri tanımak ve incelemek 
de lazım. Kitaplara aktarılması belki de 
imkansız olan bu tecrübeyi yaşamak, bu 
havayı gelip burada solumak lazım. Top-
kapı Sarayı’nın her bir köşesi bu manada 
bir hazine değeri taşıyor. İstanbul adeta 
yaşayan bir tarih şehri, bir müze şehir. 
Toplumlar için bundan daha değerli bir 

servet olamaz, bunun kıymetini iyi bilme-
miz lazım... Bütün bu yenileme çalışma-
larını bu çerçevede değerlendiriyor, bu 
yüzden çok önemsiyoruz.

Değerli dostlar…

Üzülerek ifade edeyim ki ülkemizin sahip 
olduğu değerleri korumakta yakın za-
manlara kadar çok başarılı bir mücadele 
verilememiş. Bizim coğrafyamız birçok 
medeniyetlerin kendine yurt edindiği, 
eserler, izler bıraktığı bir coğrafya. Ama 
maalesef dönem dönem bu miras yaban-
cılar tarafından talan edilmiş, biz bunun 
zamanında farkında olamamış, tedbirini 
alamamışız. Bugün Avrupa’nın pek çok 
büyük müzesinde bu topraklara ait eser-
ler sergileniyor. Bu eserler bulundukları 
müzelerin en önemli, en prestijli eserleri 
arasında gösteriliyor. Nice mücadelelerle 
bu eserlerin ancak bir kısmı ait oldukları 
topraklara geri döndürülebildi. 

Diyeceğim o ki eğer siz elinizdeki hazi-
nelerin değerini yeterince bilmezseniz, 
birileri o değerin farkına varıyor ve eli-
nizden alıveriyor. Asırların bakiyesi olan 
bu eserleri hem sahip çıkıp en iyi şekilde 
koruyacaksınız. Sadece gelip onu talan 
edebilecek olanlardan değil, aynı zaman-
da zamanın yıkıcı etkilerinden de koru-
yacaksınız. Nice eserlerimiz yıllar yılı 
mevzuat aşılıp, kaynak bulunup restore 
edilemediğinden maalesef yerle yeksan 
olmuştur. Son birkaç yüzyıl içinde varlığı 
tespit edildiği halde, bugüne izi bile kal-
mayan nice zengin eserlerimizi kaybet-
miş durumdayız.
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Değerli dostlar…

Bu tabloyu gördüğümüz için, bu tablo 
içimizi sızlattığı için hükümet olarak gö-
reve geldiğimiz günden beri restorasyon 
çalışmalarına özel bir önem veriyoruz. 
Topkapı Sarayı’nda bu çalışmaların güzel 
örnekleri gerçekleştirildi. 2007 yılı sonun-
da yine böyle bir törenle Kutsal Emanetler 
Dairesi’ni yenilenmiş haliyle hizmete aç-
mıştık. Vakıf eserlerimizi yenileyerek, ihya 
ederek, restore ederek şehirlerimize yeni-
den kazandırmayı kendimize adeta dava 
edindik. Bugün bu eserler birçok şehrimiz-
de hayatın bir parçası olarak yeniden insa-
nımızla buluşmuştur. Bu eserlerin haritası 
bildiğiniz gibi sadece Anadolu ile de sınırlı 
değil. Ecdadımız üç kıtada hüküm sürmüş, 
o üç kıtaya da mücevher kıymetinde eser-
ler bırakmıştır. Bugün bunların da takibini 
yapıyor, birçoğu harabeye dönmüş bu eser-
leri yeniden hayata döndürüyoruz.

Bu çalışmaları gerektiğinde imkanlarımızı 
sonuna kadar zorlayarak gerçekleştiriyo-
ruz, aynı şekilde de devam edeceğiz. Çün-
kü geçmişini bilmeyen geleceğini kazana-
maz. Geçmişine sahip çıkmayan geleceğini 
kurtaracak şuura da sahip olamaz. Yine 
üzülerek ifade edeyim ki bu konuları on-
larca yıl gecikmiş olarak farkına varıyoruz 
ve bu açığı kapatmak da kolay olmuyor, ol-
mayacak. Bu tarih şuurunu artık yediden 
yetmişe her insanımıza kazandırmak mec-
buriyetindeyiz. Atılan bu adımların, değer 
biçemediğimiz bu tarih hazinelerinin 
Türkiye’nin kültürel geleceğine birer sem-
bol olarak şu an görebildiğimizden daha 
da büyük katkıları olacağına inanıyorum.

Bu duygularla restorasyonu tamamla-
narak hizmete açtığımız bu eserlerin ül-
kemize, milletimize ve İstanbul’a hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. Başta İlber 
Ortaylı hocamız olmak üzere, emeği geçen 
herkese de canı gönülden şükranlarımı 
sunuyorum.
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Saygıdeğer hocalarımız, sevgili gençler, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Sözlerime başlarken eğitim haya-
tına henüz başlayan Sabahattin Zaim 
Üniversitesi’nin ülkemize, İstanbul’a ha-
yırlı olmasını diliyorum.

İlim aksiyon adamı merhum Profesör Sa-
bahattin Zaim’in adını taşıyan bu üniversi-
tenin ilk açılış töreninde bulunmak benim 
için büyük bir mutluluktur. ‘Hocaların 
Hocası’ Sabahattin Zaim iftiharla söyleme-

liyim ki bizim de hocamızdır. Sabahattin 
Hoca’nın hocalığı sadece fakülte derslik-
leriyle sınırlı değildi. O her zaman her 
yerde hocaydı. Bu yüzden 81 yaşına kadar 
emekli olmadı. Biz de öğrenme sürecimizi 
sadece okul sıralarıyla sınırlı tutmamayı o 
büyüklerimizden öğrendik. 

Binlerce öğrenci ve ilim adamı yetiştiren 
Zaim Hocanın adını, hatırasını ve idealle-
rini yaşatacak olan bu üniversite inşallah 
adına layık olacaktır. Bu büyük hizmeti 

Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Açılış Töreni

İstanbul | 12 Ekim 2011
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hayata geçiren, bu üniversiteyi kuran İlim 
Yayma Vakfı’na özellikle teşekkür ediyo-
rum. Burada görev yapacak olan akademik 
kadroya, üniversite yönetimine, öğrencile-
rimize en kalbi duygularla sevgi ve muhab-
betlerimi sunuyorum.

Bu yeni üniversitenin açılış töreninde bu-
lunmanın bizi heyecanlandıran bir yanı da 
bu özel mekânın tarihi hüviyetidir. Evet, 
bu binanın Ziraat Mektebi Âlîsi olduğu 
günlerde büyük şair, iman ve aksiyon ada-
mı Mehmet Akif Ersoy bu mektepte okudu 
ve burada öğretmenlik yaptı. Bu mekânın 
tarihi misyonuna ve merhum Akif ’in 
hatırasına hürmeten bugün bir vakıf üni-
versitesi olarak açılmış olması medeniyet 
yolculuğumuz adına önemli bir adımdır. 

Bu üniversite sıralarında okuyacak olan 
gençlerimizin bu hissiyatı bütün eğitim 
süreçlerinde hissetmelerini dilerim. Zira 
bize büyük eserler bırakan merhum Meh-
met Akif ’in ve onun izini süren Prof. Sa-
bahattin Zaim’in izini sürmek büyük bir 
imkân ve büyük bir talihtir. Biliyorsunuz, 
bu iki rehber insan Evladı Fatihandandır. 
İkisi de kökleriyle Balkan coğrafyasın-
dandır. İkisi de medeniyetimizin merkezi 
İstanbul’a hayrandır. İkisi de istiklale, 
ilme, irfana, medeniyete âşıktır. Ve her 
ikisi de hayatlarını ideallerine adamış ve 
hayatlarını gençliğe adamıştır. Geleceği 
emanet edeceğimiz genç nesillerimiz için 
bu iki büyük insan birer numunedir. 

Sabahattin Zaim Üniversitesinin açılış 
töreninin hemen ardından bu üniversi-
te çatısı altında Mehmet Akif adına bir 

uluslararası sempozyum düzenlenerek 
açılışın yapılmasını da son derece anlamlı 
buluyorum. Zira özellikle bu günlerde bu 
iki sembol ismin tezleriyle, düşünceleriyle 
gençliğimiz tarafından bilinmesine büyük 
ihtiyacımız var. Mehmet Akif, büyük me-
deniyetimizin çığlığıdır, feryadıdır. O ki, 
Bülbül’ün feryadını ve İstiklal’in ruhunu 
iliklerimize kadar bize hissettirendir. Yı-
kılmaya yüz tutmuş, dört bir yandan ağır 
saldırılara maruz kalmış, gövdesinden 
büyük parçaların koptuğu bir büyük ül-
keyi yeniden uyandırmak için ruhunuzda 
büyük bir ateşin olması gerekir. İşte Akif 
o Akif o’dur… Onuru incinmiş bir büyük 
millete büyüklüğünü yeniden hatırlatan, 
ayağa kaldıran ve ona istiklalin lezzetini 
duyurandır. 

O sadece kudretli bir şair, sadece bir İslam 
düşünürü değil aynı zamanda modern 
bilgiyi alan bir insandır. Doğuyu, İslam’ın 
anıt eserlerini bildiği kadar Batıyı da bili-
miyle, edebiyatıyla, felsefesiyle bilir. Onun 
coğrafyasında Hicaz da vardır Berlin de… 
Kısaca Akif bize büyük düşünmeyi, zor 
şartlara teslim olmamayı öğretendir. O, 
kimliğini reddetmeden, reddi mirasa düş-
meden, canavarlaşan medeniyeti redde-
den en cesur aydınımızdır. Dönemin diğer 
aydınlarının aksine yenilgi, karamsarlık, 
bedbinlik hiçbir zaman onu teslim alma-
mıştır. Büyük bir millete mensup olmanın 
izzetini ruhunda yaşamış, her mısrasıyla, 
her cümlesiyle yeniden ayağa kalkmanın 
mümkün olduğunu göstermiştir. Bu ül-
kede bütün kavimler, bütün inançlar yüz-
yıllar boyu bir arada, birlikte, birbirinin 
hukukunu çiğnemden yaşamıştır. 
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Onun için bu ülkenin ,  Türkiye’nin 
İstiklal  marşını kendisi  İstanbul’da 
babası  Kosova’nın Suşitsa Köyünde 
doğan Mehmet Akif yazmıştır. Bunun 
manası bizim için çok büyüktür. Keza 
Makedonya’nın İştip şehrinde doğan Sa-
bahattin Hoca’nın bir ömür bu ülkenin 
refahına, kalkınmasına adamış olması 
da bizim için çok anlamlıdır. Türkiye’nin 
istiklalini korumanın bir parçası da bu 
hatıraları, bu mirası korumaktır. Zira 
biz, ölü bir tarihin değil, yaşayan bir tari-
hin ve yaşayan bir medeniyetin evlatları-
yız. Tabii ki, büyük düşüneceğiz. Büyük 
düşünmeye mecburuz. İlim adamımızla, 
iş adamımızla, gençlerimizle, çocukla-
rımızla birlikte büyük düşünmek bizim 
kaderimizdir. 

Büyük düşünmeden köklerimize ulaşa-
mayız. Büyük düşünmeden dünya ile 
rekabet edemeyiz. Büyük düşünmeden 
barışın, adaletin, hakkaniyetin öncülü-
ğünü yapamayız. Küllerinden doğrul-
mayı, zorlukları aşmayı bize öğreten 
büyüklerimizin izini sürmek en büyük 
idealimiz olmalıdır. İşte bu üniversitenin 
ve bu tarihi mekânın sembolize ettiği 
mesaj budur. Bizim hiç kimseden bir ek-
siğimiz yok. Kimseye hayranlık duymak 
zorunda değiliz, kimsenin güdümünde 
olmadık, olmayacağız… Gençlerimiz tam 
bir özgüvenle, iyi bir bilgi donanımıyla 
yetişmeli ve aydınlık yarınlara birlikte 
koşmalıyız. İz sürmeli, aşk ve heyecanı-
mızı diri tutmalıyız. Bir olmalıyız, diri 
olmalıyız, diri olmak olmalıyız. Sevgi-
mizi, merhametimizi, dayanışmamızı 
çoğaltmalıyız. 

Değerli arkadaşlarım… 

Türkiye bugün kökleriyle  buluşan , 
yeniden imar ve inşa hamlesini sürat-
le tamamlamaya çalışan bir ülkedir. 
Allah’a şükürler olsun ki bu büyük ma-
ratonda bütün milletimizle birlikteyiz. 
Türkiye’nin gücünü 74 milyon vatanda-
şımız hissediyor. Gücümüzü sadece biz 
değil bütün dünya hissediyor. Önümüze 
engeller çıkmıyor mu? Her gün çıkıyor. 
Bize çelme atarak ülkemizin yürüyüşü-
nü durdurmak istiyorlar. Biz ise ısrarla 
herkesi en az Türkiye büyüklüğünde 
düşünmeye çağırıyoruz. En az diyorum, 
zira bugünkü dünyada Türkiye büyük-
lüğünde düşünmek de yetmez dünya 
ölçeğinde düşünmek zorundayız. Bunun 
için, aldığımız mesafeyi görmek nereden 
nereye geldiğimizi özenle takip etmek 
durumumdayız. 

Medeniyet yolunda aldığımız mesafe ça-
lışırsak, gayret edersek, alın teri dökersek 
neleri başarabileceğimizi bize gösterdi. 9 
yıl önce Türkiye uçurumun kenarındaydı, 
bugün Türkiye dünyanın yükselen yıldızı 
oldu. Bu başarıyı demokratik istikrar ile 
sağladık. Bu başarıyı milletimizle bera-
berliğimiz sayesinde elde ettik. Buradan 
ileriye daha ileri bir demokrasiyle gidece-
ğiz. Buradan ileriye milletimize layık bir 
anayasa ve hukuk düzeniyle gideceğiz. 
Türkiye’nin bu büyüme iradesi sadece 
Anadolu’da, sadece Trakya’da değil, bü-
tün dost, kardeş ve akraba ülkelerin halk-
ları tarafından da büyük bir ilgiyle izleni-
yor. Zira biz bu bölgede barışın, adaletin, 
huzurun teminatıyız. 
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Bundan 12 gün önce merhum Sabahattin 
Zaim’in doğduğu yerde, Makedonya’da 
Uluslararası Balkan üniversitesinin mezu-
niyet törenindeydik. İftiharla söyleyebili-
rim ki, oradaki sevinç, oradaki sahiplenme 
en az buradaki kadardı. Bu değişimi za-
manın dışında kalanlar anlayamıyor ama 
Türkiye kendi dinamikleriyle doğru isti-
kamette gelişiyor, kalkınıyor, büyüyor. Bu 
sevince herkesin ortak olmasın istiyoruz. 
Emin olun ki, yarınki Türkiye’de bugün 
yaşadığımız dönemsel sorunları da geride 
bırakacağız. Vatandaşını esas almayan si-
yaset etme biçimi, yönetme anlayışı tarihe 
karıştı. Bölgesel adaletsizlikler ve ayrımcı-
lığın her türlüsü bizim iktidarımızda tarih 
oldu. Bu ülkenin bütün vatandaşları, bu 
memleketin bütün çocukları bu topraklar-
da ev sahibidir, hak sahibidir. Daha açık 
ifade ediyorum. Devlet, milletimizindir ve 
Allah’ın izniyle ila-nihaye öyle olacaktır. 

Değerli arkadaşlar…

Eğitim, en öncelikli meselemizdir. Eğiti-
min önündeki, eğitimde fırsat eşitliğinin 
önündeki bütün mazeretleri, bütün en-
gelleri kaldırıyoruz. Şimdiye kadar büyük 
mesafeler aldık, bundan sonra da aynı sü-
ratle çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir va-
tandaşımızın, hiçbir çocuğun, gencin hak-
sız rekabete maruz kalmasını istemiyoruz. 
Biliyorum ki, bu yolda daha kat etmemiz 
gereken çok yol var. Eğitimin, sadece bina 
ve altyapı demek olmadığını, eğitimde 
niteliğin nicelikten, keyfiyetin kemiyetten 
önce geldiğini iyi biliyoruz. Hükümet ola-
rak öncelikler sıralaması yaparak eğitimin 
alt yapısını düzenlemede ülkemize büyük 

eserler kazandırdık. İmkânsız görülen ha-
yaller bizimle birlikte gerçek oldu. 

89 yeni üniversite açtık, 81 vilayeti üni-
versiteye kavuşturduk. Dile kolay, 164 bin 
derslik yaptık. 209 adet yükseköğrenim 
yurdu açtık. Kredi ve burs miktarını 240 
liraya yükselttik. Bugün, üniversiteleri-
mizde yüksek lisans öğrencileri aylık 480 
lira, doktora öğrencilerimiz aylık 720 lira 
burs ya da kredi alıyor. En önemlisi, 2005 
yılından itibaren eğitime ayrılan bütçe ka-
lemini diğer tüm kalemlerin üzerine çıkar-
dık. Şimdi daha ince, daha büyük adımlar 
atacağız. Eğitimin niteliğini artırmak, kali-
teyi yükseltmek bundan sonraki en büyük 
hedefimiz olacak. İnşallah el birliğiyle, 
gönül birliğiyle bütün üniversitelerimizi 
dünyanın en saygın üniversiteleri haline 
getireceğiz. 

Evet, değerli arkadaşlar, yarınlar için bir-
likte düş göreceğiz ve birlikte gayret sarf 
edeceğiz. Sizlerden ricam üniversiteleri-
mizi akademik çıtayı evrensel ölçülerde 
tutmanızdır. Üniversiteli gençlerimizden 
ricam tek boyutlu yetişmemeniz ve hayata 
olabildiğince iyi yetişmiş olarak hazırlan-
manızdır. Yeni bir dünyadayız ve Türkiye 
için dünya imkânlarıyla beraber yeni fır-
satlar sunuyor. Bu gerçeği hiçbir zaman 
unutmayalım ve geleceğe bugünkü dünya 
tablosunu, gelişen sektörleri, yeni alanları 
dikkate alarak yetişelim. Bu düşüncelerle, 
bu hissiyatla Sabahattin Zaim üniversi-
tesinin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, 
bütün hocalarımızı ve üniversiteli genç-
lerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılar 
diliyorum. 
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Çok değerli katılımcılar, sevgili kardeşle-
rim, sevgili Türk işadamları, hanımefendi-
ler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla, 
en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. 
Anavatanınıza, ülkenize, memleketinize 
hoş geldiniz diyorum. Dünya Türk Giri-
şimcileri Kurultayı’nı düzenleyen, Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu’na, Ekonomi 
Bakanlığımıza, katkı veren tüm bakanlık, 
kurum ve şahıslara buradan teşekkür edi-
yorum. 2 yılda bir toplanan, dünyadaki 
Türk iş camialarının en geniş platformu 

olan bu kurultayın, ülkemize, milletimize, 
faaliyet gösterdiğiniz ülkelere hayırlar ge-
tirmesini diliyorum.

Buradan şunu büyük bir gururla ifade 
etmek istiyorum: Bugüne kadar, dünya-
nın neresine gittiysem, hangi ülkesine 
gittiysem, orada mutlaka Türk işadamla-
rıyla, Türkiyeli girişimcilerle karşılaştım. 
Avustralya’ya gittiğimizde bizleri Tür-
kiyeli girişimciler karşıladı. Brezilya’ya, 
Şili’ye gittik, bizi Türkiyeli işadamları 

Dünya Türk Girişimciler 
Kurultayı

İstanbul | 19 Kasım 2011
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karşıladı. Çin’den Kanada’ya, Güney 
Afrika’dan Rusya’ya kadar 5 kıtada Türk 
işadamlarının eserleriyle, yatırımlarıyla, 
girişimleriyle karşılaştık. Hangi ülke lide-
riyle görüştüysem, Türk işadamlarından 
övgüyle söz ettiğini gördüm. Bana ve 
ülkeme bu gururu yaşattığınız için her bi-
rinize tek tek teşekkür ediyorum. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin büyüklüğünü, Türk insa-
nının dürüstlüğünü, ay yıldızlı bayrağın 
onurunu en uzak ülkelere kadar taşıdığı-
nız ve oralarda temsil ettiğiniz için, her 
birinize, şahsım, ülkem ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum.

Sevgili kardeşlerim…

Sizler, modern dünyada, Türkiye’nin öncü 
güçlerisiniz. Sizler, Türkiye insanının, 
çalışkanlığını, dürüstlüğünü, girişimci 
ruhu ve zekâsını dünyaya tanıtan öncü 
birliklerisiniz. Sizlerin açtığı yoldan bu-
güne kadar birçok arkadaşınız yürüdü 
ve hamdolsun, Türkiye, ortaya koyduğu 
eserlerle dünyada kendisine müstesna bir 
yer edindi. Eğitim için, yatırım için, yeni 
bir hayat kurmak için farklı ülkelere, gur-
bete giden nice kardeşimiz, göğsümüzü 
kabartan işlere imza attılar. İşgücü olarak 
gönderdiğimiz nice kardeşimiz, işçi olarak 
gittiği ülkelerde işveren oldu, o ülkenin va-
tandaşlarını istihdam etmeye başladı. 

Sadece bunlarla sınırlı değil… Sizlerin ba-
şarısı, Türkiye ekonomisine, Türkiye’nin 
birikimine, Türkiye’nin içerde ve dışardaki 
yatırımlarına çok önemli katkılar sağladı. 
Bir tek genç arkadaşımızın başarısı, bulun-
duğu ülkedeki Türkiye imajını kökten de-

ğiştirerek, o ülkede Türklerin önünü açtı. 
Bir tek müteahhidimizin başarılı, dürüst 
eseri, o ülkede Türkiyeli müteahhitlerin 
listenin ilk sırasında yer almasını sağladı. 
Bir işverenin, bir akademisyenin, öğretme-
nin, öğrencinin başarısı, o ülkede Türkler 
için çok daha fazla imkânı beraberinde 
getirdi. Türkiye’nin dünyadaki imajına 
katkı sağlayan, başarısıyla çığır açan, yol 
açan, ışık tutan her bir kardeşimi buradan 
samimiyetle kutluyorum.

Değerli kardeşlerim…

Biz, AK Parti Hükümetleri olarak, Türkiye 
insanının zekâsına, dehasına, girişimci 
ruhuna her zaman inandık. Sizler de 
çok iyi biliyorsunuz… Biz, sınırsız petrol 
rezervlerine, sınırsız altın madenlerine 
sahip bir ülke değiliz. Bizim en büyük gü-
cümüz, emeğimiz. Bizim en büyük rekabet 
unsurumuz, genç, dinamik, zeki ve dürüst 
insanımız. Bizim en büyük imkânımız, 
dinamik, girişimci, yenilikçi özel sektö-
rümüz. Dikkatinizi çekiyorum… Türkiye 
ekonomisi, 2003-2010 döneminde, yıllık 
ortalama yüzde 5 büyüme kaydetti. 2010 
yılında, yüzde 9 büyüyerek, bu alanda 
dünyada ilk sıralarda yer aldık. 

2011 yılında da birinci ve ikinci çeyrekler-
de aynı şekilde dünyanın en hızlı büyüyen 
ülkeleri arasında yer aldık. 2002 yılında, 
toplam yatırım miktarı 59 milyar lirayken, 
özel sektörün yatırım miktarı 43 milyar 
Lira oldu. 2010 yılında, toplam yatırım 
miktarı 207 milyar Lira’ya; özel sektörün 
yatırım miktarı ise 164 milyar Lira ’ya yük-
seldi. Biz, özel sektörümüzün dinamizmiy-
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le büyüdük ve büyümeye devam ediyoruz. 
Hükümet olarak sorumluluğumuzun çok 
iyi farkındayız, idrakindeyiz. Bize düşen, 
yolları açmak, bize düşen, yoldaki engel-
leri temizlemek. Biz, özel sektörün önünü 
açıyor, destekliyor ve teşvik ediyoruz. Özel 
sektörümüz de açılan o yoldan güvenle 
ilerliyor.

Şunu altını çizerek ifade etmek istiyorum… 
Biz, 9 yıl boyunca, istikrar ve güven ortamı-
nı zedeleyecek hiçbir adım atmadık. Özel 
sektörü, yatırımları, girişimi engelleyecek, 
hatta tedirgin edecek hiçbir faaliyetin için-
de olmadık. Bu süreçte popülizme asla te-
vessül etmedik, karşılıksız para basmadık, 
mali disiplini zedeleyecek girişimlere prim 
vermedik. Hem Türkiye’deki, hem yurtdı-
şındaki yatırımcının, Hükümete, politikala-
ra, açıklanan programlara güven duyması-
nı sağladık ve bu sayede dünyada çok farklı 
bir konuma yükseldik. Bakınız, şu anda, 
dünyada, özellikle de Avrupa’da çok ağır 
şekilde hissedilen küresel ekonomik krizin 
temelinde, ne yazık ki popülizm yatıyor. 

Biz bu eleştirimizi, başta G-20 zirveleri 
olmak üzere, her platformda güçlü şekilde 
dile getirdik. Amerika’da olsun, Avrupa 
Birliği ülkelerinde olsun, yapılması gere-
ken reformların bir an önce yapılmasını, 
atılması gereken adımların bir an önce ce-
saretle atılmasını tavsiye ettik. Siyasi kay-
gılarla, popülist politikalarla hareket eden 
liderlerin, sadece kendi siyasi gelecekleri-
ni değil, ülkelerinin de geleceğini tehlikeye 
atacaklarını özellikle vurguladık. Biz, 9 yıl 
boyunca, önümüze hedefler koyduk ve bu 
hedefleri tutturmak için çok kararlı bir şe-

kilde çalıştık. Hedeflerimizi ve politikaları-
mızı son derece şeffaf biçimde milletimizle 
paylaştık. Reformları yapmazsak nasıl bir 
bedel ödeyeceğimizi, yaparsak bunun kar-
şılığını ne şekilde alacağımızı çok samimi 
şekilde milletimize anlattık. 

Nitekim 12 Haziran seçimleri, Türkiye 
siyaset tarihi için olduğu kadar, dünya ül-
keleri için de son derece önemli mesajlar 
verdi. Diğer siyasi partiler, seçim öncesin-
de, kaynağı olmayan, sınırları çizilmemiş, 
üzerinde enine boyuna düşünülmemiş 
onlarca vaat sıraladı; ancak milletten te-
veccüh göremedi. Biliyorsunuz geçmişte 
Türkiye bu tür popülist vaatlerin bedelini 
çok ağır ödedi. Kim ne veriyorsa ben bir 
fazlasını veriyorum diyen, bol keseden 
dağıtan, maliyenin, hazinenin muslukla-
rını ardına kadar açan, Merkez Bankası’na 
karşılıksız para bastıran siyasi zihniyet, bir 
süre için milleti kandırmayı başarsa da, 
ardından ona çok ağır bedeller ödetti. 

12 Haziran seçimleri, milletin artık bu 
kuru vaatlere, gerçekleşmeyecek projelere, 
popülist politikalara karnının tok olduğu-
nu da açık ve net şekilde ortaya koydu. Biz 
milletimizle sadece ve sadece gerçekleri 
paylaştık. Yapabileceklerimizi anlattık, ya-
pamayacaklarımızı samimi şekilde mille-
timize izah ettik. Projelerimizi detaylı bir 
şekilde, kaynağını, süreçlerini, artılarını 
ve eksilerini ortaya koyarak açıkladık. Bu 
samimiyet, açık yüreklilik ve şeffaflık, mil-
letimizden teveccüh gördü ve 12 Haziran 
seçimlerinde, her iki kişiden birinin oyu-
nu alarak, üçüncü kez iktidar sorumlulu-
ğunu üstlendik. 
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İşte bugün, küresel krizin ağır etkileri-
ni üzerinde hisseden, bunun faturasını 
ödeyen her ülke, Türkiye’nin yaşadığı bu 
deneyimi dikkatle incelemelidir. Biz yere 
sağlam basıyoruz. Biz, tedbirlerimizi önce-
den alıyor, siyasi bedelini asla gözetmeden 
bu tedbirleri kararlılıkla uyguluyoruz. 
Bizim bu kararlılığımız, bu samimiyetimiz 
de milletimizden çok güçlü şekilde takdir 
görüyor. Allah’ın izniyle, milletimizin des-
teğiyle, Türkiye ekonomisindeki bu güven 
ve istikrar sürecini hiç sarsmadan devam 
ettireceğiz. Ayağımızı yere sağlam bas-
maya devam edeceğiz. Tedbirleri almaya, 
kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. 
Para politikasından, mali politikalardan 
asla taviz vermeyecek, özel sektörü, fi-
nans sektörünü tedirgin edecek, güveni 
zedeleyecek hiçbir adım atmayacağız. 
2008 sonunda başlayan krizi şu ana kadar 
başarıyla idare ettik, en az zararla geride 
bıraktık. Bundan sonra da, Avrupa’daki 
dalgalanmaya rağmen, krizi en iyi şekilde 
yönetip, bölgede bir istikrar unsuru olma-
ya devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim…

Biraz önce de ifade ettim… Sizler, bulundu-
ğunuz ülkelerde, işveren olarak, sanayici, 
yatırımcı, müteahhit, girişimci olarak çok 
önemli başarılara imza attınız. Bulunduğu-
nuz ülkelerde, Türkiye ve Türk insanının 
olumlu imajına eşsiz katkılar sağladınız. 
Ancak bu katkıların artık çok daha fazla 
yoğunlaştırılmasını, planlı, programlı ve 
koordineli biçimde yürütülmesini sizler-
den özellikle rica ediyorum. Türkiye böl-
gesinde, siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan 

önemli bir aktör haline gelirken, sizlerin 
de bunu destekleyecek girişimlerinizi ar-
tırmanızı bekliyoruz.

Bakınız… Bizim, sadece Almanya’da, 3 
milyonu aşkın vatandaşımız bulunuyor. 
Almanya’daki Türk işadamlarının yıllık 
cirosu 35 milyar avro’ya ulaştı. Avrupa’nın 
tamamında, 6 milyonu aşkın vatanda-
şımız bulunuyor. Fransa’da, Belçika’da, 
Hollanda’da, Avusturya’da, İngiltere’de, 
diğer tüm Avrupa ülkelerinde Türkler ar-
tık ucuz işgücü olarak değil, dürüst birer 
vatandaş, başarılı işadamı, zeki girişimci-
ler olarak tanınıyor. Bizim, sadece Avru-
pa’daki nüfusumuz, birçok Avrupa Birliği 
ülkesinin nüfusunu ikiye, üçe katlıyor. 

Şu özeleştiriyi artık yapmak durumunda-
yız… Bu nüfusa rağmen, bu başarıya ve bu 
güce rağmen, acaba Avrupa siyasetinde 
yeterince etkin miyiz? Bu soruyu kendi-
mize sormak ve cevabını aramak zorun-
dayız. Elbette çok başarılı işadamlarımız 
var; başarılı sporcularımız, sanatçılarımız 
var. Elbette üst düzey görevler üstlenmiş 
bürokratlarımız, siyasetçilerimiz var. Ama 
nüfusa, birikime ve ekonomik gücümüze 
oranladığınızda, bunun siyasete yeterince 
yansımadığını eminim sizler de görecek-
siniz. Bu tabloyu artık çok daha hızlı bir 
şekilde tersine çevirmek durumundayız.

Avrupa siyasetinde etkimizi çok daha 
belirgin şekilde hissettirmek, ırkçılığa, 
ayrımcılığa, fırsat eşitsizliğine karşı tek 
yürek halinde mücadele etmek zorunda-
yız. En önemlisi de, biliniz ki, Türkiye’nin 
Avrupa Birliği üyeliği, en çok da sizlerin 
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katkısıyla gerçekleşebilecektir. Biz, Hü-
kümet olarak, reformlarımızı yaparken, 
müktesebata uyum konusunda kararlı şe-
kilde ilerlerken, sizlerin de bulunduğunuz 
ülkelerde bu sürece daha güçlü şekilde 
destek vermenizi bekliyoruz. Entegrasyon 
konusunda hiçbir çekince içinde olmayın. 
Bulunduğunuz ülkelerdeki vatandaşları-
mızın entegrasyonu için çaba harcayın. 
Ama aynı şekilde asimilasyon karşısında 
birliğinizden, kardeşliğinizden asla taviz 
vermeyin.

Değerli kardeşlerim…

Burada sizlere şu noktanın da altını çiz-
mek istiyorum… Biz, küresel refah ve 
istikrarın, bölgesel refah ve istikrarın, tek 
tek ülkelerin huzur ve barışıyla yakından 
bağlantılı olduğuna inanıyoruz. Esasen, 
Türkiye olarak, uzun yıllardır yaşadığımız 
tecrübe bunu gösteriyor. Zor bir coğraf-
yada bulunuyoruz… Ortadoğu, Balkanlar, 
Kafkasya’nın ortasında, çalkantılı bir coğ-
rafyanın merkezinde yer alıyoruz. Bu çal-
kantılı coğrafyaya ek olarak, sınırlarımız 
dışından ülkemize yönelen terör proble-
miyle de mücadele ediyoruz. 

Açıkçası Türkiye, son 9 yılda, dış politika-
da elde ettiği başarıları, iç politikada ve 
demokraside gerçekleştirdiği reformları, 
ekonomik başarıya tahvil edebilmiş bir ül-
kedir. Bölgemizde biz çok güçlü şekilde ba-
rışı, istikrarı, dayanışmayı ve demokrasiyi 
savunuyoruz. Bölgemizdeki sorunların 
çözümü halinde, sadece Türkiye’nin de-
ğil, bölgedeki tüm ülkelerin kazanacağını 
çok güçlü şekilde ifade ediyoruz. Bizim, 

hiçbir ülkenin iç işlerine karışmak gibi bir 
niyetimiz yok. Bizim, Türkiye olarak, hiçbir 
ülkenin topraklarında, siyasetinde, idari 
sisteminde asla ve asla gözümüz yok. Ne 
bölgemizdeki, ne dünyadaki hiçbir ülkeye 
çıkar kaygısıyla bakmadık ve bakmıyoruz. 
Bizim için her yerde öncelikli olan insandır. 

Afganistan’daki çabalarımız tamamen 
insani kaygıların neticesidir. Somali’ye 
olan duyarlılığımız, tamamen insani kay-
gıların bir ürünüdür. Kuzey Afrika’ya, 
Ortadoğu’ya olan yakın ilgimiz tamamen 
insani nedenlerdendir. Biz, Bağdat derken, 
Kudüs derken, Gazze derken, Bingazi, 
Trablus, Sirte derken, birileri gibi petrol 
kuyularını görmüyor, tam tersine orada 
akan kanı, orada dökülen gözyaşını görü-
yor ve işte o nedenle sesimizi yükseltiyo-
ruz. Bizim, Suriye’deki olaylar karşısında-
ki tavrımız da, altını çizerek söylüyorum, 
sadece ve sadece insani kaygıdır. Yüzyıllar 
boyunca beraber yaşamış, birbirini kardeş 
olarak bilmiş, tanımış halkların, zulüm ve 
baskı altında inlemesine göz yummayız, 
sırtımızı çevirmeyiz.

Şunu da buradan açık açık söylemek du-
rumundayım… Evet… 9 yıllık süreçte biz 
Suriye ile çok iyi ilişkiler tesis ettik. Bizzat 
devlet ve hükümet başkanları, bakanlar 
düzeyinde çok önemli projelerin altına 
imza attık. İki ülkenin, iki ülke halklarının 
refahı için ortak yatırımlar gerçekleştir-
dik. Suriye halkını ne kadar kardeş bil-
diysek, Suriye yönetimini de biz o kadar 
kardeş bildik. Ancak, 9 yıl boyunca, Suriye 
yönetimine, reformlar konusunda, demok-
rasi konusunda, insan hakları konusunda 
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her türlü eleştirimizi, her türlü önerimizi 
iletmekten de kaçınmadık. Biz, 9 yıl bo-
yunca, bir yandan dünya kamuoyuna, 
Suriye’nin tecrit edilmemesi, Suriye’nin 
kazanılması gerektiğini ifade ederken, eş 
zamanlı olarak Suriye’den de reformların 
sözünü aldık. 

Bu 9 yıllık süreçte, Türkiye Suriye dost-
luğu, Türkiye’den daha ziyade Suriye’ye 
kazandırdı; Suriye halkına kazandırdı. 
Ne yazık ki, Suriye yönetimi, reformları 
yapmakta, verdiği sözleri tutmakta istek-
siz ve samimiyetsiz davrandı. Bunun da 
ötesinde, Suriye’den yükselen muhalefet, 
insanlık dışı yöntemlerle, kan akıtılarak 
bastırılmak istendi. Eğer ortada bir politi-
ka değişikliği varsa, bu, Türkiye’nin değil, 
Suriye’nin politika değişikliğidir. Suriye, 
ne Türkiye’ye, ne Arap Ligi’ne, ne de dün-
yaya verdiği sözleri tutmamış, söz vermiş 
ama gereğini yerine getirmemiş, samimi, 
güvenilir davranmamıştır. 

Biz, bölgesel barış ve istikrar adına, 
Suriye’nin bir an önce iç barışa kavuşma-
sını arzu eden bir ülkeyiz. Bütün çabala-
rımız, bütün çağrılarımız, Suriye’nin ve 
Suriye halkının huzuru ve refahı içindir. 
Suriye ne kadar huzurlu olursa, Türkiye de 
o kadar huzurlu olur. Irak, Lübnan, İran, 
Ürdün, Filistin, bölgemizdeki tüm ülkeler 
ne kadar istikrar ve güven içinde olursa, 
bölgenin diğer ülkeleri de o kadar istikrar 
ve güven içinde olur. Şunu da altını çizerek 
ifade ediyorum ki, insanların refahı adına, 
insanların huzuru adına, en önemlisi de 
insanlık adına, biz, hakkı savunmaya, hu-
kuku savunmaya devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim… Çok değerli işadam-
ları…

Bugün İstanbul’da, 80’i aşkın ülkedeki 
Türkiyeli işadamlarının gerçekleştirdiği 
bu zirve, Türkiye için olduğu kadar, bulun-
duğunuz ülkeler adına da umut verici bir 
zirvedir. Zirvenin ardından, yaşadığınız 
ülkelere döndüğünüzde, lütfen benim ve 
aziz milletimizin selamlarını, oralardaki 
halklara iletin. Türkiye’nin barış, dostluk 
ve kardeşlik temennilerini oralardaki dost 
ve kardeşlerimize en güçlü şekilde lütfen 
ulaştırın. Güçlü ekonomisiyle, aktif dış 
politikasıyla, hakkı ve hukuku savunan, 
insanlığı yücelten sevgi medeniyetiyle, 
Türkiye’nin her zaman dost, her zaman 
kardeş kalacağını bulunduğunuz ülkeler-
de lütfen anlatın. Her birinize başarılar 
diliyorum. İşiniz bereketli, yolunuz açık 
olsun diyorum. Allah yar ve yardımcınız 
olsun diyor, sizleri sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum.
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Çok değerli İstanbullular, değerli kardeşle-
rim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor; bugün 
ilk kaynağını yaptığımız, Türkiye’nin 150 
yıllık rüyasında yeni bir dönüm noktasını 
yaşadığımız Marmaray’ın hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Konuşmamın hemen başında, dünkay-
bettiğimiz,  Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı, 
Kıbrıs davasının büyük lideri Sayın Rauf 

Denktaş’a Allah’tan rahmet diliyorum. 
Ailesine, yakınlarına, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimize ve aziz 
milletimize bu acı kayıptan dolayı sabır 
ve başsağlığı mesajlarımı bir kez daha 
iletiyorum. Merhum Denktaş, Kıbrıs’ın 
varlık mücadelesinde, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin kurulmasında ve Kıbrıslı 
kardeşlerimizin haklarının en güçlü şekil-
de savunulmasında gerçekten unutulmaz 
bir liderlik sergilemişti. Onun yürüttüğü 
bu mücadele, eminim ki Kuzey Kıbrıs 

Marmaray’da İlk Ray  
Kaynak Töreni

İstanbul | 14 Ocak 2012
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Türk Cumhuriyeti’nde aynı aşkla, aynı 
kararlılıkla sürdürülecektir. Kıbrıs’ta ba-
rışın, uzlaşmanın, huzur ve istikrarın sağ-
lanabilmesi, Kıbrıs Türklerinin haklarının 
korunması için biz de, Anavatan Türkiye 
olarak bu davayı vargücümüzle destekle-
meye, Kıbrıs Türkünün yanında olmaya 
devam edeceğiz. 

Yine dün kaybettiğimiz, Türk futbolu-
nun efsanevi ismi, milli takımımızın ve 
Fenerbahçe Futbol takımının unutulmaz 
oyuncusu Lefter’e de ülke olarak, millet 
olarak şükran ve minnet duygularımızı 
ifade ediyorum, Allah taksiratını affetsin 
diyorum. Sevgili Lefter’in ailesine, yakınla-
rına, Fenerbahçe camiasına ve milletimize 
başsağlığı diliyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Evet… 1860 yılında hayali kurulan, taslağı 
hazırlanan bir projeyi, 150 yıllık bir hayali, 
nihayet bugün rayların döşenmesi aşama-
sına kadar getirdik. Bugün burada, sadece 
150 yıllık bir hayali somutlaştırmıyoruz. 
Bugün, dünyanın en özgün projelerinden 
birini, bir ulaşım harikasını, bir mühendis-
lik şaheserini de artık ete kemiğe bürün-
dürüyoruz. Yapılan iş kolay bir iş değil… 
Marmaray’ı, denizin altına tüpler döşeyip, 
içine ray yerleştirmek olarak görmek, onu 
hafife almak olur. Ters yöne iki akıntının 
olduğu bir denizin altında bu işi gerçekleş-
tiriyoruz. Yüzeyin 60 metre derinliğinde, 
dünyanın en derin batırma tüp tüneliyle bu 
projeyi gerçekleştiriyoruz. Sadece bir raylı 
ulaşım sistemi kurmakla kalmıyoruz, adeta 
ince işçilikle bir sanat eseri inşa ediyoruz. 

Burada şu hususu özellikle ifade etmek 
istiyorum… Marmaray Projesi, bakın altını 
çizerek söylüyorum, bir “İstanbul Projesi” 
değildir. Marmaray, bir Türkiye projesidir, 
Avrupa ile Asya’yı birleştiren kıtalar arası 
bir projedir, Marmaray bir dünya projesi-
dir. Bu proje, ne kadar İstanbul projesiyse, 
o kadar Van projesidir, Tekirdağ projesidir, 
Antalya, Yozgat, Erzurum, Kars projesidir. 
Hatta bu proje, Batı’da Londra’yı, Doğu’da 
Pekin’i çok yakından ilgilendiren bir proje-
dir. Marmaray’ın tamamlanmasıyla birlik-
te, sadece Anadolu ve Avrupa yakaları raylı 
sistemle birleşmeyecek. Bu projeyle, Pekin 
ile Londra arasında, kesintisiz bir demir-
yolu hattı tesis edilmiş, “Modern bir ipek 
yolu” inşa edilmiş olacak. Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu Projesi de tamamlandığında, 
Yüksek Hızlı Tren projelerimiz tamam-
landığında, inşallah Türkiye, ulaşımda 
Asya Avrupa koridorunun en önemli, en 
stratejik ülkesi konumuna yükselecek. Bu 
projeyi yaparken azami çevre hassasiye-
tiyle hareket ettik. Balıkların yumurtlama 
dönemini, balıkların göç yollarını dahi 
dikkate aldık. Deniz altı kazılarından çı-
kan atıkları, tabii hayatı korumak adına 
yeniden denize kazandırdık. 

Değerli kardeşlerim…

Marmaray Projesi kapsamında, Asya ve 
Avrupa yakalarında 40 adet istasyon inşa 
ediyoruz. 76.3 kilometre uzunluğundaki 
hattın, 13.6 kilometresi yer altında, deni-
zin altında inşa ediliyor. Tek yönde saatte 
75 bin yolcu taşınacak. Her 2 dakikada 
1 tren bu hatlar üzerinde hareket edebi-
lecek. Proje tamamlandığında, Üsküdar 
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Sirkeci arası sadece 4 dakikada alınabi-
lecek. Söğütlüçeşme’den Yenikapı’ya 12 
dakikada, Bostancı’dan Bakırköy’e 37 da-
kikada, Gebze’den Halkalı’ya 105 dakikada 
ulaşmak artık mümkün hale gelecek. Şu 
anda İstanbul’da, şehir içi ulaşımda raylı 
sistemin payı yüzde 8. Marmaray tamam-
landığında bu oran yüzde 28’e yükselecek. 
İnşallah, Marmaray’ın devreye girmesiyle 
birlikte, İstanbul trafiği önemli ölçüde ra-
hatlayacak; ciddi bir akaryakıt tasarrufu 
sağlanacak ve en önemlisi de çok ciddi 
ölçüde zaman tasarrufu sağlanmış olacak. 

Değerli İstanbullular…

Son 9 yılda, ulaştırmanın her alanında 
olduğu gibi, demiryollarında da çok bü-
yük atılımlar gerçekleştirdik. 9 yılda, 888 
kilometresi Yüksek hızlı tren yolu olmak 
üzere 1. 076 kilometre demiryolu yaptık, 
yılda ortalama 135 kilometre demiryolu 
inşası gerçekleştirdik. 2023 yılına kadar, 
doğudan batıya, kuzeyden güneye 10 bin 
kilometre hızlı demiryolu, 4 bin kilometre 
de konvansiyonel demiryolu yapmayı he-
defliyoruz. 9 yılda mevcut demiryollarımı-
zın yüzde 75’ini, yani 6 bin 375 kilometre 
demiryolunu yeniledik. Sadece demiryolu 
inşa etmekle kalmadık… Sakarya’da hızlı 
tren ve metro araçları üreten tesisi kur-
duk. Çankırı’da hızlı tren makasları üre-
ten tesisi kurduk. Sivas, Sakarya, Afyon, 
Konya ve Ankara’da hızlı tren traversleri, 
Erzincan’da ray bağlantı malzemeleri 
üreten tesisler kurduk. Geçmişte, yurt 
dışından tren seti ithal ediyorduk; şimdi 
Eskişehir ve Adapazarı fabrikalarında, 
bizzat kendimiz, yerli demiryolu setleri 

imal ediyoruz. İzmir’de Egeray’ı tamamla-
dık, Ankara’da Başkentray’ı, Gaziantep’te 
Gaziray’ı yapıyoruz. Türkiye’yi dünyada 
8’nci, Avrupa’da 6’ıncı Yüksek hızlı tren 
ülkesi konumuna yükselttik. Ankara-Eski-
şehir Yüksek Hızlı Tren hattını 2009 yılın-
da açtık. Ankara-Konya hattını tamamla-
dık, 23 Ağustos 2011 tarihinde hızlı tren 
seferlerini başlattık. Eskişehir-İstanbul 
devam ediyor. Ankara-Sivas devam ediyor. 
İhalesini yaptık, Ankara-İzmir projemiz 
devam ediyor. Bursa projemiz aynı şekilde 
hızla ilerliyor. 2023 yılına kadar, 10 bin 
kilometresi hızlı tren yolu olmak üzere, 14 
bin kilometre demiryolu yapmak için, tak-
vimimiz hazır, yol haritamız hazır, Allah’a 
şükür kaynağımız da hazır. 

Burada şu hatırlatmayı da yapmak duru-
mundayım. . . Biliyorsunuz, 2013 yılında 
Eskişehir - İstanbul hızlı tren yolunu hiz-
mete açacağız. Köseköy-Gebze arası 56 
kilometrelik kesim tamamen şehirleşmiş 
durumda. Burada istimlak yapmak, yeni 
bir güzergah oluşturmak mümkün görün-
müyor. Bu kesimde, eski yolun üzerine 
oturduğu platforma, yeni bir yüksek hızlı 
tren yolu yapıyoruz. Bu inşaatı hızlı şekil-
de tamamlayabilmek için, geçici süreyle 
demiryolu ulaşımının kesilmesi gerekiyor. 
İnşallah, hızlı şekilde inşaatı bitirecek, 
yolu eskisinden çok daha yeni, çok daha 
hızlı, kaliteli, konforlu ve güvenli şekilde 
vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. 
Bu bölgede yaşayan, demiryolunu kulla-
nan kardeşlerimizden geçici bir süre için 
anlayış bekliyoruz. Bir süreliğine sabır 
bekliyoruz. 
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Değerli kardeşlerim... . . 

Marmaray, inşallah, ustalık dönemimizde 
tamamladığımız çok önemli bir eserimiz 
olarak ülkemize, milletimize hizmet suna-
cak. Marmaray gibi bir çok projeyi, Kanal 
Istanbul’u, Avrupa ve Anadolu yakasında 
iki yeni şehir projemizi, Taksim Projemizi 
ustalık döneminde başlatacak, onları da 
hızla nihayete erdireceğiz. 81 vilayetimiz-
de devam eden projeleri, yeni başlayacak 
projeleri de hızla tamamlayacak, milletimi-
zin hizmetine sunacağız. Ben şunu burada 
altını çizerek ifade etmekte fayda görüyo-
rum. . . Ne ekonomide, ne yatırımlarda, ne 
projelerimizde, ne de demokraside, Türki-
ye bir adım bile geriye gitmez, gidemez ve 
gitmeyecek. Biz 9 yıl boyunca çıtayı her an 
yükselterek bugünlere ulaştık. Bugün, bu 
dönemde, yükseklere çıkardığımız çıtanın 
aşağı düşmesine, aşağı çekilmesine asla ve 
asla izin vermeyiz. 

Münferit bazı hadiselerden yola çıkıp, o 
hadiseleri de olduğundan farklı yorum-
layıp, Türkiye için karamsar senaryo üre-
tenlerin, Türkiye için kaos senaryoları üre-
tenlerin hayalleri, hiç şüpheniz olmasın, 
boşa çıkacak. Yargıda sorunlar mı var? 9 
yıl boyunca çözerek geldik, bundan sonra 
da çözerek geleceğe yürüyeceğiz. Demok-
rasiye ilişkin eksikler mi var? 9 yıldır bu 
eksikleri tamamlayarak geldik, geleceğe 
de demokrasimizi mükemmelleştirerek 
ilerleyeceğiz. Ekonomide, dış politikada, 
sosyal yaşamda her türlü sorunu, her türlü 
eksiği günü, vakti, zamanı geldikçe, şartlar 
oluştukça, zemin hazır hale geldikçe kapa-
tacak, telafi edecek ve işimize bakacağız. 

Hiç kimse ülkeye umutsuzluk, karamsar-
lık pompalamasın. Hiç kimse, yürütülen 
karalama kampanyalarına, üretilen kara 
senaryolara, acı hadiseler üzerinden yapı-
lan istismar girişimlerine kulak asmasın. 
Milletin, ülkenin gerçeklerinden kopuk, 
kendi dünyalarında yaşayan muhalefetin 
yapay gündemlerine, sanal gündemlerine 
kimse aldanmasın. Biz, kendi eliyle yap-
tığını yıkanlardan, kendi ayağına kurşun 
sıkanlardan asla olmayız. 9 yıl boyunca ce-
saretle, kararlılıkla, milletimizle elele yap-
tığımız reformlardan geri adım atmayız. 

Bakın; biz iktidara geldiğimizde, deyim 
yerindeyse, Ankara’nın etrafında aşılmaz 
duvarlar, sağır duvarlar vardı. 80 vilaye-
tin sesi Ankara’ya ulaşamıyordu. Ankara, 
değil 80 vilayete, kendi kendisine dahi 
çözüm üretemiyordu. Biz o duvarların 
tamamını ortadan kaldırdık. Millet ile mil-
letin başkenti arasındaki engelleri tama-
men ortadan kaldırdık. Ankara’yı, millet 
için, ülke için, bölge için çözüm üreten, 
ürettiği çözümleri kararlılıkla uygulayan 
bir başkente dönüştürdük. Biz, Ankara’nın 
dehlizlerinde, labirentlerinde, derin kori-
dorlarında kaybolmadık; tam tersine tüm 
o dehlizleri, labirentleri, derin koridorları 
ve derin ilişkileri deşifre ettik. 9 yıl boyun-
ca Ankara milletin iradesi yönünde dönüş-
müştür. 9 yıl boyunca Ankara’yı dönüştü-
ren bizim Hükümetimiz olmuştur. Bugün 
Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil ettiği 
millet için çözüm üretiyor. Bugün, milletin 
iktidarı, millet için çözüm üretiyor, proje 
üretiyor, yatırım üretiyor, reform üretiyor. 
Bugün milletin yargısı, milletten aldığı 
güçle, millet adına, tarafsız, bağımsız, bağ-



Recep Tayyip ERDOĞAN

398

lantısız şekilde adalet üretiyor. Bugün ül-
kenin kurumları, uyum içinde, koordinas-
yon içinde, kendi görev sınırları dahilinde 
işlerini yapıyor. 

Biz, herşeyin mükemmel olduğu iddiasın-
da hiç bir zaman olmadık, olmayız. Biz 
pembe tablolar çizmiyoruz. Ama karar-
lılıkla, sabırla, cesaretle, mevcut aksak-
lıkları, eksikleri tamamlıyor, adım adım 
geleceğe, adım adım 2023’e yürüyoruz. 
Biz bugüne kadar dönüşmedik, ama mil-
letin iradesi doğrultusunda dönüştürdük. 
Bundan sonra da milletin çizdiği istikamet 
doğrultusunda dönüştürmeye devam ede-
ceğiz. Nasıl okullar inşa ediyorsak, hasta-
neler inşa ediyorsak, konutlar, yollar, hızlı 
tren hatları inşa ediyorsak, nasıl böyle, 
Marmaray gibi şaheserler inşa ediyorsak, 
demokrasi yolunu, demokrasi otobanını, 
demokrasi altyapısını da en güçlü şekilde 
imar etmeye, inşa etmeye devam edeceğiz. 

Ben bu düşüncelerle ,  bir  kez daha , 
Marmaray’da bu ilk kaynak töreniyle 
başlattığımız yeni etabın, yeni dönemin 
hayırlı olmasını diliyorum. Ulaştırma 
Bakanlığımıza, Devlet Demir Yollarımıza, 
ilgili tüm kurumlara, özel sektörümüze, 
firmalara, mühendisinden işçisine kadar 
emeği geçen, alınteri döken herkese şük-
ranlarımı sunuyorum. İlk kaynağın hayır-
lara vesile olmasını diliyorum, Allah tama-
nına erdirsin diyorum ve hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Uluslararası Atletizm Federasyonları 
Birliği’nin Sayın Başkanı, Sayın Genel 
Sekreter, çok değerli IAAF yöneticileri, 
172 ülkeden gelen çok değerli sporcular, 
değerli misafirler, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor; Türkiye’ye, Medeniyetlerin 
buluşma noktası, medeniyetlerin başkenti 
İstanbul’a hoş geldiniz diyorum. 

İstanbullular olarak bugün, böyle büyük 
bir organizasyona ev sahipliği yapmanın 
gururunu, heyecanını yaşıyoruz. Son dö-

nemde Türkiye’nin farklı şehirlerinde ev 
sahipliği yaptığımız uluslar arası spor or-
ganizasyonlarına, bugün bir yenisini daha 
ekliyoruz. 3 gün boyunca, Dünya Salon 
Atletizm Şampiyonası için inşa ettiğimiz 
Ataköy Atletizm Salonu’nda, inanıyorum 
ki dünyaya en güzel barış, dayanışma ve 
dostluk mesajları ileteceğiz. 

Yakın ya da uzak ülkelerden gelmiş tüm 
dostlarımız, burada, İstanbul’da, lütfen 
kendilerini misafir gibi değil, ev sahibi 

14’üncü Dünya Atletizm 
Şampiyonası Açılış Töreni

İstanbul | 09 Mart 2012
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gibi hissetsinler. Zira bu şehir, insanlık 
tarihine, dünyanın kadim medeniyetlerine 
ev sahipliği yapmış; medeniyetlere köprü 
olduğu kadar, medeniyetler inşa etmiş bir 
şehirdir. Türkiye’nin misafirperverliği, 
İstanbul’un eşsiz güzellikleri, eminim ki 
sizleri tekrar buraya çekecek, İstanbul ve 
Türkiye’nin diğer tüm güzel şehirleri sizi 
büyük bir samimiyetle kucaklayacaktır. 

Tüm sporcuların, bütün misafirlerimizin, 
İstanbul’dan en güzel hatıralarla ülkeleri-
ne dönmelerini temenni ediyorum. Yarış-
malarda tüm ülke sporcularına, başarılar 
diliyorum. Uluslararası Atletizm Federas-
yonları Birliği’ne, Sayın Başkan ve ekibine, 
organizasyonda görev alan tüm dostları-
mıza teşekkür ediyorum. Şampiyonanın, 
ülkelerimiz, halklarımız, tüm dünya için, 
barış, huzur ve refah getirmesini temenni 
ediyor; sporun dostluk ruhunun dünyamı-
za egemen olmasını diliyorum. Ve şimdi, 
14’üncü Dünya Atletizm Şampiyonasını 
açıyorum…
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Çok değerli İstanbullular, sevgili vatan-
daşlarım, çok değerli kardeşlerim, sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor;  bugün 
açılışını yaptığımız Kadıköy-Kartal Met-
ro Hattının İstanbulumuza, İstanbullu 
kardeşlerimize hayırlı olmasını Cenabı 
Allah’tan diliyorum. Kadıköy Kartal 
Metrosunu İstanbulumuza kazandıran 
İstanbul Büyükşehir Belediyemize, Sayın 
Başkan ve ekibine; ilk kazmanın vurul-
masından bugüne kadar emeği geçen 

mühendislerimize, mimarlarımıza, yük-
lenici firmalara, işçi kardeşlerimize, diğer 
tüm çalışanlara yürekten şükranlarımı 
sunuyorum. Bu metro hattında görev ya-
pacak kardeşlerime başarılar diliyorum;  
Metro hattını kullanacak tüm İstanbullu 
kardeşlerime şimdiden hayırlı yolculuklar 
temenni ediyorum. 

29 Ocak 2005’te, Anadolu Yakası’nın bu ilk 
metro hattının temelini yine böyle güzel 
bir törenle hep birlikte atmıştık. 7.5 yılda, 

Kadıköy-Kartal Metrosu  
Açılış Töreni

İstanbul | 17 Ağustos 2012
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3.1 milyar liralık bir finansmanla, 22 ki-
lometre uzunluğunda, yerin 30-40 metre 
altında bu hattı tamamladık. Şimdi bu 
hatta, inşallah başlangıç olarak iki buçuk 
dakikada bir araç hareket edecek. Zaman-
la bu süre daha da kısalacak, bir buçuk da-
kikada, yani 90 saniyede bir, Kadıköy’den 
Kartal’a, Kartal’dan Kadıköy’e araç ha-
reket edecek. Günde 1 milyon 266 bin 
kişinin bu hattı kullanacağını hesapladık. 

Bu hattı, Kartal’dan sonra Yakacık, Pen-
dik, Kaynarca’ya kadar uzatıyoruz, bu 
hattın da yüzde 85’i tamamlandı. Bu hat 
üzerinde, Ünalan İstasyonu’ndan Metro-
büs hattına ulaşmak, buradan da Avrupa 
yakasına geçmek mümkün olacak. MAR-
MARAY tamamlandığında, yine bu hat 
üzerinde, Ayrılıkçeşmesi İstasyonu’ndan 
Marmaray’a transfer mümkün hale ge-
lecek. Şu anda artık Kadıköy’den Kartal, 
bu hatla birlikte 29 dakikada kat edilebi-
lecek. Kartal’dan Üsküdar 35 dakikada, 
Yeni kapı 47 dakikada, Taksim 55 dakika-
da, Otogar 66 ve Hacıosman 79 dakikada 
ulaşılabilir güzergahlar haline gelecek. 

Değerli kardeşlerim, sevgili İstanbullu-
lar…

Anadolu yakasındaki bu ilk metro hattı-
mızın teknolojik alt yapısı da adeta bir 
devrim niteliğinde. Kadıköy Kartal metro 
hattındaki trenlerde Makinist, yani sürü-
cü bulunmayacak. Kumanda merkezin-
deki operatör, MAUS (Mouse) hareketle-
riyle bu trenleri yönlendirecek. Güvenlik 
sistemleri, uluslararası standartlarda ve 
en üst düzeyde kuruldu, test edildi. Uyarı 

sistemleriyle, bilgi ekranları, anons sis-
temleri, acil durum sistemleriyle, Kadı-
köy-Kartal Metro Hattı, dünyanın en ileri 
hatlarından biri olarak inşa edildi. Elbette 
engelli kardeşlerimizi de düşündük ve 
görme engellilerin, diğer fiziki engeli olan 
kardeşlerimizin metroyu çok kolay şekil-
de kullanabilmeleri için her türlü önlem 
alındı. 

Tabii, bu hattın, hem İstanbul’a, hem 
Türkiye’ye, ekonomik anlamda da çok 
büyük katkıları olacak. Öncelikle bu hatla 
birlikte zamandan çok büyük tasarruf 
yapacağız. Kişi başına yıllık 15 güne te-
kabül eden bir zaman tasarrufunu bu hat 
sayesinde sağlamış olacağız. Akaryakıt-
tan, bakım giderlerinden, yol bakım ve 
onarım giderlerinden büyük tasarruf sağ-
layacağız. Yaptığımız hesaplamalara göre, 
bu hatla birlikte, Türkiye’ye, İstanbul’a, 
İstanbullu kardeşlerimize, yıllık 1 milyar 
153 milyonluk bir tasarrufu kazandırmış 
olacağız. 

Bakın şurası çok önemli… Eğer bu hat ya-
pılmasaydı, Kadıköy Kartal arasında her 
yıl 32 otobüs ve 67 minibüsün devreye 
alınması gerekiyordu. Biz şimdi, tam ter-
sine, ilk yılda 572 otobüsün, 1.227 mini-
büsün trafikten çekilmesini bekliyoruz ki, 
bu da trafikte çok büyük rahatlamaya yol 
açacak. Aynı şekilde, çevrenin korunma-
sına da katkı sağlıyoruz ve bu hattı dev-
reye alarak, 81 tonluk bir karbondioksit 
salınımının önüne geçiyoruz. En önemlisi 
de, trafik kazalarının sebep olduğu can ve 
mal kaybını bu hattı devreye almak sure-
tiyle çok önemli ölçüde azaltmış olacağız. 
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Değerli kardeşlerim…

Bu metro hattının inşasıyla birlikte, 
Kadıköy’ün de çehresini çok köklü şekil-
de değiştiriyoruz. Rıhtım Caddesi, Hal-
dun Taner Tiyatrosu’ndan itibaren araç 
trafiğine kapatılacak. Eski otobüs ve mini-
büs duraklarının olduğu alanı da yayalara 
açıyoruz. Böylece, İstanbul’a, Kadıköy’e, 
60 bin metrekare büyüklüğünde bir mey-
danı da kazandırmış oluyoruz. Bir kez 
daha, bu hattın inşasında görev alan tüm 
arkadaşlarımı kutluyorum, kendilerine 
teşekkür ediyorum. Bu hattın, İstanbul’a, 
başta Kadıköy ve Kartal ilçelerimize, bu 
ilçeler arasında yaşayan vatandaşlarımı-
za, tüm İstanbullulara hayırlı olmasını di-
liyorum. İstanbul’da ulaşımı rahatlatmak, 
İstanbul trafiğini rahatlatmak için hiç hız 
kesmeden, hiç ara vermeden böyle büyük 
yatırımları gerçekleştirmeye devam ede-
ceğiz. 

Bakın İstanbul’da bir kere şunu görmek 
durumundayız. İstanbul, çok uzun yıllar 
çarpık bir şekilde kentleşti. İstanbul bü-
yürken, İstanbul’un istikbali yeterince 
düşünülmedi, sağlıklı şekilde değerlen-
dirilmedi ve baştan gerekli önlemler alın-
madı. Şu anda biz, bir yandan geçmişin 
o sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyor, 
aynı anda büyüyen bir İstanbul için 
çözümler üretmenin mücadelesini veri-
yoruz. Bakın, 2002 yılının Ekim ayında, 
İstanbul’da 947 bin 782 otomobil vardı. 
Şu anda, İstanbul trafiğine kayıtlı 1 mil-
yon 951 bin 111 adet otomobil var. Sa-
dece otomobil sayısı İstanbul’da, son 10 
yılda iki kattan fazla arttı. Türkiye gene-

linde trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 2002 
yılında 4 milyon 600 bin adetti, bugün 8 
milyon 400 bin adet. İstanbul trafiğine 
günde 450 motorlu araç giriyor. Aynı şe-
kilde kamyon sayısı, kamyonet sayısı, oto-
büs, minibüs sayısı 10 yılda 2 kat, hatta 2 
kattan fazla artış gösterdi. 

Refah arttıkça, ekonomi büyüdükçe, trafi-
ğe çözümler üretildikçe, hem İstanbul’da, 
hem Türkiye genelinde araç sayıları iki 
katına, üç katına çıktı. Biz, bir yandan 
geçmiş on yılların o plansız büyümesi 
karşısında çözüm üretmek, bir yandan 
da artan bu araç trafiğine çare bulmak 
zorundayız. Bunu da yapıyoruz. Hem 
Türkiye genelinde, hem İstanbul’da tra-
fiğe köklü çözümler getiriyoruz. Elbette 
zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Köp-
rü bakımları, diğer yol bakımları, demir-
yolu inşaatları zaman zaman trafikte zor 
anlar yaşamamızı zorunlu kılıyor. Ama 
bunlara sabretmek durumundayız. Bu 
kadar büyük, bu kadar devasa bir şehirde, 
araç sayısının bu kadar hızlı arttığı bir 
şehirde, bu tür aksaklıklara geçici ola-
rak göğüs germek durumundayız. Artık, 
İstanbul’da, toplu taşımayı da daha sık 
kullanmak zorundayız. O yoğun trafikte 
sağınıza solunuza bakıyorsunuz, her araç-
ta sadece bir kişi var. Bunun çok büyük 
bir lüks olduğunu, aynı zamanda bir israf 
olduğunu görmek zorundayız. Yaygınlaş-
tırdığımız toplu taşımayı İstanbullu kar-
deşlerim lütfen daha çok tercih etsinler. 
Toplu taşıma daha çok tercih edildikçe, 
inanın İstanbul’un trafiği de o kadar ra-
hatlayacak, İstanbul’un, Türkiye’nin eko-
nomisi de o kadar büyüyecektir. 
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Sevgili kardeşlerim, sevgili İstanbullu-
lar…

Bugün, yakın tarihimizdeki acı bir hadi-
senin, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul’u 
vuran o büyük depremin yıldönümünü 
idrak ediyoruz. Bu vesileyle, o büyük dep-
remde, ardından Düzce depreminde ha-
yatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez 
daha rahmetle anıyorum. Allah, bizlere 
böyle büyük afetler yaşatmasın diyorum. 
Yine bugün, milletçe bir başka anlamlı 
günü, Şerife adını verdiğimiz, Bayramdan 
önceki 2. günü idrak ediyoruz. Yarın inşal-
lah Arife Gününe ve ardından da bir Rama-
zan Bayramı’na daha ulaşmış olacağız. Ben 
şimdiden, İstanbullu tüm kardeşlerimin, 
tüm vatandaşlarımın Ramazan Bayram-
larını tebrik ediyorum. Başta Suriye’deki 
kardeşlerimiz, Arakan’daki kardeşlerimiz 
olmak üzere, dünya üzerindeki mazlum, 
mağdur, muhtaç tüm dost ve kardeşleri-
mize, tüm insanlığa Ramazan Bayramı’nın 
hayırlar getirmesini, barış, huzur, bereket 
getirmesini niyaz ediyorum. Sizlerden de, 
dua bekleyen kardeşlerinize yüreklerinizi 
açmanızı, hem bu mübarek Ramazan ayın-
da, hem Bayram sabahında, milletimiz 
için, İslam coğrafyası için, insanlık için 
hayır dualarınızı esirgememenizi rica edi-
yorum. 

Gerçekten zor, tahammül isteyen, sabır 
isteyen, acılara karşı metanet isteyen bir 
Ramazan ayını geride bırakıyoruz. Gerek 
Türkiye’deki eli kanlı teröristler, gerek 
Suriye’deki zalimler, Ramazan’ın ruhuna, 
anlamına tamamen ters bir şekilde, her 
türlü kutsalı çiğneyerek Ramazan ayında 

da kan akıttılar, akıtmaya devam ediyorlar. 
2012 yılı Ramazan ayını kana bulayan bu 
zalimleri inanıyorum ki insanlık hiç unut-
mayacak ve unutturmayacak. Bu saldırı-
lar, bizleri birbirimize daha da kenetledi. 
Ramazan ayı içinde yapılan bu kalleşçe, 
insanlık dışı saldırılar, bizim birliğimizi, 
bizim kardeşliğimizi daha da güçlendirdi. 
Ramazan’ın kutsiyetini çiğneyen bu za-
limlerin, bu teröristlerin maskeleri yere 
düşerken, milletimiz de, gözünü kan bü-
rüyen canilerin neler yapabileceklerini, in-
sanlıktan nasıl nasip almadıklarını bir kez 
daha gördü. Biz, ülke olarak, millet olarak, 
bu saldırılara boyun eğmeyecek, bu saldı-
rılar karşısında terörle mücadeleden bir 
adım bile geri gitmeyeceğiz. Ana Muhale-
fet Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 
olağanüstü toplantıya çağırdığında çok net 
bir şekilde ifade ettik. Biz, terörün siyaseti 
şekillendirmesine izin vermeyiz dedik;  
Ana Muhalefet partisinin de terör örgütü-
nün bu tuzağına düşmemesi gerektiğini 
söyledik. 

Yaptığı eylemlerle Meclis’in toplanması-
nı sağlayamayan örgüt, hafta içinde bir 
milletvekilini kaçırmak suretiyle siyaseti 
şekillendirme, siyasete yön verme, siyaseti 
etkileme gayreti içine girdi. Bir kere bun-
lar, kalleşçe tuzaklardır, bunlar namertçe 
oyunlardır. Ana Muhalefet Partisi de, diğer 
muhalefet partileri de, bu oyunlara, bu 
tuzaklara karşı dikkatli olmak, sorumlu 
olmak, sorumlu davranmak zorundadır. 

Terörle mücadelede iktidarlar, hükümet-
ler maalesef her zaman yalnız bırakıldı. 
Muhalefet partileri, terörün iktidar parti-
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sini yıprattığını görerek, teröre karşı net, 
kararlı, samimi tavır sergileyemediler. 
Bugün de aynı şeyi yapıyorlar. Bugün de, 
muhalefet partileri, terörün siyaset üze-
rinde etkili olması için, terörün hükümeti 
yıpratabilmesi için açık kapılar bırakıyor, 
samimi davranmıyorlar. Bu tavır, ateşle 
oynama tavrıdır. Bu tavır, akan kana göz 
yumma tavrıdır. Ana Muhalefet Partisi de, 
muhalefet partileri de, terörle aralarına 
mesafe koymalı, teröre karşı ortak bir tu-
tum, ortak bir söylem altında birleşmeli, 
terörün siyaseti şekillendirme gayreti kar-
şısında mertçe tutum sergilemelidir. 

Fırsatçılık üzerine inşa edilen siyaset, 
ne Türkiye’ye, ne de terörle mücadeleye 
hiçbir fayda sağlamaz. Başkasının mağdu-
riyeti üzerinden siyaset hiç kimseye yarar 
getirmez. Terörün ağzıyla konuşmak, te-
rörü, terör örgütünü sempatik göstermek, 
terör karşısında korkmak, sinmek çözüme 
hiçbir katkı sağlamaz. Daha birkaç ay önce, 
teröre karşı ortak hareket etme teklifinde 
bulunan Ana Muhalefet Partisi’nin, hiçbir 
somut teklif getirmediği gibi, bugün te-
rörün tuzağına düşmesi, terörün ağzıyla 
konuşması Türkiye adına büyük bir talih-
sizliktir. Ana Muhalefet Partisi’nin, içine 
düştüğü kafa karışıklığından bir an önce 
kurtulmasını, aklı selimle, sağduyuyla ve 
sorumlu şekilde hareket etmesini umuyor, 
temenni ediyoruz. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
hepinizin bir kez daha mübarek Rama-
zan Bayramınızı kutluyorum. Açılışını 
yaptığımız Kadıköy Kartal Metro hattının 
İstanbul’a, İstanbullulara hayırlı olmasını 

diliyorum. Daha büyük yatırımlarda, daha 
büyük projelerin hizmete alınış törenlerin-
de buluşmak umuduyla, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, 
Allah’a emanet olun…
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Sevgili İstanbullular, değerli hemşehrile-
rim, çok kıymetli kardeşlerim... Sizleri en 
kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle 
selamlıyorum.

Bu güzel günde, İstanbul’a kazandırdı-
ğımız yeni hizmetlerin açılışı vesilesiyle 
sizlerle birlikte olmanın sevinci ve bahti-
yarlığı içindeyim. “İstanbul’un 7 Tepesine 
7 Tünel” projemizin ikincisini de bugün 

hizmete açıyoruz. Biliyorsunuz bu proje-
nin ilk etabı olan Kâğıthane-Piyalepaşa 
tünelini 2009 yılının Mart ayında yine 
hep birlikte hizmete açmıştık. Bugün de 
Sarıyer-Çayırbaşı tünelinin açılışını ya-
pıyoruz. Bu tünel ile birlikte Hacıosman 
Çayırı’ndan Kilyos Caddesine ulaşmak 
isteyen sürücülerimiz artık 1 saatlik yolu 
5 dakikada kat edebilecekler. Uzunluğu 2 
bin 25 metre olan bu tünel sayesinde, böl-

Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ile  
20 Kavşak ve Yolun  

Hizmete Açılış Töreni

İstanbul | 08 Eylül 2012
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geye ulaşımın tek alternatifi olan sahil yo-
lunun trafik yükü önemli ölçüde azalacak. 

Yine bugün, Sarıyer-Çayırbaşı tüneli ile 
birlikte, İstanbul’un çeşitli yerlerinde yapı-
lan 20 kavşak ve yolu da resmen hizmete 
sunuyoruz. Bu yol ve kavşaklar; Bahçeliev-
ler, Bakırköy, İkitelli, Bayrampaşa, Beşik-
taş, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Bahçeşe-
hir, Kadıköy, Kâğıthane, Silivri, Sultangazi, 
Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu’nda 
inşa edildi. Böylece, İstanbul’da sadece son 
8 yılda yaptığımız kavşak ve yolların sayı-
sı 259’a ulaşmış oldu. Cumhuriyet tarihi 
boyunca İstanbul’da yapılan kavşak ve yol 
yatırımlarının toplamından daha fazlasını, 
2004 yılından bugüne kadar Büyükşehir 
Belediyemiz gerçekleştirmiş bulunuyor. 
Yaklaşık 240 milyon liraya mal olan tünel 
ve bağlantı yolları ile 131 milyon liraya 
mal olan 20 kavşak ve yolun İstanbul’umu-
za hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu 
dev projeleri İstanbul’umuza kazandıran 
İstanbul Büyükşehir Belediyemize, Sayın 
Başkana ve ekibine; çalışmalarda emeği 
geçen mühendislerimize, mimarlarımıza, 
yüklenici firmalara, işçi kardeşlerimize, 
diğer herkese yürekten şükranlarımı sunu-
yorum. Bu tünel ile kavşak ve yolları kulla-
nacak İstanbullu kardeşlerime şimdiden 
hayırlı yolculuklar diliyorum.

Değerli kardeşlerim… 

İstanbul’un en önemli sıkıntılarından biri 
olan ulaşım konusunun çözümü için, çok 
yönlü ve çok büyük projeleri kararlılıkla 
hayata geçiriyoruz. Yeni metro, tramvay, 
metrobüs hatlarıyla toplu taşımacılıkta 

farklı bir dönemi başlattık ve bu çalışma-
larımızı süratle devam ettiriyoruz. Biliyor-
sunuz geçtiğimiz ay Kadıköy-Kartal metro-
sunu hizmete açtık. Marmaray’ın inşaatı 
süratle devam ediyor. Metrobüs hatlarını 
geliştirmeyi sürdürüyoruz. Yeni metro hat-
larındaki çalışmalar hızla devam ediyor. 
Aynı şekilde banliyö hatlarını modernize 
ediyoruz. Tünel inşaatlarımız adım adım 
ilerliyor. Üçüncü köprünün ve bağlantı 
yollarının da yapımına başladık. Geçtiği-
miz yıl, 12 Haziran seçimlerinin hemen 
öncesinde İstanbul için 2023 hedeflerimiz 
kapsamında hazırladığımız projelerimizi 
vatandaşlarımızla paylaşmıştık. Kanalis-
tanbul, İstanbul’a 2 şehir, adalar, şehir has-
taneleri, üçüncü havalimanı, Marmaray ve 
boğazdan tüp geçiş, yeni demiryolu hatları 
ve diğer tüm projelerimizi aşama aşama 
hayata geçiriyoruz, geçirmeye devam 
edeceğiz. Hedefimiz İstanbul’u bölgesinin 
merkezi olmanın ötesine geçirip gerçek bir 
dünya şehri haline getirmek. Turizmde, ti-
carette, finansta, sporda, kültürde, sanatta, 
sağlıkta, eğitimde ve diğer bütün alanlarda 
İstanbul, hızla, sadece ülkemizin değil, 
bölgenin ve dünyanın merkezi haline dö-
nüşüyor. İstanbul’un bu vasfını güçlendir-
mek için ulaşım başta olmak üzere, günlük 
hayatı etkileyen sorunları da hızla çözmek 
zorunda olduğumuzu biliyoruz. Ham-
dolsun bu konuda gerçekten çok önemli 
mesafe kat ettik. Sadece devam etmekte 
olan projeler bittiğinde dahi, İstanbul 
yepyeni bir çehreye bürünmüş olacak. Biz 
İstanbul için bunları yeterli görmüyoruz. 
Sürekli yeni projelerle İstanbul’un ufkunu 
daha da derinleştirmek, iddiasını daha da 
güçlendirmek peşindeyiz. Gerçekleştirdi-
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ğimiz çalışmalarla İstanbul’u ülkemizin 
en önemli markası haline getirdiğimize 
inanıyorum. “Ana gibi yar olmaz İstanbul 
gibi diyar olmaz” sözünü, sadece kendimiz 
söylemekle kalmayacak, inşallah, bütün 
dünyaya terennüm ettireceğiz. 

Sevgili hemşehrilerim… Geçtiğimiz 10 yıl-
da sadece İstanbul’u değil, Türkiye’yi ne-
reden nereye getirdiğimizi en iyi sizler bi-
liyorsunuz. Ekonomisi, siyaseti, yönetimi, 
hukuku alt üst olmuş, devletin vatandaşı-
na güveninin kalmadığı bir Türkiye’den 
işte bugünlere geldik. Artık Türkiye, eko-
nomik istikrarına Avrupa’nın bile gıptayla 
baktığı bir ülke. Artık Türkiye, demok-
rasinin, hukukun, özgürlüklerin en ileri 
standartlarda tesis edildiği ve işletildiği 
bir ülke. Bugün Türkiye, bölgesindeki tüm 
gelişmelerde dikkate alınan, görüşü soru-
lan, politikası hassasiyetle takip edilen bir 
ülke. Türkiye’nin bugün gündeminde olan 
sorunlarla, bunların mahiyeti ve büyüklü-
ğüyle, 10 yıl önce gündeminde olan sıkın-
tılar arasında dağlar kadar fark var. Elbette 
her alandaki bunca güzel gelişme yanında, 
yüreğimizi yakan, hepimizi üzüntüye gark 
eden sıkıntılarla da karşılaşıyoruz. Terör 
olaylarında hayatını kaybeden her kardeşi-
mizin, her güvenlik görevlimizin ardından 
milletçe göz yaşı döküyoruz. Bugün artık 
hiç şüpheye mahal bırakmayacak şekilde 
görülmektedir ki terör, Türkiye’nin geliş-
mesinden, büyümesinden, demokratik-
leşmesinden rahatsız olan bazı çevrelerin, 
bize karşı kullandıkları bir araç haline 
dönüşmüştür. Ülkemizde demokrasinin 
ulaştığı standartlar, özgürlükler, hukuk 
devleti, insan hakları konusunda gelinen 

düzey, geçmişle mukayese dahi edilemez. 
Her türlü sorunun çözüm yeri demokratik 
siyaset alanıdır. Bunun dışında hiçbir yol 
ve yöntem kabul göremez. Bizim terörle, 
silahla, korkutmayla, sindirmeyle bu ül-
kede varlık göstermeye çalışan hiç kimse-
ye, hiçbir örgüte, hiçbir yapıya en küçük 
bir müsamahamız yoktur, olamaz. Biz 
siyaset yoluyla, siyasetin meşru araçları 
ve dili yoluyla her şeyin konuşulmasına 
taraftarız. Biz sivil toplum faaliyeti olarak 
yürütülen her çalışmaya saygı duyarız. 
Türkiye, bugüne kadar karşılaştığı pek çok 
badire gibi, inşallah terör meselesinin de 
üstesinden gelecektir, buna canı gönülden 
inanıyorum. Tabii, sadece terör meselesi 
canımızı yakmıyor. Kimi talihsiz olaylarda 
verdiğimiz kayıplar da bizleri üzüyor. Per-
şembe günü Afyon’da yaşanan elim olayda 
şehit olan 25 askerimizin acısı, hepimizin 
yüreğini dağladı. Depremlerde, sel felaket-
lerinde, trafik kazalarında ve benzeri di-
ğer olaylarda verdiğimiz kayıplar da aynı 
şekilde hepimizi üzüyor. Bu tür olaylara 
karşı kayıpları en aza indirecek tedbirleri 
de alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Bu 
vesileyle, gerek terör örgütünün saldırı-
larında, gerekse Afyon’daki elim kazada 
kaybettiğimiz askerlerimize bir defa daha 
Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Aile-
lerine ve milletimize başsağlığı dileklerimi 
sunuyorum.

Sevgili İstanbullular...

Bir sonraki Pazartesi günü, 17 Eylül’de 
okullar açılıyor. Şimdiden bütün çocuk-
larımıza, bütün anne-babalara, bütün 
öğretmenlerimize yeni eğitim-öğretim yı-
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lının hayırlı olmasını diliyorum. Yaz ayları 
boyunca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 
başta olmak üzere İstanbul’un pek çok 
yerinde yürütülen çalışmalar sebebiyle 
yaşanan sıkıntılar büyük ölçüde sona erdi. 
Okulların açılış gününe kadar, mümkün 
olan bütün çalışmalar tamamlanarak, 
bundan sonra şehirdeki trafiğin normal-
leşmesi için gereken her türlü tedbir alın-
dı, alınıyor. İstanbul’da yaşayanların hayat 
kalitesini yükseltmek için yaptığımız 
çalışmaların, zaman zaman külfetleri de 
olabiliyor. Bu külfetlere kısa süreler için 
katlanacağız ki daha sonraki yılları rahat 
ve huzurlu geçirebilelim. Açılışını yaptı-
ğımız tünel ile köprü ve yollar da inşallah 
ulaşım konusundaki sıkıntıların çözümü-
ne büyük katkı sağlayacak. Bir kez daha 
Sarıyer-Çayırbaşı tünelinin İstanbul’umu-
za ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 
Yine bugün hizmete açtığımız köprülerin 
ve yolların, aynı şekilde hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. Bu hizmetlerin şehri-
mize kazandırılmasında emeği geçenlere 
tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum. 
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Sevgili İstanbullular, kıymetli kardeşle-
rim, değerli misafirler, sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyor, açılışını yaptığımız 
Medipol Mega Hastaneler Kompleksi’nin 
milletimize, ülkemize ve İstanbul’umuza 
hayırlı olmasını diliyorum. Yatırım tutarı 
150 milyon doları bulan bu dev sağlık te-
sisinin ülkemize kazandırılmasında emeği 
geçen herkesi tebrik ediyorum. 4 ayrı bö-
lümden oluşan bu büyük kompleks, 470 
yatağı, 246 poliklinik odası ve diğer pek 

çok özelliğiyle, ülkemizde sağlık alanında 
standartları oldukça yükseğe taşıyor. 

Sağlık sektörü, Türkiye’nin uluslararası 
alanda giderek daha iddialı hale geldiği 
bir alan. Açılışını yaptığımız kompleksin, 
bu bakımdan da ülkemiz için iftihar vesi-
lesi olacağına inanıyorum. Yaklaşık 2.5 yıl 
gibi kısa bir sürede inşa edilerek hizmete 
açılan bu tesiste gayet güzel bir helikopter 
pisti de bulunuyor. Biliyorsunuz, eskiden 

Medipol Mega Hastaneler 
Kompleksi Açılış Töreni

İstanbul | 06 Ekim 2012
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ülkemizde, sağlık alanındaki diğer pek çok 
eksiğin yanında, ambulans konusunda da 
ciddi sıkıntı vardı. Biz 2002’de hükûmete 
geldiğimizde Türkiye’de toplam 617 am-
bulans vardı. Bunların çoğu da gerekli do-
nanımlardan yoksundu. Bugün ülkemizde 
tam 2 bin 832 ambulansla vatandaşlarımı-
za hizmet veriyoruz. Bununla yetinmedik. 
Hava ulaşım araçlarını da ambulans ola-
rak devreye soktuk. Bugün 17 helikopter, 
3 uçak, 4 deniz ambulansı, 224 kar paletli 
ambulans, 53 motosikletli acil müdahale 
ekibi, milletimize hizmet veriyor. 

Şimdi, bu konuda dikkat çekici bir örneği 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz 
Haziran ayında Gülsüm Tunç adında bir 
vatandaşımız 112 acil hattını arıyor. Bir 
yakınının Güney Amerika’da bulunan Tri-
nidad ve Tobago’ya iş için gittiği, oradan 
bayılarak hastaneye kaldırıldığı yolunda 
bilgi aldıklarını, ancak kendisine ulaşa-
madıklarını söylüyor. Sağlık personelimiz 
hemen konuyu araştırıyor, vatandaşımızın 
Güney Amerika’daki o ülkede bulunduğu 
hastaneye ulaşıyor, doktorlarıyla görüşü-
yor. Anlaşılıyor ki vatandaşımız orada bir 
beyin kanaması geçirmiş, felç olmuş, acil 
ameliyata alınmış ve durumu ciddiyetini 
koruyor. Ülkemizdeki sağlık personeli 
Güney Amerika’daki vatandaşımızın 
durumunu 20 gün boyunca, bu şekilde 
takip ediyor. Vatandaşımızın durumu 
ağırlaşınca, hemen dört uçuş personeli, 
iki doktor ve bir acil tıp teknisyeninden 
oluşan ekibimiz uçakla oraya gidiyor, 36 
saat 10 dakika sonra vatandaşımızı alıp 
Ankara’ya getiriyorlar. 6 haftalık bir teda-
vinin sonunda kardeşimiz hayati tehlikeyi 

atlatıyor, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir 
hale geliyor. Türkiye artık böyle bir ülke.  
Dünyanın neresinde olursa olsun, vatan-
daşına sahip çıkan, gerekirse gidip, alıp 
vatanına getiren bir ülkede yaşıyoruz. Bu 
hastane kompleksine helikopter pisti ya-
pılmış olmasını da, bu bakımdan önemli 
ve yeni Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bir 
düşünce olarak görüyorum.

Değerli kardeşlerim...

Biz, 2002 yılı sonunda hükûmete geldiği-
mizde öncelikli hizmet alanlarımızı sağlık, 
eğitim, adalet ve emniyet olarak ilan ettik. 
Biz, devletin, sosyal devlet özelliğine, şef-
katle devlet niteliğine çok büyük önem 
veriyoruz. Vatandaşına en kaliteli eğitim 
hizmetini, en kaliteli sağlık hizmetini, en 
kaliteli altyapı hizmetini sunamayan bir 
devlet, görevini hakkıyla yerine getiremi-
yor demektir. Hastane kapısında, polikli-
nik kapasında çile çeken, şifa bulmak bir 
yana yeni dert sahibi olan bir vatandaşı-
mız, nasıl devletinin bekası için gönülden 
dua edecek? Mümkün mü? Biz Türkiye’yi 
işte böyle bir tabloyla aldık. Bir yandan 
sistemi baştan sona değiştirdik, bir yandan 
yeni hastaneler, yeni sağlık ocakları inşa 
ederek, mevcutları ıslah ederek altyapıyı 
modernleştirdik. Bütün kamu hastaneleri-
ni aynı çatı altında birleştirerek, vatanda-
şımıza verimli sağlık hizmeti için önemli 
bir adım attık. 

Hastanelerimizin sadece binalarını yeni-
lemekle kalmadık, bu binaların içini de 
en modern aletlerle, cihazlarla, yeterli 
sayıda personelle teçhiz ettik. Bugün artık 
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hastalarımızın tedavisi içerisinde tuvaleti, 
banyosu, buzdolabı, televizyonu olan oda-
larda yürütülüyor. Nitelikli yatak olarak 
nitelendirdiğimiz bu tür yatakların sayısı 
2002’de 6 bin 839’du, biz bugün bu sayı-
yı 39 bin 515’e çıkardık. İnşallah birkaç 
yıl sonra devlet hastanelerindeki bütün 
yatakları bu hale getirmiş olacağız. 2002 
yılında 495 olan ultrason cihazı sayısı 
bugün 2 bin 292’ye, 121 olan bilgisayarlı 
tomografi cihazı sayısı bugün 446’ya, 18 
olan MR sayısı 303’e, 2 bin 304 olan diya-
liz cihazı sayısı 4 bin 296’ya ulaştı. Artık 
hiçbir kardeşimiz, bu ihtiyaçları için başka 
yelere, İstanbul’a, Ankara’ya gitmek zo-
runda kalmıyor, yaşadığı şehirde hizmeti 
alıyor. Aynı şekilde vatandaşımızın ilacını 
istediği her eczaneden almasına imkân 
sağlayacak bir sistem kurduk. Aile hekim-
liği ile her vatandaşımızın doğduğu andan 
itibaren kendisinden sorumlu doktoru ol-
masını sağladık. Evde bakım uygulamasını 
hayata geçirdik. Sadece 2011 yılında 124 
bin vatandaşımıza evinde sağlık hizmeti 
sunduk. Hastanelerde randevu sistemine 
geçerek, insanımızın gece yarılarından 
itibaren başlayan hastane önlerindeki sıra 
bekleme çilesini sona erdirdik. Şimdi tele-
fonla randevunuzu alıyorsunuz, ilgili po-
likliniğin kapısındaki monitörden sıranın 
size gelmesini bekliyor ve girip muayene-
nizi oluyorsunuz. 

Velhasıl sağlıkta köklü bir dönüşüm 
gerçekleştirdik. Nitekim TÜİK’in yaşam 
memnuniyeti araştırmasında sağlık hiz-
metlerinden memnuniyet oranı 2003 
yılında yüzde 39.5 iken, bugün bu oran 
yüzde 76’ya ulaştı. Şimdi standartları daha 

da yükseltmenin, hizmet kalitesini daha 
da artırmanın çabası içindeyiz. 25 ilimiz-
de, farklı alanlardaki sağlık hizmetlerinin 
aynı yapı içinde verildiği Şehir Hastaneleri 
kuruyoruz. Bu hastanelerimizle birlikte 
yatak sayısını 43 bin 200 adet artırmış ola-
cağız. İnşallah 2023 yılında, diğer bütün 
alanlarla birlikte sağlık alanında da he-
deflerimize ulaşacak, Türkiye’yi hak ettiği 
yere taşımış olacağız.

Değerli kardeşlerim…

Bizim Türkiye’nin kalkınması, gelişmesi, 
büyümesi konusunda temel bir ilkemiz 
var. Biz diyoruz ki, devlet bu sürecin alt-
yapısını kuracak, sosyal devlet ilkesinin 
gereği olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarına 
sahip çıkacak, ekonomide düzenleyici ve 
denetleyici bir konumda bulunacak. Ya-
tırımı, üretimi, istihdamı ise özel sektör 
gerçekleştirecek. Günümüzde artık eğitim 
gibi, sağlık gibi, eskiden sadece devletin 
hizmet verdiği alanlar da özel sektörün 
ilgi sahasına giriyor. Biz buralarda da, özel 
sektörümüzün dinamizminden, yatırım 
gücünden, işletme konusundaki mahare-
tinden, kaliteyi artırma yönündeki rekabet 
heyecanından yararlanmamız gerektiğini 
düşünüyoruz. Özel sektörümüzün bu alan-
lardaki varlığının, devletin yürüttüğü hiz-
metlere engel olmayacağına, tam tersine, 
kamu kurumlarının kendilerini murakabe 
etmelerine imkân sağlayacağına inanıyo-
rum. 

İşte burada olduğu gibi, özel sağlık kuru-
luşlarımızın faaliyetlerini takdirle izliyo-
ruz. Aynı şeyi eğitimde de gerçekleştirmek 
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istiyoruz. Biliyorsunuz mevcut durumda 
özel üniversiteler sadece vakıflar eliyle açı-
labiliyor. Biz yükseköğretim reformumuz 
çerçevesinde, vakıflar haricinde, ticari şir-
ketlerin de üniversite açabilmesine imkân 
sağlamayı düşünüyoruz. Aynı şekilde, lise 
ve üniversite sınavlarına yönelik faaliyet 
gösteren dershanelerden, şartları uygun 
olanların özel okula dönüşmesini istiyo-
ruz. Bunlar, devletin eğitim alanındaki hiz-
metlerine engel olacak değil, tam tersine 
destek olacak gelişmelerdir. 

Biz yatırım söz konusu olduğunda devlet, 
özel ayrımı yapmıyoruz. Biz ülkemize fay-
da getirecek yatırım söz konusu olduğunda 
yerli, yabancı ayrımı da yapmıyoruz. Yeter 
ki, bu ülkeye faydalı olacak, üretime, istih-
dama, ihracata katkı sağlayacak işler yapıl-
sın. Bu yöndeki her çabanın sonuna kadar 
arkasındayız, sonuna kadar destekçisiyiz. 
İşte bunun için yatırımcılara çok geniş bir 
alanda teşvik desteği veriyoruz. Üst üste 
konan her tuğlayı, dönmeye başlayan her 
çarkı, hizmete giren her tesisi Türkiye’yi 
hedeflerine biraz daha yaklaştıran birer 
adım olarak görüyoruz. Bu düşüncelerle, 
açılışını yaptığımız Medipol Mega Hasta-
neler Kompleksinin bir kez daha hayırlı 
olmasını, şifa kaynağı olmasını diliyor, siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili İstanbullular, kıymetli kardeşle-
rim, hanımefendiler, beyefendiler... Sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Açılışını yaptığımız Ataköy İleri Biyolojik 
Arıtma Tesisinin ve Ataköy Çevre Koruma 
Projesinin, ülkemize ve İstanbul’umuza 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu tesisin İs-
tanbul’umuza kazandırılmasında emeği 
geçen Büyükşehir Belediyemizi, onun kıy-
metli çalışanlarını, tesisin inşasında görev 
alan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. 

B u ra d a  a ç ı l ı ş ı n ı  ya p t ı ğ ı m ı z  t e s i s , 
Türkiye’nin en büyük enerji ve katı yakıt 
üretebilen ileri biyolojik atık su arıtma 
tesisi. Etap etap hizmete giren bu tesise, 
2009 yılından itibaren start vermiştik. 
Biz bugün burada, tesisin resmî açılışını 
yapıyoruz. Burası, tam kapasiteyle çalış-
tığında günde 600 bin metreküp atık su 
arıtarak, 2.5 milyon nüfusa hizmet vere-
cek bir tesis. Biz bu tesisi aslında, 1995 
yılında, Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

Ataköy Biyolojik Arıtma Tesisi 
Açılış Töreni

İstanbul | 07 Ekim 2012
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dönemimizde yapmak istemiştik. Fakat 
dönemin hükûmeti, buna müsaade et-
medi. Yer tahsisi yapmayarak bize engel 
oldu. Hükûmete geldiğimizde, hemen 
kolları sıvadık ve bu tesisi İstanbul’umu-
za kazandırdık. Bakırköy, Bahçelievler ve 
Bağcılar’ın tamamının, Başakşehir, Küçük-
çekmece ve Sultangazi ilçelerimizin bir 
bölümünün atık suları burada arıtılıyor.  
Buradan çıkan çamuru kurutup yakıt 
olarak kullanarak enerji üretiyoruz. Te-
sisin çalışması sırasında ihtiyaç duyulan 
enerjinin önemli bir bölümünü, bu şekilde 
yine tesisten karşılamış oluyoruz. Arıtılan 
suları da ziyan etmiyoruz. Bu suları Aya-
mama deresine vererek, buraya yeniden 
hayat kazandırdık. Yine burada arıtılan 
suları parklarda, bahçelerde, sanayide de 
kullanarak en verimli şekilde değerlendiri-
yoruz. Havalimanı çevresindeki yeşil alan 
da, yine burada arıtılan su ile sulanıyor. 

Şayet bu tesis olmasaydı, yüzlerce, binler-
ce ton katı atık Marmara denizine akacak 
ve bütün İstanbul’u, bütün bölgeyi tehdit 
eden bir çevre sorununa yol açacaktı. Bili-
yorsunuz, geçmişte bu hata Haliç’te yapıl-
mıştı. Bölgenin bütün atıkları, derelerden 
taşınanlar Haliç’e verilmişti. Yılların ihma-
liyle Haliç, adeta bir bataklığa dönüşmüş-
tü. Bırakınız deniz canlılarını, insanların 
bile çevresinde yaşayamadığı bir Haliç 
vardı. Haliç’i kurtarmak için bizden önce 
de girişimler başlatılmıştı, ama hiçbirin-
den sonuç alınamamıştı. Biz, 1994 yılında, 
Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan 
sonra süratle Haliç’i kurtaracak çözümlere 
yoğunlaştık. Hamdolsun bu çalışmalar 
sayesinde Haliç’i yeniden yüzülebilen, 

yaşanabilen bir yer haline getirdik. Haliç’i 
yeniden hayata döndürdük. Dereleri ıslah 
ederek, atık su arıtma tesisleri kurarak, 
İstanbul’un yeni Haliç felaketleriyle karşı-
laşmasının önüne geçtik.

Değerli kardeşlerim...

Ataköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, bölge-
deki çevre koruma projelerimizin sadece 
bir bölümü, bir ayağı. Bugün hizmete 
aldığımız Ataköy Çevre Koruma Projesi, 
diğer çalışmalarımızı, yatırımlarımızı des-
tekleyen, 650 milyon dolar yatırım bedeli 
bulunan önemli bir proje. Proje kapsamın-
da Ataköy Havzası’nda yaşanan sorunları 
kalıcı şekilde çözmek için 290 kilometre 
uzunluğunda atık su kolektörü ve atık su 
şebekesi inşa ettik. Yine bu proje çerçeve-
sinde Tavukçu deresinin 11 bin 494 met-
relik bölümü ile Ayamama deresinin 1.500 
metrelik bölümünü ıslah ettik. Ayamama 
deresinin 6 bin 500 metrelik bölümündeki 
ıslah çalışmaları ise devam ediyor. Bütün 
bu çalışmalarımızla İstanbul’un, 1994 ön-
cesi yüzde 9 olan atık su arıtma oranını, 
bugün yüzde 97’ye çıkardık. Önümüzdeki 
yıl 30 yeni arıtma tesisini daha devreye 
alarak, toplam arıtma tesisi sayısını 71’e 
yükseltiyoruz. Böylece, İstanbul’un atık su-
yunun yüzde 100’ünü arıtma hedefimize 
ulaşmış olacağız. 

Çevre konusundaki hizmetlerimiz, elbette 
sadece İstanbul’la sınırlı değil. Ülkemizin 
tamamında, havasıyla, suyuyla, deniziyle, 
ormanıyla, ağacıyla, bütün boyutlarıy-
la çevrenin korunması konusunda çok 
önemli hizmetleri hayata geçirdik, geçiri-
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yoruz. Bugün, 81 ilimizin tamamını kapsa-
yan 122 hava kalitesi izleme istasyonu ile 
ülke genelinde hava kalitesinin ölçümünü 
yapıyoruz. Hava tahmin oranlarımızda, 
alınan tedbirler ve yeni kurulan istasyon-
larla yüzde 90 düzeyinde isabet kaydeder 
hale geldik. İllerimizin yüzde 90’ında 
çevre düzeni planlarını tamamladık. Artık 
ülke genelinde çöplerimiz büyük ölçüde 
modern tesislerde bertaraf ediliyor. Katı 
Atık Düzenli Depolama Tesisi sayısını 10 
yılda 15’den 59’a çıkardık. 2003 yılında 
belediye nüfusunun ancak yüzde 38’inin 
atık suları arıtılırken, şimdi bu oran yüzde 
72’ye ulaştı. İnşallah burada da hedefimiz 
yüzde 100’e ulaşmak.

Değerli kardeşlerim...

İstanbul bizim sevdamız, İstanbul bi-
zim aşkımız… İstanbul’a yaptığımız her 
hizmet bizim için tarifsiz bir sevinç, 
tarifsiz bir heyecan kaynağı. İstanbul 
daha fazlasını, daha çoğunu hak ediyor. 
2023 hedef lerimiz içinde de İstanbul 
çok önemli ve özel bir yer tutuyor. Önü-
müzdeki dönemde İstanbul’un Avrupa 
yakasında Karadeniz’le Marmara arasında 
KANALİSTANBUL adını verdiğimiz bir 
alternatif suyolu inşa edeceğiz. Bu pro-
jenin, İstanbul’un dünyadaki marka de-
ğerini katlayacağına inanıyorum. Ayrıca, 
İstanbul’un iki yakasında iki ayrı şehir ku-
racağız. İstanbul’un Avrupa yakasına yılda 
100 milyon kişiye hizmet verecek yeni 
bir havalimanı inşa ediyoruz. Avrupa ve 
Anadolu yakalarında kuracağımız iki şehir 
hastanesi ile, İstanbul’u, sadece bölgesinin 
ve ülkemizin değil, bütün Avrupa’nın en 

önemli sağlık merkezlerinden biri haline 
getiriyoruz. Taksim Meydanı’nı, trafiği 
yer altına alarak, sadece yayalara tahsis 
ediyoruz. Yassıada ve Sivri adayı uluslara-
rası kongre merkezlerine dönüştürecek de-
mokrasi ve özgürlük adaları projelerimizi 
hayata geçireceğiz. Taksim Kışlasını bir 
kültür merkezi olarak milletimize kazan-
dırıyoruz. 2019’a kadar İstanbul Karayolu 
Tüp Geçişini, Boğaza 3’üncü Köprüyü, 
İstanbul-İzmir Otoyolu ve Körfez Geçişini, 
İstanbul-Çanakkale-Tekirdağ Otoyollarını 
tamamlayacağız. MARMARAY’ın açılışını, 
inşallah 2013 yılının 29 Ekim’inde yapı-
yoruz. İstanbul’da 2 yeni kongre merkezi, 
yeni bir uluslararası fuar merkezi, uluslara-
rası temalı bir eğlence parkı, yeni müzeler 
ve yeni marinalar inşa edeceğiz. Alışveriş 
alanları ve diğer sosyal donatılarla destek-
lenmiş yeni kruvaziyer limanları olacak 
Galataport ve Haydarpaşaport projelerini 
hayata geçireceğiz. Yine İstanbul’un ula-
şım sorununa ciddi katkı sağlayacak Ça-
nakkale Boğaz Geçişini de inşallah 2023’e 
kadar tamamlayarak hizmete sunacağız. 
Her alanda İstanbul’a daha fazla hizmet 
kazandırmak için çalışıyoruz, çalışmaya 
devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim…

Her zaman söylüyorum, bizim Türkiye’ye 
yaptıklarımıza, muhalefet partilerinin, 
bilhassa ana muhalefet partisinin hayalleri 
bile ulaşamaz, ulaşamıyor. Fakat büyük 
bir üzüntüyle ifade etmek zorundayım ki 
bugün, sadece hayalleri değil, idraki de bü-
tünüyle körelmiş bir ana muhalefetle karşı 
karşıyayız. Suriye konusunda, bilhassa ana 
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muhalefet partisinin ortaya koyduğu tavır 
anlaşılabilir olmaktan çıktı. Ana muhale-
fet partisi, hükûmetin Suriye politikasına 
güvensizliğin ötesinde, adeta kendi ülkesi-
ne, kendi milletine karşı husumetle bakan 
zalim bir yönetimin tezlerini savunan 
tavır içinde. CHP, ülkedeki bir takım mar-
jinal örgütleri de yanına alarak, dikkatinizi 
çekiyorum, bizim değil Türkiye’nin millî 
menfaatlerine aykırı bir propaganda kam-
panyası yürütüyor. 

Uçağımız düşürüldüğünde, biz itidalle 
hareket ederken, derhal karşılık vermek-
ten bahsedenler, “Sıçan Geçer Yol Olur” 
diyenler, şimdi birden barış havarisi kesil-
di. Suriye’de binlerce, on binlerce masum 
insan hunharca katledilirken hiç seslerini 
duymadığımız, hiç ortaklıkta görmediği-
miz bir güruh, kendi vatandaşlarımızın 
katledilmesi karşısında verdiğimiz tepki 
üzerine adeta aslan kesildiler, sokaklara 
döküldüler. Biz biliyoruz ki, bunların der-
di savaş filan değil. CHP, bu mesele üzerin-
den hükûmete çelme takabilir miyiz, bu-
radan siyasi netice elde edebilir miyiz gibi 
bir kurnazlığın peşinde. İşte karşımızda bu 
kadar küçük hesaplar peşinde koşan bir 
ana muhalefet partisi var. Siz gözlerinizi 
kapatıp kafanızda başka şeyler kurabilir-
siniz, ama bu hayatın devam ettiği, haki-
katin ortada olduğu gerçeğini değiştirmez. 

Suriye konusundaki hakikat, Esed rejimi-
nin kendi halkını, erkek-kadın, çocuk-yaşlı 
demeden katlettiği, Türkiye’nin de buna 
karşı Suriye halkının yanında yer aldığı-
dır. Suriye konusundaki hakikat, Esed re-
jiminin kendi vatandaşlarıyla yetinmeyip 

bizim topraklarımıza da yöneldiği, bizim 
insanımızın da hayatına kast ettiğidir. 
Biz, asıl buna karşı gereken tepkiyi göster-
mez, askerî seçenekler dâhil gerekli tüm 
araçları kullanarak kararlılığımızı ortaya 
koymazsak görevimizi yerine getirmemiş 
oluruz. Suriye halkına verdiğimiz destek 
insanlık vazifemiz ise, ülkemize dönük 
saldırılara karşı yürüttüğümüz politika 
da millî ve asli sorumluluğumuzdur. Evet, 
kendi topraklarına bombalar düşerken, 
insanlarımız öldürülürken, buna karşı 
kullanılabileceğimiz en etkili aracı engel-
lemeye çalışan bir ana muhalefetle karşı 
karşıyayız. Bunlar, belli ki İstiklal Marşı-
mızı da hiç anlayarak, içselleştirerek oku-
mamışlar. Ne diyor Mehmet Akif, İstiklal 
Marşımızda:

Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı, 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, 
Şen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı, 
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Evet, biz de CHP’ye diyoruz ki incitmeyin 
şehitlerimizi, incitmeyin bu toprakların 
altında kefensiz yatanları. Çünkü onlar, bu 
milletin bekası, bu ülkenin bağımsızlığı 
söz konusu olduğunda, gözlerini kırpma-
dan canlarını vermekten çekinmediler. Bu-
gün CHP’nin, sınırlarımızın taciz edilmesi, 
vatandaşlarımızın öldürülmesi karşısında 
ortaya koyduğu tavır sadece şehitlerimizi 
değil, milletimizi de incitiyor. CHP, Esed’in 
yanında yer alarak Türkiye’de iktidar ola-
mayacağını bilmeli. Biz, CHP’ye rağmen, 
kendi ülkesine karşı husumet sergilemek-
ten çekinmeyenlere rağmen Türkiye’nin 
onurunu, haysiyetini yüksekte tutmaya, 
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egemenlik haklarımızı titizlikle korumaya 
devam edeceğiz. Kendi halkı tarafından 
dahi makbul kabul edilmeyen Esed yöne-
timine, bize karşı yaptıkları her saldırıya 
misliyle karşılık vererek, hadlerini bildir-
meye devam edeceğiz. Eğer, Esed yönetimi 
bu hadsizliğini sürdürmeye ve daha öteye 
götürmeye kalkarsa, tezkere ile aldığımız 
yetkiyi kullanmakta da asla tereddüt et-
meyiz. 

Türkiye haksız, hukuksuz, mesnetsiz 
yere hiçbir devlete asla saldırmaz, bunu 
aklından bile geçirmez. Ama kendisine 
saldıranlara da, bırakın kendi ülkelerini, 
dünyayı dahi dar etmesini gayet iyi bilir. 
Temennimiz, Esed yönetiminin aklını ba-
şına alması, hem Türkiye’ye, hem de kendi 
halkına yönelik saldırgan tutumundan 
vazgeçmesidir. Suriye halkının canını, 
namusunu, haklarını koruma mücadelesi 
başarıya ulaşana kadar, Türkiye olarak on-
ların yanında yer almaya, kardeşlerimize 
her türlü insani desteği vermeye devam 
edeceğiz. Milletimiz müsterih olsun. Tür-
kiye, bu sorunun üstesinden gelecek, hak-
kını, hukukunu kimseye çiğnetmeyecek 
imkâna da, kararlılığa da sahiptir. Bu dü-
şüncelerle açılışını yaptığımız Ataköy İleri 
Biyolojik Arıtma Tesisinin ve Ataköy Çevre 
Koruma Projesinin bir kez daha hayırlı ol-
masını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum. 
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Saygıdeğer bakanlar, MÜSİAD’ın Değerli 
Başkanı ve üyeleri, değerli işadamları, 
kıymetli misafirler, hanımefendiler, be-
yefendiler... Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. 14. Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği Uluslararası Fuarı ile 
16. Uluslararası İş Forumu’nun başarılı 
geçmesini diliyorum.  Dünyanın 86 ülke-
sinden bu fuar ve forum için ülkemize, İs-

tanbul’umuza gelen bütün misafirlerimize 
hoş geldiniz diyorum. 

MÜSİAD’ı, MÜSİAD yöneticilerini, bu 
önemli organizasyonu başarıyla gerçekleş-
tirdikleri için kutluyorum. MÜSİAD, 1990 
yılından beri ülkemize, milletimize başarı-
lı şekilde hizmet veren bir sivil toplum ku-
ruluşu. Türkiye’deki bütün işadamlarını, 

14. MÜSİAD Uluslararası Fuarı 
16. Uluslararası İş Forumu (IBF) 

Kongresi Açılışı

İstanbul | 11 Ekim 2012
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değerlerine, inançlarına, potansiyellerine 
inanarak, güvenerek kucaklamayı hedef 
alan MÜSİAD’ın, ülkemiz sınırlarını aşan 
başarılarını gururla izliyoruz. MÜSİAD, 
gücünü bu milletten aldı, bu milletin için-
den çıkan iş adamlarından aldı. Geçmişte 
önüne hangi engeller çıkartılırsa çıkartıl-
sın, Anadolu insanının neleri başarabilece-
ğini ortaya koymuş bir sivil toplum örgütü 
olarak işte bugünlere geldi. Ekonomik 
dayanışma yanında, demokrasi, özgürlük, 
hukuk devleti gibi değerlerin ülkemizde 
yerleşmesi konusunda da, MÜSİAD çok 
hayırlı hizmetler gerçekleştirdi. 

MÜSİAD’ın, bir sivil toplum örgütü ola-
rak, bulunduğu coğrafyada bütün İslam 
dünyası için ideal bir model teşkil ettiğine 
inanıyorum. Nitekim ülke içindeki 35 şu-
besi ve 19 temsilciliği yanında, dünyanın 
46 ülkesindeki 119 irtibat noktası ile MÜ-
SİAD, bu doğrultuda da önemli ilerlemeler 
kaydettiğini gösteriyor. Hem ülke içinde 
işadamlarımızın dayanışması konusunda 
sergilediği öncü ve ilkeli tutum, hem de 
bütün İslam coğrafyasında gösterdiği viz-
yoner duruş için MÜSİAD’ı bir kez daha 
tebrik ediyorum.

Değerli kardeşlerim... 

Bugün iki çok önemli buluşmanın, iki 
önemli etkinliğin heyecanını bir arada ya-
şıyoruz.  MÜSİAD’ın 14’üncüsünü düzen-
lediği uluslararası fuar, her geçen yıl daha 
da büyüyerek, daha da etkisini artırarak 
bugünlere geldi.  2010 yılında, yine hep be-
raber açılışını yaptığımız 13’üncü fuara 71 
farklı ülkeden 3 bin 400 yabancı işadamı 

katılmıştı.  Bu yılki fuara ise 86 farklı ülke-
den 5 bin civarında işadamı iştirak ediyor.  
Aynı şekilde, 2010 yılında 3 salonda 23 
bin metrekare alanda düzenlenen fuar için 
bu yıl 5 salon, 45 bin metrekare alan ve 
ilaveten 8 bin metrekare konferans alanı 
ayrıldı. Bu gelişme, MÜSİAD’ın gücünü, 
etkinliğini gösterdiği kadar, İslam coğraf-
yasında Müslüman iş adamları arasındaki 
işbirliği, dayanışma, paylaşma ihtiyacının 
büyüklüğüne işaret ediyor. 

Elbette bu fuarın İstanbul’da düzenleniyor 
olmasının ne kadar doğru bir tercih oldu-
ğunu da ifade etmemiz gerekiyor. 559 yıl-
dır semalarından ezanların eksik olmadığı 
bu şehri İstanbul, bütün insanlığa, bilhassa 
da İslam toplumlarına kucağını açtı, kapı-
sına gelen herkesi bağrına bastı.  İstanbul, 
tarihte binlerce yıl boyunca pek çok kadim 
medeniyete ev sahipliği, başkentlik yaptı. 
Doğu’nun da, Batı’nın da her zaman en 
gözde şehri oldu. Mimarisiyle, kültürüy-
le, manevi iklimiyle bu şehre hâkim olan 
renk, kendi medeniyetimizin rengidir. 
Biz bugün de medeniyet köklerimizden 
asla kopmadan, Batının bilimde, teknikte, 
demokrasi ve özgürlükler konusunda ulaş-
tığı standartları İstanbul’da, ülkemizde 
hâkim kılmanın mücadelesini veriyoruz.  
İstanbul bu süreçte bir buluşma yeri, bir 
kaynaşma noktası, bir kucaklaşma mekânı 
işlevi gördü. 

Bunun için sizlerden İstanbul’u, bütün 
yönleriyle yaşamanızı, teneffüs etmenizi, 
hissetmenizi istiyorum. Boğazda gördü-
ğünüz manzara, sadece iki toprak parça-
sının karşılıklı duruşundan, bunların iki 
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muhteşem köprüyle birbirine bağlanma-
sından ibaret değildir. Orada gördüğünüz 
köprüler, Avrupa ve Asya kıtalarını bir-
leştirmenin yanında, farklı medeniyetleri, 
farklı anlayışları, farklı hayat biçimlerini 
de buluşturuyor, barıştırıyor, kaynaştırı-
yor. Sizlerden, İstanbul’un bu vasfından en 
iyi şekilde faydalanmanızı, bu imkânı en 
verimli şekilde kullanmanızı temenni edi-
yorum. İstanbul’u merkez alan bir işada-
mının, Doğuda, Batıda, Kuzeyde, Güneyde 
uçakla 3 saatlik bir mesafeyle ulaşacağı 
coğrafya, dünyanın en yoğun nüfuslu böl-
gelerini, en büyük ekonomilerini ifade 
ediyor. Bugün pek çok küresel şirket, böl-
ge merkezlerini İstanbul’a taşıyor. Biz de 
İstanbul’u bölgenin ve dünyanın en önem-
li ticaret, finans, turizm, kültür merkezle-
rinden biri yapmak için gerekli yatırım-
ları yapıyor, gerekli altyapıyı kuruyoruz. 
İstanbul’u kendi eviniz olarak görmenizi, 
bu rahatlıkla, bu güvenle, bu huzurla, his-
sederek şehri gezmenizi diliyorum.

Sevgili dostlar...

Ticaretin, üretimin, emeğin bizim me-
deniyetimizde geçekten çok önemli yeri 
var. Biz, rızkın onda dokuzunun ticarette 
aranmasını tavsiye eden bir yol gösterici-
ye sahibiz. Biz, emin olan ve doğruluktan 
ayrılmayan ticaret ehlini peygamberlerle, 
şehitlerle, Salihlerle bir gören ilahi emirle 
muhatabız. Bakınız, sizlerle Haçlı Seferleri 
sırasında, Müslümanlarla Hıristiyanların 
Kudüs’e sahip olmak için en kanlı savaşları 
yaptıkları döneme ilişkin bir manzarayı 
paylaşmak istiyorum. Endülüslü Seyyah 
İbn Cübeyr anlatıyor: “Müslümanlarla 

Hıristiyanlar arasındaki savaş sürerken, 
Kahire ve Şam arasındaki kervanlar, Frenk 
bölgelerinden rahatlıkla gidip geliyor. Bu-
nun için Hıristiyanlar Müslümanlara ait 
kervanlardan bir vergi alıyorlar ve bunu 
istismara yeltenmiyorlar. Aynı şekilde 
Hıristiyan tüccarlar da mallarının değeri 
üzerinden bir vergi ödeyerek Müslüman 
topraklarından rahatça gidip geliyorlar. 
Aralarında mükemmel bir anlaşma var ve 
hakkaniyete uyuluyor.” 

Evet, 825 yıl öncesini anlatan bu hadise 
bizlere hakkaniyete uyulması şartıyla, 
insani hassasiyetlerin gözetilmesi halinde 
ticaretin önünde hiçbir engel bulunma-
dığını gösteriyor. Günümüzün küresel 
ekonomik yapısında, ticareti, ekonomik 
ilişkileri sınırlara hapsetmek mümkün 
değil. Ama bizim kulak vermemiz gereken, 
uymamız gereken başka tavsiyeler, başka 
emirler de var. Biz, Müslümanların birbir-
lerini sevmede, birbirlerini korumada tek 
vücut gibi oldukları öğüdüne de uymakla 
mükellefiz. Biz, bir Müslümanın diğerleri-
ne karşı ilgisinin, birbirini destekleyen bir 
binanın taşları gibi olduğu tavsiyesini de 
dikkate almak zorundayız.  Bu tavsiyeler 
bize, yoksulların, yoksunların korunup 
kollanması yanında, ticaretimiz başta ol-
mak üzere hayatın her alanında aramızda 
güçlü bir dayanışma oluşturmamız gerek-
tiğini de gösteriyor. 

Bugün 16’ncısı düzenlenen Uluslararası İş 
Forumu’nu, işte bu çerçevede bir etkinliğe 
dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum. 
Müslüman iş adamları arasında global bir 
ağ kurmayı hedefleyen bu forumun amacı-
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na ulaşması için, hep birlikte gayret göster-
meliyiz. Dünya nüfusunun yüzde 22’sini 
oluşturan Müslümanlar olarak aramızdaki 
ticaret, yatırım ve işbirliği imkânlarını en 
üst düzeye çıkarmalıyız. Burada kendi iş 
ilişkilerimizi geliştirmenin yanında, bü-
tün İslam toplumlarının ekonomik, sosyal, 
siyasal sorunlarına da çözümler aramak 
durumundayız. Foruma iştirak eden dev-
let adamlarından, bürokratlardan, sivil 
toplum kuruluşu temsilcilerinden, aka-
demisyenlerden, işadamlarından, basın 
mensuplarından bu doğrultuda görüşler 
ortaya koymalarını bekliyorum. İslam İş-
birliği Teşkilatı, İslam Ekonomik ve Ticari 
İşbirliği Daimi Komitesi gibi kuruluşlarla 
birlikte, bu yönde yeni çözümler üretme, 
yeni modeller geliştirme konusunda yo-
ğun gayret sarf etmeliyiz.  

Günümüzde siyasi gücün, askerî gücün, 
kültürel gücün ekonomik güçle orantılı 
olduğunu biliyoruz, görüyoruz. İslam top-
lumlarının ekonomik sorunlarını çözecek 
yöntemler geliştirmeden, dünyanın farklı 
bölgelerindeki Müslümanlara, onları ya-
şadıkları sıkıntılardan kurtaracak çıkış 
yolları gösteremeyiz. Bu bakımdan Ulus-
lararası İş Forumu’nun önemli bir plat-
form olduğuna inanıyorum. Bu forumun 
işlevini ve etkisini artırarak, katılımcılara 
dünyada yaşanan küresel ekonomik krizi 
fırsata çevirebilecekleri imkânlar suna-
cağına inanıyorum. Bilindiği gibi İslam 
ülkeleri arasındaki tercihli ticaret sistemi 
menşe kuralları düzenlemesi geçtiğimiz 
Ağustos ayında yürürlüğe girdi. Bu siste-
min işler hale gelebilmesi için yükümlü-
lüklerini tamamlayan ülke sayısının 10’u 

bulması gerekiyor. Bir an önce bu sayının 
tamamlanarak, sitemin işler hale gelmesi-
ni bekliyoruz. Bu anlaşmanın sağlayacağı 
serbestleşme başlangıçta sınırlı gibi gö-
zükse de, önümüzdeki dönemde kapsamı 
genişletmemiz mümkün.  Bu konuda ge-
rek İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere, 
gerekse siz iş adamlarına önemli görevler 
düşüyor.

Değerli kardeşlerim...

Bu medeniyet coğrafyasının iş adamları 
olarak, siyasetçileri, yöneticileri olarak 
üzerimizde büyük sorumluluk var. Bizler, 
dünyanın hangi köşesinde, hangi uzak 
diyarında olursa olsun, kardeşlerimizin 
maruz kaldıkları felaketler, zulümler 
karşısında gerekli hassasiyeti göstermek 
zorundayız.  Pakistan’da sel felaketine 
maruz kalan kardeşlerimizin yaralarını 
sarma sorumluluğu bizim üzerimizdedir. 
Endonezya’da tsunami felaketine maruz 
kalan kardeşlerimizin yaralarının sarılma-
sından hepimiz sorumluyuz.  Filistin’de 
İsrail yönetiminin tecritti altında ezilen 
kardeşlerimizin dertlerine derman olmak 
hepimizin görevidir. Arakan’da zulme 
maruz kalan kardeşlerimize sahip çıkmak 
hepimizin ortak sorumluluğudur. Madem-
ki bizler bir bedenin uzuvları gibiyiz, diğer 
kardeşlerimizin başına gelen her felaketin 
acısını kendi bedenimizde, kendi yüreği-
mizde hissetmek zorundayız. Kolumuz ya-
ralanmışken başımızı çevirip bundan bize 
ne diyemeyiz.  Ayağımız aksarken sırtımızı 
dönüp bu beni ilgilendirmiyor diyeme-
yiz.  Başımız ağrırken hiçbir şey yokmuş 
gibi davranıp yolumuza devam edemeyiz.  
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Aynı şekilde, dünyanın herhangi bir yerin-
de kardeşlerimizin bir kısmı sıkıntıda ise, 
bizlerin rahat içinde, huzur içinde haya-
tını sürdürmesi mümkün değildir, olma-
malıdır.  Dünyadaki diğer kardeşlerimize 
yardımcı olabilmek için, öncelikle bizlerin 
kendi sorunlarımızı çözmesi, kendimizin 
güçlü olması gerekiyor. 

Bu gücü sağlayacak olan da dayanışmadır, 
işbirliğidir. Bilhassa gelişmiş ekonomileri 
etkileyen küresel krizin, pek çok olum-
suzluğu yanında, bizleri dayanışmaya ve 
işbirliğine zorlayan hayırlı bir sonucu da 
olduğunu düşünüyorum. Batıdaki çok 
büyük finans kuruluşlarının, şirketlerin 
kriz karşısında yaprak gibi savrulması, 
gelişmekte olan ekonomilerin önündeki 
en ciddi psikolojik engeli yıktı.  Küresel 
ekonomideki mevcut aktörlerin, aslında 
o kadar da güçlü ve sağlam olmadığını, 
aşılamaz olmadığını hep birlikte gördük. 
Türkiye olarak bizim iş adamlarımız, 
şirketlerimiz, müteşebbislerimiz dünya-
nın dört bir yanında gurur duyduğumuz 
başarılara imza atıyor. Geçmişte, bizim 
iş adamlarımız Batıdaki muhataplarına 
işbirliği teklifleri götürürken, bugün tam 
tersi bir süreç yaşanıyor. Batılı şirketler, 
ülkemize gelmek, iş adamlarımızla birlikte 
çalışmak peşindeler, bunun için uğraşıyor-
lar. Türkiye’nin ekonomik performansını, 
küresel krizin ağırlığı altında adeta ezilen 
gelişmiş ülkeler gıptayla takip ediyor. Geç-
tiğimiz yıl yüzde 8.5’lik bir büyüme oranı 
yakalamıştık.  Bu yıl, ekonomik dengele-
rimizi sağlama almak amacıyla bir parça 
frene bastığımız için yüzde 3 düzeyinde 
bir büyüme rakamı elde edeceğiz. Ama bu 

rakamla bile dünyadaki en yüksek büyü-
me oranlarından birini elde etmiş oluyo-
ruz.  Önümüzdeki yıldan itibaren büyüme 
hızımız inşallah yeniden artacak.  İşsizlik 
oranını yüzde 8’e kadar indirdik. Ekono-
mik performansımıza bağlı olarak bu ora-
nı önümüzdeki yıllarda daha da azaltmak 
amacındayız. Gayrı Safi Yurt İçi Hasılamı-
zı, geçtiğimiz 10 yılda, 230 milyar dolar-
dan 772 milyar dolara yükselttik. Yine bu 
dönemde ihracatımızı 36 milyar dolardan 
geçtiğimiz ay itibariyle 147 milyar dolar 
seviyesine getirdik. Turizm gelirlerimizi 
8.4 milyar dolardan 23 milyar dolara çı-
kardık. Merkez Bankamızın rezervini 36.8 
milyar dolardan 112 milyar dolara ulaştır-
dık. Enflasyonda, borsada, yatırımlarda, 
çalışanların reel ücretlerinde aynı şekilde 
çok önemli gelişmeler sağladık. 

Bütün bu başarılı neticelere rağmen bugün 
geldiğimiz yeri yeterli görmüyoruz. Kendi-
miz için 2023 yılına ilişkin çok önemli 
hedefler belirledik. Bu hedeflere ulaşmak 
için bütün gücümüzle çalışıyor, hedefleri-
mize doğru kararlı adımlarla ilerliyoruz. 
Biz, ekonomide ulaştığımız bu düzeyi, siz-
lerle birlikte, kardeşlerimizle birlikte daha 
ileriye taşımak, daha büyük başarıları hep 
birlikte elde etmek istiyoruz. Bu, her iki 
tarafa da çok büyük fayda sağlayacak bir 
yol arkadaşlığıdır.

Değerli kardeşlerim...

Türkiye olarak siyasi ilişkilerimizin, 
ekonomik ilişkilerimizin, insani ilişkile-
rimizin en önemli özelliklerinden biri de, 
sadece belirli bölgelerle, belirli ülkelerle, 
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belirli alanlarla sınırlı olmamasıdır. Bugün 
Türkiye’nin, dünyanın dört bir yanında-
ki ülkelerle ticari ilişkisi var, diplomatik 
ilişkisi var, insani ilişkisi var. Dünyada, 
Türk vatandaşlarının ayak basmadığı ülke, 
ayak basmadığı yer neredeyse kalmadı. 
Aynı şekilde dünyanın her yerine şefkat 
elimizi uzatıyor, gönlümüzü açıyoruz. 
Orta Afrika’dan Kafkasya’ya, Orta Asya’dan 
Balkanlara kadar dünyanın her yerinde, 
hiçbir ayrım yapmaksızın mağdurların, 
mazlumların yardımına koşuyoruz. Tür-
kiye olarak, geçtiğimiz yıl yaptığımız dış 
yardımların miktarı 1.5 milyar doları bul-
du. Biz Arakan’daki Müslüman kardeşle-
rimizin uğradığı zulüm için yardımlarına 
koştuğumuzda, orada açlık içinde, sefalet 
içinde yaşayan diğer insanları görmezden 
gelmedik. Müslüman Arakanlılara yap-
tığımız gıda yardımından oradaki diğer 
mağdurların da yararlanmasını sağladık. 
Tsunami felaketi sonrası Sumatra adasın-
daki, Açe’deki kardeşlerimizin yardımına 
gittiğimizde, orada aynı şartlarda bulunan 
diğer insanlara da elimizi uzattık. Elbet-
te bu yardımları yaparken orada niçin 
bulunduğumuz unutmadık, ama insani 
hassasiyetler konusunda asla ayrımcılık 
içinde de olmadık. Biz elimizi uzattığımız 
mazlumun, mağdurun rengine, diline, di-
nine bakmayız. 

Bu anlayış bizim inancımızın bir gereğidir. 
Bu anlayış bize atalarımızdan kalan bir 
mirastır. Osmanlı, kendisinden yardım 
isteyen hiçbir toplumu, hiçbir kimseyi geri 
çevirmedi. İslam’ın ilk dönemlerinden 
itibaren, Arabistan yarımadasından dün-
yanın dört bir tarafına yayılan Müslüman 

tüccarlar, işlerinde emin olmaları, güzel 
ahlakları kadar yardımseverlikleriyle 
de insanların gönülleri fethettiler. Evet, 
bugün dünyanın en büyük İslam nüfusu 
barındıran ülkelerindeki kardeşlerimizin 
gönülleri, fetihle, savaşla değil, Müslüman 
tüccarlar vasıtasıyla kazanıldı. Bu şekilde 
İslam’la şeref lenen toplumların hiçbiri, 
yüzlerce yıl boyunca maruz kaldıkları 
baskılara, zulümlere, telkinlere rağmen 
inançlarından en küçük bir taviz vermedi-
ler. Dikkatinizi çekiyorum, burada, sadece 
işiyle, yaşayışıyla, kültürüyle, inancıyla 
gittikleri yerlerdeki insanları etkileyen, 
kalplerini fetheden ticaret erbabından 
bahsediyoruz. Gönülleri kazandığımızda, 
insani hassasiyetlerin gereklerini samimi-
yetle yerine getirdiğimizde, işimizi kolay-
laştırmakla kalmayacağımızdan, çok daha 
ötesinde kazanımlar elde edeceğimizden 
şüpheniz olmasın.

Sevgili dostlar...

B e n ,  b u  g ü z e l  b u l u ş m ayı  s ağ l aya n 
MÜSİAD’a bir kez daha teşekkür ediyo-
rum. Tüm misafirlerimize bir kez daha hoş 
geldiniz diyorum. İş adamlarımıza hayırlı, 
verimli görüşmeler temenni ediyorum. 
Ülkemizden hoş hatıralarla ayrılmanızı, 
İstanbul’un güzelliklerini en iyi şekilde 
yaşamanızı temenni ediyorum. Fuarın ve 
İş Forumu’nun başarılı geçmesi diliyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli misafirler, değerli dostlar, hanıme-
fendiler, beyefendiler... Hepinizi en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Yurt dışın-
dan gelen misafirlerimize, ülkemize, İstan-
bul’umuza hoş geldiniz diyorum. Siyaset, 
Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı 
(SETA) ve Başbakanlık Kamu Diplomasisi 
Koordinatörlüğünün birlikte düzenlediği 
“İstanbul Küresel Forumu’nun başarılı 
geçmesini diliyorum. Forumun düzenlen-

mesinde emeği geçen, foruma katkı veren 
herkese şükranlarımı sunuyorum.  

Bugün burada, dünyanın farklı bölgelerin-
den devlet adamları, akademisyenler, sivil 
toplum temsilcileri, iş dünyası temsilcileri, 
sanatçılar, yazarlar ve medya mensupları 
olarak, küresel sorunları adalet pence-
resinden ele alacak, görüşlerinizi ifade 
edeceksiniz.  Adaletin, sadece bireylerin 

İstanbul Küresel Forumu Açılış 
Konuşması

İstanbul | 13 Ekim 2012
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huzuru ve güvenliği için değil, toplum dü-
zenin ve yönetimlerin bekası bakımından 
da hayati öneme sahip bir kavram olduğu-
nu biliyoruz. Bu sebeple, İstanbul Küresel 
Forumu’nda adalet kavramının dinden 
siyasete, tarihten ekonomiye, bilimden 
sanata kadar günümüz dünyasını ilgilen-
diren her boyutunun tartışılacak olmasını 
önemli görüyorum. 

Forum, konusu yanında zamanlaması 
itibariyle de önem taşıyor. Bölgemizde ve 
tüm dünyada etkileri derinden hissedilen 
çok yönlü ve güçlü bir değişim, dönüşüm 
sürecinden geçiyoruz. Bunun yanında be-
şinci yılına giren küresel ekonomik krizin, 
özellikle Batı’da giderek derinleşen siyasi, 
sosyal ve ekonomik yansımalarına şahit-
lik ediyoruz. Yine aynı şekilde Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika’da yaşanan tarihî dönü-
şümlerin çok boyutlu etkilerini yakından 
hissediyoruz. İç içe geçmiş tarihi, sosyal, 
kültürel, ekonomik boyutları bulunan bu 
değişim dalgasını anlamak için dikkatle 
üzerinde durmamız gereken hususlardan 
birinin de adalet olduğunu düşünüyorum.

Değerli dostlar...

İstanbul Küresel Forumu’nun bu yılki 
temasını “adalet” olarak belirlemesini isa-
betli bulduğumuzu ifade ettik. Peki, adalet 
nedir? Adaletin pek çok tanımı olmak bir-
likte, ben burada büyük mütefekkirimiz 
ve mutasavvıfımız Mevlana’nın adalet ta-
rifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor 
ki Mevlana; “Adalet nedir? Ağaçları sula-
mak... Zulüm nedir? Dikene su vermek...” 
Devam ediyor Mevlana; “Adalet bir nimeti 

yerine koymaktır; Su emen her kökü sula-
mak değil... Zulüm ise bir şeyi konmaması 
gereken yere koymaktır...” 

Evet, adaletle zulüm arasında işte böyle 
ince bir sınır var. Bizler, bu sınırın adalet 
tarafında yer almayı şiar olarak benim-
semiş kişiler olarak burada buluştuk. 
Hayatın her alanında bu ilkeyi hayata ge-
çirmenin mücadelesini vermek durumun-
dayız. Toplumların ve bireylerin adalete 
duydukları ihtiyaç ve adaletin gerekliliği 
konusunda filozof lar, din adamları ve 
siyaset bilimciler ittifak halindedirler. 
Adaletin kelime anlamı “Her şeyi yerli 
yerine koymak”tır. Adaletin tavır, davranış 
ve hükümlerde doğruluk, herkese hakkı-
nı vermek, haksızları terbiye etmek, eşit 
davranmak, insaflı, hoşgörülü olmak gibi 
anlamları da bulunuyor. 

Biliyorsunuz, genel başkanı olduğum 
partinin adında “adalet” ifadesi yer alıyor. 
Aynı şekilde, bugün dünyanın pek çok ül-
kesinde ismini adalet kavramından, adalet 
özleminden alan siyasi partiler, hareketler 
bulunuyor. Bu durum, tesadüf veya küre-
sel bir moda anlayışından kaynaklanmı-
yor. Bu durum, bütün insanlığın adalet 
özlemi içinde olduğuna, adalet arayışı 
peşinde bulunduğuna işaret ediyor. Adalet 
kavramının, sadece bugün değil insanlığın 
serencamının tamamında çok önemli, çok 
hayati bir yeri var. İnsanlık tarihindeki 
destansı mücadelelerin neredeyse hepsi, 
zulme başkaldırı için, adaleti tesis etmek 
için girişilen çabaların ifadesidir. Hiç uza-
ğa gitmeye gerek yok. Şöyle yakın tarihe 
baktığımızda Gandi’yi görürüz, Malcolm 
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X’i görürüz, Mandela’yı görürüz, Aliye 
İzzetbegoviç’i görürüz. Bu muhteşem mü-
cadele adamlarının zulme baş kaldırmakla 
talep ettikleri şey, kendi toplumlarının 
nezdinde bütün insanlık için adalet değil 
miydi? Filistin’de İsrail buldozerlerinin 
paletleri altında parçalanarak katledilen 
Rachel Corri zulme karşı adaletin safında 
yer aldığı için orada değil miydi? Evet, in-
sanlık var olduğu sürece dünyada zulüm 
eksik olmayacak, dolayısıyla adalet arayışı 
da asla son bulmayacak. Adaletin safında 
yer alanlar, daima hayırla, minnetle yad 
edilirken, zalimler, zulüm uygulayanlar 
lanetle, nefretle anılmaya devam edecek.

Değerli misafirler...

Küresel düzeyde yaşanan değişim süreci-
nin en önemli boyutlarından birini, siyasi 
ve ekonomik adaletsizlikler oluşturuyor. 
Günümüz dünyasında adaletsizliğin yapı-
sal bir hüviyet kazandığını görüyoruz. Bir-
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta ol-
mak üzere, pek çok uluslararası kuruluşun 
işleyişinde, bu yapısal adaletsizliği açıkça 
görebiliyoruz. Uluslararası barış ve güven-
liği emanet ettiğimiz Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi, maalesef geçtiğimiz 
yüzyıldan kalan güç dengelerine mahkûm 
edilmiş durumda. Eski düzenin hamileri, 
sorumluluğu diğer ülkelere yüklemeye 
çalışırken, karar alma mekanizmalarını 
kendi kontrollerinde tutmaya devam edi-
yorlar. 

Dünyadaki siyasi ve ekonomik değişim-
lerde giderek artan sorumluluk üstlenen 
ülkelerin, bu süreçleri etkileyen karar 

alma mekanizmalarından ısrarla uzak tu-
tulmalarını kabul edebilmemiz mümkün 
değil. Bilhassa yükselen güç olarak ifade 
edilen Türkiye, Brezilya, Hindistan, Endo-
nezya gibi ülkeler açısından bu adaletsiz 
işleyiş, sürdürülebilir olmaktan çıktı. Bir-
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta 
olmak üzere, uluslararası kuruluşların 
yapılarının değişme zamanı geldi. Daha 
geniş, daha adil, daha etkin bir temsil nite-
liği kazamayan uluslararası kuruluşların, 
gelecekte varlıklarını ve işlevlerini sürdü-
rebilmeleri giderek zorlaşıyor. Örneğin 
Suriye’de 20 aydır bütün dünyanın gözü 
önünde cereyan eden insanlık dramına, 
bütün çabalarımıza rağmen Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi müdahale etme-
miştir. Bu, Esed rejimine her gün onlarca, 
yüzlerce insanı öldürme konusunda cesa-
ret veren, adeta yeşil ışık yakan bir tutum-
dur. Ne acıdır ki 20 yıl önce Balkanlarda, 
Saraybosna’da, Srebrenitsa’da, Tuzla’da 
yüz binlerce insanın katiline seyirci ka-
lan Birleşmiş Milletler bugün Suriye’de 
de acizlik içinde. 20 yıl önceki bu gaflet, 
uluslararası toplumun Soğuk Savaş’ın biti-
miyle ortaya çıkan sorunlarla baş etmekte 
hazırlıksız yakalandığı şeklinde izah edi-
liyordu. Peki, bugün Suriye konusunda 
sergilenen acizliğin, adaletsizliğin nasıl bir 
açıklaması olabilir? 

Suriye’deki olaylar karşısında etkin bir 
politika ortaya koyamayan Güvenlik 
Konseyi’nin, dünyanın diğer bölgelerinde-
ki mağdurlar, mazlumlar nezdinde hızla 
meşruiyetini kaybettiğinin bilinmesini is-
tiyorum. Adalet Suriye halkının da hakkı-
dır. Suriye’de yaşananlar, bu ülke halkının 
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özgürlük, refah, hak mücadelesinden başka 
bir şey değildir. Türkiye, bölgeyi ve giderek 
dünyayı tehdit eden bu sorun karşısında, en 
başından beri, adalete, hakkaniyete, kardeş-
lik hukukuna uygun bir politika izlemiştir, 
izlemeye devam edecektir. Uluslararası 
kuruluşlardan da bir an önce aynı adaletli, 
hakkaniyetli, duyarlı tutumu benimseyip 
gereğini yapmalarını bekliyoruz. Suriye’de-
ki kayıpları sadece istatistiki bir bilgi olarak 
gören anlayış değişmedikçe insanlığın 
vicdanı huzur bulamaz. Suriye’de her gün 
onlarca, yüzlerce insan ölürken, hâlâ “Bu 
durumdan nasıl bir çıkar sağlayabilirim?” 
düşüncesiyle hareket edenler bulundukça 
insanlığın yüzü kızarmaya devam edecek. 
Masum çocukların, kadınların, insanların 
kanı, kirli siyasi hesapların üzerinden akıp 
gitmeye devam ettikçe kimse huzur bula-
mayacak. Aynı şekilde, terörizmle müca-
delede “senin teröristin, benim teröristim” 
ayrımı yapanlar oldukça kimse kendi gele-
ceğinden emin olamayacak. 

İnsan hayatı karşısında ortak değerler 
ve politikalar oluşturup uygulayamayan 
bir küresel düzenin, adalet, hakkaniyet, 
özgürlük iddiası inandırıcı olabilir mi? 
Bunun için dünyanın, bilhassa uluslarara-
sı düzende belirleyici konumda bulunan 
ülkelerin ve kuruluşların, yapısal reform-
larla beraber köklü bir zihniyet değişimine 
ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz. Ada-
leti, siyasi karar alma mekanizmalarıyla 
birlikte, ekonomide, sosyal konularda, 
kültürel ilişkilerde ve hayatın diğer bütün 
alanlarında da sağlamak durumundayız. 
Yoksullukların, yolsuzlukların önüne 
geçilmesi, şeffaf yönetimlerin tesisi, katı-

lımcı demokrasinin güçlendirilmesi gibi 
alanlardaki arayışları da bunun dışında 
göremeyiz. Günümüzde bunların hepsi 
de, birbiriyle ilişkili, birbirlerini etkileyen, 
birbirlerini destekleyen konulardır. 

Gelişmiş ülkeler diye ifade edilen karar 
mekanizmalarını ellerinde bulunduran 
devletler, dünyada ağırlık merkezlerinin 
artık değiştiğini, yeni ağırlık merkezleri 
ortaya çıktığını kabul etmek mecburiye-
tindeler. Batı, artık dünyanın tek merkezi 
değil. Kuzeyiyle, güneyiyle, doğusuyla 
dünya çok merkezli bir yapıya dönüştü, 
dönüşmeye devam ediyor. Bu gerçek, sa-
dece siyasi çerçeveyle sınırlı değil. Aynı 
şekilde ekonomik olarak da dünya yapısal 
bir dönüşüm içinde. Örneğin, geçtiğimiz 
yıl ilk defa OECD dışı ülkeler dünya ekono-
mik çıktısının yarısından fazlasını gerçek-
leştirdi. Yine 2011’deki küresel ekonomik 
büyümenin yüzde doksanından fazlasını 
gelişmekte olan ekonomiler sağladı. Bu 
yeni durum karşısında, İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonraki dönemin ekonomik 
dengeleri üzerine inşa edilen kurumlar 
artık ihtiyaca cevap veremez hale geldiler. 
Burada da daha adaletli, daha hakkaniyete 
uygun bir kurumsal dönüşüme ihtiyaç 
var. Mevcut güç dengesini daha doğru 
bir şekilde yansıtan G-20 oluşumunu, bu 
bakımdan üzerinde önemle durulması ve 
dikkate alınması gereken bir yapı olarak 
görüyoruz. Türkiye olarak, 2015 yılında 
dönem başkanlığını devralacağımız bu 
oluşumun, başta az gelişmişlik ve gelir 
dağılımı olmak üzere tüm küresel mesele-
lerde daha fazla sorumluluk üstlenmesine 
çalışacağız.
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Değerli misafirler...

Küresel ekonomik krizin yaşandığı ülke-
lerde toplumsal gruplar arasındaki gelir 
uçurumu tehlikeli bir şekilde büyüyor. Yine 
de asıl büyük trajedi, dünyanın diğer böl-
gelerinde yaşanmaya devam ediyor. Bugün 
dünya nüfusunun yarısı günde 2.5 dolarla 
yaşamak durumunda bulunuyor. Her yıl iki 
buçuk milyon çocuk, sırf aşılanmadığı için 
hayatını kaybediyor. 120 milyon çocuk ise 
herhangi bir eğitim imkânından mahrum 
şekilde hayatını sürdürüyor. Birleşmiş Mil-
letler tarafından büyük umutlarla ilan edi-
len “Binyıl Kalkınma Hedefleri”, insanlığın 
büyük bölümü için bugün çok uzak görü-
nüyor. Bu sorunların, küresel krizle daha da 
derinleşmesi ve yaygınlaşması, uluslararası 
barışı ve güvenliği tehdit edecek boyutlara 
doğru gidiyor. Küresel gelir dağılımını daha 
adaletli hale getirecek bir yeni düzenin ku-
rulması, yoksullukla etkin mücadele, sür-
dürülebilir kalkınma gibi hususların bütün 
ülkeler için öncelikli hale geldiğini görü-
yoruz. Bilhassa yükselen ekonomilerin, bu 
konuda önemli sorumluluklar üstlenmesi 
gerekiyor. 

Biz Türkiye olarak, sorumluluklarımızın 
bilinci içinde, bu doğrultuda aktif çalışma-
lar yürütüyoruz. En Az Gelişmiş Ülkelerle 
işbirliği, dış politikamızın temel hedefle-
rinde ön sıralarda yer alıyor. Geçtiğimiz 
yıl En Az Gelişmiş Ülkeler için düzenlenen 
Birleşmiş Milletler Zirvesine ev sahipliği 
yaptık. Bu konuda önümüzdeki 10 yılın yol 
haritası olan İstanbul Eylem Planının ha-
zırlanmasına önemli katkılarda bulunduk. 
Eylem planı doğrultusunda önümüzdeki 5 

yıl içinde söz konusu ülkelere 200 milyon 
lira hibe katkısı sağlamayı taahhüt ettik. 
Bunun da ötesine geçerek, uluslararası iş-
birliği ve koordinasyon ajansımız TİKA’nın 
faaliyetlerini dünya geneline yayılacak 
şekilde genişlettik. TİKA bugün 5 kıtada 
100 ülkede faaliyet yürüyor. Türkiye’nin az 
gelişmiş ülkelere yönelik bu yılki kalkınma 
yardımlarının tutarı 1.5 milyar dolara ulaş-
tı. Biz, az gelişmiş ülkelere yardım elimizi 
uzatmayı, vicdani sorumluluğumuzun ge-
reği ve insanlığın adalet özlemini giderecek 
bir misyon olarak görüyoruz. 

Bizim bu çabalarımızın, diğer ülkeler için 
de örnek teşkil etmesinden memnuniyet 
duyuyoruz. Örneğin, Türkiye olarak son bir 
sene içinde Somali’ye yaptığımız yardımla-
rın bu ülkede meydana getirdiği muazzam 
olumlu değişimi bizzat gördük. Daha geçen 
seneye kadar kendi kaderine bırakılmış ve 
adeta bir insanlık trajedisine mahkûm edil-
miş olan Somali, bugün Türkiye’nin öncülü-
ğüne başlatılan uluslararası yardım ve ilgi 
sayesinde yeniden ayağa kalıyor. Ülkedeki 
terör ve iç savaş ortamı giderek etkisini 
kaybediyor, ekonomik ve sosyal kalkınma 
çabalarının olumlu etkileri görülmeye baş-
lanıyor. Somali halkı artık geleceğe umutla 
bakıyor. Biz Somali halkını bundan sonra 
da yalnız bırakmayacağız. Uluslararası 
camiadan da, vicdan ve adalet anlayışı doğ-
rultusunda Somali halkının yanında yer 
almaya devam etmesini bekliyoruz.

Değerli kardeşlerim...

Bu toplantının önemli konu başlıkların-
dan birinin de din ve adalet teması olduğu-
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na inanıyorum. Yeryüzündeki tüm dinler, 
insanların barış içinde, adalet içinde bir 
arada yaşayabilecekleri bir düzen arayışı 
içindedirler. Dünyamızı dinî inanışlar 
üzerinden bölmeye çalışanlar, her şeyden 
önce işte bu barış ve adalet arayışına zarar 
veriyorlar. Bunun en çarpıcı örneklerini 
Batı dünyasının bölgemize bakışında gö-
rüyoruz. Avrupa’da, ekonomik ve sosyal 
şartların ağırlaşmasına bağlı olarak aşırı 
unsurların etkinliklerinin artması, yaban-
cı düşmanlığını, özellikle İslamofobi’yi 
kaygı verici boyutlara taşıdı. Bilindiği gibi 
benzeri bir süreç 11 Eylül saldırıları sonra-
sında Amerika Birleşik Devletleri’nde ya-
şanmıştı. Amerika ve Batılı ülkeler, İslam 
ile terör ve şiddeti özdeşleştirmek gibi va-
him bir hataya düşerek, kendi vatandaşları 
arasında Müslümanlarla ilgili ön yargılar 
oluşmasına yol açıyorlar. İslamofobi’yi bir 
başka açıdan ırkçılığın tezahürü olarak 
görüyoruz. 

Bu çarpık anlayış, sadece Batılı ülkeler için 
değil, bütün dünya için de giderek büyü-
yen bir tehlike haline geliyor. Her iki taraf-
taki aşırı unsurlar, bu şüphe ve kutuplaş-
ma ortamını genişletmek, derinleştirmek 
için her türlü çabayı gösteriyorlar. Son 
olarak, İslam’a ve Peygamberimize hakaret 
içeren, bu haliyle nefret ve kışkırtma aracı 
olmaktan başka amaç gütmeyen bir film-
den dolayı yaşananlara hep birlikte şahit 
olduk. Masum insanlara yönelik şiddeti 
hiçbir şekilde kabul edemeyiz, mazur göre-
meyiz. Ama düşünce özgürlüğü adı altında 
Müslümanların inançlarına, kutsal değer-
lerine hakaret edilmesini de aynı şekilde 
kabul edemeyiz. İslamofobi eğilimleri kul-

lanılarak nefret suçları işlenmesine, adalet 
ve hakkaniyet ilkelerini benimsemiş hiçbir 
devlet izin veremez, vermemelidir. Bu 
tür olaylar, sadece vuku bulduğu ülkeleri 
etkilemekle kalmıyor, bütün dünyanın 
barış ve istikrarını tehdit edecek boyutlara 
ulaşabiliyor. 

Geçtiğimiz ay İstanbul’da, farklı inanç-
lara sahip dinî önderlerin katılımıyla 
Ortadoğu’da barışın nasıl sağlanabileceği-
nin tartışıldığı bir toplantı yapıldı. Bu top-
lantıda dinî önderler, yeni Orta Doğu’nun 
inşasında bütün dinlerin eşit haklara 
sahip olacağı konusunda görüş birliğine 
vardılar.  Bir yandan böyle güzel gelişme-
ler yaşanırken, diğer taraftan aşırılıklar 
adeta teşvik ediliyor. Aşırılık hiçbir zaman 
adalet üretmez. Adalet ancak dengeyle, 
itidalle, yani orta yol ile sağlanabilir. Biz, 
bütün dinlerin ve mensuplarının açıkça 
tahrikinin nefret suçu olarak kabul edil-
mesini, bunun önüne geçecek tedbirler 
alınmasını istiyoruz. İfade özgürlüğü ile 
insanların inançları ve kutsal değerleri-
nin korunmasını bir arada sağlamanın 
mümkün olduğuna inanıyoruz. Medeni-
yetler çatışması beklentisi içinde olanla-
ra, bunun senaryolarını pazarlayanlara 
verilecek en güzel cevap işte bu dengeyi 
sağlayacak formüllerin üretilip hayata 
geçirilmesidir. Bu çerçevede, İspanya ve 
Türkiye’nin öncülüğünde 2005 yılında 
başlatılan, bilahare bir Birleşmiş Milletler 
projesine dönüşen Medeniyetler İttifakı gi-
rişimini önemli bir çaba olarak görüyoruz. 
Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu’na ha-
lihazırda 106 ülke ile 23 bölgesel ve ulus-
lararası kuruluş üye. Bu haliyle, BM’nin 



Yeni Türkiye Vizyonu | Canım İstanbul

431

en geniş katılımlı girişimi konumunda 
bulunan Medeniyetler İttifakı, kültürler ve 
dinler arası diyalog açısından uluslararası 
düzeydeki en önemli proje haline geldi. 
İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının 
yol açtığı tehlikeler karşısında, Medeniyet-
ler İttifakı girişiminin daha da güçlendiril-
mesi için, Dostlar Grubu üyeleriyle birlikte 
çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi 
belirtmek isterim.

Değerli dostlar...

Esasen bizim medeniyetimiz, farklı inanç-
lara mensup insanların, adalet, hakkani-
yet, hukuk çerçevesinde bir arada yaşa-
ması konusunda zengin örneklere sahip. 
İslam’ın ilk yıllarında Mekke’deki müş-
riklerin zulmünden kaçan Müslümanlar, 
Peygamberimizin tavsiyesiyle Habeş Kralı 
Necaşi’ye sığınmışlardı. Habeş Hükümdarı 
Necaşi, Müslüman değildi. Ama adaletli bir 
kraldı. Müslümanlar, kendi dinlerine men-
sup olmamasına rağmen, adaletine güven-
dikleri için Necaşi’nin yanına gitmekte, 
onun koruması altına girmekte tereddüt 
etmediler. Aynı şekilde, adalet timsali 
olan Hazreti Ömer Kudüs’ü fethettiğinde, 
Hıristiyanların, Yahudilerin ibadethane-
lerine dokunmadı, herkesin kendi inancı 
doğrultusunda hayatını sürdürmesini sağ-
ladı. Osmanlı devleti, Yahudiler İspanya’da 
zulme uğradığında, derhal gemilerini 
gönderip onları bu topraklara getirerek 
hayatlarını kurtardı. Bunun karşılığında 
onlardan Müslüman olmalarını da iste-
medi; onların kendi topraklarında adalet 
içinde, güven içinde yaşamalarını sağladı. 
Çünkü Osmanlı, Kanuni Sultan Süleyman 

Han’ın; “Meyve dalına konsa bir karınca, 
vebali olur mu karıncayı kırınca?” diye sor-
duğunda kendisine; “Yarın Hak divanını 
kurunca, Kanuni’den hakkın alır karınca” 
diyen, diyebilen Şeyhülislamlara, bu ce-
vabı kendisine düstur edinen yöneticilere 
sahipti. Bugün dünyanın yeniden adaletin 
hâkim olduğu bir yer haline gelebilmesi, 
zalimin karşısına dimdik durabilmesi için, 
bizim işte bu anlayışla çalışan uluslararası 
kurumlara ihtiyacımız var. 

Forumun konu başlıklarından biri de 
adalet ve tarih değerli arkadaşlarım. Evet, 
tarihi de adil bir bakış açısıyla okumak 
zorundayız. Tarihi seçkinlerin tarihinden 
ibaret görmek, her şeyden önce insanlığın 
kendisine haksızlıktır. Geçmişte yaşanmış 
olayları, bütün yönleriyle ve bütün tarafla-
rıyla ortaya koymayan bir tarih, insanlığın 
ortak hafızasına sırtını dönmüş demektir. 
Hâlbuki geçmişte kuvvetliler kadar zayıf-
lar da vardır. Geçmişte zafer kazananlarla 
birlikte mağluplar da bulunuyor. İnsan-
lığın geçmişi Avrupa’dan, Amerika’dan 
ibaret değil. Asya, Afrika, Orta Doğu, Bal-
kanlar, Latin Amerika ve dünyanın diğer 
bölgelerindeki insanların da tarih anlatı-
mında adaletli bir şekilde yerlerini almaya 
hakları var. 100 yıl, 200 yıl önce yaşanmış 
olayları, bugünün siyasi, ekonomik ve 
sosyal farklılıklarını aşan bir adil hafıza 
ile ortaya koymak gerekiyor. Aksi takdirde 
tarihi de adaletsizle malul bir hale getir-
miş oluruz. Biz Türkiye olarak, tarihin ada-
letsiz yorumlanışının sıkıntılarını uzun 
zamandır yaşıyoruz. Bunun için tarihin 
adaletli anlatımı konusunda başlatılacak 
bütün girişimleri desteklemeye hazırız. 
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Forumun bir başka tartışma başlığı olan 
adalet ve sanat konusunu da isabetli ve 
önemli olarak gördüğümü belirtmek 
istiyorum. Sanatın toplumu etkileme gü-
cünün, adalet duygusuyla birleştiğinde, 
etkisini katbekat artıracağına inanıyorum. 
Sazın tınısından, ressamın tuvalinden, yö-
netmenin vizöründen, aktörün mimikle-
rinden özü adaletle yoğrulmuş eserler çık-
masına ihtiyacımız var. İnsanlık kritik bir 
yol ayrımında değerli dostlarım. Karşımız-
da büyük riskler ve belirsizlikler yanında, 
büyük fırsatlar da var. Bu sürecin herkesin 
yararına olacak şekilde yönlendirilebil-
mesi, küresel vicdanın insanların adalet 
beklentilerini karşılayacak şekilde hare-
kete geçirilebilmesine bağlı. Bu konuda 
hepimize düşen sorumluluklar bulunuyor. 
Devlet adamlarıyla, sivil toplumuyla, her 
kesimden kanaat önderleriyle dünyamızın 
adalet merkezli bir anlayışla yeniden yapı-
lanmasına katkıda bulunmalıyız. 

İstanbul Küresel Forumu’nun bu çerçe-
vede önemli bir platform olabileceğine 
inanıyorum. Biz bu doğrultuda üzerime 
düşenleri yerine getirmeye hazırız. Bu dü-
şüncelerle, forumun başarılı geçmesini di-
liyor, bütün iştirakçilerine teşekkür ediyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili İstanbullular, kıymetli kardeşle-
rim, hanımefendiler, beyefendiler... Sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Açılışını yaptığımız İstanbul Boğaz’ından 
Haliç’e Deniz suyu Aktarma Projesi’nin, ül-
kemize ve İstanbul’umuza hayırlı olmasını 
diliyorum. Bu projenin İstanbul’umuza ka-
zandırılmasında emeği geçen Büyükşehir 

Belediyemizi, onun kıymetli çalışanlarını, 
projenin inşasında görev alan herkesi teb-
rik ediyorum. 

Bu proje, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı görevini yürüttüğüm 1995 
yılında bizzat başlattığım, dünyanın en 
büyük çevre koruma projelerinden biri 

İstanbul Boğazı’ndan Haliç’e 
Deniz Suyu Aktarma Projesi 

Açılış Töreni

İstanbul | 21 Ekim 2012
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olarak kabul edilen, Haliç Çevre Koruma 
Projesi’nin önemli etaplarından biri. Haliç 
Çevre Koruma Projesi kapsamında bugüne 
kadar, İstanbul’umuz için gerçekten çok 
önemli çalışmaları hayata geçirdik. Biz 
1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı seçilerek, şehrin sorumluluğunu 
üstlendiğimizde, Haliç’i adeta bir bataklık 
olarak teslim almıştık. Öyle ki, Haliç’te su 
derinliği 50 santimetrenin altına kadar düş-
tüğü için burada kayık dahi yüzdürülemez 
hale gelmişti. Sanayi tesislerinden dökülen 
ve derelerden taşınan atıkların yol açtığı 
kirlilik yüzünden Haliç’te suni adacıklar or-
taya çıkmıştı. Kötü koku sebebiyle bölgeden 
geçmek bile mümkün değildi. Pek çok kişi 
Haliç’ten umudu kesmişti. Buranın toprak-
la doldurularak yeşil alan haline getirilme-
sini dahi teklif edenler olmuştu. 

Biz Haliç’i kurtaracağız, yeniden o eski ih-
tişamlı günlerine döndüreceğiz, burayı tek-
rar Altın Boynuz haline getireceğiz dedik ve 
kolları sıvadık. Gerekli çalışmaları yaptık, 
projeleri hazırladık ve işe başladık. Tarama 
gemileriyle Haliç’in zeminini kaplayan ça-
muru çıkartıp borularla 7 kilometre öteye 
taşıyarak depoladık. Taşocakları bölgesinde 
kurduğumuz çamur barajlarının üzerini 
kapattık, yeşillendirip, ağaçlandırarak İs-
tanbul’umuza yeni bir alan kazandırdık. 
İnşallah önümüzdeki dönemde o bölgede 
İstanbul’un güzelliğine katkıda bulunacak 
yeni projeler hayata geçirilecek. Balat-Has-
köy hattı ile Alibeyköy-Kâğıthane dereleri 
çıkışlarında, Haliç’ten çıkardığımız çamur-
ları kullanarak 4.5 kilometre uzunluğunda 
200 metre genişliğinde bir alan oluşturup 
yeşillendirdik. Bu bölgeyi çevreleyen sana-

yi tesislerini kaldırdık. Bir yandan Haliç’i 
temizlerken, öte yandan da bu bölgeye 
bırakılan atık suları arıtacak dev tesisler 
kurduk. Böylece, temizlediğimiz Haliç’e 
yeni atıkların gelmesinin önüne tümüyle 
geçmiş olduk. 

1994’te bizim devraldığımız Haliç’te hiç-
bir hayat belirtisi yoktu. Artık Haliç’te, 
lüfer dâhil 48 çeşit balığa rastlamak müm-
kün. Bugün açılışını yaptığımız proje ile 
Karadeniz’den gelip İstanbul Boğazı’ndan 
Marmara’ya giden deniz suyunu Haliç’le 
buluşturuyoruz. Sarıyer’deki Çayırbaşı sa-
hilinden aldığımız deniz suyunu, 4 bin 990 
metre uzunluğunda bir tünelle Ayazağa’ya 
getiriyor, oradan Kâğıthane deresi vasıta-
sıyla Haliç’e bırakıyoruz. Bu sistemle, bil-
hassa yağışın olmadığı dönemlerde Haliç’e 
günde 260 bin metreküp deniz suyu akı-
tacağız. Haliç, adeta bir akvaryum gibidir. 
Eğer suyunun sürekli sirkülasyonunu 
sağlamazsanız, bir süre sonra yeniden 
kirlenme ortaya çıkabilir. Biz, Haliç’i deniz 
suyu ile buluşturarak, buradaki suyun ye-
nilenmesini, havalanmasını, canlı kalma-
sını sağlıyoruz. Bu sistemle, Haliç’in suyu 
yılda 3 defa tümüyle yenilenmiş olacak. 
Türkiye’de bu projenin bir başka örneği 
yok. Dünyada da sadece su yönlendirmesi 
şeklinde çalışmalar var. Buradaki gibi bir 
örnek dünyada da bulunmuyor. 

Sarıyer’den tünel ve Kâğıthane deresi ara-
cılığıyla Haliç’e su getirmemizi sağlayan 
projenin maliyeti 44 milyon lira. Haliç 
Çevre Koruma Projesi için, 1995 yılından 
beri yapılan harcama ise 758 milyon doları 
buluyor. İstanbul’un bu en güzel bölgesini 
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kurtarmakla, şehre kattığımız değerin kar-
şılığını hesaplayabilmenin ise mümkün 
olmadığına inanıyorum. İstanbul’u dünya 
çapında bir MARKA ŞEHİR haline getirme 
çalışmalarımızda Haliç’in çok önemli yeri 
var. Haliç Kongre Merkezi, Feshane, Piyer 
Loti, Miniatürk, Bahariye Mevlevihanesi, 
Hüsrev Paşa Tekkesi, gemi seferlerinin 
yapıldığı iskeleler ve daha pek çok değe-
riyle bu bölge, İstanbullulara, milletimize 
ve tüm dünyaya hizmet veriyor. Bölgeyle 
ilgili daha pek çok projemiz var. Bunların 
bir kısmı tamamlanmak üzere, bir kısmı 
plan aşamasında. Sadabat Mesire Alanı, 
Rami Kışlası Kültür Merkezi, Haliç Ter-
sanesi Müzesi, turistik amaçlı Karadeniz 
Sahra Demiryolu Hattı, Rami-Eyüp-Süt-
lüce Teleferiği gibi projelerimizle, Haliç’i 
dünya çapında bir kültür bölgesi haline ge-
tiriyoruz. İnşallah, önümüzdeki dönemde, 
hükûmette olsun, büyükşehirde olsun, ilçe 
belediyelerinde olsun çok daha büyük, çok 
daha önemli projelerle İstanbullu kardeş-
lerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.

Sevgili dostlar…

Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, güçlendik-
çe, yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor, bunlara 
uygun yeni düzenlemeler yapmak gere-
kiyor. Bu çerçevede, 1984 yılından beri 
uygulanan mevcut belediye sisteminin, 
zaman zaman yapılan tadilatlara rağmen, 
artık ülkemiz ihtiyaçlarına cevap vere-
mediğini görüyoruz. Özellikle kalabalık 
nüfusa sahip şehirlerimizde, merkez 
belediyesi, ilçe belediyeleri, belde beledi-
yeleri, il özel idaresi arasında dağılan hiz-
metlerin, bir büyükşehir koordinasyonu 

içinde yürütülmesi ihtiyacı ortaya çıktı. 
Bu amaçla, nüfusu 750 binin üzerindeki 
13 şehrimizde Büyükşehir Belediyesi ku-
rulmasını öngören bir kanun tasarısını 
Meclis’e sunduk. Bu tasarıda, hem yeni 
kurulan 13 büyükşehir belediyesinin, hem 
de mevcut 14 büyükşehir belediyesinin 
sınırlarını, şehrin mülki idare sınırları 
olarak belirledik.  Bilindiği gibi İstanbul ve 
Kocaeli’nde bu model zaten başarıyla uy-
gulanıyor. Büyükşehir Belediyesi yönetimi 
kurduğumuz illerde, merkez dâhil bütün 
belediyeleri ilçe belediyesi haline dönüş-
türüyoruz. Belde belediyelerini kapatarak, 
buraları ilçelerin sınırlarına dâhil ediyo-
ruz. Köyleri de yine ilçelerin mahalleleri 
haline getiriyoruz. Artık yüzlerce köyün 
her biri, onlarca belde belediyesinin her 
biri ayrı ayrı hizmet peşinde koşmayacak. 
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, bütün bu 
yerleşim alanlarının hizmetlerini, kendi 
görev alanları dâhilinde yürütecekler. Bu 
durumda, büyük ölçüde köylere hizmet 
götüren il özel idarelerine de ihtiyaç kalmı-
yor. İl özel idarelerinin, büyükşehirin gö-
rev alanına giren yetkileri büyükşehir, ilçe 
belediyesinin görev alanına giren yetkileri 
ona devrediliyor. İl özel idarelerinin bunla-
rın dışında kalan görevleri ise, özellikle or-
manla alakalı olanlar, ilgili il müdürlükleri 
tarafından yürütülecek. Böylece, İstanbul 
ve Kocaeli’nde uygulanan ve başarılı neti-
celerini aldığımız bu modeli, büyükşehir 
statüsü elde eden bütün şehirlerimize teş-
mil etmiş oluyoruz. 

Biz bu tasarıyı Meclis’e getirince muha-
lefet partileri ayaklandı. Biri diyor ki, siz 
Federalizmi getirmek istiyorsunuz. Öteki 
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diyor ki siz Merkezileştirme politikası uy-
guluyorsunuz. Bu kadar birbirine zıt, bu 
kadar birbirine aykırı görüş, aynı tasarı 
için ifade ediliyor. Aslında bu tartışma, 
Türkiye’de muhalefetin yerinde saydığı-
nın, bir arpa boyu yol kat edemediğinin 
en çarpıcı örneği. Biz 2004 yılında İstan-
bul ve Kocaeli’nde büyükşehir sınırlarını 
mülki idare sınırları olarak belirlerken 
de, aynı sözlerle, aynı edayla bizi eleştir-
mişlerdi. Ne oldu? İstanbul ayrı bir ülke 
haline mi geldi? Veya İstanbul’u belediye 
hizmetleri konusunda Ankara’ya mahkûm 
hale mi geldi? Tam tersine, İstanbul’a bir 
adım mesafede olduğu halde, yolu, suyu, 
altyapısı olmayan bütün köylerimiz, bütün 
beldelerimiz, o güne kadar görmedikleri 
hizmete kavuştular.  Buralarda yaşayan 
insanlarımız İstanbul’un bir parçası haline 
geldiklerini, 2004’ten sonra hissettiler. Biz 
2006 yılında Kalkınma Ajanslarını kurar-
ken de bu federalizm ithamlarına maruz 
kalmıştık. Sonra, bu sözleri söyleyenler 
kalkınma ajanslarının kendi seçim bölge-
lerinde, kendi şehirlerinde kurulması için 
her türlü çabayı gösterdiler. Şimdi aynı 
şeyi, büyükşehir statüsü kazanan diğer 
şehirlerimiz için söylüyorlar. 

Tabii biz bu yasayla ne federalizmi geti-
riyoruz, ne de merkezileştirmeye gidi-
yoruz. Biz sadece yerel yönetim reformu 
yapıyoruz. Belediye hizmetlerinin daha 
etkin, verimli, hızlı yürütülebilmesini sağ-
layacak yeni bir sistem ortaya koyuyoruz. 
İddia ediyorum, bu sistemi bütün dünya 
bizden görecek ve uygulayacak. Çünkü biz, 
uyguladık, faydasını gördük, şimdi yaygın-
laştırıyoruz. Diyorlar ki, Konya gibi, An-

talya gibi coğrafi sınırları çok büyük olan 
şehirlerde, büyükşehir belediyesi yüzlerce 
kilometre öteye nasıl hizmet götürecek? 
Yahu şu anda şehir merkezinden yüzlerce 
kilometre uzaktaki o yerlere hizmet git-
miyor mu? Bugüne kadar oraya hizmet 
götüren il özel idaresinin imkânlarını dev-
ralan, ilave kaynaklarla daha da güçlenmiş 
olan büyükşehir belediyesi oraya niye 
hizmet götüremesin? Tabi bunlar oralara 
sadece seçimden seçime gittikleri için, di-
ğer zamanlarda nasıl hizmet götürülüyor, 
işler nasıl yürüyor, bir fikirleri yok. Merak 
etmesinler, büyükşehir belediyeleri, o ilin 
sınırları içindeki her yere ulaşır, en güzel 
hizmetleri oralarda yaşayan vatandaşla-
rımızın ayağına götürür. Çünkü biz bu 
reformla, mevcut kaynaklara ilave olarak, 
belediyelerimize 3 milyar 600 milyon lira-
lık ilave bir imkân sağlıyoruz. Büyükşehir 
Belediye Başkanı, o şehrin sınırları içinde 
yaşayan herkesin oylarıyla seçildiği için, 
zaten belediye başkanları isteseler de ora-
ları ihmal edemezler. Çünkü seçimde gidip 
oradan oy isteyecek. Hizmet getirmezse oy 
da alamaz. Demokrasinin güzelliği bu işte. 
Demokrasiyi içine sindirememiş, tepeden 
inme yollarla ülkeyi yönetmeye alışmış 
olanlar, bu güzelliği bilemezler, göremez-
ler.

Değerli kardeşlerim...

Büyükşehirlerle ilgili bu düzenlememizin 
hayata geçmesiyle, büyükşehir statüsü ka-
zanan şehirlerimizdeki belde belediyemiz 
kapanacak. Muhalefet partileri, bu konuyu 
da istismar ediyorlar. Bugün belde beledi-
yelerimizin çok büyük bir bölümü, perso-
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nel maaşını ödeyemeyen, sabit giderlerini 
karşılayamayan, yatırım yapamayan yerler 
durumunda. Biz aslında bu tür yerlerde 
yaşayan vatandaşlarımızın belediyelerini 
kapatmıyoruz, onları belediye hizmetle-
rinden mahrum bırakmıyoruz. Tam ter-
sine, bu kardeşlerimizin ilçe belediyesi, 
büyükşehir belediyesi standartlarında 
hizmet almasını sağlıyoruz. Kapanan bel-
de belediyeleri sınırlarında yaşayan vatan-
daşlarımız, çok kısa bir sürede kendilerine 
getirilen hizmetlerin nasıl arttığını göre-
cekler. Özellikle sahil bölgelerindeki bazı 
belde belediyeleri hem nüfus, hem imkân 
itibariyle büyük olabilirler. Bunların bir 
kısmı zaten ilçe haline geliyor. Diğerleri 
de, güçlerini çevredeki diğer yerleşim yer-
leriyle birleştirerek daha etkin, daha kap-
samlı hizmet alma imkânına kavuşacaklar. 

Biz asla vatandaşımızın aleyhine olacak, 
ona götürülen hizmetlerin azalmasına yol 
açacak bir iş yapmayız, böyle bir çaba için-
de olmayız. Aynı şekilde mahallelere dönü-
şecek muhtarlıklar konusu da muhalefetin 
istismar aracı haline gelmiş durumda. 
Köylerde yaşayan vatandaşlarımız sadece 
kendi köyünün muhtarı ile il genel meclisi 
üyelerini seçme salahiyetine sahipti. Bu 
reformla birlikte, köylerdeki vatandaşları-
mıza ilçe belediye başkanını, büyükşehir 
belediye başkanını, bunların meclis üyele-
rini de seçme imkânı getiriyoruz. Böylece, 
köylerimize şehirlerde verilen hizmetlerin 
tamamının getirilebilmesini sağlamış 
oluyoruz. Mesela, belediye sınırları içine 
giren köylerdeki bütün yapılar ruhsatlan-
dırılacak. Dolayısıyla vatandaşlarımız, 
mallarının, mülklerinin geleceği konu-

sunda hiçbir endişeye kapılmadan, onlar 
üzerinde tasarruf imkânına kavuşmuş ola-
caklar. Köylerimizde yaşayan vatandaşla-
rımızı, 5 yıl süreyle belediye hizmetleriyle 
ilgili vergilerden muaf tutarak, rahat bir 
geçiş dönemi sağlamayı hedefliyoruz. Ay-
rıca, mera gibi, yaylak, kışlak gibi köyleri-
mize mahsus imkânlar aynı şekilde devam 
edecek; bu konuda herhangi bir değişiklik 
yok.  

Büyükşehir olmayan illerde nüfusu 2 bi-
nin altında bulunan yerleşim yerlerindeki 
belde belediyelerini de yine düzenlemeyle 
kapatıyoruz. Açık söylüyorum; nüfusu 2 
binin altında bulunan bir yerde belediye 
olmaz. Bu kaynak israfıdır. Bu sadece 
orada bir kişiye belediye başkanlığı ma-
kamı vermenin ötesinde anlamı olmayan, 
o yerleşim yerine faydası bulunmayan 
bir uygulamadır. Türkiye böyle bir lükse 
sahip değil. Bu konunun istismarını doğ-
ru bulmuyoruz. Ülkesini, milletini seven 
hiçbir siyasetçi böyle bir istismarın içinde 
olmamalıdır. Büyükşehirlerle ilgili bu dü-
zenlemeyi inşallah Meclis’ten çıkartacak 
ve ülkemizin önünde yeni bir dönem aça-
cağız. Bu düşüncelerle, açılışını yaptığımız 
İstanbul Boğazı’ndan Haliç’e Deniz suyu 
Aktarma Projesinin bir kez daha hayırlı ol-
masını diliyorum. Önümüzdeki Perşembe 
günü idrak edeceğimiz mübarek Kurban 
Bayramınızı şimdiden kutluyor, bayramın 
size, ailenize, milletimize hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyor, hepinizi Allah’a emanet 
ediyorum.
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Florence Nightingale ve İstanbul Bilim 
Üniversitesi ailesinin kıymetli mensupları, 
Türk Kardiyoloji Vakfı’nın kıymetli yöneti-
cileri, değerli misafirler...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
açılışını yaptığımız İstanbul Florence 
Nightingale Hastanesi’nin İstanbul’umuza 
ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Florence Nightingale Hastaneleri ve İstan-
bul Bilim Üniversitesi, bugün ülkemizin 
önde gelen sağlık kuruluşları arasında 
yer alıyorlar. Bu seçkin sağlık ve bilim 
kuruluşlarını ülkemize kazandıran Türk 
Kardiyoloji Vakfı’nın kurucusu Prof. Dr. 
Cem’i Demiroğlu’nu rahmetle anıyorum. 
2002 yılından beri Vakıf Başkanlığını 
yürüten Prof. Dr. Cemşid Demiroğlu’nu, 

Florence Nightingale Hastanesi 
Açılışı

İstanbul | 12 Ocak 2013
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İstanbul’umuza ve ülkemize yaptığı hiz-
metlerden dolayı kutluyorum. Türk Kar-
diyoloji Vakfı’nın ülkemize kazandırdığı 
İstanbul Bilim Üniversitemize, şahsıma 
tevdi ettikleri fahri doktora için teşekkür 
ediyorum. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. 
Çavlan Çiftçi’nin şahsında, İstanbul Bi-
lim Üniversite’mizin tüm hocalarına ve 
öğrencilerine başarılar diliyorum. Vakıf, 
Hastane ve Üniversite bünyesinde takdire 
şayan çalışmalar gerçekleştiren tüm bilim 
adamlarımıza, doktorlarımıza; bu büyük 
ailenin mensuplarının tamamına şükran-
larımı sunuyorum.

Türkiye’nin, özellikle de İstanbul’un, 
bugün sağlık alanında dünyanın önde 
gelen merkezlerinden biri konumuna 
gelmesinde Florence Nightingale Hastane-
lerinin önemli payı var. Sağlık hizmetleri 
konusundaki başarılarıyla bu güzel yapı, 
aynı alanda diğer pek çok girişime de ör-
nek oldu. Bugün açılışını yaptığımız, 120 
milyon liralık bir yatırım olan İstanbul 
Florence Nightingale Hastanesi’nin de 
yine başarılı ve örnek bir sağlık kuruluşu 
olarak hizmet vereceğine inanıyorum. Bu 
hastane, sahip olduğu imkânlar ve sundu-
ğu yüksek standarttaki sağlık hizmetleri 
yanında, uluslararası bir sağlık eğitimi 
merkezi işlevi de görecek. Yine bu has-
tane, enerji tasarrufu ve doğayı koruma 
esasına dayanan “Yeşil Bina” kurallarına 
uygun olarak yapıldı. Böylece ülkemizin 
ilk “Yeşil Hastanesi” olma ünvanını ka-
zandı. Türkiye’nin 2023 vizyonuna uygun 
bir adım olarak gördüğüm bu hastanenin 
yapımında ve hizmete hazır hale getirilme-
sinde emeği geçenleri de tebrik ediyorum. 

Sevgili dostlar...

Sağlık, hükümetlerimiz döneminde, eği-
timle birlikte en çok önem verdiğimiz 
alanların başında geliyor. Burada, sadece 
birkaç rakamla, Türkiye’nin sağlık alanın-
da nereden nereye geldiğini ifade etmek 
istiyorum. Ülkemizde sağlık alanında çalı-
şan insan gücü sayısı 2002 yılında 178 bin 
iken bu rakamı bugün 462 bine yükselttik. 
Sadece kamudaki uzman hekim sayısını, 
10 yılda 20 binden 33 bine, pratisyen 
hekim sayısını ise 24 bin 558’den 31 bin 
136’ya çıkardık. Yine bu dönemde, 87 bin 
olan kamudaki ebe ve hemşire sayısı, 131 
bine ulaştırdık. Aile Hekimliği gibi, mo-
dern bir sistemi ülkemizde kurduk ve işler 
hale getirdik. Bugün Türkiye genelinde 
20 bin 274 aile hekimi vatandaşlarımıza 
hizmet veriyor.

Kamu hastanelerini yeniden yapılandırdık 
ve güçlendirdik. Devlet hastanelerindeki 
nitelikli yatak sayısını 6 bin 839’dan 40 
bin 716’ya, yoğun bakım servislerindeki 
yatak sayısını 665’den 3 bin 86’ya çıkar-
tarak hizmet kalitesini fevkalade artırdık. 
Hastanelerimizi, fiziki olarak yenilemenin 
yanında en modern cihazlarla donattık. 
Acil Sağlık Hizmetleri konusunda da çok 
önemli gelişmeler sağladık. 112 istasyon-
larının sayısını 481’den 1.854’e, ambulans 
sayısını 617’den 2 bin 936’ya çıkardık.

Türkiye, helikopter ve uçak ambulans 
hizmetleriyle ilk defa bizim dönemimiz-
de tanıştı. Bugün 4’ü uçak, 19’u helikop-
ter olmak üzere 23 hava ambulansıyla 
Türkiye’nin her yerinde bu hizmeti veri-
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yoruz. Açılışını yaptığımız bu hastanenin 
bir helikopter pistine sahip bulunması, bu 
bakımdan çok önemli. Artık bundan son-
ra yapılacak tüm hastanelerin helikopter 
pisti bulunması gerekiyor. Şimdi günde-
mimizde Şehir Hastaneleri var. İlk etapta 
Kayseri, Ankara-Bilkent ve Ankara-Etlik 
Şehir hastanelerini 3 yıl içinde faaliyete 
geçiriyoruz. İstanbul-İkitelli ve Elazığ 
şehir hastanelerinin hazırlıkları tamam-
landı, en kısa sürede yapımına başlıyoruz. 
Bunları da 3 yıl içinde hizmete sunacağız. 
Bu şekilde tam 30 ilimizde Şehir Hastane-
leri kurmayı planlıyoruz. 

Değerli misafirler...

Bunlar, sadece sağlık hizmetlerimizle ilgili 
özet bilgiler. Sağlık alanında yaptığımız 
reformlar, gerçekten çok kapsamlıdır ve 
dünyaya örnek olacak düzeydedir. Bugün 
dünyanın pek çok yerinden gelerek, bizim 
sağlık sistemimizi inceliyorlar ve kendileri 
için model çıkartıyorlar. İnşallah önümüz-
deki yıllarda, elbirliğiyle ülkemizi sağlık 
alanında daha ileri düzeylere taşıyacağız. 
Kamu kurumlarımızla, özel sektörümüzle, 
sivil toplum kuruluşlarımızla, üniversite-
lerimizle bu alanda çok daha büyük başarı-
lara hep birlikte imza atacağız. İstanbul’u, 
sadece bölgesinin ve Avrupa’nın değil, 
dünyanın en önemli sağlık merkezlerin-
den biri haline getireceğiz.

Açılışını yaptığımız İstanbul Florence 
Nightingale Hastanesi’ni, ülkemiz adına 
bu doğrultuda önemli bir kazanç olarak 
görüyorum. Bir kez daha hastanemizin İs-
tanbul’umuza ve ülkemize hayırlı olmasını 

diliyor, emeği geçenleri kutluyor, sizlere 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
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Değerli hemşehrilerim, sevgili İstanbullu-
lar, çok değerli kardeşlerim...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
Ümraniye Belediyemizin yeni hizmet 
binasının hayırlı olmasını diliyorum. 
Selçuklu mimarisinden esinlenilerek 
tasarlanan bu hizmet binasının, Ümrani-
ye’mize daha verimli, daha etkin hizmet-
ler sunulmasına vesile olmasını temenni 
ediyorum. Bu güzel eseri Ümraniye’mize 
kazandıran Belediye Başkanımız Sayın 
Hasan Can’ı ve ekibini kutluyorum. 

Geçtiğimiz 9 yıldır Ümraniye’de başarılı 
bir Belediye Başkanlığı yürüten Hasan 
Can kardeşimiz, Aziz Mahmut Hüdai 
Hazretleri’nin yadigarı bu toprakları, 
İstanbul’a ve Türkiye’ye yakışır hizmet-
lerle donattı. Sosyal hizmetlerden kültü-
rel faaliyetlere, eğitim hizmetlerinden 
ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya kadar bele-
diyemiz gerçekten çok önemli hizmetlere 
imzasını attı. Ben, bütün bu hizmetlerden 
dolayı, Ümraniye’yi ülkemizin ve dünya-
nın gözbebeği İstanbul’umuza yakışır bir 
yer haline getirme çabalarından dolayı 
Belediye Başkanımızı ve ekibini bir kez 
daha tebrik ediyorum. 

Değerli İstanbullular, çok değerli Ümrani-
yeli kardeşlerim...

Türkiye’yi büyütmek, tek tek şehirlerimi-
zi büyütmek, milletimize hizmet üretmek 
için hiç ara vermeden gece gündüz çalışı-
yoruz. Hamdolsun, şehirlerimizi ziyaret 
ettiğimizde, ilçelerimizi ziyaret ettiğimiz-
de, yaptığımız hizmetlerin, ürettiğimiz 
hizmetlerin Türkiye’yi değiştirdiğini gö-
rüyor, bundan ayrıca büyük memnuniyet 
duyuyoruz.

Bakın... Dün ve önceki gün, iki gün boyun-
ca Siirt’te ve ilçelerinde çok önemli ziya-
retler, çok önemli açılışlar yaptık, önemli 
temaslarda bulunduk. Siirt’ten Şırnak’ın 
Silopi ilçesine geçtik, orada, özel sektör 
tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgemi-
ze yapılan en büyük yatırımın, bir Termik 
Santralin açılışını yaptık. Onun önce-
sinde, bir önceki hafta Balıkesir’deydik. 
Balıkesir’de aynı şekilde 2 gün boyunca 
merkez ve ilçelerde açılışlar yaptık; ora-
daki vatandaşlarımızla, sivil toplum ör-
gütü temsilcileriyle, kanaat önderleriyle, 
iş dünyasının temsilcileriyle istişareler 
yaptık.

Ümraniye Belediyesi Yeni 
Hizmet Binası Açılış Töreni

İstanbul | 10 Mart 2013
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Onun öncesinde Mardin’deydik. Onun 
öncesinde Kayseri. Onun öncesinde Ga-
ziantep, Şanlıurfa... Her ilimizde toplu 
açılışlar yaptık. Her ilimizde vatandaşları-
mızla kucaklaştık. Her ilimizde, büyük bir 
coşkuyla, vefayla, heyecanla, muhabbetle 
karşılandık. İşte bugün de İstanbul’dayız; 
Ümraniye’ye hizmet verecek bu güzel bi-
nayı resmî olarak açıyoruz. 81 vilayetin 
81’inde hizmetlerimizle varız. 780 bin 
kilometrekarenin her karışında, her zer-
resinde hamdolsun hizmetlerimizle varız.

Ayrımcılığın hiçbir türüne asla prim 
vermiyoruz. “Şu il bize oy verdi, hizmet 
götürelim, şu ilçe bize oy vermedi, onu ce-
zalandıralım...” Böyle bir ayrımcılık, bizim 
siyaset anlayışımızda, asla kendine yer 
bulamaz. Nerede insan varsa, nerede nefes 
alıp veren bir can varsa, onun ayağına git-
mek, ona eser götürmek, hizmet götürmek 
bizim boynumuzun borcudur.

Bakın, burada şunu açık açık ifade ediyo-
rum: Bugün Türkiye’nin yaşadığı sorunla-
rın, Türkiye’nin maruz kaldığı sıkıntıların 
önemli bir kısmı, geçmişte yapılan işte bu 
ayrımcı politikaların eseridir. Uzak de-
diler, hizmet götürmediler. Ücra dediler, 
hizmet götürmediler. Sapa dediler, sarp 
dediler, kendileri de gitmediler, hizmet de 
götürmediler. Bir iş yapacakları zaman se-
çim sonuçlarını önlerine serdiler, oy aldık-
ları yerlere, oy almadıkları yerlere baktılar 
ve ona göre hareket ettiler. İşte bu ayrımcı-
lıkla milleti küstürdüler. Vatandaşla devlet 
arasındaki güveni zedelediler. Bu milletin 
evlatlarını, bu milletin fertlerini, bu ülke-
nin vatandaşlarını, horlamak suretiyle, 

unutmak suretiyle, ihmal etmek suretiyle 
devletten soğuttular.

10 yıl önce de biz 81 vilayetimize gidiyor-
duk, bugün de gidiyoruz. Başbakanlığım 
döneminde, en az gittiğim ile 2 kez gittim. 
81 vilayeti defalarca ziyaret ettim. İllerimi-
zin nasıl değiştiğini, nasıl dönüştüğünü, 
nasıl kabuklarını kırdığını görüyor, bun-
dan büyük heyecan duyuyor, geleceğimiz 
adına umutlanıyoruz.

Gidin Hakkari’ye, yollarımız var. Gidin 
Van’a, toplu konutlarımız var. Gidin 
Trabzon’a, okullarımız var. Gidin Artvin’e, 
barajlarımız var. Edirne’de, Tekirdağ’da, 
İ z m i r ’ d e ,  Ç a n k ı r ı ’ d a ,  Yo z g a t ’ t a , 
Batman’da... 81 vilayette eserimiz, izimiz, 
hizmetimiz var. İşte geldik, İstanbul’da, 
Ümraniye’de, aş evlerimiz var, yollarımız 
var, konutlarımız var, bilgi evlerimiz var... 
Biz ayrımcılık yapmadık ve yapmayız. Bu 
ülke, 81 vilayetiyle aynı anda büyüyecek, 
76 milyonla bir ve beraber büyüyecek.

Bir il 21. yüzyılı yaşarken diğeri 19. yüzyıl-
da kalırsa, biz kalkınma yolunda başarısız 
oluruz. Bir vilayetimiz bilgi çağını yaşar-
ken diğeri Ortaçağ’ı yaşarsa, Türkiye’yi 
sağlıklı şekilde büyütemeyiz. Onun için 
geçmişin ihmalleriyle kararlı şekilde mü-
cadele ediyor, yıllardır yapılamayanları 
tek tek şehirlerimize, milletimize kazandı-
rıyoruz.

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim... Dün 
Siirt’te, beni gerçekten çok duygulandı-
ran bir hadise, bir buluşma yaşadım. Bir 
vatandaşımız benimle görüşmek istiyor-



Yeni Türkiye Vizyonu | Canım İstanbul

443

muş, geldi, tanıştık, konuştuk... Kendisi, 
bakın dikkat edin, Kırşehirliymiş... Yıllarca 
Danimarka’da göçmen işçi olarak çalışmış, 
emekli olmuş, Türkiye’ye geri dönmüş. 
Orada biriktirdiği parayla, Türkiye’de ha-
yır işleri yapmak istemiş. Hiç yüksünme-
miş, hiç üşenmemiş, kalkmış, Siirt’e gelmiş 
ve Siirt’te bir öğrenci yurdu inşa etmiş. 
İnşaatında çalışarak, ustalığını, ameleliği-
ni yaparak, bekçiliğini yaparak yurdu inşa 
ettirmiş, bitirmiş, hizmete açmış.

Şimdi yine Siirt’te, Baykan ilçesinde bir de 
Kur’an Kursu açmak istiyormuş, bunun 
için arsa tahsisine ihtiyacı varmış, bu der-
dini bize geldi anlattı. İşte Türkiye bu, işte 
kardeşlik bu... İşte dayanışma bu... Bizim, 
bu anlayışı yaşatmamız, bu anlayışı yay-
gınlaştırmamız ve büyütmemiz gerekiyor.

Nasıl ki Van’da deprem olduğunda, yetim-
hanede yaşayan kardeşimiz Muhammed, 
bisiklet almak için biriktirdiği 61 lirayı 
Vanlı kardeşlerine gönderdiyse, nasıl ki 
Kırşehirli amcamız Siirt’te yurt, Kur’an 
kursu açtıysa, Batı’daki her bir kardeşim 
Doğu’nun, Doğu’daki her bir kardeşim de 
Batı’nın böyle hatırını sormalı, elinden tut-
malıdır. Bizim tarihimiz böyle dayanışma 
örnekleriyle dolu; inşallah istikbalimizde 
de bunu en güçlü şekilde yaşatacağız. 

Biz kamu olarak gidiyor, ihmal edilmiş böl-
gelerimize yoğun hizmetler kazandırıyo-
ruz. Özel sektörümüz gidiyor, geri kalmış, 
ihmal edilmiş illerimizde önemli yatırım-
lar yapıyor. Aynı şekilde, hayırseverlerimi-
zin de bu hayır yolculuğuna çıkmalarını 
gönülden arzu ediyorum.

Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim... 
Türkiye, bugünlere kardeşlikle geldi, ge-
leceğe de kardeşlikle yürüyecek. Terör, 30 
yıl boyunca bu milletin fertlerinin arasına 
giremedi, bundan sonra da girmeyecek, gi-
remeyecek. Irkçılık, kavimcilik, kabilecilik 
bu fertlerin arasına nifak sokmadı, bundan 
sonra da sokmayacak ve sokamayacak. Bu-
güne kadar nasıl dirayetle, ferasetle, bir ve 
beraber olarak geldiysek bundan sonra da 
aynı beraberlikle, aynı kardeşlikle yolu-
muzda ilerleyeceğiz.

Sizden bir konuda özellikle bir ricada 
bulunuyorum... Bu muhalefetin yalanla-
rına, iftiralarına, dedikodularına lütfen 
kulak asmayın. Muhalefetin, olmayanı 
olmuş gibi göstermesine, çarpıtmalarına, 
niyet okumalarına asla prim vermeyin. Bu 
muhalefet, tam 30 yıl boyunca bu teröre 
çözüm üretmedi, çözüm üretenleri de her 
zaman engelledi. İktidarda oldukları dö-
nemlerde teröre çözüm üretmediler; mu-
halefette olduklarında da çözdürmediler.

Bunların, ülkenin hiçbir tarafından dikili 
bir ağaçları yoktur. Bunlar taş üstüne taş 
koymayı bilmezler ancak yapılanı yıkmayı 
iyi bilirler, yapılanı engellemeyi çok iyi 
bilirler. Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz, mil-
letimizle birlikte hareket edecek, bu yolda 
milletimizle yürüyecek ve inşallah bu 
terör meselesini artık Türkiye’nin günde-
minden çıkaracağız. Onlar, “Nasıl olmaz”ı 
konuşurken, biz “Nasıl olur”u konuşacak, 
inşallah kardeşliği yücelteceğiz.

Ben bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, bir kez daha açılışını yaptığımız bu 
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güzel belediye hizmet binasının hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Ümraniye Bele-
diyemizi, Belediye Başkanımızı ve ekibini, 
emeği geçen mimarlarımızı, mühendisleri-
mizi, işçilerimizi tebrik ediyor, kendilerine 
teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek, 
yeniden kavuşmak umuduyla hepinizi sev-
giyle, saygıyla selamlıyor, sizleri Rabbime 
emanet ediyorum.
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Türkiye sermaye piyasalarının kıymetli 
mensupları, çok değerli yatırımcılar, de-
ğerli işadamları, hanımefendiler, beyefen-
diler,

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; açılı-
şını gerçekleştirdiğimiz Borsa İstanbul’un, 
ülkemiz için, milletimiz için, ekonomimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Evet... Bugün, İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası ve İstanbul Altın Borsası’nın güç 
birliği ile oluşan, Borsa İstanbul’u hep 
birlikte hizmete alıyoruz. Açıkçası, 140 
yıl önce, Dersaadet Tahvilat Borsası’nın 
kurulmasıyla başlayan Türkiye Sermaye 
Piyasaları tarihinde çok önemli bir dönüm 
noktasına şahitlik ediyor, bunun heye-
canını yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki 

Borsa İstanbul Açılış Töreni

İstanbul | 05 Nisan 2013



Recep Tayyip ERDOĞAN

446

günlerde, İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Borsası’nın da katılımıyla, hem sermaye 
piyasalarımızın gelişimi, hem ekonomimi-
zin daha da büyümesi noktasında önemli 
bir adımı daha atmış olacağız.

Elbette bugün yaşadığımız heyecanın, 
bu tarihî güç birliğinin değişik anlamları 
var. Özellikle bu güç birliğinin, bu yeni 
dönemin İstanbul’u finans merkezi yapma 
hedefimizi çok ciddi şekilde güçlendirece-
ğine yürekten inanıyorum. New York gibi, 
Tokyo gibi, Londra gibi, İstanbul’un da, fi-
nans merkezi olma vasfını, bu güçlü borsa 
ile perçinleyeceğini umuyorum. İnşallah 
borsamızın bu yeni yapısı, 2023 hedef-
lerimizle de paralel olacak, bu hedeflere 
ulaşmamızda bizi daha da hızlandıracak, 
motive edecektir.

Değerli dostlarım...

Hafta başında biliyorsunuz 2012 yılının 
4’üncü dönemi ve tamamına ilişkin bü-
yüme rakamları açıklandı. Türkiye eko-
nomisi, yıllık yüzde 2.2 oranında büyüme 
kaydetti ve gerek AB 27 ortalamasının, 
gerek tek tek büyük Avrupa ekonomileri-
nin çok çok üzerinde bir gelişme gösterdi. 
2002 yılında görevi devraldığımızda gayri 
safi millî hâsılamız 230 milyar dolar sevi-
yesindeydi. 

Göreve geldikten hemen sonra sağladığı-
mız istikrar ve güven ortamı sayesinde, 
bu rakam üç kattan fazla artış gösterdi ve 
2012 sonu itibariyle 786 milyar dolara 
yükseldi. 2009 yılında, bütün dünyada 
ağırlığını hissettiren, dünyanın en güçlü 

ekonomilerinin bile ağır yara aldığı küre-
sel kriz sebebiyle yaşanan kısmi daralma 
dışında, Türkiye ekonomisi, Allah’a şükür, 
son on yıl içerisinde sürekli büyüdü. Satın 
alma gücü paritesine göre düzeltilmiş fert 
başına millî gelir 2002 yılında 8 bin dolar 
düzeyindeydi. 

Bugün bu rakam 15 bin doları aşmış du-
rumda. Yine hatırlarsınız, o dönemde kro-
nik bir enflasyon sorunu yaşıyorduk. Öyle 
ki bir ürünün fiyatı akşam bakıyorsunuz 
başka, sabah uyanıp bakıyorsunuz başka… 
Günden güne, akşamdan sabaha yapılan 
zamlar o günler için son derece normal, 
son derece rutin hadiselerdi. Hamdolsun 
biz enflasyonu da dizginlemeyi, kontrol 
altına almayı başardık. Hükümetimizin 
kamu finansmanı politikaları ve Merkez 
Bankamızın uygulamaları neticesinde enf-
lasyon bugün artık tek haneli rakamlara 
inmiş durumda. 

Bakın, bugün birçok Avrupa ülkesi kamu 
borçlarına ilişkin önemli problemler yaşı-
yor. Birçok ülke bu açıdan Maasricht kri-
terlerinin çok ötesinde yüksek borçluluk 
oranlarının verdiği baskıyla yüzleşiyor. 
Bizde ise 2002 yılında Avrupa Birliği 
tanımlı borç stokunun millî gelire oranı 
yüzde 74 seviyesindeydi. Yeni millî gelir 
rakamının açıklanmasıyla, AB tanımlı 
borç stokumuzun millî gelire oranının da 
yüzde 36’ya kadar gerilediğini gördük. 
Bir yandan kamunun borçlanma ihtiyacı 
azalırken öte yandan faiz oranlarında da 
tarihî düşüşler yaşandı. Yüzde 63’ten aldı-
ğımız faizleri şu anda yüzde 6’lara kadar 
çekmiş durumdayız. 
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Keza, dış ticaret alanında da önemli başa-
rılara imza attık. 2002 yılında 36 milyar 
dolardan devraldığımız ihracatı 2012 yılı 
sonu itibariyle 152.5 milyar dolara ulaş-
tırdık. Bu süreçte, IMF’ye olan borcumuzu 
23.5 milyar dolardan 400 milyon dolara 
geriletirken, Merkez Bankası rezervleri-
mizi de 27.5 milyar dolardan 125 milyar 
dolara kadar yükselttik.

OECD tarafından açıklanan yeni ve son 
derece anlamlı bir rakamı da burada açık-
lamak isterim. 2012 yılında, dünya gene-
linde resmî dış yardımlar ciddi manalarda 
düşüş kaydetti. En fazla dış yardım yapan 
ABD’de dahi oran 2011’e nazaran yüzde 3 
düştü. Türkiye’de ise 2011 yılında dış yar-
dımlar bir önceki yıla göre artmıştı, 2012 
yılında da, resmî yardımlar 2011’e göre 
yüzde 98 oranında artış kaydetti.

ABD, İngiltere dahil birçok ülke, birçok bü-
yük ekonomi dış operasyonlarını kısarken, 
biz dünyada resmî dış yardımlarını yüzde 
98 oranında artıran ülke olduk. Elbette, bu 
10 yıllık süreçte borsamız da büyüdü ve 
büyümeye ayna tuttu. İMKB 100 endeksi, 
2002’de, 10 bin 369’du. 10 yılda endeks 
yüzde 652 oranında artış kaydetti ve 78 
bin seviyesini aştı. Borsanın piyasa değeri 
34.5 milyar dolarken, şu anda, yüzde 800 
oranında artışla 309 milyar dolara ulaştı.

Değerli arkadaşlarım...

Şüphesiz güçlü bir finansal sistemin 
önemli bir ayağı güçlü bir sermaye pi-
yasasının varlığıdır. Özellikle geçtiğimiz 
yıldan itibaren, güçlü bir sermaye piya-

sası altyapısı oluşturma yolunda önemli 
adımlar attık. Biliyorsunuz, 2012 yılı sonu 
itibarıyla yeni Türkiye Sermaye Piyasası 
Kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanun ile bir-
likte sermaye piyasalarının daha güvenilir, 
şeffaf ve etkin bir şekilde işlemesi, hukuki 
temellerinin AB standartları ile uyumlu 
bir hale gelmesi yolunda önemli bir mer-
hale geride kaldı.

2012 yılı, borsamız açısından da önemli 
başarıların yaşandığı bir yıl oldu. Genel 
olarak tüm dünyada borsalar özellikle Av-
rupa borsaları, borç krizinin etkisi ile ciddi 
olarak gerilerken borsamız tam tersine 
rekor üstüne rekor kırdı. Geçtiğimiz yıl 
içerisinde İMKB 100 endeksi, bir önceki 
yıla göre yüzde 53’lük bir artış gösterdi ve 
bu performans ile borsamız Dünya Borsa-
lar Birliği’ne üye borsalar arasında birinci 
sırada yer aldı. 

Yani, 2012 yılında borsamız dünya yatırım 
yapılabilir borsalar liginde şampiyon oldu. 
Bu performansın somut manası da şudur; 
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 
piyasa değeri, 201 milyar dolardan 309 
milyar dolara yükseldi. Bu şunu gösteri-
yor: Kriz sürecinde başta Avrupa ülkeleri 
olmak üzere tüm gelişmiş ülke ekonomile-
ri tarihlerinde görülmemiş bir fakirleşme-
yi yaşarken bizler ülke olarak zenginleştik. 
Şirketlerimiz değer kazandı. Tabii şirketle-
rimizin değer kazanması daha fazla istih-
dam demek. 

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 milyonluk bir 
istihdam artışına şahit olduk ki bunda, 
sermaye piyasalarımızın göstermiş olduğu 
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bu başarının katkısını da unutmamamız 
gerekiyor. Tabii borsamızı bir başka başarı-
sıyla da tebrik etmek istiyorum... Borsamız 
2012 yılsonu itibarıyla, Dünya Borsalar 
Federasyonu’na üye gelişmekte olan ülke 
borsaları arasında sekizinci sırada, pay 
piyasasındaki hacmin devir hızı açısından 
ise üye tüm borsalar arasında dördüncü sı-
rada yer aldı. Tüm dünyada halka arzlarda 
ciddi gerilemeler yaşanırken bizde önemli 
sayıda halka arz gerçekleşti. Geçtiğimiz 
dönemde bölge borsaları ile borsamız 
arasında teknolojik altyapıya, ortak ürün 
gelişimine ve ortak eğitim programlarına 
yönelik mutabakat zabıtları imzalandı. 

Şu anda borsamız Bakü, Kırgız ve Saray-
bosna borsalarına ortak. Başta Balkanlar 
olmak üzere Bölge borsaları ile hem doğru-
dan ortaklık yoluyla, hem müşterek somut 
projeler yoluyla kurulacak ilişkiler, hiç 
şüphesiz İstanbul Uluslararası finans mer-
kezi projemize önemli katkı sunacaktır.

Değerli dostlarım...

Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği şu gün-
lerde ekonomimizi büyütmek, Türkiye’yi 
büyütmek noktasında gerçekten başarılı, 
gerçekten gıptayla izlenen bir performans 
sergiliyoruz. Elde ettiğimiz başarıyı elbette 
sadece kredi notlarıyla ölçmüyoruz. An-
cak, kredi notları boyutuyla da Türkiye’nin 
notunun arttığını görüyoruz. Bu büyüme 
sürecini, bu istikrar ve güven ortamını mu-
hafaza etmek ve çok daha ileri seviyelere 
taşımak konusunda son derece kararlıyız, 
tedbirliyiz ve sağduyuluyuz.

Biliyorsunuz, son aylarda çözüm süreci 
adı altında yeni bir süreci başlattık ve şu 
anda başarılı şekilde ilerliyoruz. Dün “Akil 
İnsanlar Heyeti” adını verdiğimiz, çeşitli 
kesimlerden arkadaşlarımızla bir araya 
geldik, yaklaşık 4.5 saat boyunca süreci 
ve neler yapılabileceğini konuştuk. Top-
lumun hemen her kesiminde olduğu gibi, 
Akil İnsanlar Heyeti’nde de tam bir karar-
lılığın, umudun, en önemlisi de heyecanın 
olduğunu gördük.

İnşallah süreç içinde bu heyet de üzerine 
düşeni en iyi şekilde yaparak, sürecin 
hızlanmasına, daha iyi anlaşılmasına, 
umudun daha da çoğaltılmasına yardımcı 
olacak. Tabii çözüm sürecinin en önemli 
sonuçlarından biri de takdir edersiniz ki 
ekonomik göstergeler, ekonomik neticeler 
olacak. Biliyorsunuz, yapılan bir hesap-
lamaya göre, terörün Türkiye’ye son 29 
yıldaki maliyeti yaklaşık 350 milyar dolar 
oldu. Terörle mücadeleye harcanan çok 
ciddi bir maliyet var. Yapılamayan yatırım-
lar var. Tahrip edilen yollar, okullar, has-
taneler, barajlar var. Kapanan kepenkler, 
ekilmeyen tarlalar var.

Yani, terör bir yandan canları hedef alır-
ken bir yandan da malı, ekonomiyi hedef 
aldı ve tıpkı aldığı canlar gibi ekonomiye 
de ağır faturalar yükledi. İnşallah içinden 
geçtiğimiz çözüm süreciyle birlikte, canla-
rı tehditten kurtardığımız kadar, ekonomi-
ye de cansuyu olacak yeni bir dönemi, yeni 
bir süreci başlatmış olacağız.

Terör, canlara tehdit olduğu kadar ileri 
demokrasiye de tehdit. Terör, demokrasiye 
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tehdit olduğu kadar kalkınmaya da teh-
dit. İnşallah bu terörü bitirmek suretiyle 
Türkiye’ye sınırsız bir ufku, sınırsız bir 
şahlanış zeminini kazandırmış olacağız. 
Türkiye artık enerjisini çatışmaya, kav-
gaya, gerilime harcamayacak, bilakis tam 
anlamıyla kalkınmaya, huzura, güvenliğe, 
büyümeye sarfediyor olacak.

İMKB, bu süreçte özellikle de sosyal pro-
jeleriyle gerçekten önemli adımlar attı. 
Borsa İstanbul’un da sosyal projelerle, 
kalkınmışlık farklarını azaltmaya yönelik 
proje ve girişimleriyle isminden sıkça söz 
ettirmesini temenni ediyorum. Borsa İs-
tanbul, bir yandan ekonomiyi büyütürken 
diğer yandan da umuyorum ki ekonomik 
kalkınma neticesinde toplumsal huzuru, 
kardeşliği büyütecektir.

Ben bu tarihî ana şahitlik etmenin heye-
canı ve memnuniyeti içindeyim. Borsa 
İstanbul’a bu yeni döneminde başarılar 
diliyorum. Borsa İstanbul’un tüm çalı-
şanlarını, tüm mensuplarını da kutluyor, 
yeni borsamızın ülkemiz, milletimiz ve 
bölgemiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.
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Sevgili İstanbullular...

Sizleri en kalbi duygularım selamlıyorum. 
Burada inşa ettiğimiz Vialand’ın, öncelikle 
İstanbul’umuza, Ülkemize ve milletimize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu 
projenin hayata geçirilmesini sağlayan 
İstanbul Büyükşehir Belediyemize ve özel 
şirketlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Bugün yine İstanbulumuz için, Türkiye-
miz için tarihî bir ânı, tarihî bir heyecanı 

hep birlikte yaşıyoruz. Eyüp’te inşa edilen 
bu yeni eğlence merkezimiz, yeni kültür 
merkezimiz, inanıyorum ki İstanbulumuz-
da yaşayanlar için olduğu kadar, İstanbul 
dışından gelecek vatandaşlarımız için de 
çok önemli bir cazibe merkezi olacak.

Burada, Eyüp’te yepyeni bir dünya inşa 
edildi. Bu geniş alanda, bu yeşillikler 
içinde, bir yanda bakıyorsunuz modern, 
dünya çapında oyun ve eğlence alanları 
var; öbür tarafta tarihimizi, kültürümüzü 

Vialand Açılışı

İstanbul | 26 Mayıs 2013
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yaşatan caddeler, binalar, çeşmeler var. Bu 
tesiste her yaştan insanımız düşünülmüş… 
Oyun alanlarından, eğlence merkezlerine 
kadar çok geniş imkanların bulunduğu bu 
saha, gerçekten eşine çok az rastlanacak 
bir tesis olarak inşa edilmiş. Vialand’deki 
imkanlar, oyuncaklar, eğlence ürünleri 
dünya çapında kaliteye sahip.

Kardeşlerim...

Bugün şu içinde bulunduğumuz Tür-
kiye’nin ve dünyanın en büyük tematik 
parkı nasıl yapıldı biliyor musunuz? Evet, 
Haliç’ten çıkardığımız çamurla… Yanlış 
duymadınız… Bir zamanların pislikten, 
kokudan yanına yaklaşılmayan, rengi de-
ğişmiş, balıkları can çekişen Haliç’teki ça-
murdan yapıldı. Benim belediye başkanlı-
ğım dönemimde çalışmalara başlamıştık…

Ülkemizin değil, dünyanın bile gözü üze-
rinde olan “Altın Boynuz”, yani Haliç, nere-
deyse bir bataklık olmuştu, suları azalmış 
çamur haline gelmişti. Öldü, bitti, tükendi 
denilen Haliç’i aldık ve bu konuma yük-
selttik. Masmavi suyu ile kokudan arındı-
rılmış, yüzülebilecek duruma getirilmiş, 
içinde tekrar eski bitki ve hayvan varlığına 
ulaşmış, canlı, kıpır kıpır bir Haliç’i İstan-
bullulara hediye ettik. 

Olmaz demişlerdi… Umudu kesmişlerdi… 
Ancak biz imanla, aşkla, İstanbul’a olan 
sevdamızla Haliç’i yeniden ayağa kaldır-
dık… Hikayelerdeki, anılardaki, filmlerde-
ki, romanlardaki Haliç’i tekrar milletimize 
sunduk. Oradan alınan çamurla burası dol-
duruldu, gördüğünüz gibi adeta bir vahayı 

andıracak hale getirildi. Çirkinliklerden, 
mezbelelik alanlardan, bataklıklardan, gü-
zellikler inşa ediyoruz. Dünyayı güzelleş-
tirmek, yaşadığımız alanları bayındır hale 
getirmek, bizim vazifelerimiz arasında. Biz 
“güzele bakan, güzel düşünür” diyen bir 
medeniyetin temsilcileriyiz. Sefalet sahne-
lerine razı olamayız… Yıkık, dökük, virane 
alanlar bizlere yakışmaz.

Dikkat ediyor musunuz bilmiyorum; artık 
standartları biz belirliyoruz, kıstasları biz 
düzenliyoruz, seviyeler bizden soruluyor. 
Evet, işte bugün de, İstanbul’umuza, stan-
dartların üzerinde, dünya standartlarının 
bile üzerinde, İstanbul’un ruhuna, özüne, 
kimliğine çok uyacak bir eseri kazandı-
rıyoruz. Bu güzel eserin İstanbulumuza 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlamlı ese-
rin, sadece İstanbul’a değil, tüm Türkiye’ye 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.

İstanbul Büyükşehir Belediyemize, özel 
firmalarımıza, emeği geçen tüm kardeşle-
rime teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum.
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Sayın Cumhurbaşkanı, sayın Meclis Baş-
kanı, çok değerli İstanbullular, değerli kar-
deşlerim, hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
bu tarihî anın, bu coşkulu birlikteliğin 
hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Bili-
yorsunuz, bugün 29 Mayıs… İstanbul’un 
fethinin yıldönümü… Bu vesileyle, bir kez 
daha, İstanbul’un fethini gerçekleştiren o 
şanlı komutanı, o şanlı neferleri, rahmetle, 
minnetle yadediyorum.

Ruhu şad olsun, Fatih Sultan Mehmet, 
bundan tam 560 yıl önce bugün, İstanbul’u 
fethederek, tarihin akışını değiştirmiş, ka-
ranlık bir çağı kapatıp, aydınlık bir çağın 
kapılarını aralamıştı. Fatih Sultan Meh-
met Han, bize İstanbul başta olmak üzere 
muhteşem şehirler bırakmakla kalmamış, 
Fetih ruhunu da kendisinden sonra gelen 
nesillere miras olarak devretmişti.

Sultan Fatih’in, şu iki dizesini burada 
özellikle hatırlatmak istiyorum… Diyor ki 
Fatih:

Hüner, bir şehir bünyad etmektir. 
Reaya kalbin abad etmektir…

Evet… Cihanı titreten, döneminin en bü-
yük ordularına kumandanlık eden, Cihan 
Devleti Osmanlı’ya Sultanlık eden Fatih 
Mehmet, asıl hünerin şehirler imar etmek 
olduğunu, asıl hünerin, halkın kalbini ka-
zanmak olduğunu ifade etmişti.

Gerek Fatih, gerek ondan sonra gelen ida-
reciler, başta İstanbul olmak üzere, bize 
ait tüm şehirlerde gerçekten çok büyük 
eserler inşa ettiler. Edirne’de Selimiye’den, 
İstanbul’da Süleymaniye’ye… Hicaz’da Me-
dine İstasyonu’ndan, Beyrut’ta Hükümet 
Sarayı’na… Diyarbakır’da Behram Paşa 
Camii’nden, Bosna’da Drina Köprüsü’ne 
kadar, var olduğu tüm coğrafyada Osman-
lı, halkın kalbini abad edecek kalıcı eserler 
bırakmıştı. Osmanlı’nın, şairin deyimiyle, 
ülkeler değil, gönüller fetheden, arkasında 
çil çil kubbeler bırakan bir medeniyet an-
layışı vardı. 

İşte, bizler geçmişimizden, ecdadımız-
dan aldığımız ilhamla İstanbul’da, diğer 

3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey 
Marmara Otoyolu  

Temel Atma Töreni

İstanbul | 29 Mayıs 2013
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80 vilayetimizde tarih yazmaya, tıpkı 
ecdadımız gibi tarihe eserler bırakmaya 
devam ediyoruz. Evet, bugün İstanbul’da, 
İstanbul’un fethinin 560’ıncı yıldönü-
münde, sizin huzurlarınızda bir kez daha 
tarih yazıyor, bir kez daha dev bir projenin 
temellerini atıyoruz. Bir medeniyet şeh-
ri olan İstanbul’a, bir medeniyet projesi 
kazandırıyoruz. Boğaziçi ve Fatih Sultan 
Mehmet Köprülerinin ardından, bu muh-
teşem şehre, üçüncü bir köprüyü inşa edi-
yor, üçüncü bir gerdanlığı takıyoruz.

Bu vesileyle, bugün temellerini atmak üze-
re olduğumuz Kuzey Marmara Otoyolu ve 
3’üncü Köprünün, şimdiden, Türkiye’ye, 
İstanbul’umuza, tüm dünyaya hayırlı ol-
masını diliyorum. Bu köprünün yapımın-
da emek sarf edecek herkesi, her bir ku-
rumu şimdiden tebrik ediyor, kolaylıklar 
diliyorum.

Sevgili İstanbullular, sevgili kardeşlerim…

Bu proje bütünüyle tamamlandığında, 
İnşallah İstanbul’un üzerinden önemli bir 
yük kalkacak. Bu proje İstanbul’un güzel-
liğine güzellik, zenginliğine zenginlik ka-
tacak. İstanbul, tarihte olduğu gibi bugün 
de dünyanın en önemli ulaşım koridorla-
rından birisidir. Asya’dan Avrupa’ya geçişi 
sağlayan 9 bin 500 kilometre uzunluğun-
daki 8 uluslararası ulaşım koridorunun 
tamamı İstanbul’dan geçiyor. 

Şu anda İstanbul’da araç sayısı 3 milyona 
yaklaşıyor ve şehir içi ulaşımın yüzde 87’si 
karayoluyla sağlanıyor. Asya ve Avrupa 
arasındaki karayolu taşımacılığının yükü-

nü çeken her iki köprüden normal şartlar 
altında, günde 250 bin otomobil geçmesi 
gerekiyor… Ancak gerçekleşen rakam bu-
nun çok çok üzerinde… Şu anda bu köprü-
lerden geçen araç sayısı 600 bini buluyor; 
yani, köprüler 2.5 kat kapasiteyle çalışıyor.

Çevre yolları üzerinde oluşan araç kuyruk-
ları yüzünden Boğaz’ı geçme süresi 1 saati 
buluyor. Zaman kaybı oluyor, maliyet artı-
yor, yolculuklar adeta çileye dönüşüyor… 
Köprülerin zorunlu bakım çalışmalarında 
yaşanan araç kuyrukları, yıllık yaklaşık 3 
milyar lira değerinde işgücü ve akaryakıt 
kaybına neden oluyor. İstanbul’a üçüncü 
köprü yapılmasına karşı çıkanlar, bu çile-
yi, bu kayıpları sona erdirmek konusunda 
hiçbir çözüm üretmiyorlar.

Eskiler bilir… Bu zihniyet,  vaktiyle, 
Aksaray’a Vatan Caddesi inşa edilirken de, 
karşı çıkıyor, “Ne yapacaksınız bu kadar 
geniş yolu, uçak mı indireceksiniz” diyor-
du… Onun için biz, bu ufuksuz yaklaşım-
ları, vizyondan, iyi niyetten yoksun bu 
zihniyetleri ciddiye almıyoruz, almayaca-
ğız. Biz, hedeflerimiz doğrultusunda ilerle-
yecek ve geleceğin İstanbul’unu, geleceğin 
Türkiye’sini inşa etmeyi sürdüreceğiz.

Sevgili İstanbullular… Sevgili kardeşle-
rim…

Şunu bütün açıklığıyla ifade ediyorum: 
Projenin güzergâhını; Belgrad Ormanları, 
Fatih Ormanları ve Polonezköy Millî Parkı 
gibi orman alanlarını koruyacak şekilde 
belirledik. Tarihî değeri olan bentlerin ve 
göletlerin de korunmasını gözettik. Güzer-
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gahı, özellikle, İstanbul’a su sağlayan bu 
göletlerin havza sınırları dışından geçirdik 
ve su kalitesini korumak üzere belirledik.

Bu proje, milletimizin gurur tablosu ola-
cak, yıldız gibi parlayacak. Proje tamam-
landığında; dünya çapında bir rekora da 
imza atmış olacağız. Zira 4.5 milyar liraya 
mal olacak 3’üncü Boğaz Köprüsü, 59 
metrelik genişliğiyle dünyanın en geniş 
köprüsü olacak. 1.408 metrelik ana açıklı-
ğıyla üzerinde raylı sistem olan dünyanın 
en uzun köprüsü, işte bu köprü olacak. 320 
metreyi aşan yüksekliğiyle de, dünyanın 
en yüksek kulesine sahip asma köprüsü 
yine bu köprü olacak.

Hem karayolu hem de demiryolu ağının 
mevcut olduğu bu köprüyle; İstanbul’un 
trafiği nefes alacak, ciddi oranda yakıt 
tasarrufu sağlanacak, araçlar kesintisiz, 
emniyetli ve konforlu bir şekilde transit 
geçiş yapacak. Türkiye’nin taşımacılık al-
ternatifleri ve ticaret kapasitesi de büyük 
oranda artacak, bütün bir Marmara Bölge-
si ekonomik açıdan büyük bir canlılık ka-
zanacak. Ayrıca, yeni yerleşim alanlarının 
ve Üçüncü Havalimanı gibi mega projele-
rin şehir merkezi ile bağlantısı sağlanmış 
olacak.

Dünyanın en önemli finans merkezi olma-
ya hazırlanan İstanbul, bölgeye yapılacak 
yeni yatırımlarla bu hedefine daha da 
yaklaşacak. Onun için, bizler, coşkumuzu, 
heyecanımızı en üst düzeyde muhafaza 
edecek, hayallerimizin peşinden koşmaya, 
hayalleri gerçeğe dönüştürmeye devam 
edeceğiz. İstanbul’a kazandıracağımız her 

bir dev proje, Türkiye’nin itibarını artıra-
cak, Türkiye’yi 2023 hedeflerine yaklaştı-
racak…

Değerli kardeşlerim… Bizler, büyük bir 
milletiz. Bizler, bütün dünyada hayranlık 
uyandıran şehirler imar etmiş büyük bir 
medeniyetin temsilcileriyiz. Biz, dünyaya 
Süleymaniye’den, Sultanahmet’ten, Galata 
kulesinden, Topkapı surlarından bakıyo-
ruz. Bizler, büyük düşünüyoruz. İşte asrın 
projesi Marmaray bitmek üzere… İnşallah 
önümüzdeki 29 Ekim’de, Cumhuriyetimi-
zin 90’ıncı yıldönümünde, asrın projesi 
Marmaray’ın açılışını gerçekleştireceğiz.

Aynı tarihte, İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı 
Tren Hattı’nı da hizmete alacağız. Geçtiği-
miz 30 Mart günü, Gebze-Orhangazi-İzmir 
Otoyolu’nun temelini attık. Bu proje de 
Cumhuriyet tarihimizin, Avrupa’nın ve 
dünyanın sayılı projelerinden birisi… Pro-
je, 9 milyar dolarlık maliyetiyle 50 ülkenin 
yıllık bütçesinden fazla... 

Yetmedi, yetmez de… Geçen ay, İstanbul’a 
3’üncü Havalimanının ihalesini gerçek-
leştirdik… Yaklaşık 10 milyar avro değe-
rindeki bu büyük yatırım, Cumhuriyet 
tarihimizin en büyük yatırımı olacak… 
Uluslararası büyüklükte olan bu havalima-
nı yılda 100 milyon insana hizmet verecek 
kapasitede olacak… Süreç artık hızla ilerli-
yor. İnşallah bütün altyapı çalışmalarının 
tamamlanmasından 1 sene sonra yapım 
çalışmalarına da başlanacak.

İstanbul, artık farklı bir döneme giriyor. 
Türkiye, artık farklı bir döneme adım 
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atıyor. Bugün burada attığımız temeller, 
21’inci yüzyılın bir Türkiye Yüzyılı olma-
sına kapı aralayacak. Ben, bu projenin 
şimdiden hayırlı olmasını diliyor, bu tarihî 
güne bizimle birlikte şahitlik ettiğiniz, 
heyecanımızı paylaştığınız için sizlere de 
şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı gün-
de, bize İstanbul’u emanet olarak bırakan 
Fatih Sultan Mehmet ve ordusunu tekrar 
rahmetle, minnetle yad ediyorum.

Köprünün salimen inşa edilmesini, yol-
ların, viyadüklerin salimen inşa edilme-
sini Rabbim’den niyaz ediyor; çalışacak 
kardeşlerime kolaylıklar diliyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli sporcular, sevgili gençler, 
yurtdışından ve yurtiçinden gelen değerli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yorum.

Bugün, İstanbul’da 3 büyük heyecanı; 
geçmişe, bugüne ve geleceğe dair 3 bü-
yük tarihî olayı yaşıyoruz. Geçmişe dair 
büyük heyecanımız, İstanbul’un, Fatih 
Sultan Mehmet tarafından, 560 yıl önce 
bugün fethedilmiş olması. Geleceğe dair 
büyük heyecanımız, İstanbul’a, İstanbul 
Boğazı’na, 3’üncü asma köprünün temel-

lerinin bugün atılmış olması. Bugüne dair 
heyecanımızı da işte burada, şu anda yaşı-
yoruz. 

Ok Meydanı’nda, tarihî bir eseri yeni-
den gün yüzüne çıkardık. Hem Okçular 
Vakfı’nı, hem Spor Tesislerini tamamla-
yarak, İstanbul’a, Türkiye’ye, sporumuza 
çok önemli bir tesisi kazandırdık. Okçular 
Vakfı ve Spor Tesislerinin, İstanbul için, 
ülkemiz için, insanlık için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.

Bu güzel vakfın, bu güzel tesisin vücut 
bulmasında emeği geçenleri yürekten 

Okçular Vakfı ve Spor Tesisleri 
Açılış Töreni

İstanbul | 29 Mayıs 2013



Yeni Türkiye Vizyonu | Canım İstanbul

457

tebrik ediyorum. İstanbul Büyükşehir Be-
lediyemize, yüklenici firmalara, Okçular 
Vakfı’na, mimarlarımıza, mühendislerimi-
ze, sanat tarihçilerimize, işçilerimize kalp-
ten şükranlarımı ifade ediyorum. Bu güzel 
eserin, bu tarihî eserin açılışında, Fetih 
Kupası müsabakalarına katılan ve müca-
dele veren değerli sporcularımızı; Dünya 
Okçuluk Federasyonu’nu, Türkiye Okçuluk 
Federasyonu’nu da ayrıca kutluyorum. 
Türkiye’ye, İstanbul’a hoşgeldiniz diyorum.

Çok değerli katılımcılar, kıymetli misafir-
ler…

Ok Meydanı ,  bundan 560 yı l  önce, 
İstanbul’un fethine şahitlik etmiş, Fatih 
Sultan Mehmet’in ordusuna kışla olmuş, 
ardından da yıllar boyunca, başta okçuluk 
olmak üzere, birçok vazifenin ifa edildiği 
bir mekandı. Son yüz yıl içinde, maalesef 
Ok Meydanı’na, buradaki tarihî yapılara 
gereken ehemmiyet gösterilmedi. Bu bölge 
maalesef, plansız yapılaşmayla işgal edildi; 
tarihî eserler tek tek yok edildi.

2005 yılında, Ok Meydanı’nı yeniden ele 
aldık, çarpık yapılaşmadan temizledik ve 
burayı korunması gereken kültür varlığı 
olarak ilan ettik. 2010 yılında, hazırladığı-
mız bir proje ile, bu bölgeyi yeniden ihya 
etme çalışmalarına başladık. KİPTAŞ ile 
Gür Yapı firmamız, 2011 yılında inşaat ça-
lışmalarını başlattı, çok kısa süre içinde de 
inşaat tamamlandı, Ok Meydanı yeniden 
hayat buldu.

Okçular Tekkesi ve Spor Tesisleri, olimpik 
ebattaki ok atma sahası ile, toplam 18 bin 

metrekare bir alana kavuştu. Burada, hem 
tarihî eserleri aslına uygun olarak yeni-
den inşa ettik, hem de ülkemize, dünyaya, 
olimpik standartlarda bir spor tesisi kazan-
dırdık. Ok Meydanı’nı, tarihî tekkesiyle, 
mescidiyle, Hünkar Kasrıyla yeniden bu-
luşturduk. En önemlisi de, Ok Meydanı’nı, 
okuyla yeniden kucaklaştırdık.

İnşallah tarihte olduğu gibi, bugün ve 
gelecekte de, Ok Meydanı, ismine yaraşır 
şekilde, okçuluğun, okçuluk sporunun 
dünyadaki merkezi konumuna yüksele-
cek. Burada tarih yaşarken, bir yandan da 
sporun dayanışması, sporun hoşgörüsü, 
sporun centilmence rekabeti hayat bula-
cak. Bu anlamlı günde, İstanbul’umuzun 
fethinin 560’ıncı yıldönümünde, böyle gü-
zel bir eseri İstanbul’a kazandırmanın ifti-
harını yaşıyoruz. Bu güzel eserin, tekrar, 
İstanbul’umuza, ülkemize, milletimize, 
Türkiye’nin ve dünyanın gençlerine hayırlı 
olmasını diliyorum.

Değerli kardeşlerim, sevgili İstanbullular, 
çok değerli misafirler...

Fatih Sultan Mehmet, 560 yıl önce, bir 29 
Mayıs sabahı İstanbul’a girdiğinde, Patrik 
ve halkın emniyet içinde, hürriyet içinde 
yaşamalarını teminat altına almış, hiç 
kimseye dokunulmaması, kimsenin yaşam 
tarzına, inancına, hürriyetine müdahale 
edilmemesi için emir vermişti. Bizim me-
deniyetimizde fetih sadece, toprakların, 
ülkelerin, şehirlerin alınması değil; aynı 
zamanda gönüllerin kazanılması, gönülle-
rin fethedilmesidir.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin, temelleri üzerine 
inşa edildiği Osmanlı Cihan Devleti, varol-
duğu her yerde, her coğrafyada, en başta 
gönülleri kazanmayı, en başta kalplerde taht 
kurmayı önemsemiş, bunun gayreti içinde 
olmuştur. Şunu herkesin bilmesini isterim 
ki bizim kültürümüzde, kalem, kılıçtan 
keskin, hatta kılıcı kesebilen yegane araçtır. 
Kılıç, ok, ya da daha genel manada silah, 
kalplerin içini açamaz, gönüllerin kapısını 
aralayamaz. Ama kalem, kelam, yani söz, 
aşılmaz surları aşar, açılmaz kapıları açar, 
girilemez gönüllere girer.

Bizim tarihimiz, kılıcın egemen olduğu bir 
tarih değil, kubbelerin, köprülerin, şadır-
vanların, kervansarayların, hanların, ima-
retlerin egemen olduğu bir tarihtir. Bizim 
kadim medeniyetimizde adalet her şeydir. 
Bizim kadim medeniyetimizde, insana, 
sadece ve sadece insan, sadece taşıdığı can 
nazarıyla bakılır. Bizler, insanı hiçbir za-
man, etnik kökeniyle, inancıyla, mezhebiyle 
değerlendirmedik, değerlendirmeyiz.

Biz, Yunus’un deyimiyle, yaradılanı yara-
dandan ötürü sevdik, öyle de seviyoruz. 
Tarih boyunca nasıl insani değerleri yücelt-
tiysek, nasıl insanı insan olduğu için sevdiy-
sek, bugün de aynısını yapıyor, tüm dün-
yada insani değerleri, tüm dünyada barışı, 
dayanışmayı en güçlü şekilde savunuyoruz. 
Bölgesel meselelerde, küresel meselelerde, 
çıkarları değil, etnik, dinsel, mezhepsel 
unsurları değil; sadece ve sadece adaleti, 
sadece ve sadece eşitliği gözetiyor, dünyanın 
ancak bu şekilde yaşanabilir bir yer olacağı-
na samimiyetle inanıyoruz.

Bakınız… Hükümetimizin yoğun müca-
delesi, yoğun girişimleri sayesinde, uzun 
yıllardır Türkiye’ye ağır bedeller ödeten 
terör meselesi, artık çözüm aşamasına gel-
di. Bu meseleyi kararlılıkla takip ediyoruz. 
Şiddetin sona ermesiyle birlikte, şimdi artık 
demokratikleşmeye, kalkınmaya, ilerlemeye 
odaklanıyor, 81 vilayetimizi çok daha büyük 
hizmetlerle buluşturmaya hazırlanıyoruz.

Türkiye’nin önünde şimdi 2023 hedefi 
var… Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100’üncü yıldönümünde, inşallah çok 
farklı bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edece-
ğiz. Terörün olmadığı, yaraların sarıldığı, 
husumetlerin giderildiği, kardeşliğin güç 
kazandığı bir Türkiye’de, inşallah çok güzel 
eserleri, çok güzel hizmetleri vücuda geti-
receğiz. Bir yandan, işte böyle tarihimizi 
ayağa kaldırırken; diğer yandan da, bu 
sabah yaptığımız gibi, dünyanın en büyük 
projelerinin temellerini atacak, o temelleri 
yapılara dönüştürecek, aynı coşkuyla onları 
da hizmete açacağız.

Türkiye kalkındıkça, Türkiye büyüdükçe, 
hiç kuşkusuz bölge de bundan etkilene-
cek. Türkiye, Ortadoğu için, Balkanlar 
için en güzel örneği teşkil etmeye devam 
edecek. Demokrasisiyle, özgürlükleriyle, 
hızla büyüyen ekonomisiyle, Türkiye ka-
lıcı bir baharın, dostluğun, kardeşliğin, 
dayanışmanın öncüsü olmayı sürdürecek. 
Alparslan’ın, Osman Gazi’nin, Fatih Sultan 
Mehmet’in, onlar gibi nice büyük idareci-
nin mirası olan bu toprakları, onların vasi-
yetine, onların tavsiyelerine uygun biçimde 
muhafaza edecek, büyütecek ve geleceğe 
taşıyacağız.
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Ben bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, açılışını gerçekleştirdiğimiz bu güzel 
eserin, Okçular Vakfı ve Spor Tesisleri’nin 
tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Ulus-
lararası Fetih Kupası karşılaşmalarında 
başarı sağlayan dost ve kardeşlerimizi yü-
rekten tebrik ediyorum.

Bu güzel eserin ortaya çıkmasında emeği 
olan herkesi kutluyor, sizleri de sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, 
Allah’a emanet olun…
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Çok değerli katılımcılar, değerli kardeşle-
rim, sevgili gençler, hanımefendiler, beye-
fendiler...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyor, açılışını gerçekleştirdiğimiz kız öğ-
renci yurdunun hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Türkiye Gençlik ve Eğitime 
Hizmet Vakfı’na, bu güzel ve anlamlı eseri 
öğrencilerimize kazandırdığı için kalpten 
şükranlarımı ifade ediyorum.

Bu son derece güzel esere, Muhterem anne 
ve babamızın, Merhume Hayriye ve Mer-
hum Cemal Gülbaran’ın ismini verdikleri 

için, bu isimleri böyle anlamlı bir eserde 
yaşattıkları için TÜRGEV’e ayrıca teşek-
kür ediyorum. Merhume ve merhum anne 
ve babalarımızı da burada bir kez daha 
rahmetle yadediyor, Allah onlardan razı 
olsun, mekanları inşallah cennet olsun 
diyorum.

Öyle eserler vardır ki insan hayatını kay-
bettikten, ahirete irtihal ettikten sonra 
dahi, amel defterlerinin açık kalmasını 
sağlarlar ve yapılan hayır dualar, vefattan 
sonra da o deftere işlenir. Esasen, hayatın 
ve ölümün de bizim için gerçek anlamı işte 
buradadır… Hayatta, nerelere geldiğinizin, 

Hayriye-Cemal Gülbaran 
Ortaöğretim Kız Öğrenci  

Yurdu Açılışı

İstanbul | 31 Mayıs 2013
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hangi makamlara yükseldiğinizin, neler 
kazandığınızın, çocuklarınıza tereke ola-
rak ne bıraktığınızın öyle çok fazla anlamı 
yoktur.

Vefat ettikten sonra sizden geriye, insan-
lık için ne kalıyor; insanlar, arkanızdan 
ne söylüyor, sizi nasıl yadediyorlar… Esas 
olan, önemli olan budur. Bir: vefatıyla bir-
likte adı unutulanlar, defteri kapatılanlar 
vardır… Bir de: Adı her daim hayırla ha-
tırlananlar, defterleri de hep açık olanlar 
vardır. İşte bizim bütün gayemiz budur…

Biz, bugün, başta anne babalarımız olmak 
üzere bazı isimleri hayırla yadediyor; 
hayırla yadedilmeleri için, hatıralarını ya-
şatmak kadar, hatıralarını yüceltmek için 
gayret gösteriyoruz. Aynı şekilde biz, tıpkı 
bizden öncekiler gibi, tıpkı anne babaları-
mız gibi, insanlığa eserler, hizmetler bırak-
mak, bu suretle sadece ve sadece hayırla 
yadedilmek için ter döküyor, mücadele 
veriyoruz. Eser sadece taş değildir; eser 
sadece yapı değildir…

Öyle bir sanat eseri ortaya koyarsınız ki 
yüzyılları, bin yılları aşar, insanlığa ışık 
tutar. Öyle bir bilim eseri ortaya koyarsınız 
ki çağlara rehberlik yapar. Geride, öyle bir 
hayat, öyle bir isim bırakırsınız ki bizzat 
duruşunuz, bizzat tavrınız, bizzat hal ve 
hareketleriniz bir esere dönüşür ve yüzler-
ce yıl emsal teşkil eder.

Bakın, biz şu son 10.5 yılda, milletin 
bize verdiği emanetin hakkını vermek 
çabasıyla, ülkemize, milletimize, insan-
lığa en güzel eserleri bırakmanın gayreti 

içinde olduk ve olmaya devam ediyoruz. 
Hamdolsun, eğitimden sağlığa, adaletten 
emniyete, konuttan yola, bilimden sanata 
kadar, aklınıza gelen her alanda, hem unu-
tulmayacak eserler bıraktık, hem de daha 
güzel eserlerin ortaya çıkması için zemin 
hazırladık. Ama tüm bu eserlerin ötesin-
de, bizim asıl gayemiz, yaradılmışların en 
şereflisi olan insanı, yani nesilleri, bir eser 
olarak geride bırakabilmektir.

Yol inşa edersiniz, 50 yıl geçer, kaybolur. 
Köprü inşa edersiniz, 100 yıl geçer, yıkılır. 
Cami yaparsınız, 500 yıl ayakta durur, izi 
kaybolur. Ama bir insan yetiştirirsiniz, bir 
insana istikamet verirsiniz, bir insana, öz-
gürce yaşayacağı bir iklimi emanet edersi-
niz ve değil 50, değil, 100, 500; binlerce yıl 
o eserin iz bıraktığını görürsünüz.

Bakın, biz eğer bugün bu topraklar üzerin-
de özgürce yaşıyorsak, hiç kuşkusuz bu, 
önce Allah’ın takdiridir, sonra da bin yıl 
önce canla verilen mücadelenin eseridir. 
Sultan Alparslan’dan geriye, mimari yapı-
lardan, askeri zaferlerden, hatta topraktan 
öte, işte bu toprakların üzerindeki nesil-
ler kalmıştır. 560 yıl önce, Sultan Fatih 
İstanbul’u fethederek, bize bir şehirden 
öte, bu şehirde yaşayacak, bu şehri ihya 
edecek nesiller bırakmıştır.

Yavuz Sultan Selim şan için, şöhret için, 
iktidar için değil, insanlık için sefere çık-
mış, tarih yapmış, kendisinden sonra gelen 
nesillere yaşanacak bir vatan, bu vatan 
üzerinde nefes alıp verecek nesiller arma-
ğan etmiştir. En önemli eser, nesildir. En 
önemli, en kalıcı eser, istiklal ve hürriyet 
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içinde yaşayacak, istiklaline ve hürriyetine 
canı kadar tutkun olacak nesiller yetiştir-
mektir. Biz, bizden öncekilerin hatalarına 
düşmeyecek, o hataları tekrarlamayacak 
ve o hatalardan büyük bir hassasiyetle ka-
çınacağız.

Bizden önce, nesillere dayatmalar yapılı-
yordu. Bizden önce, nesiller formatlanıyor-
du. Bizden önce, gençlerin giyim kuşamı, 
sakalı bıyığı dahil, her şeylerine müdaha-
le ediliyordu. Ama biz bütün yasakları, 
bütün dayatmaları, bütün formatlama 
girişimlerini elimizin tersiyle itiyor, ortaya 
sadece seçenekler ve seçme özgürlüğü su-
nuyoruz. Nesilleri, bir tercihle, iki tercihle 
sınırlandırmıyor, başkalarının özgürlükle-
rine müdahale etmedikleri sürece, sonsuz 
tercih hakkıyla başbaşa bırakıyoruz.

Elbette, biz, bir tercih olarak ortaya istika-
met koyuyoruz, bu bizim en tabii hakkı-
mızdır. Elbette biz, gençlerimiz için mane-
vi ve millî değerlerini öğrenebilecekleri bir 
zemin hazırlıyor, bunu da bir tercih olarak 
ortaya koyuyoruz, bu da bizim en tabii 
hakkımızdır.

Hem en tabii, hem de anayasal bir hak ola-
rak, gençleri zararlı alışkanlıklardan koru-
yacak tedbirleri de alıyor ve uyguluyoruz. 
Ama hiçbir dayatmanın, hiçbir yasaklama-
nın asla ve asla içinde değiliz. Çoğunluğun 
azınlığa olduğu kadar, azınlığın çoğunluğa 
hükmetmesine de şiddetle karşı çıkıyor ve 
bu konuda son derece hassas davranıyoruz.

İstiyoruz ki Türkiye’de, istikameti şekillen-
direcek, geleceğin Türkiye’sini bugünden 

çok daha ileri seviyelere taşıyacak, yiğit, 
cesur, dürüst, vatansever gençler yetişsin. 
İstiyoruz ki bu ülkede daha nice Alparslan-
lar, nice Fatihler, Yavuz’lar, Süleymanlar 
yetişsin. İstiyoruz ki nice Gazi Mustafa 
Kemal’ler, Menderes’ler, Özal’lar yetişsin. 
Mimar Sinan’ların, Itri’lerin, Fuzuli, Ne-
dim, Mehmet Akif ’lerin izinden giden, 
onlar kadar büyük sanatçılar olmak için 
ufuk ve vizyon sahibi olan gençler yetişsin.

Bütün çabamız, bütün gayemiz işte buna 
yöneliktir. Açtığımız okullar, inşa ettiğimiz 
yurtlar, hep daha birikimli, daha donanım-
lı gençlerin yetişmesi içindir. Biraz önce 
ziyaret ettiğimiz bu yurt, fiziken gerçekten 
çok güzel şekilde inşa edilmiş. Tekrar eme-
ği geçenlere teşekkür ediyorum. Ama asıl 
olan, bu güzel yurtta yetişecek nesillerdir. 
Asıl eser, yurttan ziyade, bu yurdun sarma-
layacağı, bakacağı, kollayacağı, geleceğe 
hazırlayacağı gençlerdir.

İşte bu büyük eseri, bu büyük hizmeti 
kazandırdıkları için, TÜRGEV’e, yönetici-
lerine, hayırseverlerimize tekrar teşekkür 
ediyorum. Merhum ve merhume anne ve 
babalarımızı tekrar rahmetle, minnetle 
yadediyorum.

Yurdun, tüm öğrencilerimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili İstanbullular, çok değerli kardeşle-
rim, çok değerli hanımefendiler, beyefen-
diler, sevgili çocuklar...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yor; açılışını gerçekleştirdiğimiz Otogar-
Bağcılar-Mahmutbey-Olimpiyatköy-Başak-
şehir Metro hattının, İstanbul’umuza, tüm 
İstanbullu kardeşlerimize hayırlı olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum.

Bu büyük projeyi gerçekleştiren İstanbul 
Büyükşehir Belediyemizi, yüklenici fir-
maları, mimarlarımızı, mühendislerimizi, 
tüm işçilerimizi gönülden tebrik ediyor, 
hepsine teşekkür ediyorum.

Evet… İstanbul, bugün 22 kilometrelik 
yeni bir metro hattına daha kavuşuyor. 
Bu açılışını yaptığımız hat ile, İstanbul’da 
metro hatları uzunluğu artık 124 kilomet-
reye ulaşıyor. 2004 yılında İstanbul’daki 
metro hattı uzunluğu 45 kilometre idi. 
9 yılda bu hatlara 79 kilometre yeni hat 
ekledik ve toplam hat uzunluğunu 124 
kilometreye çıkardık.

Elbette burada kalmıyoruz… Asrın Projesi 
olarak isimlendirdiğimiz MARMARAY’ı, 
inşallah 29 Ekim’de, Cumhuriyetimizin 
90’ıncı Kuruluş Yıldönümünde hizmete 
açıyoruz. Ardından, Haliç Metro Geçiş 
Köprüsü’nü tamamlıyoruz. Yenikapı 

Otogar-Başakşehir Metro Açılışı

İstanbul | 07 Temmuz 2013
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Transfer Merkezi’ni de tamamlayıp, İstan-
bul’daki tüm raylı sistemleri birbirine bağ-
lıyoruz. Anadolu yakasında, Cumhuriyet 
tarihimizin en büyük metro yatırımı olan 
Kadıköy-Kartal hattını bitirmiş, hizmete 
açmıştık. 

Şimdi, Kartal-Kaynarca hattını yapıyoruz, 
4.5 kilometre olarak bu hattı da Anadolu 
yakasına kazandıracağız. Üsküdar-Ümra-
niye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunu da 
inşallah 2015 yılında bitiriyor, o hattı da 
hizmete açıyoruz. Şu anda inşaatı devam 
eden, ihalesi yapılan, proje aşamasında 
olan hatlar da bittiğinde, İstanbul’da top-
lam metro uzunluğumuz 708 kilometreye 
ulaşmış olacak.

Sevgili İstanbullular, sevgili kardeşlerim…

Bugün açılışını yaptığımız Otogar-Bağcı-
lar-Mahmutbey-Olimpiyatköy-Başakşehir 
Metrosu 16 istasyonla hizmet verecek... 
Yeni metro hattımız saatte 111 bin yolcu 
kapasitesine sahip... Engelli vatandaşları-
mızın rahat kullanımı için ne gerekiyorsa 
yapıldı... Bu açılışını yaptığımız hat, yakla-
şık 1.5 milyar dolara mal oldu.

Ancak, bu hat sayesinde, İstanbul’a, İstan-
bullulara çok önemli tasarruflar sağlıyo-
ruz. Bu güzergahta, kişi başı günlük 60 
dakika zaman tasarrufu sağlanmış olacak. 
Toplu taşımada işletme maliyetleri, yol 
bakım onarım giderleri, kaza maliyetleri, 
akaryakıt tasarrufu göz önüne alındığında 
sadece 2013 yılı için bu sistemin ekonomi-
ye katkısı yaklaşık 200 milyon dolar... 

Bu hat vesilesiyle daha az araç kullanıla-
cak ve atmosfere salınan karbondioksit 
emisyonunda yıllık 86 bin 350 ton azalma 
olacak... Yeni metro hattımızla birlikte, 
Esenler Otogarı’ndan metroya binen 
bir vatandaşımız 10 dakikada Bağcılar 
Kirazlı’da olacak. Başakşehir-Otogar arası 
30 dakikada kat edilecek.

Bağcılar ile Olimpiyat Köyü arası 16 da-
kikaya, Bağcılar-Başakşehir arasındaki 
yolculuk süresi ise sadece 20 dakikaya 
iniyor... Marmaray’ın devreye girmesi ve 
Anadolu ve Avrupa Yakalarındaki metro 
sistemlerinin entegre hale gelmesi ile bir-
likte Üsküdar ile Başakşehir arası 60 daki-
kaya inmiş olacak... 

Başakşehir’den Kartal, yani İstanbul’un 
Batı ucundan Doğu ucu, 89 dakikada kat 
edilebilecek. Bu büyük hizmetin, bu büyük 
yatırımın İstanbul’a, İstanbullulara tekrar 
hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen 
tüm kuruluşlarımızı, tüm şahısları tekrar 
tebrik ediyor, tekrar her birine teşekkür 
ediyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili İstanbullar…

İstanbul, bizim için çok müstesna, çok mu-
tena bir konuma sahip. İstanbul bizim için 
aşktır, sevdadır, tutkudur. İstanbul’a hiz-
met etmek, İstanbul’un hizmetkarı olmak, 
bizim için en büyük iftihardır, en büyük 
bahtiyarlıktır. Çünkü İstanbul, Türkiye’nin 
aynasıdır, Türkiye’nin özüdür, özetidir. 
İstanbul, Türkiye’nin en büyük değeri, en 
büyük hazinesidir.
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Biz İstanbul’un sadece taşına toprağına 
değil, sadece fiziki güzelliklerine değil, 
İstanbul’un o manevi havasına, İstanbul’un 
o tarihî havasına, İstanbul’un İstanbul ka-
dar güzel insanlarına, İstanbul’un Türkçe-
sine, hoşgörüsüne, kardeşliğine de gönül-
den bağlıyız, gönülden sevdalıyız.

İşte İstanbul’a böyle bir aşkla, böyle bir 
tutkuyla hizmet ettik ve hizmet ediyo-
ruz. İstanbul’un her meselesini çözmek, 
İstanbul’u daha yaşanabilir bir hale getir-
mek, İstanbul’u muhafaza edip gelecek 
nesillere daha güzel şekilde emanet etmek 
bizim boynumuzun borcudur.

İstanbul’da her ne yapıyorsak, İstanbul 
için, İstanbullular için, İstanbul’un gelece-
ği için yapıyoruz. İstanbul’da hangi projeyi 
gerçekleştiriyorsak, İstanbul’u daha da 
güzelleştirmek, daha yaşanabilir bir hale 
getirmek, İstanbul’un tarihini, kültürünü, 
birikimini, kayıp hazinelerini ortaya çıkar-
mak adına yapıyoruz.

Bakın, bu şehre çok büyük fenalıklar ya-
pıldı. Bu şehir, bu millete emanet edilmiş 
adeta kutsal bir değerdi, ama o emanete on 
yıllar boyunca çok hor davranıldı. Tarihî 
eserler, gecekonduların, ucube yapıların 
arasında mahzun bırakıldı, öksüz bıra-
kıldı. Nice tarihî eser, yol yapmak adına, 
beton dikmek adına yerle bir edildi, buldo-
zerlerle ortadan kaldırıldı.

Bizim ecdadımız, İstanbul’a her bir yapıyı, 
çok büyük bir hassasiyetle, büyük bir dik-
katle, nezaketle inşa etmişti. Her bir taş, 
diğerinin üzerine en ince hesapla, kültürü, 

medeniyeti, tarihi dikkate alan en ince has-
sasiyetle konulmuştu. Ama o İstanbul, çar-
pık kentleşmeyle, plansız şehirleşmeyle, 
aslından, özünden, ruhundan koparılmak 
istendi.

Şu anda biz, İstanbul’un her köşesinde, 
her karışında, her zerresinde, İstanbul’un 
ruhuna, İstanbul’un kültürüne, medeni-
yet tasavvuruna uygun bir hizmet anla-
yışını sürdürüyoruz. Bir yandan modern 
İstanbul’u, yaşanabilir bir büyükşehir 
olarak inşa ederken, diğer yandan, tarihi, 
kültürü, çevreyi özenle muhafaza ediyor, 
kaybolan eserleri tek tek günyüzüne çıka-
rıyoruz.

Sevgili kardeşlerim…

İstanbul, İstanbullularındır… İstanbul, bu-
rada yaşayan her bir kardeşimizin şehridir, 
burada yaşayan her bir kardeşimize ema-
nettir. Biz, Türkiye genelinde, attığımız 
her adımda milletin hissiyatını gözetirken, 
İstanbul’da da attığımız her adımda İstan-
bulluların hissiyatını gözetiriz.

Ancak, şunun altını özellikle çiziyorum: 
Ne Türkiye’nin, ne de İstanbul’un hissi-
yatını, sadece belli kesimler, sadece belli 
gruplar, belli kitleler tayin etmez, edemez. 
Bakın, biz “Ben istiyorum, öyleyse mutlaka 
olacak” anlayışında asla değiliz. Ama hiç 
kimse de, “Ben istemiyorum, öyleyse bu ol-
mayacak, bu yapılmayacak” anlayışı içinde 
olamaz.

Çoğunluğun azınlığa hükmetmesine, zul-
metmesine, 10.5 yıl boyunca çok büyük 
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bir dikkatle karşı olduk, karşı çıktık. Ama 
azınlığın da arkasına aldığı medya gücüy-
le, arkasına aldığı illegal örgüt gücüyle, 
arkasına aldığı uluslararası kirli odaklarla, 
çoğunluğa hükmetmesine, zulmetmesine, 
dayatmalarda bulunmasına asla müsaade 
etmeyiz, asla göz yummayız.

Herkesin hissiyatına duyarlı oluruz. Her-
kese kulak veririz. Bir tek ferdin dahi arzu-
larını, taleplerini, hassasiyetlerini dikkate 
alırız. Ama çoğunluğun beklentilerini, 
çoğunluğun arzularını, çoğunluğun talep-
lerini de, azınlığın uzlaşmaz tavırlarına 
heba etmeyiz.

Bu şehrin, bu İstanbul’un geleceğiyle 
ilgili, projeleriyle ilgili söz sahibi olan, 
yağmacılar değildir, vandallar değildir, 
barbarlar değildir. Bu İstanbul’un gelece-
ğiyle ilgili söz sahibi olan, İstanbulluların 
kendisidir, milletin kendisidir. Hiç kimse 
kendisini milletin üzerinde görmesin. Hiç 
kimse illegaliteye, kanunsuzluğa, anarşiye, 
vandallığa başvurup, İstanbul’a, İstanbul-
lulara, millete dayatmalarda bulunmaya 
kalkmasın.

Herkesin yaşam tarzı önemlidir, herkesin 
yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. 
Ancak, yaşam tarzımız tehdit altında ba-
hanesiyle, hiç kimse yakıp yıkamaz, hiç 
kimse vandallık yapamaz, hele hele, hiç 
kimse başkalarının yaşam tarzlarına mü-
dahalede bulunamaz.

Bakın, Gezi Parkı için ne dediler? Ağaç 
dediler, çevre dediler, park dediler… Peki, 
Allah aşkına, camilerimizden ne istediniz? 

Yolda, yanında 6 aylık bebeğiyle, 9 yaşın-
daki kızıyla gezen başörtülü annelerden 
ne istediniz? Esnaf ’tan ne istediniz? Eme-
ğiyle, alınteriyle geçinmeye çalışan insan-
lardan ne istediniz?

Bu nasıl bir çevre duyarlılığıdır ki çevreyi 
yaktılar, yıktılar, kirlettiler, mahvettiler. 
Bize, bu aziz millete, bu vandallığı, bu bar-
barlığı, çevre ve ağaç meselesi diye yuttur-
maya çalışıyorlar. Biz de, millet de, kimin 
hangi hesabın peşinde olduğunu çok iyi 
görüyoruz. Ağacın, çevrenin, parkın arka-
sına saklanıp, kimin hangi hesabı görmeye 
çalıştığını biz çok iyi görüyoruz.

Bu millet, bütün hesapları bozar ve bozdu. 
İstanbul, Kazlıçeşme’de bir buçuk milyon 
tek yürek olarak bu kirli tezgahı alt üst etti. 
Türkiye, eline sopa alıp, taş alıp, Molotof 
alıp sokağa çıkanın dayatmalar yaptığı bir 
ülke değil, demokratik bir ülkedir, bir hu-
kuk devletidir.

Burada vandalların, barbarların, terörist-
lerin değil, sadece ve sadece milletin ege-
menliği vardır. Kimin ne meselesi varsa, 
sandıkta bunun hesabını görür. İşte 7 ay 
sonra İstanbul’un önüne sandık gelecek. 
Hesabı olan buyursun, hesabını sandıkta 
görsün. Sandık dışında yol arayanlara 
artık bu millet geçit vermez, geçit verme-
yecek.

Şimdi değerli kardeşlerim… Burada, kar-
deş ülke Mısır’daki son gelişmelere de 
değinmek arzusundayım… Zira Mısır, 
Türkiye’nin öz be öz kardeşidir. Kahire, 
İstanbul’un öz be öz kardeşidir. Bizim kut-
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sal kitabımız, Kur’an-ı Kerim, Mekke’de na-
zil olmuş, Kahire’de okunmuş, İstanbul’da 
yazılmıştır.

Bu 3 şehir, ortak medeniyetimizin 3 yıldız 
şehridir, 3 kardeş şehridir. Mısır’daki son 
gelişmeleri çok büyük bir kaygıyla izliyo-
ruz. Öncelikle şunu açık açık ifade etmek 
istiyorum: Biz Mısır’da, sadece Mısır’ın 
huzuru, Mısır’ın istikrarı, özellikle de de-
mokrasinin tarafındayız. Mısır halkının 
tamamı bizim kardeşimizdir.

Biz, Mısır’ın tamamını bir görüyor, bera-
ber görüyor, Mısır halkının tamamını kar-
deşlerimiz olarak kucaklıyoruz. Mısır’da 
son günlerde hayatını kaybedenlere, hangi 
taraftan olursa olsun, hayatını kaybeden 
kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz edi-
yor, Mısır halkının başı sağolsun diyoruz.

Sevgili kardeşlerim…

Önce şu ilkeyi çok net bir şekilde ortaya ko-
yacağız: Darbe, kime yönelik olursa olsun, 
kimi hedef alırsa alsın, kimi koltuğundan 
indirirse indirsin, kötüdür, zararlıdır, 
demokrasinin ve geleceğin katilidir. İkti-
dardakini sevmiyor olabilirsiniz. İktidarı 
kusurlu görüyor olabilirsiniz. İktidarı ba-
şarısız görüyor olabilirsiniz.

Demokrasilerde süre vardır. Demokrasi-
lerde sandık vardır. Hesap, o süre içinde, 
sandıkta görülür. Bunun dışındaki her yol 
gayri meşrudur, haksızdır, hukuksuzdur. 
Meydanlara toplanmak demokratik bir 
haktır. Ama, meydandaki kalabalığa, coş-
kuya, sloganlara aldanıp, hiç kimse mey-

danları bütün bir ülkenin fotoğrafı olarak 
sunamaz.

Eğer meydan bir fotoğrafsa, eğer Tahrir 
Meydanı tüm Mısır’ın fotoğrafıysa, o za-
man, ADEVİYE Meydanı’na ne diyeceksi-
niz? “TAHRİR MISIR’IN FOTOĞRAFIDIR” 
diyenler, ADEVİYE MEYDANI karşısında 
neden susuyorlar?

Demokraside en anlamlı, en net, en kesin 
meydan, SANDIK MEYDANI’dır… Demok-
rasi, arkasına MEYDANI alanın dayatma-
lar yapabileceği bir rejim değildir. Demok-
rasi, arkasına MEDYAYI alanın dayatmalar 
yapabileceği bir rejim değildir. Demokrasi, 
arkasına egemen güçleri, hele hele, silahlı 
güçleri, yargıyı alanların, halka dayatma-
lar yapabileceği bir rejim hiç değildir.

Mısır’daki olaylar karşısında, tüm dünya 
çok açık bir samimiyet testi içindedir. 
Uluslararası toplum ve uluslararası kuru-
luşlar gözlerimizin önündeki bu haksızlık, 
bu zulüm, bu adaletsizlik karşısında ilkeli, 
samimi bir duruş sergilemelidir. Darbeye 
açık açık darbe diyemeyen, darbenin des-
tekçisidir. Darbeyi kınamayanlar, darbeler 
karşısında tavır takınmayanlar, AMA di-
yenler, ANCAK diyenler, LAKİN diyenler, 
ilkesizlik, samimiyetsizlik içindeki apoletli 
sivillerdir.

Bakın Mısır ’daki darbenin üzerinden 
tam 4 gün geçti… Avrupa Birliği çıkıp, 
Mısır’daki darbeyi kınayan, hatta darbeye 
darbe diyebilen net bir açıklamayı henüz 
yapamadı. Birleşmiş Milletler çıkıp bir 
tek açıklama yapamadı. Adaletin, Hakk’ın, 
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hukukun yanında olmaları beklenen bazı 
İslam ülkeleri çıkıp, cesaretle bu meş’um 
darbeyi lanetleyemedi. Afrika Birliği’nin, 
samimiyetle, son derece ilkeli, son derece 
cesur biçimde yaptığı açıklamayı, Avru-
pa Birliği yapamadı, Birleşmiş Milletler 
yapamadı, bölge ülkeleri, dünya ülkeleri 
yapamadı.

Eğer darbeye karşı net bir tutum benim-
senmiş olsaydı, eğer darbeye karşı ilkeli 
bir duruş sergilenmiş olsaydı, Mısır bugün 
meydanlara bölünmeyecek, onlarca karde-
şimiz hayatını kaybetmeyecek, mesele san-
dıkta çözülecekti. Cumhurbaşkanı Mursi 
yönetimindeki Mısır’ı yalnız bırakanlar, şu 
anda da darbecilere sahip çıkarak, Mısır 
halkını cezalandırıyorlar.

Mısır’da yapılan yanlış derhal telafi edil-
meli, Mısır halkını çatışmaya sürükleye-
cek her davranıştan özenle kaçınılmalıdır. 
Mısır’da tutuklanan, gözaltına alınan 
siyasetçilerin derhal serbest bırakılmasını 
bekliyoruz. Mısır halkının, her türlü tah-
rikten, her türlü çatışma ortamından has-
sasiyetle kaçınmasını arzuluyoruz.

Buradan, İstanbul’dan, İstanbul’un karde-
şi Kahire’ye selamlarımızı gönderiyorum. 
Türkiye’den tüm Mısır’a, tüm Mısırlı kar-
deşlerimize en kalbi selamlarımızı, daya-
nışma mesajlarımızı gönderiyorum. Tür-
kiye halkı, Mısır’ın yanındadır. Türkiye, 
her zaman olduğu gibi Hakk’ın, adaletin, 
hukukun yanındadır.

Türkiye, çok acılar yaşadığı, çok ağır bedel-
ler ödediği darbelerin kesin, net biçimde 

karşısındadır. Nerede ve kime karşı olursa 
olsun, her darbeyi kınıyor, her darbeyi hal-
kın geleceğinin, halkın umutlarının katili 
olarak görüyoruz. Türkiye olarak, Hakk’ın 
ve haklının yanında durmaya, adaletin sa-
fında saf tutmaya devam edeceğiz.

Kalbimiz, Mısır halkının kalbiyle bir atı-
yor. Mısır’ın, Mısırlıların tekrar ayağa 
kalkması için, her türlü desteği vermeye, 
özellikle dualarımızı Mısırlı kardeşlerimi-
ze yollamaya devam edeceğiz. Yarın akşam 
ilk teravihi kılacak, yarın gece, inşallah 
ilk sahura kalkacak, mübarek Ramazan-ı 
Şerif ’in bu ilk gecesinde, hem Türkiye için, 
hem Mısır için, hem de tüm Müslümanlar, 
tüm insanlık için ellerimizi semaya açaca-
ğız.

Allah yar ve yardımcımız olsun diyo-
rum. Bu vesileyle, yarın gece başlayacak 
Ramazan-ı Şerif ’in hayırlara, berekete, 
rahmete, mağfirete vesile olmasını niyaz 
ediyorum. Hepinizden, yoksulları bu ay 
içinde daha bir hatırlamanızı, merhameti, 
dayanışmayı çoğaltmanızı, sofralarınızı 
misafirlerle bereketlendirmenizi, çocuk-
ların başını daha bir şefkatle okşamanızı 
rica ediyorum.

Rabbim, bu Ramazan’ı hepimiz için inşal-
lah hayırlara tebdil etsin. Ramazan-ı Şerif, 
inşallah, barışa, huzura, refaha vesile ol-
sun diyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz 
metro hattının tekrar İstanbul’a hayırlı 
olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Sevgili İstanbullular, çok değerli kardeşle-
rim, sevgili gençler, değerli hanımefendi-
ler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum… Konuşmamın hemen başında, bu 
gece idrak edeceğimiz, bin aydan daha 
hayırlı olduğu Hazreti Kur’an vasıtasıyla 
bizlere bildirilen Kadir Gecesi’nin, sizler 
için, tüm İstanbullu kardeşlerimiz için, 
ülkemiz, milletimiz ve insanlık için hayır-
lara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz 
ediyorum.

Rabbim, bu mübarek gecede bütün Müs-
lümanların dualarını, taat ve ibadetlerini 

makbul eylesin. Allah, Celle Celalühü, özel-
likle zulüm altında, tehdit altında, işkence, 
baskı altında inleyen tüm Müslümanlara, 
tüm insanlara dayanma gücü, tahammül 
gücü, sabır nasip eylesin.

Bu mübarek gecede, Mısır’da çok zor bir 
Ramazan geçiren kardeşleriniz için duala-
rınızı eksik etmeyin. Bu mübarek gecede, 
Suriye’de, bölgenin en kanlı katliamlarına 
maruz kalan kardeşlerinizden dualarını-
zı esirgemeyin. Somali’de, Myanmar’da, 
Afganistan, Irak, Filistin’de; yeryüzünde 
haksızlığa, yokluğa, yoksulluğa maruz 
kalan kardeşlerinizi, dostlarınızı lütfen 
dualarınızda hatırlayın.

Küçükçekmece Belediyesi 
Arenamega Açılış Töreni

İstanbul | 03 Ağustos 2013
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Buruk bir  Ramazan yaşadık ,  Kadir 
Gecesi’ne çok mahzun duygularla giriyo-
ruz ve Ramazan Bayramı’nı da hüzünle 
karşılıyoruz. Ancak, şunu da biliyoruz ki 
her karanlık gecenin mutlaka aydınlık bir 
sabahı vardır. Sabrın, tahammülün sonu, 
mutlaka ve mutlaka zaferdir. Asla karam-
sar olmayacağız, kötümser olmayacağız, 
umutsuz olmayacağız.

Hicret sırasında, o kutlu mağarada, Haz-
reti Ebu Bekir peygamberimize “Allah’ın 
yardımı ne zaman?” diye sorduğunda, 
Hazreti Peygamber ona, “Ela, inne nasral-
lahi gariyb…”, yani “Muhakkak ki Allah’ın 
yardımı yakındır” demişti… Biz sabret-
tiğimizde, tahammül gösterdiğimizde, 
samimiyetle dua edip, samimiyetle müca-
dele ettiğimizde, inanıyorum ki Rabbim, 
gönüllerimize bir Hızır ferahı verecek, 
Kızıldeniz’i Asa’sıyla yarıp kavmini felaha 
ulaştıran bir Musa zaferini bizlere müjde-
leyecektir.

Bir kez daha, Kadir Gecenizin, Ramazan-ı 
Şerif ’in ve inşallah 4 gün sonra idrak ede-
ceğimiz Ramazan Bayramının, ülkemiz, 
milletimiz ve insanlık için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Rabbim bizi hep bir-
likte nice Ramazanlara, nice Kadir Gece-
lerine, nice bayramlara, birlik, dirlik ve 
kardeşlik içinde eriştirsin diyorum.

Değerli İstanbullular, sevgili kardeşlerim…

Bugün, İstanbul’da, Küçükçekmece ilçe-
mizde, gerçekten muhteşem bir eserin açı-
lışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Tüm 
Türkiye’ye hitap edecek, tüm Türkiye’nin 

gurur kaynağı olacak çok büyük bir yatı-
rımı bugün resmî olarak İstanbullularla, 
Türkiye ile buluşturuyoruz. 30 dönüm 
arazi üzerinde, bu muhteşem sahnesi, 
kendine has mimarisi, dünyaya örnek ola-
cak ışıklandırma ve ses sistemi ile, kapalı 
spor salonuyla, bu güzel eser, inşallah hem 
İstanbul’un, hem Türkiye’nin önemli bir 
sanat merkezi olacak.

Evet … 35 bin kişi l ik  kapasitesiyle , 
Türkiye’nin en büyük gösteri merkezinin 
içindeyiz, Avrupa’nın en büyük sahne-
sindeyiz, Avrupa’nın en gelişmiş ses ve 
ışıklandırma sistemine sahip yapısındayız. 
Küçük Çekmece Belediyemizi, Sayın Baş-
kan ve ekibini bu muhteşem eserden dola-
yı tebrik ediyorum. Bu merkezin inşasında 
emeği geçen mimarlarımızı, mühendisleri-
mizi, işçilerimizi, yüklenici firmalarımızı; 
katkı ve destek veren bakanlıklarımızı, 
kurumlarımızı kutluyor, kendilerine tek 
tek teşekkür ediyorum.

Burada, bir hususu da dile getirmek istiyo-
rum… Açılışını yaptığımız kamu ya da özel 
sektör yatırımlarında, Türkçe hassasiyeti-
ni her fırsatta ifade ediyorum. Bizim, son 
derece zengin bir dilimiz var. Türkçe, bir 
bilim dili, bir medeniyet dili olduğu kadar, 
çok geniş bir coğrafyada, yüz milyonlarca 
insan tarafından konuşulması hasebiyle, 
uluslararası boyutu da olan bir dildir.

Dilimizin bu vasıflarının ötesinde, bizim 
tarihimizde, isminin yaşatılması, anılması, 
hafızalarda hiç unutulmaması gereken 
çok sayıda bilim, sanat insanımız, gönül 
insanımız, kahramanlarımız, devlet adam-
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larımız var. Eserlerimize isim koyarken, 
asla yokluğunu ve yoksunluğunu hisset-
meyeceğimiz bir tarihimiz, kültürümüz, 
medeniyetimiz var.

Bir çocuğa, ya da bir çocuk kadar değer-
li olan bir büyük esere isim koyarken, 
başka dillere, başka simge ve sembollere 
hiç ihtiyaç duymadan, kendi dilimizi ve 
kendi medeniyetimizi yaşatacak bir anla-
yışı sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum. 
Dolayısıyla, bugün açılışını yaptığımız, 
Türkiye’nin ve Avrupa’nın her açıdan bu 
büyük eserine, Mega Arena yerine, daha 
bizden, daha bir bizim kültürümüzden 
isim düşünülmesini de sizlerin takdirleri-
ne ve fikirlerine sunuyorum.

Sevgili İstanbullular, değerli kardeşlerim…

Ramazan-ı Şerif ’in de bereketiyle, geride 
bıraktığımız Temmuz ayını çok önemli 
açılışlar yaptığımız, çok önemli eser ve hiz-
metleri Türkiye’ye kazandırdığımız bir ay 
olarak geride bıraktık. Temmuz ayı içinde, 
biri Bingöl’de, biri Kastamonu’da, biri de 
Şırnak’ta olmak üzere 3 yeni havalimanını 
açtık, bu şehirlerimizin ve milletimizin 
hizmetine sunduk. Ağustos ayına, yine 
aynı bereketle, yine aynı heyecan ve coşku 
ile çok güzel bir başlangıç yaptık.

Ağustos ayının ilk 3 gününde, Yüksek 
Askeri Şura toplantılarımızı yaparak, 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni komuta 
kademesini belirledik. Ardından, bugün, 
Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın en bü-
yüklerinden olacak bir gösteri merkezinin 
açılışını gerçekleştiriyoruz. Yarın, inşallah, 

Marmaray’da incelemelerde bulunacak, 
test sürüşlerini gerçekleştireceğiz. Test sü-
rüşlerinin tamamlanmasıyla, inşallah 29 
Ekim’de, dünyanın büyük şaheserlerinden 
biri sayılan Marmaray’ı hizmete açacağız.

Yine aynı tarihte, Ankara İstanbul Yüksek 
Hızlı Tren Hattını da bitirmiş olacak, bir 
aksaklık olmazsa İstanbul’u hızlı trenle 
kesintisiz olarak Ankara’ya bağlamış ola-
cağız. Açıkçası, nisan ayından beri, Cum-
huriyet tarihimizin her alanda en parlak 
aylarını, en parlak dönemlerini yaşıyoruz. 
Ekonomide olsun, yatırımlarda olsun, 
reformlarda olsun, Türkiye’ye çok büyük 
eserler, çok büyük başarılar, büyük düzen-
lemeler kazandırıyoruz.

Bakın, nisan ayında, Türkiye ekonomisi-
nin 2012 büyüme rakamları açıklandı… 
Dünyanın birçok ülkesi, gelişmiş ekonomi-
ler, Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği ekono-
mide daralırken, ya da çok cüzi büyümeler 
kaydederken, biz yüzde 2.2 büyüme ora-
nıyla çok farklı bir yerde durduk. Mayıs 
ayı, hatırlayacağınız gibi, gerek ekonomik 
başarılar, gerek yatırımlar noktasında çok 
parlak bir ay oldu.

Bir tek ay içinde, Merkez Bankası rezerv-
lerinde, borsada, ihracatta, işsizlikte, 
enf lasyonda ve faiz oranlarında rekor 
seviyeleri gördük. IMF borcunu sıfırlayıp, 
o defteri kapattık. Yine mayıs ayı içinde, 
Nükleer Enerji yatırımının adımlarını 
attık; İstanbul’a 3’üncü köprünün temel-
lerini attık ve İstanbul’a 3’üncü havalima-
nının ihalesini gerçekleştirdik. Son aylar 
içinde, Meclisimiz gece gündüz çalışmak 
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suretiyle çok önemli yasal düzenlemeleri 
gerçekleştirdi.

Bunlardan sadece bir tanesini burada 
hatırlatmak istiyorum… Türkiye’de, de-
mokrasiye müdahaleler için bir gerekçe 
olarak kullanılan, Türk Silahlı Kuvvetleri 
İç hizmet Kanunu’nun 35’inci maddesini 
değiştirdik, Türkiye’yi, demokrasimizi 
gerçekten büyük bir ayıptan kurtardık. 
Evet… Biz, hiç durmuyoruz… Yatırımları-
mıza, hizmetlerimize, reformlarımıza hiç 
durmadan, hiç duraklamadan, hiç ara ver-
meden devam ediyoruz. Sanal gündemlere 
takılmadan, yapay gündemlere aldanma-
dan, Türkiye’nin gerçek gündemiyle ilgile-
niyor, Türkiye’yi belirlediğimiz hedeflere 
ulaştırmak için çok yoğun şekilde çalışma-
ya devam ediyoruz.

Sevgili kardeşlerim…

Türkiye, üst üste böyle büyük başarılar 
elde ederken, üst üste büyük sevinçleri 
yaşarken, en kronik sorunlarını çözüm 
yoluna koyarken, elbette, içerde ve dışarda 
Türkiye’nin hasımları da boş durmuyor. 
İçeride ve dışarıda, Türkiye’nin bu kutlu 
yürüyüşünü engellemek, yavaşlatmak, 
akamete uğratmak için yoğun çaba sarf 
edildiğini de çok net olarak görüyoruz.

Şunu açık yüreklilikle ifade ediyorum… 
Türkiye, 2002 sonunda başlattığı kutlu 
yürüyüşünü hız kesmeden sürdürüyor ve 
kararlılıkla sürdürecek. Buna hiç kimse 
mani olamaz. Hiç kimse, Türkiye’nin büyü-
mesini, yükselmesini durduramaz, yavaş-
latamaz. Bundan 10 yıl önce, bir Anayasa 

kitapçığı fırlatıldığı için, Türkiye tarihinin 
en büyük krizlerinden birini yaşamış, 
milletimiz çok ağır faturalar ödemişti. 
Türkiye’yi, hala o günlerdeki kadar zayıf, 
çelimsiz, en küçük rüzgarda savrulan bir 
ülke zannedenler varsa, onlar çok büyük 
bir yanılgının içindeler.

Şu anda, ekonomisiyle küresel ölçekte 
büyük bir Türkiye var. Şu anda, dış poli-
tikasıyla, küresel ölçekte söz sahibi, aktif, 
hakkı savunan, mazlumların yanında 
duran bir Türkiye var. Şu anda, içerde 
kardeşliğini pekiştiren, sosyal dokusunu 
güçlendiren, refahını artıran, geleceğe her 
zamankinden çok daha güvenle bakan bir 
Türkiye var. Bizi, hedeflerimizden uzaklaş-
tırmak için her türlü senaryoyu uygulama-
ya çalışacaklar ve çalışıyorlar.

Bize, 2023 hedeflerine ulaşmayalım diye 
her türlü tuzağı kuruyorlar ve tuzağa düş-
memiz için gayret gösteriyorlar. Biz bunla-
rın hiç birine aldanmayacağız. Biz, bütün 
bu senaryoları boşa çıkaracak, bütün bu 
tuzakları Allah’ın izniyle hep birlikte alt 
üst edeceğiz. Şunu bir kere herkesin bilme-
sini, herkesin her an hatırında tutmasını 
özellikle rica ediyorum… Biz, Partimizi 
kurarken, 3 Kasım seçimlerine girerken 
bir şey söyledik… “Yeter, söz de, karar da 
milletindir” dedik…

10.5 yıllık iktidarımız süresince, demokra-
siyi, millî iradeyi, milletin söz ve kararını 
yüceltmek, güçlendirmek için sürekli, ama 
sürekli gayret gösterdik. Türkiye’de artık 
buradan geriye gidiş yok… Türkiye’nin is-
tikametini millî irade belirler. Türkiye’nin 
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rotasını sadece ve sadece millet çizer. Ne 
medya, ne sosyal medya, ne sermaye, ne de 
terörize edilen sokaklar değil; Türkiye’nin 
geleceğini sadece millet, sadece sandık be-
lirler.

Şiddete başvurmuyor diye, polise taş, molo-
tof, demir bilye atmıyor diye, hiç kimse mil-
leti yok saymasın. Sokaklara taşmıyor diye, 
dükkanların camını çerçevesini indirmiyor 
diye, hiç kimse milleti yok saymasın. Man-
şetlere çıkmıyor diye, uluslararası gazete-
lerde, kirli mektupların altına imza atmıyor 
diye, hiç kimse milleti yok saymasın.

Bu millet her zaman vakarla, ağır baş-
lılıkla, aklı selimle hareket etmiştir. Bu 
millet, manşetini sandıkta kendisi atmış, 
mektubunu, mesajını sandıkta kendisi her 
zaman başarıyla vermiştir. Millet sandıkta 
neyi, kimi işaret ediyorsa, herkes buna 
boyun eğmek, bunu kabullenmek, bunun 
gereğini yapmak zorundadır. Millet eğer 
bize git derse, boynumuz kıldan incedir, 
gideriz; millet eğer bize kal derse, milletin 
emanetini de namus bilir, şeref bilir, son 
nefesimize kadar o emaneti koruruz.

Demokrasinin, bundan başka bir mana-
sı yoktur. Dünyanın her yerinde gerçek 
demokrasi böyle tecelli eder, sandıkta te-
celli eder. Demokrasi, birbirinin hakkına, 
hukukuna, yaşam tarzına olduğu kadar, 
birbirinin tercihine saygı gösterme rejimi-
dir. Biz bu ülkede birbirimizin hakkına, 
hukukuna, yaşam tarzlarına, özellikle de 
tercihlerimize saygı duyacak, hem demok-
rasiyi, hem Türkiye’yi kardeşlik üzerine 
inşa etmeyi sürdüreceğiz.

Aynı vatan toprağı üzerinde, aynı bayrak 
altında, 76 milyon biriz, beraberiz, hep 
birlikte Türkiye’yiz… Bütün renklerimizle 
biz tek bir Türkiye’yiz. Bütün dillerimiz-
le, bütün inançlarımızla, biz hep birlikte 
Türkiye’yiz. Farklılıkları, ayrılıkları bir ke-
nara bırakacağız. Birbirimizin yaşam tarz-
larına saygı duyacak, birbirimize hoşgörü 
göstereceğiz. Ayrılığın, nifakın, fitnenin 
dilini değil; birliğin, beraberliğin, ortak he-
def ve ideallerin diliyle konuşacağız. Tür-
kiye emin adımlarla geleceğe ilerliyor… 
İnşallah, kararlılıkla geleceğe yürümeye 
devam edeceğiz.

Çok güzel günler, çok başarılı hedefler bizi 
bekliyor… 76 milyon, bundan çok daha 
iyisini hak ediyor, çok daha iyi seviyelere 
ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Çalı-
şacak, gayret gösterecek, mücadele edecek 
ve hak ettiğimiz, özlediğimiz o günlere hep 
birlikte erişeceğiz.

Bu düşüncelerle, bir kez daha açılışını 
yaptığımız bu muhteşem eserin, İstan-
bul’umuza, Türkiye’mize hayırlı olmasını 
diliyorum. Küçükçekmece Belediyemizi, 
Belediye Başkanımız ve ekibini, katkı 
veren herkesi tekrar tebrik ediyorum, te-
şekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerif ’inizi, 
Kadir Gecesi’ni, Ramazan Bayramını bir 
kez daha tebrik ediyor, ülkemiz, milletimiz 
ve insanlık için hayırlar getirmesini niyaz 
ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.
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Sayın Başbakan, değerli misafirler, hanı-
mefendiler, beyefendiler...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Güney Koreli misafirlerimize ülkemize ve 
İstanbul’umuza hoş geldiniz diyorum. Açı-
lışını yaptığımız Dünya Kültür Fuarı’nın 
hayırlı olmasını, devletlerimiz ve hakla-
rımız arasında daha yakın, daha güçlü 
ilişkilerin tesisine vesile teşkil etmesini 
diliyorum. 

Esasen, Türkiye ve Kore Cumhuriyeti ara-
sında tarihin derinliklerine dayanan güçlü 
bir dostluk bağı bulunduğunu biliyoruz. 

Göktürkler döneminde başlayan ilişkileri-
miz, Kore Savaşı ile yeni bir aşamaya geçti. 
Kore Savaşı, cephede kader birliği yapan 
Türk ve Kore halkları arasında, coğrafi 
mesafeyi ortadan kaldıran kalıcı kardeşlik 
bağları kurdu. 

Bizlerin görevi, ülkelerimiz arasındaki iliş-
kilerin bu özel niteliğini ve samimiyetini, 
aynı canlılıkla, ancak yeni ve ileri bir viz-
yonla genç nesillere aktarmaktır. Nitekim 
kadim dostluğumuzu geçen yıl “stratejik 
ortaklık” düzeyine çıkartarak, işbirliğimizi 
yeni bir safhaya taşıdık. 

İstanbul-Gyeongju Dünya Kültür 
Expo 2013 Açılışı

İstanbul | 31 Ağustos 2013
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Kore Savaşı’nda sergilediğimiz karşılıklı 
dayanışma ruhuna ve siyasi ilişkilerimizin 
seviyesine uygun olarak, kültür alanındaki 
ilişkilerimizi de geliştirmek istiyoruz. Ül-
kelerimiz arasında bugün imzalanan Kül-
tür Anlaşması’nın, kültür alanında gerçek-
leştireceğimiz ortak faaliyetlerin zeminini 
oluşturacağına inanıyorum. 

Yine açılışını yaptığımız “Dünya Kültür 
Fuarı”nı da bu bakımdan önemli bir fırsat 
olarak görüyorum. Bu fuar, Kore kültürel 
mirasının tanıtılması amacıyla 1998’den 
beri düzenleniyor. Bugüne kadar düzen-
lenen her fuara yaklaşık 50 ülkeden 1 mil-
yondan fazla ziyaretçi geldi. Güney Kore 
dışındaki ilk ve tek fuar ise 2006 yılında 
Kamboçya’da düzenlenmişti. 

Dünya Kültür Fuarı’nın ikinci olarak Gye-
ongju ile birlikte İstanbul’da düzenleniyor 
olmasından memnuniyet duyuyoruz. Ül-
kelerimiz arasındaki ilişkilerin geliştiril-
mesi açısından bu tür etkinliklere büyük 
önem veriyoruz. Dünya Kültür Fuarı’nın 
düzenlendiği şehirler de güçlü tarihî arka 
plana sahip yerleşim yerleridir. 

Bilindiği gibi, Gyeongju İpek Yolu’nun 
başlangıç noktası, İSTANBUL ise İpek 
Yolu’nun son noktası olarak kabul ediliyor. 
Doğu’nun en doğusu ile en batısında yer 
alan bu iki tarihî kentin bir araya gelmesi, 
bir bakıma “Yeni İpek Yolu”nun sembolü 
olarak görülebilir. Bu fuarın, geçmişte 
İpekyolu üzerinde yaşanan kültürel alışve-
rişi ve dinamizmi yeniden canlandırarak, 
tarihî İpekyolu’nun ihyasına katkı sağlaya-
cağına inanıyorum. 

Dünyanın önde gelen metropolleri arasın-
da yer alan İstanbul, farklı ülkelerden gele-
cek olan herkese 23 gün boyunca Kültürel 
Expo heyecanını yaşatacak. Fuar kapsa-
mında 35 farklı mekanda gerçekleştirile-
cek 28 etkinlik, Doğu ve Batı kültürlerinin, 
bir başka ifadeyle medeniyetlerin buluş-
masına zemin teşkil edecek. İstanbul’un 
medeniyet ve insanlık tarihî bakımından 
sahip olduğu emsalsiz zenginlikler, fuar 
vesilesiyle bir kez daha dünyanın hizmeti-
ne sunulacak. 

Asırlardır gerçek anlamda bir barış, hoş-
görü ve kardeşlik şehri olan İstanbul’da 
fuar süresince bir kez daha dünya kültür-
lerinin buluşmasını arzu ediyoruz. Burada 
insanlığın ortak değerlerinin buluştuğu 
muhteşem bir kültür şöleni yaşanacağına 
inanıyorum. Güney Kore’yle aramızdaki 
köklü dostluğun, fuarın oluşturduğu sami-
mi dostluk atmosferinde daha da güçlen-
mesini temenni ediyorum. 

İ s t a n b u l - G y e o n g j u  D ü n y a  Kü l t ü r 
Exposu’nun bölgemizde ve tüm dünyada 
barışa, hoşgörüye ve kardeşliğe vesile ol-
masını diliyorum. 

Bir kez daha Dünya Kültür Fuarı’nın ha-
yırlı olmasını diliyor, sizlere sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.
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Sayın Cumhurbaşkanım, sayın konuk 
cumhurbaşkanı, değerli Meclis Başka-
nımız, Japonya ve Romanya’nın değerli 
başbakanları, dost ve kardeş ülkelerden 
bu gurur günümüze teşrif eden çok de-
ğerli bakanlar, bakan yardımcıları, değerli 
büyükelçiler, kıymetli misafirler, değerli 
hanımefendiler, beyefendiler... Elbette, bu-
gün yaşadığımız bu büyük gururun hem 
sahibi, hem de öncelikli muhatabı olan 
Aziz İstanbullular...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
açılışını gerçekleştirdiğimiz Marmaray’ın, 

İstanbul’umuza, tüm Türkiye’ye, bölge 
ülkeleri ve tüm insanlığa hayırlı olmasını 
diliyorum. Bu anlamlı günde, heyeca-
nımızı bizlerle paylaşan Somali’nin kıy-
metli Cumhurbaşkanı’na Japonya’nın ve 
Romanya’nın saygıdeğer Başbakanlarına, 
dost ve kardeş ülkelerden gelen tüm mi-
safirlerimize hoş geldiniz, şeref verdiniz 
diyorum.

“Hüner, bir şehir bünyad etmektir; Reaya 
kalbin abad etmektir” demişti bu şehrin 
fatihi… 1453’te, şehre girdiği andan itiba-
ren, işte bu dizelerinde ifade ettiği gibi, 

Marmaray Açılış Töreni

İstanbul | 29 Ekim 2013
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İstanbul’u imar etmek, halkın gönlünü 
kazanmak için çalışmış; halkın gönlünü 
abad etme vazifesini bizlere bir miras 
olarak bırakmıştı. Bu anlamlı günde, bu 
şehrin Fatihi, Sultan 2’nci Mehmet’i bir kez 
daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum. 
Açılışını yaptığımız projenin hayallerini 
kuran, hayallerle yetinmeyip, bu hayali 
kağıtlara, planlara, projelere döken, Sultan 
Abdülmecit ve Sultan Abdülhamit’e de 
Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum.

Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, 
İstanbul ve Türkiye için, tüm insanlık için 
yüreklerini ve emeklerini ortaya koymuş, 
Türkiye’yi bugünlere taşımış, bu projenin 
gerçekleşmesine katkı sunmuş devlet 
adamlarına, siyasetçilerimize, bürokratla-
rımıza gönülden şükran duygularımı ifade 
ediyorum.

Asrın Projesi Marmaray’ı, son derece 
anlamlı bir günde, anlamlı bir yıldönü-
münde hizmete açıyoruz. Evet… Bugün, 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90’ıncı 
yıldönümünü kutluyor, milletçe, 81 vilaye-
timizde, yurt içinde ve yurt dışında 90’ıncı 
yıl coşkusunu yaşıyoruz. Marmaray’ı, özel-
likle 29 Ekim’de, özellikle 90’ıncı kuruluş 
yıldönümünde açmak istedik. Zira bugün, 
işte bu büyük projeyle, hem Cumhuri-
yetimizi yüceltiyor; hem de, demokratik 
bir Cumhuriyetin, istikrar içinde, güven 
içinde, kardeşlik ve dayanışma içinde bir 
Cumhuriyet’in neleri başarabileceğini is-
pat ediyoruz.

Bugün yaşadığımız bu büyük gurur, hiç 
kuşkusuz, Türkiye’nin, aziz milletimizin 

ve İstanbul’un gururudur. Ama bugün 
yaşadığımız gurur, aynı zamanda Cumhu-
riyetimizin, demokrasimizin, birlik ve kar-
deşliğimizin gururudur. Cumhuriyetimi-
zin 10’uncu yıldönümünde Türkiye, inşa 
ettiği demir ağlarla gurur duyuyordu. O izi 
takip ederek, 10’uncu yılın kazanımlarına 
yenilerini ekleyerek, demir ağları, karayo-
lu ağlarını, deniz yolu ağlarını, havayolu 
ağlarını kat kat artırarak, 90’ıncı yılı da 
benzer bir gurur ve şuurla idrak ediyoruz.

Cumhuriyetimizin ilanına giden süreci 
hiçbir zaman unutmadık. Cumhuriye-
tin ilanına giden yolun nasıl zorlu, nasıl 
meşakkatli bir yol olduğunu hiç unut-
madık. Gazi Mustafa Kemal, buradan, 
İstanbul’dan Samsun’a ulaşmak için, kırık 
dökük bir gemiyle, Karadeniz’de dalgalar-
la mücadele etmiş, günler süren bir yolcu-
luğun ardından Samsun’a ulaşmıştı.

Kurtuluş Savaşı’mızı, kağnılar üzerinde 
taşınan cephaneyle zafere ulaştırdık. Bir 
cepheden diğerine, haftalar süren yolcu-
luklar yapan, yorgun ve bitkin neferleri-
mizin fedakarlıklarıyla destanlar yazdık. 
Yolun medeniyet olduğunu, ulaştırmanın 
istiklal olduğunu, bağımsızlık olduğunu, 
kalkınma olduğunu, cumhuriyete giden 
yolda milletçe çok yakından tecrübe ettik 
ve çok iyi anladık.

Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte başla-
yan ulaştırma projeleri, işte böyle bir tec-
rübenin neticesiydi. Bu tecrübeden yola 
çıkarak, Hükümet olarak, 11 yıl boyunca 
ulaştırma yatırımlarına ağırlık verdik; 
Cumhuriyetimizin kazanımlarına yenileri-
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ni ekledik, Cumhuriyet tarihimiz boyunca 
yapılan yatırımların üzerine kat kat fazlala-
rını ekledik.

Şunu çok iyi biliyoruz ki inşa ettiğimiz 
yollarla, sadece şehirleri değil, gönülleri 
de birbiriyle buluşturduk. İnşa ettiğimiz 
bölünmüş yollarla, hızlı tren hatlarıyla, 
herkesin binmesini sağladığımız uçaklarla, 
uzakları yakın ederken, Doğu’yu Batı’yla, 
Kuzey’i Güney’le kucaklaştırdık. Cumhuri-
yetimizi sadece ulaştırma ağlarıyla örmekle 
kalmadık; Cumhuriyetimizi aynı zamanda 
kardeşlik, birlik ve dayanışma ağlarıyla, 
adalet, eşitlik, demokrasi ağlarıyla, adeta 
nakış nakış işleyerek, çok daha büyük, daha 
yüce, daha güçlü bir yapıya kavuşturduk.

Sayın Cumhurbaşkanım, sayın konuk cum-
hurbaşkanı, saygıdeğer mevkidaşlarım, 
aziz İstanbullular...

Marmaray, sadece iki kıtayı birbirine ka-
vuşturmakla kalmıyor. Marmaray, 150 yıl 
öncenin hayallerini gerçekle buluşturuyor. 
Marmaray, tarih ile bugünü, bugün ile 
geleceği buluşturuyor. Marmaray, bu aziz 
milleti özgüveniyle, inandığı zaman neleri 
yapabileceğini göreceği bir imanla buluş-
turuyor. Marmaray, kıtaları olduğu kadar, 
insanları, halkları, ülkeleri birbiriyle buluş-
turuyor, birbiriyle kucaklaştırıyor.

İşte onun için diyorum ki; Marmaray, 
sadece bir İstanbul projesi değil, aynı 
zamanda bir insanlık projesidir. Marma-
ray, İstanbul’un olduğu kadar İzmir’in, 
Trabzon’un, Antalya’nın, Diyarbakır’ın, 81 
vilayetin projesidir. Marmaray, Pekin’den, 

Tokyo’dan Londra’ya kadar, tüm dostları-
mızın, tüm kardeşlerimizin projesidir, bir 
barış projesi, bir dayanışma projesidir.

Denizin altından geçecek bu trenler, inanı-
yorum ki, yolcuları olduğu kadar, sevgiyi, 
muhabbeti, aşkı, kardeşliği de kıtalar ara-
sında taşıyacaktır. 76 milyon aziz milleti-
min de, dost ve kardeş tüm dünya halkları-
nın da bilmesini isterim ki, biz, Marmaray’ı, 
İstanbul’un ve Türkiye’nin tarihine yaraşır 
şekilde, barışın, sevginin, dostluk ve kardeş-
liğin üzerine inşa ettik. Bu büyük eser, önce 
İstanbul’un, önce Türkiye’nin eseri olduğu 
kadar, insanlığın bir eseridir.

Şunu bütün samimiyetimle ifade etmek 
istiyorum… Bizi sevsin ya da sevmesin, bizi 
beğensin ya da beğenmesin, bize oy versin 
ya da vermesin, İstanbul ve Türkiye’deki 
her bir kardeşim, gönül rahatlığı içinde bu 
büyük yatırımla gurur duysun. Biz evet, 
bu büyük projeyi, bu asrın projesini baş-
latan ve tamamlayan olduk; ama biliniz 
ki, 150 yıl önce hayalini kurandan, bugün 
bu projeyle aynı şehirde, aynı ülkede, aynı 
dönemde yaşayana kadar herkes bu gurur 
verici tabloda pay sahibidir.

Marmaray, hepimizin eseri, milletimizin 
eseri, ülkemizin eseridir. Marmaray son 
da olmayacaktır. İnşallah, denizin altına 
inşa edeceğimiz karayolu tüp geçidiyle, 
en kısa zamanda Marmaray’a bir kardeş 
kazandıracağız. 3’üncü köprüyü, havali-
manını, körfez geçişini ve İzmir otoyolunu 
tamamlayıp, küresel ölçekli projelerimize 
yenilerini ekleyeceğiz.
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Ankara, Eskişehir ve Konya gibi, sadece 
birkaç ay içinde İstanbul’u da hızlı trene 
kavuşturacak, Sivas, Bursa, İzmir’i de hızlı 
trenle tanıştıracağız. Cumhuriyetimizin 
90’ıncı kuruluş yıldönümünü Marmaray’la 
taçlandırırken, inşallah, 100’üncü kuruluş 
yıldönümünü daha büyük, daha gurur ve-
rici eser ve yatırımlarla kutlayacağız.

Çok değerli misafirler, sevgili İstanbullu-
lar...

Marmaray, ters yöne 2 akıntının olduğu, 
yüzeyin 60 metre derinliğinde, batırma 
tüp tüneliyle kıtaları birleştiren yegane 
yapı olma özelliğini taşıyor. Dünya üni-
versiteleri, bilim çevreleri, mühendislik 
ve mimarlık otoriteleri, dünya medyası, 
en başından itibaren Marmaray’ı yakın-
dan izlediler. Asrın projesi Marmaray, 
inşasındaki titizlikle, ince işçilikle, çevreci 
özellikleriyle, sağlamlığıyla, bir ulaşım 
projesi olduğu kadar, tarihin altın harf-
lerle yazacağı bir sanat eseri, bir mimari 
şaheser oldu. Bu projeyi yaparken, azami 
çevre hassasiyetiyle hareket ettik. Balıkla-
rın yumurtlama dönemine, göç yollarına 
engel olmayacak şekilde ince eledik, sık 
dokuduk. Belirlediğimiz sürede bitmesine 
mani olsa da, tarihî bulguları ortaya çıkar-
dık ve 35 binden fazla tarihî eseri dünya 
medeniyet tarihine kazandırdık.

Bugünden itibaren, 2 kıta arasındaki yol-
culuk süresini sadece 4 dakikaya indiriyo-
ruz. 13.6 kilometrelik uzunluğuyla, Mar-
maray sayesinde, Ayrılıkçeşme, Üsküdar, 
Yenikapı, Sirkeci, Kazlıçeşme arasındaki 
yolculuk süresi sadece 4 dakika olacak. 

Tek yönde saatte 75 bin yolcu, bir kıtadan 
diğerine geçebilecek. 2 yönde yapacağımız 
genişlemeyle, 63 kilometrelik banliyö hat-
larını da devreye alarak, İstanbul’un raylı 
ulaşımını dünyaya örnek konuma getire-
ceğiz.

Sivas, Ankara, Konya, Eskişehir’den hızlı 
trene binen bir yolcu, saatler içerisinde 
İstanbul’a ulaşabilecek, dakikalar içeri-
sinde Boğaz’ı geçip, Avrupa’ya gelebilecek. 
Şunu da buradan duyurmak isterim ki, 
yarın ve Perşembe günü, yani 2 gün boyun-
ca Marmaray ücretsiz hizmet verecek, 1 
Kasım itibariyle ücretli ve tarifeli seferler 
başlayacak. İstanbul’un her semtinden, 
Türkiye’nin her yerinden vatandaşlarımı-
zı, bu gururu görmeye ve hissetmeye davet 
ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanım, sayın konuk 
cumhurbaşkanı, saygıdeğer başbakanlar, 
çok değerli misafirler...

Bu büyük projenin gerçekleşmesinde 
emeği geçen herkesi burada tek tek zik-
retmem mümkün değil… Öncelikle, Hicaz 
Demiryolu’nun da mimarı olan, bizlere 1.5 
asır önce Boğaz’ın altına tüp geçit yapma 
hayalini miras bırakan Sultan Abdülhamit 
ve Sultan Abdülmecid’e minnettarlıkları-
mızı ifade ediyorum.

Çeşitli tarihlerde bu projeyi gündeme ge-
tiren, bu proje üzerinde hazırlıklar yapan 
tüm siyasetçi ve bürokratlara teşekkür edi-
yorum. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, ilgi-
li tüm bakanlıklarımıza ve bakanlarımıza, 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Sayın Kadir Topbaş’a, Devlet Demiryol-
ları Genel Müdürümüz Sayın Süleyman 
Karaman’a, ilgili tüm kurumlarımıza şük-
ranlarımı sunuyorum.

Yüklenici Japon Türk ortaklığına, alt yük-
lenici firmalara teşekkür ediyorum. Bu 
eserin inşasında emeği geçen tüm mimar, 
mühendis, teknisyen, araştırmacı ve tüm 
bilim insanlarımıza teşekkür ediyor; işçi-
lerimize; Marmaray’da görev alacak tüm 
çalışanlarımıza başarılar diliyorum.

Bu anlamlı günde heyecanımızı paylaşan 
değerli konuk Cumhurbaşkanı’na, değerli 
konuk Başbakanlara, tüm misafirlerimize 
de ayrıca şükranlarımı ifade ediyorum. 
Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 90’ıncı 
Yıldönümü ve 90’ıncı yılın gerdanlığı olan 
Marmaray’ın hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu büyük eserin her daim insanlığın hiz-
metinde olmasını, yolcularını salimen 
menzillerine ulaştırmasını temenni ediyo-
rum.

Allah’tan, bu yapıyı her daim hayırlı kıl-
masını, muhafaza etmesini niyaz ediyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli sporcularımız, spor camiamızın 
kıymetli mensupları, hanımefendiler, be-
yefendiler...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
açılışını yaptığımız 3 atletizm pisti, 7 yüz-
me havuzu, 12 gençlik merkezi, 63 spor sa-
lonu, 103 futbol sahası ve 25 diğer tesisten 
oluşan toplam 213 spor tesisinin ülkemiz 
ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyo-

rum. Yine bugünkü açılış programımızda 
yer alan, 2013 yılında amatör kulüpleri-
mize dağıtılacak toplam 25 milyon lira 
tutarındaki malzemelerin de, bu kulüpleri-
miz ve sporcularımız için hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. 

Türkiye, bugün sahip olduğu 4 milyon 
750 bin lisanslı sporcusu ve sayıları her yıl 
artan spor tesisleri ile bu alanda giderek 

213 Spor Tesisinin Toplu Açılışı 
ve Amatör Kulüplere Malzeme 

Dağıtım Töreni

İstanbul | 31 Ekim 2013
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daha da güçlenen bir altyapı oluşturuyor. 
Sadece bugün açılışını yapmakta olduğu-
muz tesisler dahi, bu alanda başlı başına 
bir hamlenin ifadesidir. Hükümetlerimiz 
döneminde bugüne kadar yapımına başla-
dığımız spor tesisi sayısı tam 789’dur. 

Türkiye’de, 1994-2002 yılları arasında sa-
dece tek bir stad inşa edildi; o da borçlarını 
hâlâ bizim ödediğimiz Atatürk Olimpiyat 
Stadı’dır. Biz ise şu anda tam 25 yeni stad 
inşa ediyoruz. Bunlardan Türk Telekom 
Arena’yı, Kayseri Kadir Has Stadı’nı ve 
Mersin Stadını tamamlayarak hizmete 
aldık. Bursa, Konya, Afyonkarahisar, Ma-
latya, Samsun, Trabzon, Eskişehir, Gazian-
tep, Sivas ve Sakarya’daki stadların inşası 
devam ediyor. Kocaeli ve Adana stadları 
ihale aşamasında. 

Ankara, Diyarbakır, Hatay, İzmir Karşı-
yaka, İzmir Buca ve Batman stadlarının 
ihale tarihleri bekleniyor. Bu stadların her 
biri, antrenman alanları, sosyal tesisleri ile 
dev birer spor merkezi olarak tasarlandı. 
Benzer bir gelişme yüzme havuzları konu-
sunda yaşanıyor. “Yüzme havuzu olmayan 
ilimiz kalmasın” diyerek çıktığımız yolda, 
bugün 48 kapalı yüzme havuzuna ulaştık. 
Bunlardan 7 tanesini tamamlayıp hizmete 
sunduk. 22’sinin inşaatı sürüyor, 19’u iha-
le aşamasında. 

İnşallah, stadlarımız gibi bu yüzme havuz-
larını da süratle tamamlayacak, ülkemizin, 
insanımızın hizmetine sunacağız. Sadece 
il merkezlerimizi değil, nüfusu ve potansi-
yeli büyük tüm yerleşim birimlerimizi de 
spor salonlarıyla donatıyoruz. 250 ile 10 

bin arasında seyirci kapasitesine sahip tam 
193 spor salonu inşa ediyoruz. Sporcula-
rımızın antrenmanlarını en iyi şartlarda 
yapabilmelerini sağlamak için 15 tane çok 
üniteli spor salonu yapıyoruz. 

Bu salonlarda aynı çatı altında 8-10 farklı 
antrenman alanı yer alacak. Amacımız, 
spor yapmak isteyen herkese ihtiyaç duydu-
ğu altyapıyı, imkanları sağlamaktır. 21 ili-
mizde yapmakta olduğumuz atletizm pist-
leri ile, bu alanda da ülkemizin iddialı bir 
konuma geçmesini temin etmek istiyoruz. 

Futbol, hiç şüphesiz ülkemizde hem spor-
cu, hem de seyirci sayısı bakımından en 
çok ilgi duyulan spor alanı. Ülkemizde 
binlerce kulüp, yüzbinlerce amatör futbol-
cu var. Bu büyük ilgiye rağmen, ne yazık 
ki sporcularımız antrenman ve müsabaka 
yapacak uygun alan bulmakta zorlanıyor-
lardı. Biz, bu eksiği gidermek amacıyla, 
amatör futbol kulüplerimize ve sporcula-
rımıza yönelik 267 futbol sahası inşa ettik, 
hizmete sunduk.

Şimdi bir yandan yeni futbol sahaları 
inşa etmenin hazırlıklarını sürdürüyor, 
bir yandan da mevcut sahaların soyunma 
odaları, gece aydınlatması gibi eksiklerini 
tamamlıyoruz. Kış sporları, buz pateni, te-
nis kortu, binicilik gibi ülkemizde çok yay-
gın olmasa da, yavaş yavaş gelişen, sporcu 
sayıları artmaya başlayan dallara yönelik 
olarak da 80 tesis yapıyoruz. Görüldüğü 
gibi sporun tüm branşlarını kapsayacak 
şekilde, Cumhuriyet tarihinin en büyük 
tesisleşme hamlesini başlatmış bulunuyo-
ruz. 
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Değerli arkadaşlar...

Biz “önce insan” diyen, yaradandan ötürü 
yaradılanı seven bir anlayışın mensupları 
olarak, spor politikalarımızda da önceliği 
insana veriyoruz. Gençlerimizin, çocuk-
larımızın içini cıvıl cıvıl doldurmadığı 
tesis bizim için anlamsızdır, önemsizdir. 
Türkiye’nin, sporda gerçekten çok önem-
li başarılara imza atmasını, uluslararası 
müsabakalarda, olimpiyatlarda başarı 
bakımından en ön sıralarda yer almasını 
samimi olarak arzu ediyorum. Çünkü ben 
de bir sporcuyum; başarının hazzını, insa-
na ve topluma sağladığı özgüveni gayet iyi 
bilirim. 

Bunun için 6 milyon çocuğumuzu, genci-
mizi taramadan geçirerek, sporcularımızı 
erken yaşta keşfedip doğru şekilde yön-
lendirecek bir sistemi hayata geçiriyoruz. 
Okul öncesinden başlayarak, ilkokulda, 
ortaokulda, lisede ayrı ayrı yapacağımız 
testlerle evlatlarımızın spor konusundaki 
eğilimlerini, yeteneklerini ölçeceğiz. Ta-
mamen bilimsel yöntemlerle yapılacak 
bu testler doğrultusunda, ailelerinden de 
destek alarak çocuklarımızı, gençlerimizi, 
yeteneklerine uygun alanlara yönlendi-
receğiz. Bu yöntemin, ülkemizde yeni bir 
çığır açacağına inanıyorum. 

Yine Türkiye’de spor yapan, sporu seven, 
destekleyen bir nesil yetiştirmek için bu 
yıl açtığımız Yaz Spor Okulları’na katılan 
gençlerimizin ve çocuklarımızın sayısı 1 
milyonu geçti. Tesisler çoğaldıkça bu sa-
yının her geçen yıl katlanarak artacağına 
inanıyorum. Aynı şekilde Milli Eğitim 

Bakanlığı’mıza bağlı okullarda okul sporla-
rını yaygınlaştırıyoruz. Hedefimiz bu yıl 1 
milyon okullu sporcuya ulaşmaktır. 

Üniversitelerimizi de spor konusunda 
daha aktif, daha katılımcı hale getirecek 
organizasyonlar yapıyoruz. Bu amaçla 
Üniversiteler Spor Ligi’ni başlattık. Bu yıl 
6 branşta, 86 üniversitede, 176 takımın 
ve 3 bin 65 sporcunun katıldığı bu ligi, 
geliştirerek devam ettirecek, tüm üniver-
sitelerimizde yaygınlaşmasını sağlayaca-
ğız. Tüm bu çalışmalarla, çocuklarımız ve 
gençlerimiz başta olmak üzere, her yaştan 
insanımızı sporun o dinamik, sağlıklı, di-
siplinli, heyecanlı atmosferinin içine çek-
meyi amaçlıyoruz. 

Değerli misafirler...

Türkiye’de spora ve sporcuya verdiğimizin 
öneme paralel olarak, ülkemiz uluslararası 
spor müsabakaları açısından da önemli bir 
cazibe merkezi haline gelmeye başladı. Sa-
dece son 2 yılda ülkemizde yapılan dünya 
ve Avrupa çapındaki oyun ve şampiyona 
sayısı 12’dir. Biliyorsunuz, dünyada ve 
ülkemizde sporun kara lekesi olarak ta-
nımladığımız bir doping meselesi var. Biz 
sporda yasaklı maddelere karşı sıfır tole-
ransla hareket ediyoruz, bu şekilde devam 
etmekte de kararlıyız. 

Denetim mekanizmalarını sıkılaştırarak, 
bu sorunun çözümü yolunda önemli mesa-
fe kat ettik. İnşallah önümüzdeki yıllarda 
bu meseleyi tamamen halletmiş olacağız. 
Sporu, her bakımdan bilimsel bir çerçeve-
ye oturmak içinde yoğun gayret içindeyiz. 
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Düzenlediğimiz toplantılarla, kalıcı ve 
sürdürülebilir sportif başarılar elde etmek 
için neler yapılması gerektiği konusunda 
ciddi bir birikim ortaya çıkardık. Bu veri-
ler ışığında, kurduğumuz merkezlerin de 
katkısıyla, spor konusunda daha bilinçli, 
daha tutarlı politikalar geliştiriyor ve uy-
guluyoruz. 

Yine oluşturduğumuz Türkiye Spor Bilgi 
Bankası aracılığıyla, tüm spor tesislerini tek 
çatı altına alarak, verimli ve şeffaf bir yapı 
kuruyoruz. İnşallah bundan sonra spor-
cusundan antrenörüne, federasyonundan 
kulüp yöneticisine, sponsorundan işletme-
cisine kadar herkes, bu sistem üzerinden 
tüm tesislerimizi 24 saat esasına göre plan-
lı, programlı şekilde kullanabilecek. 

Sporda yaptığımız bu hamlelerin tabii bir 
de maddi boyutu var. Bir kısmını az önce 
ifade ettiğim altyapı çalışmaları ve sporun 
gelişmesi için sadece geçtiğimiz 4 yılda 
tahsis ettiğimiz kaynak 7 milyar liradır. 
Federasyonlarımız özerk ama faaliyetleri 
için ihtiyaç duydukları kaynağı yine biz 
temin ediyoruz. Sadece 2013 yılında fede-
rasyonlara aktardığımız rakam 333 mil-
yon liradır. 2002 yılından beri spor kulüp-
lerine yaptığımız maddi katkının toplamı 
126 milyon liradır. 

Açıkçası biz, gençlerimizin, sporcuları-
mızın çok daha fazlasını hak ettiklerine 
inanıyoruz. Biliyoruz ki millet olarak, dev-
let olarak hedeflerimize ulaşmak için her 
alanda aynı düzeyde başarı göstermek, her 
alanda ülkemizin adını, bayrağını daha 
yükseğe çıkarmak mecburiyetindeyiz. 

Spor, hem insanımıza sağladığı katkı, hem 
de dünyadaki müthiş tanıtım gücüyle bu 
konuda önem verdiğimiz, stratejik olarak 
gördüğümüz alanlar arasında bulunuyor. 
Sporcularımızın elde ettiği her başarı, ken-
dileriyle birlikte ülkemizi de zirveye taşı-
yor. Biz sporu rekabet ve yarışma unsurları 
yanında, dostluk ve dayanışmanın da sem-
bolü olarak görüyoruz. Sporun birleştirici, 
bütünleştirici yönünü çok iyi değerlendir-
meli, kendimize rehber edinmeliyiz. 

Ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada 
barışı, huzuru, kardeşliği, spor kültürüne 
mündemiç olan o takım ruhu ile, birlik 
ruhu ile çok daha kolay sağlayabileceğimi-
ze inanıyorum. Bu konuda tüm sporcula-
rımıza düşen sorumluluklar, görevler var. 
Ben, her bir sporcu kardeşimin bunun bi-
lincinde olduğunu biliyorum, kendilerine 
inanıyorum, güveniyorum. 

Değerli misafirler...

Türkiye, demokrasi ve ekonomide dünya-
nın yükselen güçleri arasında yer alıyor. 
Bu yoldaki en büyük avantajımız, en bü-
yük gücümüz ise, hiç şüphesiz genç nüfu-
sumuzdur; yani siz genç arkadaşlarımdır, 
genç kardeşlerimdir. Gençlerimize olan 
güvenimiz öyle sadece sözde bir güven de-
ğildir. Bu güvenin gerisinde muhteşem bir 
tarihî miras, muhteşem bir medeniyet mi-
rası, muhteşem bir kültür birikimi vardır. 

Evet . . .  Ben gençlerimizin her birini 
Selçuklu’nun, Osmanlı’nın torunları, genç 
Cumhuriyet’imizin fidanları olarak görü-
yorum. Nasıl kökü olmayan bir ağaç en 
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küçük darbede devrilirse, köklerine sıkı 
sıkıya bağlı olmayan bir nesil de güz yap-
rakları gibi küresel rüzgarların önünde 
savrulup gider. 

Onun için ben diyorum ki mazimizden 
aldığımız güçle, ilhamla geleceğe bakalım, 
geleceğe hep birlikte yürüyelim. Şimdi 
burada, sporun birleştirici ruhu etrafında 
kenetlenmiş işte böyle bir gençlik görüyo-
rum. Gençlerimizin her birini, sizlerin her 
birini, birer Sultan Alparslan, Selahattin 
Eyyubi, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, 
Kanuni, Yavuz adayı olarak kabul ediyo-
rum. Her birinizi Şeyh Edebali’nin, Ahmet 
Yesevi’nin, Hacı Bektaş Veli’nin, Mehmet 
Akif ’in birer talebesi, birer tilmizi olarak 
kabul ediyorum. 

Her birinizi gerektiğinde Yunus’un mü-
tevazılığıyla, gerektiğinde Köroğlu’nun 
mertliğiyle, civanlığıyla hareket edecek; 
gönlü de, yüreği de pırlanta gibi birer 
kardeşim olarak görüyorum. Ben bu salo-
na, bu muhteşem manzaraya baktığımda 
karşımda Asım’ın neslini görüyorum. Ne 
diyor istiklal şairimiz Mehmet Akif:

Asım’ın nesli… Diyordum ya…  
Nesilmiş gerçek; 
İşte çiğnetmedi nâmusunu,  
çiğnetmeyecek. 
Şüheda gövdesi, bir baksana,  
dağlar taşlar… 
O rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar, 
Vurulup tertemiz alnından,  
uzanmış yatıyor, 
Bir hilal uğruna ya Rab,  
e güneşler batıyor.

Evet, ben de burada şu muhteşem manza-
raya bakarak diyorum ki, bu ülkenin, bu 
milletin namusunu, onurunu çiğnetmeye-
cek bir gençlik var diyorum. Bu gençlik, 
1071’i de, 1299’u da, 1453’ü de, 1920’yi de, 
1923’ü de, 1950’yi de gayet iyi bilen, her 
birinin manasını gayet iyi anlayan, dolayı-
sıyla bugünü de gayet iyi analiz edebilen 
bir gençliktir. Ben burada, bu salonda, 
merhum Arif Nihat Asya’nın tarif ettiği 
gençliği görüyorum:

Delikanlım! İşaret aldığın gün atandan, 
Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. 
Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan. 
Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın 
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın.

Biz, Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştaki 
gençlerimizden aldığımız güçle 11 yıldır 
Türkiye’nin hizmetindeyiz. Biz, bu gençlik-
ten aldığımız ilhamla 2023 hedeflerimiz 
doğrultusunda kararlı adımlarla ilerliyo-
ruz. Benim, nikah törenleri başta olmak 
üzere, her vesileyle ailelerimizden 3 ve 
daha fazla çocuk sahibi olmalarını isteme-
min sebebi işte budur. 

Devlet olarak, millet olarak gençliğimizi, 
genç nüfus avantajımızı kaybettiğimizde 
istiklalimizi, istikbalimizi, her şeyimizi 
kaybederiz. Hükümet olarak bunun için, 
eğitim başta olmak üzere, çocuklarımızla, 
gençlerimizle ilgili her konuyu öncelik-
lerimizin en üst sırasına çıkardık. Ben 
çocuklarımıza, gençlerimize baktıkça gele-
ceğimiz adına daha çok ümitleniyor, daha 
çok seviniyorum. 
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İnşallah 2023 Türkiye’sine, ardından 
2053 Türkiye’sine, ardından 2071 Tür-
kiye’sine işte bu anlayışla ulaşacağız. Ve 
bu Türkiye’lerin her biri diğerinden daha 
güçlü, daha büyük, daha dinamik olaca-
ğına inanıyorum. Bunun için sizlerin her 
birinin sporu asla ihmal etmeden, tarihte, 
edebiyatta, sosyolojide, bilimde, teknikte, 
siyasette, hukukta, diplomaside; velhasıl 
her alanda kendinizi en iyi şekilde yetiş-
tirmenizi istiyorum. Enerjinizi, gücünüzü, 
dinamizminizi kısır çekişmeler, anlamsız 
mücadelelerde değil, işte bu doğrultuda 
kullanmanızı, değerlendirmenizi arzu edi-
yorum. 

Bu düşüncelerle, bir kez daha açılışını 
yaptığımız spor tesislerinin ve amatör ku-
lüplerimize dağıtılan malzemelerin hayırlı 
olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Allah’a emanet olun.
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Sevgili İstanbullular, çok değerli kardeşle-
rim, sevgili vatandaşlarım...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyor, bugün toplu açılışını yaptığımız 20 
adet yol ve kavşağın, İstanbul’umuza ha-
yırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımı-
za ve ekibine, İstanbul trafiğini daha da ra-
hatlatacak bu önemli yapıları inşa ettikleri 
için teşekkür ediyorum. 

Evet… Bugün, bu toplu açılış töreniyle, 
İstanbul genelinde, 154 milyon lira tuta-
rında 20 adet yol ve kavşağı resmen hizme-
te açıyoruz. Bağcılar’dan Bahçelievler’e, 
Beşikt aş ’ t an  Kar t al ’a ,  Maltepe’den 
Sancaktepe’ye, Ümraniye’den Üsküdar’a 
kadar, İstanbul’un 15 ilçesinde hem araçla-
rın, hem yayaların kullanacağı çok önemli 
ulaşım altyapılarını sizlerle buluşturuyo-
ruz. Bugün açtığımız bu 20 yeni kavşak ve 
yolla, İstanbul’da 2004’ten bugüne kadar 

İstanbul 20 Kavşak ve  
Yol Toplu Açılış Töreni

İstanbul | 08 Şubat 2014
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açtığımız kavşak ve yol sayısı 286’ya ula-
şıyor. 10 yılda, sadece kavşak ve yollara 
yaptığımız yatırımın tutarı 5 milyar liraya 
ulaştı. 2004 yılında, İstanbul trafiğinde 2 
milyon adet araç vardı. Ortalama yolculuk 
süresi 53 dakikaydı. Şu anda İstanbul’da 3 
milyondan fazla araç var, buna rağmen or-
talama yolculuk süresi 49 dakikaya düştü. 
Artan nüfusa rağmen, artan araç sayısına 
rağmen, ortalama yolculuk süresini düşür-
dük, daha da düşürmeye devam ediyoruz. 
Sadece bu yeni açtığımız 20 kavşak ve yol 
ile İstanbullu sürücüler, öncelikle zaman-
dan tasarruf edecekler. Yakıt miktarında 
tasarruf, bu yeni yatırımlarla yüzde 27 ora-
nında azalacak. Karbon monoksit mikta-
rının da, yine bu 20 yeni yatırımla, yüzde 
18 oranında azalacağı tahmin ediliyor. Biz, 
bu 20 yatırımı 154 milyon lira ile tamam-
ladık; ancak, yapacağımız tasarrufla yılda 
86 milyon lira kazanç sağlayacak, 2 yılda 
bu yatırımları amorti etmiş olacağız. Bu 
önemli yatırımların tekrar hayırlı olması-
nı diliyorum. Başta İstanbul Büyükşehir 
Belediyemiz olmak üzere, tüm emeği ge-
çenleri tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. 

Sevgili İstanbullular, sevgili kardeşlerim… 

1994 yılından, görevi bıraktığım 1998 yı-
lına kadar, bir yandan İstanbul’un acil so-
runlarına çözüm üretirken, bir yandan da 
köklü reformların temellerini attık. 2004 
yılında, Kadir Topbaş kardeşim emaneti 
devraldıktan sonra da, İstanbul’da sorun-
ları hep geniş bir perspektif le ele aldık, 
geçici çözümler değil, kalıcı çözümler üret-
menin gayreti içinde olduk. İstanbul’un 
su sorununu, temizlik sorununu, ulaşım 

sorununu, geçici olarak çözmenin değil, 
uzun vadeli olarak çözüme kavuşturma-
nın mücadelesini verdik. Hızla büyüyen, 
nüfusu hızla artan, araç sayısı hızla çoğa-
lan İstanbul’da, günlük çözümler hiçbir 
yaraya merhem olmaz, hiçbir soruna çare 
olmaz. Geçici çözümler, geçici tedbirler, 
günü kurtarmak için yapılan makyajlar, 
İstanbul’un dertlerini çözemez, tam tersi-
ne sorunları, dertleri daha da derinleştirir. 
İşte böyle bir yaklaşımla, bir yandan acil 
günlük çözümler üretirken, diğer yan-
dan İstanbul’un 30 yılına, 50 yılına, 100 
yılına etki edecek çözümlerin peşinden 
koştuk. Bir yandan sokak sokak, cadde 
cadde İstanbul’a nefes aldırırken, diğer 
yandan küresel ölçekte projelerle, tarih 
şehri İstanbul’u geleceğin şehri haline de 
getirdik. Marmaray’la, İstanbul’un ulaşımı 
artık farklı bir boyut kazandı. Lastikli Tüp 
Geçitle İstanbul’a farklı bir gerdanlık daha 
ekleyeceğiz. 3’üncü köprüyle İstanbul’un 
ulaşımı çok daha rahatlayacak. Yeni ha-
valimanıyla İstanbul Uluslararası merkez 
özelliğini güçlendirecek. Kanal İstanbul’la, 
Boğaz trafiği daha da rahatlayacak, İstan-
bul büyük bir tehditten kurtulacak. 

Bütün bu projeleri, bu küresel yatırımları, 
İstanbul’a yakışan bu büyük eserleri inşal-
lah tamamlayacağız. İstanbul bunlardan 
çok daha fazlasını hak ediyor. Her zaman 
söylüyorum: İstanbul’a hizmet etmek, en 
büyük bahtiyarlıktır, en büyük gururdur, 
onurdur. Biz 1994’ten beri işte bu büyük 
gururu, bu büyük bahtiyarlığı yaşıyoruz. 
İstanbul’u tüm hücrelerine kadar biliyor; 
bilmekle kalmıyor, İstanbul’u tüm hücre-
lerimizde hissediyoruz. İstanbul’la ilgili 
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hayaller kuruyor, bu hayalleri hedefe dö-
nüştürüyor, plana, projeye dönüştürüyor 
ve her birini eserler haline getiriyoruz. 
Sadece kendi hayallerimizi değil, 150 yıl 
öncesinden kurulmuş hayalleri dahi biz 
gerçekleştiriyoruz. İstanbul’un güvenini 
bugüne kadar hiç sarsmadık, sarsmaya-
cağız. İstanbullu kardeşlerimize hiç mah-
cup olmadık, inşallah olmayacağız. 30 
Mart’tan sonra da, İstanbul için çalışacak, 
İstanbul için üretecek, başladığımız bü-
yük projeleri, küresel projeleri İstanbul’a 
kazandıracağız. İstanbul’a ve Türkiye’ye 
hizmette hiçbir sınır tanımıyor, hiçbir 
engel tanımıyor, hiçbir bahaneye, hiçbir 
mazerete prim vermiyoruz. 

Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim… Eğer 
yaptığımız iş birilerini ürkütüyorsa, demek 
ki bizler doğru yoldayız. Projelerimiz eğer 
birilerini rahatsız ediyorsa, demek ki doğru 
yoldayız. Çünkü meyve veren ağaç taşla-
nır. Biz hizmet ürettiğimiz için, plan, proje 
ürettiğimiz için, ortaya küresel eserler koy-
duğumuz için, birilerini rahatsız ediyor, bi-
rileri tarafından hedef yapılıyoruz. Her ne 
yaparlarsa yapsınlar, bizim kutlu yürüyü-
şümüzü engelleyemezler. Her ne yaparlarsa 
yapsınlar, bizim millete hizmet sevdamızı 
eksiltemezler. Bunlar, bizim milletle kurdu-
ğumuz irtibatı, milletle aramızdaki gönül 
bağını anlayamadılar ve anlayamayacaklar. 
Bize iftira atınca, bize çamur atınca, mille-
tin de buna itibar edeceğini zannediyorlar. 
Gazeteleriyle, televizyonlarıyla bizlere 
saldırdıklarında, milletin de arkalarından 
geleceğini zannediyorlar. Bu millet kimin 
ne olduğunu çok iyi biliyor. Millet, kimin 
neye hizmet ettiğini, kimin kime dostluk, 

kime de düşmanlık ettiğini çok iyi biliyor. 
Biz bu makamlara medyanın gücüyle değil, 
medyaya rağmen geldik. Biz bu makamlara 
işadamlarının gücüyle değil, işadamlarına 
rağmen geldik. Bizi bu makamlara millet 
getirdi. Bu vazifeyi bizlere millet verdi, ala-
cak olan da önce Allah’tır, sonra millettir. 

Bakın burada bir şeyi hatırlatmak duru-
mundayım… 1994 yılında, biz İstanbul’u 
tam bir perişanlık içinde devraldık. Suları 
akmayan bir İstanbul vardı. Havası kirli bir 
İstanbul vardı. Trafiğinden umut kesilmiş 
bir İstanbul vardı. Yaşanabilir bir şehir 
olmaktan çıkmış, kabusa dönüşmüş bir 
İstanbul vardı. Neden? Çünkü İstanbul’un 
kaynakları çalınıyordu. İstanbul’un kay-
nakları peşkeş çekiliyor, hortumlanıyordu. 
İstanbul, yolsuzluk nedeniyle tarihinin en 
karanlık günlerini yaşıyordu. Yolsuzluk 
batağındaki İstanbul’u aldık, işte bugün-
lere taşıdık. Yolsuzlukları bitirdiğimiz için 
Marmaray’ı inşa ettik. Yolsuzluklara son 
verdiğimiz için 3’üncü köprü inşaatına 
başladık. Yolsuzlukları kestiğimiz için 
Havalimanı, Kanal İstanbul gibi projeleri 
başlattık. Şunu herkes bilsin… Biz, yolsuz-
luk yapılmasına izin vermeyiz, yolsuzluk 
yapana da asla ve asla müsamaha gösterme-
yiz. 1994’te, yolsuzluk içindeki İstanbul’u 
biz CHP’den devralmıştık. Şu anda o CHP, 
yolsuzluk iddiasıyla partiden attığı birini 
aday yapıyor. Daha düne kadar yolsuzluk 
nedeniyle partilerinden uzak tuttuklarını, 
bugün İstanbul’a aday yaptılar. Bunlar mı 
yolsuzluğu sorgulayacak? Bunlar yolsuzlu-
ğu sorgulayamaz; bunlar, olsa olsa yolsuzlu-
ğu yaparlar. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

490

Şimdi bu CHP’nin Genel Müdürü, o 
koltuğa oturduğu günden beri, eline tu-
tuşturulan kağıt parçalarını sallayıp yol-
suzluk iddiasında bulunuyor. Kayseri’de 
yolsuzluk var diye ortalığa çıktı. Sayesinde 
Kayseri sucuğa doydu. Bir bakanımızla 
ilgili, üniversite sınavında yolsuzluk yaptı 
iddiasında bulundu, elindeki belgenin sah-
te olduğu hemen anlaşıldı, rezil oldu. Şu 
anda da, inanın, eline belge tutuşturuyor, 
CHP Genel Müdürünü sadece bir araç ola-
rak kullanıyorlar. Eline ne verirlerse, CHP 
Genel Müdürü onu sallıyor. İttifaka lütfen 
dikkat edin… Paralel Örgütle CHP ittifak 
halinde. Paralel örgüt, CHP’yi adeta par-
mağında oynatıyor. Paralel örgüt iftirala-
rını CHP Genel Müdürünün eline veriyor, 
iftiralarını, çamurlarını onun üzerinden 
etrafa sıçratıyor. 

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… 2010 yı-
lında, Cumhuriyet Halk Partisi’ne bir kaset 
komplosu düzenlendi. Gizlice kaydedilmiş 
görüntüler internetten yayımlandı, eski 
genel başkan gitti, şu andaki genel mü-
dür göreve getirildi. Biz, AK Parti Grubu 
olarak, bu çirkin görüntüler çıktığında, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Anayasa 
değişikliği için çalışıyorduk. Bana duru-
mu bildirdiklerinde, Ulaştırma Bakanıma 
derhal talimat verdim, bu görüntüleri en-
gellemek için ne gerekiyorsa yapılmasını 
söyledim. Bu tür görüntülerin, bunların 
yanında seslerin, görüşmelerin kaydedil-
mesi ve yayımlanması bir insanlık suçu-
dur. Bunların yayımlanması, kişilik hak-
larının ihlalidir, özel hayatın gizliliğinin 
ihlalidir. Ayrıca, bunların kaydedilmesi ve 
yayımlanması, işte o gün ve bugün yapıldı-

ğı gibi, siyaseti dizayn girişimidir. Sandık-
ta başarı sağlayamayanlar, milletten yüz 
bulamayanlar, böyle alçakça yollara teves-
sül ederek, siyasete yön vereceklerini zan-
nediyorlar. Şu anda da yaptıkları bu… Par-
timizle sandıkta baş edemeyenler, milletin 
Hükümetini yıpratamayanlar, işte böyle al-
çakça, insanlık dışı yollara başvuruyorlar. 
Önce rüşvet ve yolsuzluk iftirasını attılar. 
Orada başarı sağlayamadılar, şimdi de bazı 
mahrem görüşmeleri, özel görüşmeleri, 
günlük konuşmaları yayımlayarak, güya 
Hükümeti yıpratacaklarını zannettiler. 
Bunları kimlerin yaptığını biliyoruz. Bun-
ların hangi kaynaktan nasıl sızdığını bili-
yoruz. Bu paralel örgütün, bu güya dindar 
örgütün, bu işleri nasıl organize ettiğini de 
çok çok iyi biliyoruz. Bunların hesabı hiç 
merak etmeyin, sorulacak. Bu şer çetesinin 
inlerine kadar girilecek, bu ahlaksızlığın 
hesabı yapanlardan sorulacak. İnsanları 
hukuksuz şekilde izleyenlere, insanların 
görüntülerini, seslerini kaydedenlere, bu 
hukuksuzluğa hukuk kılıfı giydirmeye 
çalışanlara, gizli dava dosyalarını her gün 
sızdıranlara hiç merak etmeyin bunun he-
sabı hukuk içinde sorulacak.

Ama biz bu arada bir adım daha attık. 
Kişilik haklarının korunması, özel haya-
tın mahremiyetinin korunması için bazı 
tedbirler hazırladık, bunu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne getirdik. Şimdi CHP buna 
karşı çıkıyor. Ya niye karşı çıkıyorsunuz? 
Siz zaten bu suçun mağduru değil misiniz? 
MHP karşı çıkıyor. Onlar da internette 
işlenen bu suçun mağduru. Bakın… İn-
ternet yoluyla bir suç işlendiğinde, kişilik 
hakkına tecavüz edildiğinde, özel hayat 
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ihlal edildiğinde, kişi mahkemeye başvu-
ruyor, 5 gün sonra karar çıkıyor ve erişim 
engelleniyordu. Bu 5 gün içinde zaten 
o çirkin kayıtlar tüm dünyaya yayılıyor, 
engellemek imkansız hale geliyordu. Biz 
ise şunu getiriyoruz. Birisi mağdur mu 
oldu? Hemen TİB’e başvuruyor. TİB, bunu 
acilen inceliyor, kararını veriyor, erişimi 
geçici olarak, dikkatinizi çekiyorum, mah-
keme kararına kadar engelliyor. Mahkeme 
safhasını kaldırmadık. Mahkeme safhası 
arkadan devam ediyor. Mahkeme TİB’in 
kararını olumlu bulursa, erişim engeli 
devam ediyor; olumlu bulmazsa, erişim 
engeli kalkıyor. Yani TİB, mahkeme kararı 
çıkıncaya kadar erişime geçici bloke koyu-
yor. Yapılan sadece bu. Bunu sansür olarak 
nitelendirmek, kamuoyunu bu şekilde 
yanıltmak, sadece art niyettir. Bu yasayla, 
internete asla sansür gelmiyor. Bu yasayla, 
insanların özel bilgileri asla fişlenmiyor. 
Tam tersine, bu yasa, interneti daha gü-
venli hale getiriyor, hatta daha özgür hale 
getiriyor. Gelişmiş ülkelerde internet nasıl 
düzenleniyorsa, aynısını Türkiye’de yapı-
yoruz. Gidin Avrupa ülkelerine bakın, aynı 
uygulamaları göreceksiniz; ABD’ye bakın, 
aynı uygulamaları göreceksiniz. CHP’nin 
Genel Müdürü, bir kaset komplosuyla iş 
başına geldiği için, bu yasaya karşı çıkabi-
lir. Ama vicdanı olan, aklı olan, kişilik hak-
larına, özel hayata saygısı olan bir insan, bu 
düzenlemeye karşı çıkmaz, çıkamaz, hatta 
bu yasayı destekler. Türkiye’yi, kasetler yo-
luyla, kayıtlar yoluyla hukuk ihlallerinin 
yapıldığı bir ülke olmaktan çıkarıyoruz ve 
çıkaracağız. Şantaja, komploya, özellikle 
de kasetler yoluyla siyasete müdahaleye 
son verecek, sandığın, millî iradenin gücü-

nü daha da artıracağız. Özgürlükleri sonu-
na kadar savunduk ve savunuyoruz; ama, 
kişilik haklarına müdahale, özel hayatın 
gizliliğini ihlal özgürlük değildir. Meseleyi 
anlamadan, ne olduğunu bilmeden, öğren-
meden, sansür diyerek, yasak diyerek, in-
sanları sokağa çıkartmak isteyenler, farklı 
niyetlerin, farklı gayelerin peşindeler. 

Sevgili kardeşlerim… 

2003’de, Türkiye’de genişbant internet 
abonesi sayısı 20 bin kişi idi. 2013 yılın-
da bu sayı yaklaşık 34 milyona ulaştı. 
Avrupa’da, en çok internet kullanıcısı 
oranına sahip 5’inci ülkeyiz. Eğitimin alt 
yapısını bilgisayar ve internet üzerine 
kuran Hükümet biziz. Okullarımıza 1 
milyon bilgisayar gönderdik, okullarımızı 
fiber internetle biz buluşturduk. Çocuk-
larımıza 63 bin tablet bilgisayar verdik, 
tamamına da bu bilgisayarları vereceğiz. 
Biz, güvenli internet diyoruz. Suçun, in-
ternet yoluyla işlenmesine göz yummayız. 
Kişilik haklarının, özel hayatın internet 
yoluyla hedef alınmasına göz yummayız. 
Tekrar ediyorum: Özel hayatın ve kişilik 
haklarının korunması için ne gerekiyorsa 
kararlılıkla yapacağız. Bugüne kadar çe-
telerle mücadele ettik; şantaj çeteleriyle, 
telekulak çeteleriyle, paralel devlet çete-
leriyle de kararlılıkla mücadele edeceğiz. 
Hukuksuz dinleme yapanlardan bunun 
hesabını soracağız. Devletin imkanlarını 
kullanarak, dinleme yaparak, bunları yurt 
dışına servis edenlerden, bunları örgütsel 
amaçları için kullananlardan bunun hesa-
bını soracağız. İnşallah, bu şantaj ve komp-
lo çetesini ortadan kaldıracak, Türkiye’de 
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demokrasinin, özgürlüklerin önünü daha 
da açacağız. 

Sevgili kardeşlerim… 

Yarın, İstanbul’da bir başka önemli açılış 
daha yapıyoruz. Alibeyköy’de, Mecidiye-
köy Mahmutbey Metro hattını inşallah 
yine böyle coşkulu bir törenle hizmete ala-
cağız. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Beledi-
yemizin 201 Erguvan Otobüsünü de yine o 
törende hizmete alacağız. 

Bir kez daha Büyükşehir Belediyemize, Sa-
yın Başkan ve ekibine teşekkür ediyorum. 
Açılışını yaptığımız yol ve kavşakların İs-
tanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum. 
Yeniden kavuşmak, yeniden kucaklaşmak 
umuduyla, hepinizi Allah’a emanet ediyor, 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Sevgili İstanbullular, çok değerli kardeşle-
rim, sevgili vatandaşlarım...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yor, temelini attığımız Mecidiyeköy-Mah-
mutbey Metro Hattının şimdiden hayırlı 
olmasını diliyorum. Yine bugün hizmete 
sunacağımız 201 Erguvan Otobüsün de İs-

tanbul’umuza hayırlı olmasını Rabbimden 
niyaz ediyorum. Biliyorsunuz dün de, 154 
milyon lira yatırım bedeli olan 20 yol ve 
kavşağın açılışını yapmıştık. İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine, 
İstanbul trafiğini daha da rahatlatacak bu 
önemli hizmetleri hayata geçirdikleri için 
teşekkür ediyorum. 

İBB Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metro Hattı Temel Atma ve  

201 Otobüsü Hizmete Alma Töreni

İstanbul | 09 Şubat 2014
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Değerli kardeşlerim… 

İstanbul’u dünyanın en uzun metro ağına 
sahip ikinci kenti yapmak hedefiyle yola 
çıktığımızda, birileri buna inanmamış, du-
dak bükmüştü. Ama biz, hedefimiz doğrul-
tusunda kararlı bir şekilde çalışmayı sür-
dürdük ve adım adım neticelerini almaya 
başlıyoruz. Nitekim, 2004 yılında sadece 
45 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu, 
bugün 141 kilometreye ulaştırdık. Bunun-
la birlikte Marmaray gibi dünya çapında 
bir projeyi de tamamladık ve hizmete aç-
tık. Ayrıca, Boğaz’ın altından, lastikli araç-
ların geçiş yapabileceği, küresel ölçekteki 
bir başka tünel projemiz de devam ediyor. 
Raylı sistem uzunluğunu, 2019 yılında 
420 kilometreye, daha sonra da 776 kilo-
metreye çıkarma hedefimize, her geçen yıl 
biraz daha yaklaşıyoruz. Bugün temelini 
attığımız hatla birlikte, İstanbul’da halen 
inşaatı devam eden metro hatlarının uzun-
luğu 110 kilometreye ulaşmış bulunuyor. 
Temelini attığımız 18 kilometrelik Meci-
diyeköy-Kağıthane-Alibeyköy-Mahmutbey 
Metro Hattı, İstanbul’daki metro zinciri-
nin son değil sadece yeni bir halkasıdır. 
Bu metro hattı Mecidiyeköy’de, mevcut 
metro istasyonuyla entegre olacak. Oradan 
Topkapı-Edirnekapı-Habibler Tramvay 
Hattı’na, oradan Tekstilkent-Yüzyıl Mahal-
lesi üzerinden Otogar-Başakşehir metro 
hattına ulaşılabilecek. Bu metro hattını, 
daha sonra Beşiktaş ve Kabataş’a kadar 
uzatarak, iş ve konut yerleşimi bakımın-
dan yoğun tüm alanlar arasında kesintisiz 
ulaşımı sağlamış olacağız. Günde 1 milyon 
kişinin yararlanacağı hesaplanan bu hattın 
devreye girmesiyle Mecidiyeköy-Mahmut-

bey arasındaki yolculuk süresi sadece 27 
dakikaya düşecek. Bağlantılı hatlarla bir-
likte düşündüğümüzde, Mahmutbey’den 
metroya binen bir kardeşimiz Yenikapı’ya 
39 dakikada, Üsküdar’a 48 dakikada, Sa-
biha Gökçen’e 95 dakikada ulaşabilecek. 
İstanbul’un nüfusu, şehirdeki araç sayısı 
ve yoğunluk sürekli artıyor olmasına 
rağmen, ulaşım konusunda attığımız bu 
adımlar sayesinde sıkıntı yaşanmasını bu-
güne kadar engelledik. Bilhassa raylı sis-
tem konusundaki çalışmalarımızın aşama 
aşama hayata geçmesiyle, İstanbul ulaşım 
konusunda, sadece ülkemizde değil dün-
yada örnek bir şehir haline gelecek. Bugün 
hizmete aldığımız 201 adet Erguvan Oto-
büsümüz de, Büyükşehir Belediyemizin 
İstanbul’da daha hızlı, daha konforlu, daha 
güvenli bir ulaşım hedefi doğrultusunda 
attığı önemli adımlardan biri. Engelli va-
tandaşlarımızın kullanımına uygun özel-
likleriyle öne çıkan bu sınıftaki otobüsle-
rin sayısı, bugün hizmete aldıklarımızla 
973’e ulaşmış bulunuyor. Hedefimiz bu 
otobüslerin sayısını 1.500’e çıkartarak, 
tüm vatandaşlarımızın ulaşım standartla-
rını yükseltmek. Bu büyük hizmetlerin, bu 
dev yatırımların İstanbul’umuza, İstanbul-
lulara bir kez daha hayırlı olmasını diliyo-
rum. Emeği geçenleri, katkıda bulunanları 
kutluyor, herkese teşekkür ediyorum. 

Değerli kardeşlerim… 

Her zaman söylüyorum; İstanbul sadece 
İstanbul değildir. İstanbul Türkiye’dir. 
İstanbul Avrupa’dır. İstanbul Asya’dır. İs-
tanbul tüm İslam coğrafyasının kalbidir. 
İstanbul, Batı medeniyetinin de, Doğu 
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medeniyetinin de kalbidir, buluşma, 
kaynaşma noktasıdır. İstanbul’a bu gözle 
bakmayan, İstanbul’un özelliklerine nüfuz 
edemeyen hiç kimse İstanbul’u anlayamaz, 
İstanbulluları anlayamaz. Böyle bir şehre 
hizmet etmek, sadece siyasetle, sadece tek-
nik bilgiyle mümkün olamaz. Bu şehre aşk-
la, sevdayla, tutkuyla bağlı değilseniz, onu 
anlayamazsınız, ona hizmet veremezsiniz. 
Benim İstanbul sevdamı anlatmama gerek 
yok sanıyorum. Büyükşehir Belediye Baş-
kanım başta olmak üzere, her kademede 
sizlere hizmet için çalışan arkadaşlarım da 
İstanbul’a aynı derecede şevkle, sevdayla 
bağlıdır; bundan hiç şüpheniz olmasın. 

Geçmişte, bu şehri anlayamayan, bu şeh-
rin maddi ve manevi mirasının manasını 
kalplerinde hissedemeyenler, maalesef 
İstanbul’a çok büyük zarar verdiler. Bu 
şehri gecekonduya mahkum ettiler. Bu 
şehri çöpe, kire, pise boğdular. Bu dünya 
şehri, bu tarih, medeniyet şehri adeta kim-
liksiz bir köy gibi yönetilmeye çalışıldı. 
Onun için bu şehir o yöneticileri bünyesin-
den attı, reddetti, yerine kendisine layıkıy-
la hizmet edebilecek kişileri seçti, işbaşına 
getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Sayın Kadir Topbaş ve ilçe belediye baş-
kanlarımız, 2004 yılından beri AK Parti ça-
tısı altında, aynı anlayışla, aynı heyecanla, 
aynı aşkla hizmet vermeye devam ediyor-
lar. İnşallah 30 Mart’tan sonra da, sizlerin 
desteğiyle, bu hizmetler, aynı sevdayla, 
daha da artarak, daha da çeşitlenerek 
devam edecek. İstanbul’da yapacağımız 
daha çok iş var. 3’üncü havalimanını yapı-
yoruz, onu bitirip hizmete açacağız. 3’üncü 
köprüyü yapıyoruz, onu bitirip hizmete 

sunacağız. Marmara’nın altından teker-
lekli araçların da geçeceği yeni bir projeyi 
hayata geçiriyoruz, onu tamamlayacağız. 
Kanal İstanbul Projesini hayata geçirece-
ğiz. İstanbul’u finansın, kültürün, sporun, 
uluslararası kuruluşların bölgesel ve kü-
resel merkezi yapacak nice projelerimiz 
var, onları tamamlayacağız. Bütün bunları 
sizler için, sizlerle birlikte yapacağız. 

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… 11 yıl-
dır, gerek Hükümette, gerek yerel yönetim-
lerde, adeta nefes almadan, adeta canımızı 
dişimize takarak, gece demeden, gündüz 
demeden ülkemize, milletimize, şehirleri-
mize hizmet üretiyoruz. Bir tek anımız, bir 
tek saniyemiz boşa gitmesin diyerek, başı-
mızı yastığa her koyduğumuzda kendimizi 
muhasebeye çekerek, bu ülkeyi büyütme-
nin, bu milleti yüceltmenin mücadelesini 
veriyoruz. Biz bu ülkenin derdiyle dertle-
nirken, bu milletin meselesini çözmenin 
mücadelesini verirken, maalesef 11 yıldır, 
başta muhalefet olmak üzere bazı çevreler 
de bize çelme takmanın mücadelesini veri-
yorlar. 11 yıldır, biz eser üretiyoruz, onlar 
bize taş atıyorlar. 11 yıldır biz hizmet üre-
tiyoruz, onlar sadece hakaret ediyorlar. 11 
yıldır biz Türkiye’yi büyütmek için gayret 
gösteriyoruz, onlar bizi de, Türkiye’yi de 
paçasından tutup aşağı çekmeye çalışı-
yorlar. Biz Türkiye dedikçe, onlar kendi 
küçük dünyalarının derdine düşüyorlar. 
Biz millet dedikçe, onlar kendi küçük 
zümrelerinin peşinden koşuyorlar. Biz 
mazlumlar dedikçe, Ortadoğu, Balkanlar, 
Afrika, İslam coğrafyası, Avrupa Birliği 
dedikçe, onlar Türkiye’yi içine kapatma-
nın, küçültmenin peşine düştüler. İnanın, 
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bizi sevindiren, milleti sevindiren, ülkeyi 
sevindiren her ne varsa, bunları üzüyor, 
bunları rahatsız ediyor. Bizi bu yoldan ko-
parmak için her yolu, her yöntemi denedi-
ler. Bizi yavaşlatmak için, bizi engellemek 
için, bizi yıpratmak için ellerinden geleni 
yaptılar. Çetelerle üzerimize geldiler. 
Darbe senaryolarıyla üzerimize geldiler. 
Provokasyonlarla, tehditlerle üzerimize 
geldiler. Cinayetlerle üzerimize geldiler. 
Yalanla, iftirayla, çamurla üzerimize geldi-
ler. Biz, başta Allah’a, sonra size güvendik. 
Bu yola besmeleyle çıktık, bu yola duayla 
çıktık, bu yola milletle çıktık ve milletle, 
sizlerle yürüyoruz. Sizin dualarınız, sizin 
temiz kalpleriniz, sizin samimiyetiniz 
ve kararlılığınız, bütün oyunları bozdu, 
bütün tuzakları altüst etti. İşte şimdi yeni 
bir oyunun, yeni bir tuzağın peşindeler. 
Önce Gezi Parkı dediler, sokakları ateşe 
verdiler, günlerce Türkiye’yi hem içerde 
huzursuz ettiler, hem dışarda karaladılar. 
Türkiye’ye, başta ekonomi olmak üzere 
ağır bedeller ödettiler. Orada başarı sağla-
yamayınca, şimdi, 17 Aralık’la birlikte yine 
düğmeye bastılar, yine çirkin senaryolarla 
üzerimize gelmeye başladılar. Türkiye eko-
nomisini hedef aldılar. Türkiye’nin millî 
kurumlarını, millî bankası Halkbank’ı, 
Milli İstihbarat Teşkilatı’nı hedef aldılar. 1 
yıldan fazla bir süredir devam eden Çözüm 
Sürecini, sürecin getirdiği bahar havasını, 
Millî Birlik ve Kardeşlik Projemizi hedef 
aldılar. İşte şimdi de, rüşvet iftirası atarak, 
yolsuzluk iftirası atarak, her türlü yalana, 
iftiraya başvurarak, internette yaptığımız 
düzenlemeyi bahane ederek, bir kez daha 
huzura, güven ortamına, demokrasiye, 
millî iradeye kastetmeye başladılar. 

Sevgili kardeşlerim… 

Bu süreçte, bu 17 Aralık sürecinde, kimle-
rin kimlerle iş tuttuğuna özellikle dikkat 
etmenizi sizlerden rica ediyorum… Hükü-
meti yıpratmaya çalışanlar kimler? Sokak-
ları hareketlendirmeye çalışanlar kimler? 
Yolsuzluk ve rüşvet iftirasını dillerinden 
düşürmeyen kimler? Türkiye’yi, hem içer-
de, hem dışarda karalamanın peşinde olan-
lar kimler? Bu ittifakı çok iyi görmeniz 
gerekiyor. Bakın bu işin içinde, yine aynı 
malum örgütler var. Bu işin içinde TÜSİ-
AD var. Bu işin içinde, bazı büyük sermaye 
kuruluşları var. Her zaman olduğu gibi, 
bu işin içinde belli medya kuruluşları var. 
Yine her zaman olduğu gibi bu işin içinde, 
CHP var, MHP var. Ama bu sefer, bu ittifa-
kın içinde yeni bir örgüt daha var. Kökü 
dışarda olan, Türkiye dışındaki odaklara 
hizmetkarlık yapan bir örgüt, Türkiye’deki 
saf, temiz insanları kullanarak, bu ülkenin, 
bu milletin çıkarlarını hedef alıyor. Bu 
örgüt, arkasına aldığı bazı uluslararası çev-
relerin desteğiyle, Türkiye’deki marjinal 
örgütleri, sermayeyi, medyayı, özellikle de 
CHP’yi, özellikle de MHP’yi adeta parma-
ğında oynatıyor. Bunların hepsinin tek bir 
derdi var: AK Parti’yi yıpratmak, Hüküme-
ti yıpratmak. Türkiye bunların derdi değil. 
Millet, bunların umurunda değil. Türkiye 
zarar görmüş, Türkiye kaybetmiş, Türkiye 
yara almış, bunların zerre kadar derdi de-
ğil, meselesi değil. 

Ben şimdi buradan, İstanbul’dan soruyo-
rum: Ey CHP, ya senin bu paralel örgütle ne 
işin olur? Bu paralel örgüte savaş açan sen 
değil miydin? Bu paralel örgütü en büyük 
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tehlike olarak gören sen değil miydin? Bu 
örgütün, Amerika’daki elebaşına, en ağır 
hakaretleri eden, en acımasız eleştirileri 
yapan sen değil miydin? Ey CHP’nin Genel 
Müdürü… CHP Gençlik Kollarının kari-
katür sergisine gidip, bu paralel örgütün 
elebaşını sahtekarlıkla suçlayan sen değil 
miydin? CHP’nin seçim afişlerinde, bu 
paralel örgütün liderini karalayan, karabu-
lutlar içinde gösteren siz değil miydiniz? 
Peki şimdi size ne oldu? Niye bu kadar 
yakınlaştınız? Nasıl oldu da aynı yolun 
yolcusu oldunuz? Nasıl oldu da ittifak kur-
dunuz? Sizi bir araya getiren, sizi birbirini-
ze yoldaş yapan ne? Buradan da açık açık 
söylüyorum… Eğer, CHP, bu örgütün taba-
nından, bu örgütün samimi mensupların-
dan oy alabileceğini zannediyorsa, fena 
halde yanılıyor. Bu paralel örgüt CHP’yi ele 
geçirmiş olabilir, bu paralel örgüt CHP’yi 
parmağında oynatıyor olabilir. Ama benim 
samimi, hasbi ve temiz kardeşlerim bu 
oyuna gelmez, bu çirkin ittifaka asla prim 
vermez. Yanlış hesap yapıyorlar, o hesap da 
inşallah en başta İstanbul’dan, Türkiye’nin 
81 vilayetinden dönecek. CHP de, o paralel 
örgüt de, 30 Mart’ta bu milletten gereken 
cevabı çok net biçimde alacak. 

Allah aşkına şu işe bakar mısınız? Biz, 
internette, kişilik haklarını ihlal eden, 
özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın-
lara karşı bir düzenleme yapıyoruz. Ne 
yapıyoruz? Çirkin görüntüler, insanların 
mahrem konuşmaları, hakaretler vesaire 
yayımlandığında, bunlar hemen engellen-
sin, bir yandan da mahkeme süreci devam 
etsin, mahkeme karar verinceye kadar hiç 
kimse mağdur olmasın diyoruz. Bu paralel 

yapının yönetimi, işte bu düzenlemeye 
karşı çıkıyor. Peki şimdi sormazlar mı? 
Ya sizin millî değerlere saygınız yok mu? 
Sizin manevi değerlere saygınız yok mu? 
Sizin mahremiyete, özel hayata, aileye 
saygınız yok mu? Bu düzenlemeye karşı 
çıkmayı neyle izah ediyorsunuz? Bunu 
siz, kendi tabanınıza, tabanınız içindeki 
samimi, hasbi, temiz insanlara neyle izah 
edeceksiniz? Birileri, yasayı anlamadan, 
dinlemeden, çok çok affedersiniz, “Edepsiz 
görüntülere dokunma” diyerek, edepsizce 
sokağa çıkıyor, bu paralel yapı onları des-
tekliyor. Allah ıslah etsin diyorum, başka 
da hiçbir şey demiyorum. 

Şunu herkes bilsin… Devletin kılcal da-
marlarına sızmaya çalışan bu örgüte biz 
göz yummayacağız. Türkiye’nin çıkarlarını 
hedef alan bu örgüte fırsat tanımayaca-
ğız. Türkiye’nin millî değerlerini, millî 
kurumlarını, Çözüm Sürecini hedef alan 
bu örgüte asla imkan tanımayacağız. İçine 
düştükleri ahlaksızlık batağı, içine düştük-
leri ihanet tuzağı, bunları zaten bitirecek 
ve bitiriyor. Biz de yargı yoluyla, bunlara 
yaptıkları illegal işlerin, yaptıkları ajanlı-
ğın, casusluğun hesabını soracağız. 

Sevgili kardeşlerim… 

30 Mart seçimleri Türkiye için hayati de-
recede önem arz ediyor. 30 Mart’ta sadece 
oy vermeyeceksiniz; 30 Mart’ta işte bu 
Türkiye düşmanlarına bir kez daha hak 
ettikleri cevabı da vereceksiniz. 30 Mart’ta 
millet adeta haykıracak. 30 Mart’ta bu aziz 
millet, ekonomisine, demokrasiye, kardeş-
liğine kastedenleri sandığa gömecek. 
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Şimdi buradan bir çağrı yapmak istiyo-
rum… Biz, demokrasiden, hukuktan, 
meşruiyetten hiçbir zaman ayrılmadık, 
bu süreçte de asla ayrılmayacağız. Soğuk-
kanlılığımızı muhafaza edeceğiz. Sağdu-
yumuzu muhafaza edeceğiz. Tahriklere 
karşı son derece dikkatli olacağız. İftira-
lara, yalanlara, atılan çamurlara karşı her 
zaman uyanık olacağız. Kapımıza gelen 
olursa, hiçbir partiye oy istemeyip, sadece 
“AK Parti’ye oy vermeyin” talebinde bu-
lunanlar olursa, bu siyaset dışı aktörlere, 
“Gidin partinizi kurun, öyle gelin” diyerek 
gereken cevabı vereceğiz. Bu önümüzdeki 
50 günlük süreci dikkatle, hassasiyetle, 
soğukkanlılıkla, ama çok çalışarak geçire-
ceğiz. Göreceksiniz, bunlar kaybedecek, 
Türkiye kazanacak, millet kazanacak, Yeni 
Türkiye kazanacak. 

Temelini attığımız metro hattının tekrar İs-
tanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum. 
Hizmete giren otobüslerimizin emniyet 
içinde yolcularını evlerine ulaştırmalarını 
temenni ediyorum. Bu güzel hizmetleri 
İstanbul’a kazandıran ekibi, başta Büyük-
şehir Belediye Başkanımız olmak üzere 
tüm İstanbul sevdalılarını kutluyor, teşek-
kür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sevgili İstanbullular, çok değerli kardeşle-
rim, sevgili vatandaşlarım...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yor; bugün açılışını yaptığımız, Şişhane-
Yenikapı Metro Hattının, İstanbul’umuza, 
İstanbullu kardeşlerime hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Evet… Bugün açılışını yaptığımız bu hatla, 
İstanbul’un ulaşımında tarihî bir adımı 
daha atıyor, Haliç üzerinden Şişhane’yi 

Yenikapı’ya bağlıyoruz. 3.5 kilometre 
uzunluğundaki bu hat, sadece Şişhane’yi 
Yenikapı’ya bağlamakla kalmıyor… Bu 
hatla, Sarıyer Hacıosman’la Yenikapı’yı da 
metro ile birbirine bağlıyoruz. 

Bitmedi… Hacıosman, 4’üncü Levent, 
Taksim ve diğer birçok istasyonu, Yeni-
kapı aktarma istasyonu ve Marmaray 
üzerinden, bugün Göztepe’ye, Maltepe’ye, 
Üsküdar’a, Kozyatağı’na, Kartal’a bağ-
lıyoruz. Hacıosman’dan metroya binen 

Şişhane Yenikapı Metro Hattı 
Açılış Töreni 

İstanbul | 15 Şubat 2014
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bir vatandaşımız, Haliç Köprüsü’nden 
geçecek, Yenikapı’ya ulaşacak, buradan 
Marmaray’la karşıya geçecek, oradan 
da, Kartal’a kadar gidebilecek. Artık 
Taksim’den Yenikapı sadece 7.5 dakika. 
Taksim’den Kadıköy, artık 24.5 dakika. 
Taksim’den Kartal, artık 69.5 dakikada 
alınabilecek. Bugün açtığımız hat, evet, 3.5 
kilometre ve 3 istasyondan oluşuyor. An-
cak bu hat, dünyanın en zor metro inşaatı-
nın gerçekleştiği bir hat oldu. İstanbul’un 
binlerce yıllık tarihini barındıran bir 
bölgede, tarihî eserlere zarar vermeden, 
tam tersine tarihi ortaya çıkararak, bu 
hattı inşa ettik. Bu hattı inşa ederken, 
İstanbul’un bilinen tarihi de değişti. 23 an-
tik ahşap gemi ortaya çıktı. 50 binden fazla 
tarihî eser çıkarıldı. İstanbul’un tarihinin, 
8 bin 500 yıl öncesine dayandığı da orta-
ya çıktı. Hattın gecikmesini göze alarak, 
77 milyon lira harcama yaparak, tarihî 
dokuyu ve tarihî eserleri de ortaya çıkar-
dık. Tarihî eserlere zarar vermemesi için, 
dikkatinizi çekiyorum, ray bağlantılarında 
en son teknolojiyi tercih ettik; gürültü ve 
titreşimi en aza indirdik. Yine bu hat üze-
rinde, İstanbul’un güzelliğine güzellik ka-
tacak bir köprüyü de Haliç üzerinde inşa 
ettik. Haliç üzerindeki istasyon sayesinde, 
İstanbullular, Haliç’in, İstanbul’un güzelli-
ğini temaşa edecek, köprü üzerindeki din-
lenme ve eğlence imkanlarından istifade 
edecekler. Bütün diğer metro hatlarımızda 
olduğu gibi, 124 adet, modern, teknolojik 
donanımlı, sürücüsüz vagon bu hattımız-
da hizmet verecek. 

Evet… Bugün açtığımız hatla, İstanbul’da 
raylı sistem uzunluğunu 141 kilometreye 

çıkardık. 110 kilometrenin inşaatı devam 
ediyor… 2019 yılında hedefimiz 420 kilo-
metre metro uzunluğuna ulaşmak. 2019 
sonrasında da, 776 kilometre metro hattı-
na İstanbul kavuşmuş olacak. Bu önemli 
hattın, İstanbul’umuza hayırlı olmasını 
diliyorum. İstanbul Büyükşehir Beledi-
yemizi, değerli kardeşim Kadir Topbaş’ı, 
tüm ekibini; bu hattın inşasında emeği 
olan tüm kardeşlerimi, mimar, mühendis, 
işçileri, bilim insanlarını, arkeologları, 
herkesi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. 
Bu hattı kullanan tüm İstanbullu kardeş-
lerime, güvenli, konforlu yolculuklar dili-
yorum. Bakın, İstanbul’da yaşayıp da, hâlâ 
Marmaray’a binmemiş, hâlâ bu yeni metro 
hatlarında yolculuk etmemiş vatandaşla-
rımız var. Türkiye’nin, hatta dünyanın bir-
çok yerinden turistler gelip, Marmaray’ı 
test ediyor, bu büyük tecrübeyi yaşıyorlar. 
İstanbullu kardeşlerim bu büyük tecrübe-
den uzak kalmasınlar. Herkesin, en az bir 
kere Marmaray’ı tecrübe etmesini özellik-
le temenni ediyorum. Şimdi bu açtığımız 
hattı da, Haliç üzerinden geçişi tecrübe 
etmek, o emsalsiz duyguyu yaşamak, Haliç 
üzerinde inip İstanbul’u seyretmek için, 
tüm İstanbullu kardeşlerimin tecrübe et-
mesini rica ediyorum. 

Sevgili kardeşlerim… 

1994’te, İstanbul’da Büyükşehir Belediye 
Başkanı seçildiğimiz günden itibaren, top-
lantılar için, resmî temaslar için, ziyaretler 
için yurt dışına gittik. Gittiğimiz birçok ül-
kede, gelişmiş imkanları gördüğümüzde, 
yüksek hayat standartlarını, refahı, huzu-
ru, demokrasiyi gördüğümüzde, “Bunlar 
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bizim ülkemizde neden yok?” diyerek iç 
geçirdik. Yollara bakarak, köprülere, oto-
banlara, viyadüklere, toplu taşımaya, met-
roya bakarak, “Bizim milletimizden bunlar 
neden esirgeniyor?” diye hayıflandık. 

Avrupa ülkelerine gidiyorsunuz… Bakın, 
dikkat edin, Avrupa, 1945 yılına kadar, 
İkinci Dünya Savaşı’nda neredeyse tama-
men yandı, yıkıldı. Japonya’ya bakıyor-
sunuz, aynı şeyler yaşandı. 1945 yılında, 
tamamen yıkılan ülkeler, adeta taş üstün-
de taş kalmayan ülkeler, toparlandılar ve 
ülkelerini, şehirlerini yeniden inşa ettiler. 
Halklarına en güzel, en modern imkanları 
sunmaya başladılar. Türkiye, İkinci Dünya 
Savaşı’nın yıkımını yaşamadığı halde, bu 
ilerleme yarışında maalesef geride kaldı. 
Onlar yaptılar, bizim milletimiz seyret-
mek zorunda kaldı. Onlar yaptılar, bizim 
milletimiz gıptayla izlemek zorunda bıra-
kıldı. Avrupa’dan, orada işçi olarak çalışan 
kardeşlerimiz geldiğinde, bizlere ayrı bir 
dünyayı, çok farklı bir ortamı anlattılar. 
Bize oradaki yolları anlattılar. Bize orada-
ki metroları, hızlı trenleri anlattılar. Bize 
uçağa binmenin nasıl bir duygu olduğunu 
anlattılar. Benim ülkem, benim milletim, 
maalesef yıllar boyunca sadece iç geçirdi, 
sadece hayranlıkla izledi, sadece hayran-
lıkla dinledi… 

1994’te İstanbul’da iş başına geldiğimizde, 
inanın, içimizde işte bu farklılığın ezikliği 
vardı, burukluğu vardı, üzüntüsü vardı. 
İşte onun için çok çalıştık. Londra’da, 
Paris’te, Berlin’de, Tokyo’da, Nev York’ta ne 
varsa, İstanbul’da da o olacak dedik. Orada 
insanlar nasıl yaşıyorsa, hangi imkanlara 

sahipse, İstanbul da o imkanlara, hatta 
çok daha fazlasına sahip olacak dedik. 
Hükümet görevini devraldıktan sonra da 
bunu Türkiye çapında uygulamaya başla-
dık. İngiltere’de, Fransa’da, Almanya’da, 
Japonya’da, Amerika’da ne varsa, bizim 
ülkemiz de bunlara layıktır, bizim ülkemiz 
de bunlara kavuşacak dedik. Eğitimde, 
sağlıkta, adalet ve emniyette, ulaştırmada, 
Cumhuriyet tarihimizin en büyük reform-
larını yaptık, en büyük yatırımlarını ger-
çekleştirdik. Birçok alanda, Batı standart-
larının dahi üzerine çıktık. Batılı uçağa mı 
biniyor; artık benim vatandaşım da uçağa 
biniyor. Batı’da modern otobanlar mı var; 
benim ülkemde de var, uzunluğu 17 bin 
kilometreye ulaşmış bölünmüş yollarımız 
var. Batı’nın hızlı trenleri mi var? Artık 
bizde de var. Başka ülke şehirlerinde metro 
ağları mı var? Artık bizim şehirlerimizde 
de var. Batı’da, ileri demokratik standart-
lar mı var? Bizim ülkemiz de artık hızla 
bunlara kavuşuyor. Gelişmiş ülkelerde ne 
varsa, ülkemizi, milletimizi o imkanlarla, 
o haklarla buluşturuyoruz. Daha iyilerini 
yapıyoruz, daha modernlerini yapıyoruz, 
onlardan çok daha cesur adımlar atıyor, 
çok daha köklü reformlar yapıyoruz. Be-
nim aziz milletim her şeyin en iyisini hak 
ediyor ve biz bunu sağlamanın mücadele-
sini veriyoruz.

Şimdi, CHP’nin Genel Müdürü, ulus-
lararası bir gazeteye, Türkiye düşmanı 
olan, operasyoncu bir gazeteye röportaj 
vermiş… Diyor ki: “Türkiye, kurulduğu 
tarihten, 1071’den bu yana yüzünü me-
deniyete çevirmiştir” diyor… “Şimdi bizi 
bir Ortadoğu ülkesi haline getirmeye ça-



Recep Tayyip ERDOĞAN

502

lışıyorlar” diyor… “Bu kabul edilemez” di-
yor… Şimdi bunun neresini düzelteceksin? 
İşte seviye bu… CHP Genel Müdürü’nün 
seviyesi bu… CHP’nin başında, 1071’i, 
Türkiye’nin kuruluş tarihi zanneden bir 
Genel Müdür var. Cehalet diz boyu… Ar-
dından da, “Bizi Ortadoğu ülkesi haline 
getirmeye çalışıyorlar” diyerek, güya ken-
dince Ortadoğu’yu aşağılıyor, bu şekilde 
birilerinin gözüne girmeye çalışıyor. Tarih 
bilgisi sıfır. Coğrafya sıfır. Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi sıfır. Siyaset zaten sıfır. Özgü-
ven, sıfırın dahi altında. Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin bu ülkeyi nereden nereye getir-
diğini herkes biliyor; AK Parti’nin de bu 
ülkeyi nereden nereye getirdiğini herkes 
biliyor. Bizim insanımızı on yıllar boyunca 
kara trenlere mahkum ettiler, tek şeritli 
yollarda öldürdüler, hastane kapılarında 
rezil ettiler, okul kapılarından insanları 
çevirdiler, yoksulluğa, yolsuzluğa, yasak-
lara bu ülkeyi teslim ettiler. İşte sadece şu 
İstanbul’da, bu güzel şehri hava kirliliğine, 
çöpe, susuzluğa mahkum ettiler. Şimdi 
çıkmış, medeniyetten bahsediyor… CHP 
zihniyeti işte budur… CHP iş yapmaz, iş 
yapılmasına da izin vermez. 

Biz işte, önce 1994’te İstanbul’da, ardın-
dan 2002’de tüm Türkiye’de bu zihniyet-
ten kurtulduk. Bütün engelleri aşarak, 
sabotajları aşarak, kumpasları aşarak 
bugünlere ulaştık. Ama bunu hazmedemi-
yorlar. Bunu bir türlü kabullenemiyorlar. 
“Türkiye’nin nasıl hızlı treni olur? Burası 
Almanya mı?” diyerek hızlı treni engelle-
menin peşindeler. “Türkiye’nin nasıl yılda 
100 milyon kapasiteli havalimanı olur?” 
diyerek, bu büyük projeyi engellemenin 

peşindeler. “İstanbul’un nasıl 3’üncü köp-
rüsü olur? İstanbul Boğazı’nı kurtaracak 
bir kanal nasıl inşa edilir? Marmaray na-
sıl boğazın altından geçer?” İşte bunları 
kabullenemiyor, bunları hazmedemiyor, 
bunlardan rahatsız oluyorlar. Unutmayın: 
CHP yapmaz, aynı zamanda yaptırmaz. 
Ama biz yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. 
Her ne engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar; biz 
bu ülkeyi büyütmeye, bu millete hizmet-
karlık yapmaya devam edeceğiz. 

Şimdi bakın sevgili İstanbullular… Mayıs 
ve Haziran aylarında İstanbul’da sokak 
hareketleri başlattılar. Yaktılar, yıktılar, 
insanlara saldırdılar, başörtülülere aşağı-
lık saldırılarda bulundular, camilerimize 
dahi saygısızlık yaptılar. Şehirlerimize, 
Türkiye’ye, Türkiye ekonomisine ağır 
zararlar vermek istediler. Oradan sonuç 
alamayınca, bu kez, 17 Aralık darbe girişi-
miyle kirli hedeflerine yürümek istediler. 

Şunu bilmenizi istiyorum… Gezi Olayları 
ile 17 Aralık darbe girişimi, aynı siyaset 
mühendislerinin girişimidir. Her iki olay-
da da, perde arkasında aynı karanlık yüz-
ler görev aldılar. Her iki olayda da, aynı 
medya, aynı vazifeyi yüklendiler. Roller 
değişse de, figüranlar değişse, de, senar-
yolar değişse de, her ikisi de Türkiye’yi, 
her ikisi de millî iradeyi, her ikisi de 
Türkiye’nin küresel projelerini hedef aldı-
lar. İşte şu anda olanları görüyorsunuz… 
Elinde, bira şişesiyle başörtülü kızlarımıza 
saldıranlarla, o malum paralel yapı birlikte 
hareket ediyor, bir arada operasyon yap-
maya çalışıyorlar. 
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Dün, biliyorsunuz birileri en zor zamanlar-
da başörtüsüne füruat diyordu. Bugün de 
işte, o başörtüsü düşmanlarının değirme-
nine su taşıyorlar. Bu milletin hangi millî 
değeri varsa, bunlar ona düşmanlık sergi-
liyorlar. Bu milletin hangi manevi değeri 
varsa, onu istismar etmenin mücadelesini 
veriyorlar. Her ne yaparlarsa yapsınlar, 
bizler de, bu aziz millet de, bu figüranlara, 
onların arkasındaki karanlık odaklara asla 
geçit vermeyeceğiz. Bu ülke büyümeye 
devam edecek. Bu ülkenin ekonomisi, 
demokrasisi, kardeşliği büyümeye devam 
edecek. Bu ülkenin küresel projeleri yük-
selmeye devam edecek. En önemlisi de, 
çok çok rahatsız oldukları Çözüm Süreci 
barış içinde, kardeşlik içinde geleceğe iler-
lemeye devam edecek. İstedikleri iftirayı 
atsınlar. İstedikleri çamuru atsınlar. Elle-
rindeki medya gücüyle istedikleri ihaneti 
yapsınlar. Bu millet bunlara asla geçit 
vermeyecek, bunlara imkan tanımayacak, 
fırsat sunmayacak. 

Şimdi bakın… Gezi olayları sırasında, bun-
lar Kadıköy’de bir duvara şunu yazdılar: 
“Zulüm 1453’te başladı…” Ankara’da bay-
rağımızı sokakta ateşe verdiler. Ne kadar 
manevi değerimiz varsa saldırdılar. İşte bu 
kadar densizler… Bu kadar alçaklar, bu ka-
dar hainler… Şimdi, o malum paralel yapı, 
işte bunlarla aynı safta. CHP, MHP, bütün 
marjinal örgütler, artı bu paralel yapı, aynı 
ittifakta buluştular, yıkım işinde bir araya 
geldiler. Bu paralel yapının tabanındaki 
kardeşlerime ben işte bunu anlatmaya 
çalışıyorum. Alnı günde 5 kez secdeye va-
ran insanların bunlarla işi olmaz, olamaz. 
Bayrağını seven, vatanını seven, milletini 

sevenlerin bunlarla işi olmaz, olamaz. 
Peygamber Efendimizi, onun mübarek 
zat-ı manevisini, kendi kirli işleri için alet 
edecek kadar saygısız, bu kadar densiz 
kişilerle, benim saf, temiz, ihlaslı kardeşle-
rimin işi olmaz. Cenneti, cehennemi, hatta 
Azrail’i ekranlarda tasvir edecek kadar 
densizleşenlerle, benim Anadolu’daki, 
Trakya’daki, hasbi, samimi kardeşlerimin 
işi olmaz. Onun için diyorum ki: Yollarınızı 
ayırın… Bu paralel yapı, CHP’yle, MHP’yle, 
Gezicilerle, her türlü marjinal sol örgütle 
bir araya geldi, Anadolu’daki, Trakya’daki 
temiz kardeşlerimi adeta bir uçuruma doğ-
ru taşıyor. Bu oyuna gelmeyin. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili İstanbullular… 

Biz, işimize bakacağız… İstanbul’da işimi-
ze bakacağız… Diğer 80 vilayette işimize 
bakacağız. Dikkat edin… 11 yıldır biz iş 
üretiyoruz, hizmet üretiyoruz, onlar sa-
dece laf üretiyor, engel üretiyor, gerilim 
üretiyor. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. 
Milletimiz için aşkla, şevkle, sevdayla hiz-
met üretmeye devam edeceğiz. Medyada 
istediklerini yazsınlar. İstedikleri iftirayı 
atsınlar. İstedikleri yalanı söylesinler. Bizi 
buraya medya getirmedi, millet getirdi; 
bizden emaneti alacak olan da medya de-
ğildir, millettir. Göreceksiniz, kurdukları 
tüm tuzaklar bozulacak. Kurdukları tuza-
ğa göreceksiniz kendileri düşecekler. 30 
Mart, bu kirli tuzağın bozulacağı tarih ola-
cak. 30 Mart, Millet İradesinin tekrar kük-
rediği tarih olacak. 30 Mart, tüm engelle-
rin kaldırıldığı, Türkiye’nin 2023 hedefleri 
önünde tüm engellerin temizlendiği tarih 
olacak. Biz bu yolda önce Allah, sonra siz-
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lerle yürüyoruz; hep öyle yürüdük, daima 
da öyle yürüyeceğiz. Allah yolumuzu açık 
etsin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

Evet… Şişhane Yenikapı Metro hattının 
tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Emeği 
geçenleri şahsım, ülkem ve milletim adına 
tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili İstanbullular, sevgili Başakşehirli 
kardeşlerim, çok değerli vatandaşlarım...

Bu anlamlı temel atma töreninde, sizleri 
en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. 
Temelini attığımız İkitelli Entegre Sağ-
lık Kampüsü’nün, yani Başakşehir Şehir 
Hastanesi’nin, İstanbul’umuz için hayırla-
ra vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyo-
rum. 

Evet… Sözleşmesi imzalanan 17 Şehir 
Hastanesi projemizden, bugün, en önem-
lisinin, İstanbul’daki Şehir Hastanemizin 
temelini atıyoruz. Ankara’da, Bilkent ve 
Etlik Şehir Hastanelerimizin temelini at-
tık. Ardından Adana’da yapacağımız Şehir 
Hastanemizin temelini attık. Şimdi de, 
17 projenin en büyüğü olan, en görkemli 
hastane kampüsü olan, Başakşehir Şehir 
Hastanesi’nin temelini atıyoruz. 790 bin 
metrekare alan üzerine kuracağımız bu 

 Başakşehir Şehir Hastanesi 
Temel Atma Töreni 

İstanbul | 16 Şubat 2014
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büyük hastanede 2 bin 682 adet hasta 
yatağı olacak. Kampüsün bir bölümüne, 
dev bir Teşhis ve Tedavi Kütlesi ve buna 
bağlı 6 hastane binası inşa ediyoruz. Kam-
püsün diğer bölümünde ise, Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Psikiyatri 
Hastanesi bulunacak. İnşallah, bu büyük 
proje tamamlandığında, sadece İstanbul’a 
değil, bölge illerimize, hatta dünyaya hiz-
met verecek. Bu dev projenin, bu emsalsiz 
projenin İstanbul’a, ülkemize, milletimize, 
tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. 
Sağlık Bakanlığımızda bu büyük projeyi 
yürütmekle görevli arkadaşlarımıza kolay-
lıklar diliyorum. Yüklenici firmalara, bu-
rada çalışacak, mimar, mühendis, işçi kar-
deşlerime; hastane tamamlandıktan sonra 
burada vazife yapacak, doktor, hemşire ve 
diğer sağlık personelimize şimdiden başa-
rı temennilerimi iletiyorum. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili İstanbullular… 

Bu Şehir Hastaneleri projesi, benim bir 
hayalimdi… SSK’lı bir işçi olarak, geçmişte 
sağlık sistemindeki köhnemişliğin acısını 
çeken, mağduru olan biriyim. Bu mağdu-
riyeti Türkiye’de hemen her vatandaşım 
geçmişte yaşadı. Benim vatandaşımı has-
tanelerde insan yerine koymadılar. Acil 
servislerde dahi hasta kardeşime yeterince 
ilgi göstermediler, şefkat göstermediler. 
Hastanelere sağlam giren, hasta çıktı. Has-
tanelere mecburen giren yoksul kardeşim 
rehin alındı, hastaneden çıkamadı. Tedavi 
dertti. İlaç dertti. Hastaneye gitmek, tedavi 
olmak, ardından ilaç almak, insanı başlı 
başına hasta eden bir süreçti. 2002’de iş-
başına geldik, önce eğitim dedik, ardından 

ikinci sırada sağlığı ele aldık. Dünyada, ge-
lişmiş ülkelerin dahi yapamadığı, yapma-
ya cesaret edemediği sağlık reformlarını 
yaptık. Sistemi köklü şekilde değiştirdik. 
Türkiye’nin her yerine hastaneler, sağlık 
ocakları inşa ettik. Sağlık cihazlarını, am-
bulansları, doktor-hemşire sayısını kat kat 
artırdık. Kar paletli ambulanslarla, 4 çeker 
ambulanslarla, helikopter, uçak ambulans-
larla, vatandaşımıza nerede olursa olsun 
yetişiyor ve hastaneye yetiştiriyoruz. Has-
tanelerdeki dağınıklığa, ilaçtaki adaletsiz-
liğe son verdik. Parası olmayanın kapıdan 
döndüğü, parası olmayanın hastanede 
rehin alındığı dönemi ortadan kaldırdık. 
Vatandaşımızın, insanca muamele görece-
ği, ilgi göreceği, şefkat göreceği bir sağlık 
sistemini tesis ettik. Hatta Aile Hekimliği-
ni kurarak, herkesin bir doktoru olmasını, 
evlere doktorların gelmesini sağladık. 

Bu çok uzun soluklu bir süreç… Eğitimde 
olduğu gibi, sağlıkta da reformlarımız hiç 
bitmeyecek. Yeni imkanları milletimize 
kazandıracağız. Yeni şartlar ortaya çıktık-
ça, yeni ihtiyaçlar belirdikçe, bunu mille-
timizle buluşturacağız. İşte Şehir Hastane-
leri, böyle bir ihtiyacın, böyle bir hayalin 
sonunda ortaya çıktı. İstiyoruz ki, hasta, 
yemyeşil, temiz, düzenli bir kampüse gir-
sin. Oradan oraya koşturmadan, bütün 
işlerini bir kampüsün içinde halletsin. Ya-
tacaksa, konforlu, temiz, modern odalarda 
yatsın. Eğer refakatçisi varsa, o da mağdur 
olmasın, o da burada huzurla kalabilsin. 
İşte Şehir Hastaneleriyle vatandaşımıza 
bu kaliteyi getiriyoruz. Ancak ben burada 
özellikle bir şeyi hatırlatacağım… Bakın, 
Şehir Hastanelerine, Aile Hekimliğine 
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benzer bir hayali, bizden önce birinin daha 
kurduğunu, onun da böyle hayalleri oldu-
ğunu öğrendik. Kim o biliyor musunuz? 
Merhum Adnan Menderes… Evet… 1950’li 
yıllarda, halkın kaliteli sağlık hizmeti ala-
bilmesi için hayaller kurmuş. Ama o hayal-
leri, 1960 darbesiyle sükuta uğratmışlar. 

Sevgili kardeşlerim...

Senaryo aynı senaryo. Zihniyet aynı zih-
niyet… Merhum Menderes’i, halkına hiz-
met ettiği için, halkına insan olduğunu 
hatırlattığı için, halkına değer verdiği için, 
o malum çevreler sevmediler. Merhum 
Menderes’ten, Türkiye’yi büyüttüğü için, 
Türkiye’nin itibarına itibar kattığı için, 
Türkiye’nin gücüne güç kattığı için hiç 
hazzetmediler. En önemlisi de, merhum 
Menderes’i, millî iradeye sahip çıktığı 
için, demokrasiye sahip çıktığı için rahat 
bırakmadılar, yaşatmadılar. İşte, Merhum 
Menderes’e o gün yapılanlar, şimdi ay-
nen bize yapılıyor. Merhum Menderes’in 
hayallerini kabullenemeyenler, bizim 
hayallerimizin de önüne geçmeye çalışı-
yorlar. Merhum Menderes’e yaptıkları, 
gibi, Türkiye’yi büyüttüğümüz için biz-
den de rahatsız oluyorlar. O gün Merhum 
Menderes’e ne yaptılarsa, medyayla, ser-
mayeyle, siyasetle ne yaptılarsa, bugün de 
inanın aynısını yapmaya çalışıyorlar. 

Şimdi bakın… Geçen hafta İstanbul’a 
geldik, Kartal’da 15 ilçemizi kapsayan 20 
yol ve kavşağın açılışını gerçekleştirdik. 
Ardından, yine İstanbul’da, Mecidiyeköy-
Mahmutbey Metro Hattının temelini attık. 
201 Erguvan Otobüsü hizmete aldık. Sonra 

Ankara’ya gittik, Ankara’da Batıkent-Sin-
can Metro Hattını, Sayın Cumhurbaşka-
nımızla, Meclis Başkanımızla, İspanya 
Başbakanı Sayın Rahoy’la birlikte hizmete 
açtık. 

Bitmedi… Bu haftasonu yine İstanbul’da-
yız ve yine önemli açılışlar yaptık… İşte 
dün, Şişhane-Yenikapı Metro Hattını 
açarak, İstanbul’un metro ağlarını ve 
Marmaray’ı birbirine kavuşturduk. Bu-
gün burada Şehir Hastanesinin temelini 
atıyoruz. Akşam, Bakırköy Dr. Sadi Konuk 
Araştırma Hastanesi’nde yine önemli bir 
açılış yapıyoruz. 

Bu temponun arasında, bir önemli ha-
dise daha oldu… Türksat 4 A Uydusu 
Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü’nden 
uzaya fırlatıldı. Japonya’ya gittiğimizde, 
fabrikaya gidip, uyduyu teslim alma töreni 
yapmıştık. Türk mühendislerimizin de 
çalıştığı uydu, Tokyo’dan Kazakistan’a ta-
şındı ve önceki gün uzaya fırlatıldı. Şimdi, 
artık uydularımızla Afrika’yı da kapsama 
altına aldık. İnşallah, uydularımızı artık 
tamamen kendimiz üretecek, Ankara’da 
kuracağımız bir merkezle inşallah uydula-
rımızı uzaya da kendimiz fırlatacağız. 

Şimdi ben burada, sizlerden bir an dü-
şünüp, bir karşılaştırma yapmanızı rica 
ediyorum… Hükümet ne yapıyor, muha-
lefet ne yapıyor? Bunu bir düşünmenizi, 
bunu bir karşılaştırmanızı istiyorum. 
Bizim gündemimizde metro hatları var. 
Bizim gündemimizde açılışlar, temel 
atma törenleri var. Bizim gündemimizde 
şehir hastaneleri, hastaneler, milletimizin 
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sağlık ihtiyaçları var. Bizim gündemi-
mizde yollar var, barajlar var, konutlar 
var, havalimanları var, okullar var. Bizim 
gündemimizde demokrasi var, millî irade 
var, huzur var, kardeşlik var. Peki onların 
gündeminde ne var? Onların gündeminde 
yıkmak var. Onların gündeminde yıprat-
mak var. Onların gündeminde Türkiye’nin 
kazanımlarını yok etmek, Türkiye’nin 
büyük projelerini engellemek, Türkiye’nin 
itibarını, gücünü zedelemek var. İşte gör-
dünüz… Dün, bir gazete, Adana’da Milli 
İstihbarat Teşkilatı’nın tırlarına yapılan 
saldırının görüntülerini yayımladı. Bu 
ülkenin Milli İstihbarat Teşkilatı’na, işte 
o paraleller, o paralel savcı operasyon ya-
pıyor. MİT mensuplarına silah doğrultu-
yorlar. Yere yatırıyor, tekmeliyorlar. Kimin 
talimatıyla oluyor bu? Jandarmanın içine 
sızan paralellerin talimatıyla, yargının 
içine sızan paralel savcının talimatıyla olu-
yor. İşte bunlar, yurt dışındaki odaklardan 
talimat alarak, kendi ülkelerinin istihbarat 
teşkilatına silah doğrultacak kadar vatana 
ihanet içindeler. Benim ülkemin İstihbarat 
Teşkilatı, Suriye’ye, hem de Suriye’deki 
Bayır Bucak Türkmenlerine insani yardım 
taşıyacak, birileri de gelecek, bunu silahla, 
zorbalıkla, yasa dışı şekilde engelleyecek. 
Bu millet bunu affetmez. Bu millet bunu 
unutmaz. Çok açık söylüyorum: Bu ihanet 
onların yanına kalmaz, bu alçaklık asla he-
sapsız bırakılmaz. Bu ihanetin, bu ajanlık 
faaliyetinin, bu casusluğun hesabını hep-
sinden soracağız. Bunlardan da soracağız, 
bunlara talimat veren elebaşlarından da 
soracağız. Bakın burada şunun da altını çi-
ziyorum… Şu anda, medyada, hem Hükü-
mete, hem Türkiye’ye yönelik operasyonu 

sabırla, ibretle izliyoruz. Bir kısım medya-
nın, manşetleriyle, köşe yazılarıyla, yalan 
ve iftiralarla, nasıl bir aşağılık operasyo-
nun içinde olduğunu biz de görüyoruz, 
millet de görüyor. 

Biz bu operasyonları çok iyi biliriz… Bizim 
hayatımız, işte bu tür medya operasyon-
larıyla mücadele etmekle geçti. 1994’te 
İstanbul’da seçildiğimiz andan itibaren bu 
manşetlerle üzerimize geldiler. 28 Şubat’ta 
üzerimize geldiler. Danıştay cinayetin-
de, partimizi kapatma sürecinde böyle 
üzerimize geldiler. Buradan açık açık bir 
kez daha söylüyorum: Biz bu manşetlerle 
çarpışarak büyüdük; bundan sonra da asla 
boyun eğmeyiz, bu operasyonlar karşısın-
da geri adım atmayız. Ellerinden geleni 
yapsınlar… Ne becerileri varsa ortaya koy-
sunlar. Hangi manşeti atarlarsa atsınlar. 
Biz bunlara boyun eğmeyecek, bunlara 
aldanmayacağız. 

Burada bir şey daha söyleyeceğim… Şimdi 
bu medya, arkasına belli sermaye çevre-
lerini alarak, arkasına o paralel yapıyı 
alarak, güya bize gündem dayatmaya ça-
lışıyor. Üzerinden aylar geçtikten sonra, 
Kabataş’taki çirkin saldırının görüntüleri-
ni yayımlayıp, güya oradaki çirkinliği ört-
meye çalışıyorlar. Türkiye genelinde, Gezi 
Olayları sırasında başörtülülere yapılan 
saldırıları görmüyorlar. Bir mağdurenin 
beyanlarına itibar etmiyorlar. İfade tuta-
nağına itibar etmiyorlar. Adli Tıp raporuna 
itibar etmiyorlar. O mağdurenin vücudun-
daki darp izlerine itibar etmiyorlar. Çık-
mışlar, bir görüntü üzerinden, olayın nasıl 
olmadığını anlatmaya çalışıyorlar. İşte bu 
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kadar sorumsuzlar. Kadına şiddet konusu 
gündeme gelince, bunlar aslan kesilirler 
aslan. Ama söz konusu olan bir dindarsa, 
bir başörtülüyse, bunların pusulası işte 
böyle şaşar. Tekrar ediyorum… Elinizden 
geleni yapın. Heybenizde ne kaldıysa hep-
sini çıkarın. Ne marifetiniz varsa ortaya 
dökün. Ama şunu da bilin: Son manşeti siz 
atmayacaksınız; son manşeti yine milletim 
sandıkta atacak, 30 Mart’ta sandıkta son 
manşeti yazacak. 

Ama şunu da hatırınızdan çıkarmayın… 
Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olma-
yacak. Demokratik bir ülkede, millî irade-
nin egemen olduğu bir ülkede, medya ve 
sermaye bu kadar pervasız olamaz, böyle 
darbe girişimlerinin içine giremez. Hiçbir 
demokratik ülkede böyle darbe girişimle-
rine göz yumulamaz. Bu operasyonların, 
bu darbe girişimlerinin hesabı da sorulur. 
Sadece paralel yapıdan değil, o paralel 
yapının kukla gibi parmağında oynattığı 
siyasi partilerden, sermayeden, medyadan 
da bunun hesabı sorulur. 

Bakın burada bir zoraki ittifak var… Bu pa-
ralel yapı, milletvekillerinin, gazetecilerin, 
işadamlarının, sanatçıların kayıtlarını tut-
muş. Sesli kayıtlar var, görüntülü kayıtlar 
var. O kayıtlarla şantaj yapıyorlar. O kayıt-
larla herkesi tehditle yanlarına çekmeye 
çalışıyorlar. Buradan çağrı yapıyorum… 
Siyasi partilere, milletvekillerine, gaze-
tecilere, sanatçılara, işadamlarına çağrı 
yapıyorum. Bu tehdide boyun eğmeyin. 
Bu şantaja boyun eğmeyin. Bu kasetçilerin 
siyaseti dizayn etme çabasına, Türkiye’ye 
ihanet etmesine ortak olmayın. Eğer bize 

destek verirseniz, eğer bu mücadelede ya-
nımızda durursanız, bu kaset siyasetini çö-
kertiriz ve bunun hesabını birlikte sorarız. 
Ama destek vermeseniz de, sizin adınıza, 
milletimiz adına biz bu mücadeleyi sonu-
na kadar götüreceğiz. Bu paralel yapının, 
başka devletler ve başka odaklar adına 
Türkiye’yi karıştırmasına asla izin verme-
yeceğiz. Bu yapının mensubu kardeşle-
rime de buradan bir kez daha sesleniyo-
rum… Hoca dedikleriniz, abi dedikleriniz, 
hem size, hem de kendi ülkelerine karşı 
apaçık bir ihanetin içindeler. Sizin saf ve 
temiz duygularınızı istismar edip, sizin 
ülkenize kastetmiş durumdalar. İşte MİT’e 
yapılan saldırı görüntüleri. İşte savcılara, 
hakimlere, polislere verilen haince tali-
matlar. İstismarlar, iftiralar ortada. Hazreti 
Peygambere yapılan hakaret ortada. Şan-
tajlar, tehditler, kirli ilişkiler ortada. Her 
yolu meşru gören, her yolu mübah gören 
bu hainlerle aranıza artık lütfen mesafe 
koyun. Şimdi birileri broşürler bastırmış, 
bunları dağıtıyorlarmış. AK Parti’ye oy 
vermeyin diye propaganda yapıyorlarmış. 
Bu broşürleri dağıtan kardeşlerime sesle-
niyorum: Allah aşkına bir dakika durun ve 
neye hizmet ettiğinizi bir düşünün. Kime 
hizmet ettiğinizi, kimin çıkarlarına su ta-
şıdığınızı bir düşünün. Sizin o dağıttığınız 
broşürleri millet zaten yırtıp atıyor; ama 
siz kendinizi hangi konuma düşürüyorsu-
nuz, bunu lütfen bir düşünün. 

Sevgili kardeşlerim… 

30 Mart seçimleri son derece önemli. 30 
Mart, Türkiye üzerine oynanan bu kirli 
oyunların bozulacağı tarih olacak. 30 
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Mart, ihanetin en güzel cevabı alacağı 
tarih olacak. 30 Mart, Türkiye düşmanla-
rının bir kez daha üzüleceği, heveslerinin 
kursaklarında kalacağı bir tarih olacak. 
İşte onun için boş durmayacağız. Bu bir 
İstiklal Savaşı’dır. Bu, MİT’in tırlarına 
saldıran hainlere karşı bir mücadeledir. 
Hükümete, millî iradeye, demokrasiye 
karşı saldıranlarla bir mücadeledir. Sadece 
AK Partili değil, 77 milyonun bu mücadele 
içinde yer almasını, bu hainlere karşı tek 
yürek olmasını rica ediyorum. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, temelini attığımız Başakşehir Şehir 
Hastanesi’nin tekrar hayırlı olmasını dili-
yorum. Emeği geçenleri şimdiden tebrik 
ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun 
diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.
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Değerli kardeşlerim, sağlık camiamızın 
değerli mensupları, hanımefendiler, beye-
fendiler...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; açılı-
şını yaptığımız Dr. Sadi Konuk Araştırma 
Hastanesi’nin A Blok bölümünün, İstan-
bul’umuza, ülkemize ve milletimize ha-
yırlı olmasını diliyorum. Bu güzel eserin 

ülkemize kazandırılmasında emeği geçen 
herkesi kutluyorum. Bu güzel hastanede 
sağlık hizmeti alacak tüm kardeşlerimize 
Allah’tan şifa temenni ediyorum.

Bugün, sağlık alanında önemli bir başka 
hizmetin sevincini, gururunu daha yaşa-
dık. Şehir Hastaneleri projemizin önemli 
ayaklarından biri olan Başakşehir Şehir 

350 Yataklı Dr. Sadi Konuk 
Araştırma Hastanesi  
A Blok Açılış Töreni 

İstanbul | 16 Şubat 2014
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Hastanesi’nin temelini bugün öğle saat-
lerinde attık. Bu proje tamamlandığında, 
toplam 2 bin 682 yatağa sahip 6 ayrı has-
tane ile teşhis ve tedavi bölümlerinden 
oluşan, Avrupa’nın en büyük sağlık kuru-
luşlarından biri olacak. Yaklaşık 2.2 milyar 
liralık bir yatırımla hayata geçecek bu pro-
je, tamamen özel sektörün imkanlarıyla 
inşa edilecek. Hastane, 25 yıllık işletme sü-
resinin sonunda da Sağlık Bakanlığımıza 
devredilecek. Bu hastanemizin, sadece ül-
kemizin değil, tüm bölgenin de en önemli 
sağlık kuruluşlarından biri olacağına ina-
nıyorum. Başakşehir Şehir Hastanemizin 
de şimdiden ülkemize, milletimize hayırlı 
olmasını temenni ediyorum.

Değerli kardeşlerim… 

1970 yılından beri İstanbul’umuza hizmet 
veren Dr. Sadi Konuk Devlet Hastanesi, 
sürekli gelişerek, büyüyerek, işte bugünkü 
haline geldi. Biliyorsunuz, 2012 yılının 
son aylarında faaliyete geçirdiğimiz Kamu 
Hastaneleri Birlikleriyle, ülkemizde sağlık 
alanında yeni bir dönem başlattık. Sağlık 
Dönüşüm Projemizin önemli bir unsuru 
olan bu birlikler, Türkiye Kamu Hastanele-
ri Kurumu’na bağlı olarak çalışıyor. Kamu 
hastanelerinin yönetim ve hizmet kalite-
sini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla 
hayata geçirdiğimiz bu sistemin başarıyla 
işlediğini görüyoruz. Şimdiden, pek çok 
kamu hastanesi, özel hastanelerle yarışabi-
lecek hizmet standardına ulaştı. İnşallah, 
önümüzdeki dönemde, mevcut eksikler, 
aksaklıklar da giderilmek suretiyle, bu ko-
nuda çok daha ileri bir seviyeye ulaşacağız. 
Geçtiğimiz 11 yılda önümüze çıkartılan 

tüm engellere rağmen “durmak yok, yola 
devam” diyerek hizmetlerimizi sürdür-
dük. Bundan sonra da, vatandaşlarımızın 
desteği sürdüğü müddetçe, projelerimizi 
hayata geçirmeye, hizmet üretmeye devam 
edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim… 

Bugünlere kolay gelmedik. 11 yıl önceki 
Türkiye’de, hastane demek çile demekti. 
Sayı, donanım ve personel bakımından 
zaten yetersiz olan hastaneler, iyi yönetil-
mediği için, vatandaşımıza şifa değil adeta 
eziyet kaynağı olarak çalışıyordu. Muaye-
ne olmak için, gerekli tetkik ve tahlilleri 
yaptırabilmek için sabah güneş doğmadan 
sıraya girmeniz gerekiyordu. Saatlerce sıra 
bekledikten sonra, eğer şansınız varsa, o 
gün doktora muayene olabiliyordunuz. Di-
ğer işlemler için günler, haftalar, aylar, hat-
ta yıllar sonrasına tarih veriliyordu. Hadi 
muayenenizi oldunuz, ilacınızı almak 
ayrı bir meseleydi. Çoğu koğuş sistemiyle 
kurulmuş, tıbbi gerekleri bir yana bırak-
tık, insani ihtiyaçları bile karşılamayan 
hastane odalarında tedavi gören hastala-
rın halini, ancak yaşayan bilir. “Hafıza-i 
beşer nisyan ile maluldür” derler. Biz, Yeni 
Türkiye’nin ne anlama geldiğini daha iyi 
ifade edebilmek için, zaman zaman Eski 
Türkiye’yi hatırlatıyoruz. Bu mukaye-
seyi yapmazsak, elimizdekilerin gerçek 
değerini anlayamayız. Şimdi bakıyoruz, 
ülkemizin bir köşesinden, gerçekten istis-
nai, gerçekten olmaması, yaşanmaması 
gereken bir tek kareyi büyütüp, bunu tüm 
Türkiye’nin fotoğrafı olarak sunmaya ça-
lışıyorlar. El insaf yahu! Benim 77 milyon 



Yeni Türkiye Vizyonu | Canım İstanbul

513

kardeşim, 81 vilayetimizde sağlık hizmeti 
alıyor. Vatandaşlarımız, 12 yıl önce neler 
yaşadıklarını da biliyorlar, bugün nasıl 
hizmet aldıklarını da biliyorlar. 

Birileri gerçekleri ne kadar çarpıtmaya ça-
lışırsa çalışsın, beyhude… Güneşin balçık-
la sıvanamayacağı gibi, bu gerçeklerin üze-
ri de, çarpıtmalarla, yalanlarla örtülemez. 
Sağlıkta kurduğumuz sistem, dünyanın 
pek çok ülkesi tarafından örnek alınıyor. 
Gelişmiş ülkelerde dahi, Türkiye’nin sağlık 
sistemi örnek olarak gösteriliyor. Önümüz-
deki dönemde inşallah, bu hizmetleri daha 
ileriye götürecek, daha iyisini yapacağız. 
Bir sistemi kurmak kadar, onun sürdürü-
lebilirliğini sağlamak da önemlidir. Biz, 
bir yandan sağlık hizmetlerinin fiziki alt-
yapısını geliştirirken, diğer yandan, vatan-
daşlarımızın tamamının bu hizmetlerden 
faydalanmasını sağlayacak mekanizmayı 
da oluşturduk. 2012 yılının başında ha-
yata geçirdiğimiz Genel Sağlık Sigortası, 
ülkemizde sağlık hizmetleri alanındaki en 
önemli devrimlerden biridir. Daha önce, 
sadece Emekli Sandığı, SKK, Bağ-Kur gibi 
zorunlu sigorta sistemlerine dahil olan-
lar veya özel sağlık sigortası bulunanlar 
sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyordu. 
Herhangi bir sağlık sigortası kapsamına 
dahil olmayan, maddi durumu yetersiz va-
tandaşlarımız da Yeşil Kart çıkartarak bu 
hizmeti alabiliyorlardı. Tabii, sigorta sis-
teminin tamamen dışında kalan vatandaş-
larımız da bulunabiliyordu. Genel Sağlık 
Sigortası sisteminde ise, tüm bu farklılık-
ları ortadan kaldırdık, herkesin sistemin 
içinde yer almasını sağladık. İşsizinden öğ-
rencisine kadar herkes bu sistemin içinde. 

Hatta, geçici olarak ülkemizde bulunanlar, 
sığınmacılar dahi, Genel Sağlık Sigortası 
kapsamında sağlık hizmet alıyor. Böylece, 
sistemin bütünlüğünü bozmadan, kamu-
nun zaten vermekle mükellef olduğu bu 
hizmetin, şeffaf ve güçlü bir yapı içinde 
yürütülmesini sağlıyoruz. 

Değerli kardeşlerim… 

Biz, güçlü devlet olmayı, büyük devlet 
olmayı sadece rakamlardan, sadece ve-
rilerden ibaret gören bir anlayışa sahip 
değiliz. Biz “önce insan” diyoruz, “insanı 
yaşat ki devlet yaşasın” diyoruz. Bunun 
için, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm va-
tandaşlarımızı kucaklamaya, her hizmeti 
ülkemizin en ücra köşesine kadar her yere 
ulaştırmaya çalışıyoruz. Devlet, sadece bir 
kesime, sadece bir gruba, sadece bir anlayı-
şa hizmet eden, ona tabi bir yapı değildir, 
böyle bir şey olamaz. Yaptığımız yollardan, 
inşa ettiğimiz köprülerden, hastanelerden, 
okullardan her bir vatandaşımız eşit şekil-
de yararlanıyor değil mi? Hiç kimsenin, 
hiç kimseye “Sen bu yolu kullanamazsın, 
sen bu köprüden geçemezsin, sen bu has-
taneden, bu okuldan hizmet alamazsın” 
deme hakkı yoktur, olamaz. Aynı şekilde, 
bu ülkenin diğer kurumları da vatandaşla-
rımızın tamamına hizmet etmek, tamamı-
na aynı mesafede bulunmak zorundadır. 
Bunu sağlamak, bizim hükümet olarak en 
başta gelen görevimizdir. 

Maalesef, biz Türkiye için hizmet üre-
tirken, gece-gündüz bu yolda çalışırken, 
birtakım güçler, birtakım örgütler devlet 
içinde başka bir yapı kurmanın peşine 
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düşmüş. Halbuki biz bugünlere, devlet 
içinde yuvalanmış darbecilerle, mafyavari 
yapılarla çarpışa çarpışa geldik. Bugün 
de meydanı birtakım örgütlerin, birtakım 
karanlık güçlerin insafına terk edecek 
değiliz. Emniyet içinde, yargı içinde, diğer 
birtakım kurumlar içinde çöreklenmiş, 
devlete ve millete değil, başka birtakım 
güçlere hizmet eden, dışarıdan emir 
alan bu karanlık örgütün tasallutundan 
Türkiye’yi kurtaracağız. Bu konuda ilk 
adımları attık. Milletimiz bu mücadelede 
bizim yanımızdadır. Sivil toplum kuru-
luşlarımız bu mücadelede bizim yanımız-
dadır. Asıl meseleyi örtmek, asıl amacı 
gizlemek için kurulan tezgah tutmamıştır. 
Millî kurumlarımızı, millî bankalarımızı, 
millî menfaatlerimizi baltalamak için baş-
latılan operasyon, bunu yapanların kendi 
ayaklarına dolanmıştır. İnşallah Türkiye, 
geçmişteki nice badire gibi, bu tehdidin de 
üstesinden gelecektir. Türkiye’yi yeniden 
“hasta adam” haline getirmek isteyenlerin 
hevesleri, bir kez daha kursaklarında kala-
caktır. 

Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız Dr. 
Sadi Konuk Araştırma Hastanemizin A 
Bloğunun hayırlı olmasını diliyor, emeği 
geçenlere teşekkür ediyor, sizlere bir kez 
daha sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Sevgili İstanbullular, çok değerli kardeşle-
rim, sevgili vatandaşlarım...

Sizleri en kalbî muhabbetlerimle selam-
lıyor, bugün açılışını yaptığımız Ambarlı 
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin 
İstanbul’umuza, İstanbullu kardeşlerime 
hayırlı olmasını diliyorum. En başta, aziz 
İstanbul’a, 30 Mart’ta yaptığı çok önemli 

tercihten dolayı şükranlarımı ifade edi-
yorum. İstanbul, 30 Mart mahallî seçim-
lerinde bir kez daha plan, proje belediye-
ciliğine, hizmet belediyeciliğine destek 
verdi. İstanbul, kendisine hizmet edenlere, 
kendisi için eser üretenlere, İstanbul’un 
çehresini değiştirenlere 30 Mart’ta bir kez 
daha çok güçlü şekilde güvenoyu verdi. 

Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu 
Arıtma Tesisi Açılış Töreni 

İstanbul | 12 Nisan 2014
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Esasen, Yenikapı’da yaptığımız miting, 30 
Mart’ta İstanbul’un ve Türkiye’nin tercihi-
ni ortaya koymuştu. Yenikapı’da, Türkiye 
tarihinin en kalabalık mitinginde, İstanbul 
rengini belli etmişti. 30 Mart seçimlerinde 
de, en yakın rakibine yaklaşık 700 bin oy 
fark atarak, Büyükşehir Belediye Başkan 
adayımız Sayın Kadir Topbaş, İstanbul’dan 
bir kez daha yetki aldı. İstanbul’a, bize 
olan itimadından, teveccühünden, ahde 
vefasından dolayı tekrar tekrar teşekkür 
ediyorum. Bir kez daha İstanbullulara 
hizmet için emaneti yüklenen Büyükşe-
hir Belediye Başkanımıza, İlçe Belediye 
Başkanlarımıza, tüm Meclis üyelerimize, 
muhtarlarımıza başarılar diliyorum. İs-
tanbul’daki tüm projelerin, özellikle de 
küresel projelerin takipçisi olmaya ben de 
bizzat devam edeceğim. Bu dönemde in-
şallah, İstanbul, başlattığı küresel projeleri 
tamamlayacak, 3’üncü Havalimanı, 3’üncü 
Köprü, Marmaray’ın kardeşi olan lastikli 
tüp geçit, Kanal İstanbul gibi projelerle 
dünyanın en müstesna şehri olma özelli-
ğini daha da güçlendirecek. Ulaşımdan 
çevrenin korunmasına, şehirleşmeden 
sosyal hayata kadar her alanda, gerek 
Hükümet yatırımları gerek yerel çalışma-
larla İstanbul’u dünyanın en yaşanabilir 
şehirlerinden biri konumuna yükseltmek 
için gece gündüz çalışmaya devam edece-
ğiz. 1994’ten beri, İstanbul’a layık olmak, 
İstanbul’a hak ettiği gibi hizmet üretmek 
için çok yoğun gayret gösterdik, mücadele 
ettik. Allah’a hamdolsun sizlere, İstanbul’a 
mahcup olmadık. Bu dönemde de inşallah 
sizleri hayal kırıklığına uğratmayacak, 
hem mevcut sorunlara köklü çözümler 
üretecek hem de İstanbul’un her alanda 

kapasitesini büyüteceğiz. Bir kez daha, 
30 Mart seçimlerinin ülkemiz, milletimiz, 
özellikle de İstanbul’umuz için hayırlı ol-
masını Rabbimden niyaz ediyorum. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili İstanbullular… 

Hemen her hafta sonunda, İstanbul’da, 
çok önemli projelerin, çok değerli hiz-
metlerin açılışını gerçekleştiriyoruz. Se-
çimlerin üzerinden sadece 2 hafta geçmiş 
olmasına rağmen, işte bugün de, İstanbul 
için hayati derecede önemli bir yatırımın 
açılışını yapıyoruz. Ne dedik? Durmak 
yok, yola devam… Biz, sandıklar kapandı-
ğı anda, 5 yıllık rehavetin içine giren bir 
kadro değil, başladığı işleri devam ettiren, 
verdiği sözler için hemen kollarını sıva-
yan bir kadroyuz. Hiç ara vermeden, asla 
rehavete kapılmadan, 30 Mart akşamın-
dan itibaren kaldığımız yerden işlerimize 
devam ediyoruz. İşte bugün de, İstanbul 
için, İstanbul’un çevre temizliği, özellikle 
de Marmara Denizi’nin temizliği için son 
derece önemli bir yatırımı burada hizmete 
alıyoruz. Evet… Bugün açılışını yaptığımız 
bu tesis ile birlikte pırıl pırıl, tertemiz bir 
Marmara Denizi’ne kavuşacağız. İşte bu-
gün hizmete aldığımız bu arıtma tesisiyle 
birlikte, yıllık 54 bin 750 ton çamurun, 
yıllık 146 milyon metreküp atıksuyun 
Marmara Denizi’ne karışmasını engelle-
miş olacağız. Avcılar, Beylikdüzü, Başak-
şehir, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde 
yaşayan 1 milyon 600 binlik nüfusun atık-
suları bu büyük eser sayesinde arıtılacak. 
Arıtılan suların bir kısmı çevre sulama ve 
sanayide kullanılabilir hâle getirilecek. 5 
yıllık işletme bedeli ile beraber 122 milyon 
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500 bin Euro’ya mal olan bu tesis enerjisini 
de kendisi üretecek. Bakın bu tesisle birlik-
te 300 kilometre uzunluğunda atıksu şebe-
kesi, 13.5 kilometre atıksu kolektörü, 23.5 
kilometre uzunluğunda atıksu tüneli inşa 
edildi. Biz 1994 yılından bu yana İstanbul 
için dağları deliyoruz, tüneller yapıyoruz. 
Biz İstanbul’a geldiğimizde İstanbul’un 
suyu yoktu, sokaklarında çöp dağları 
oluşmuştu. Haliç’e kokudan yaklaşamıyor-
dunuz. Haliç’in dibini çamurdan, çöpten, 
pislikten göremiyordunuz. Bugün bakın, 
Haliç’te balık avlanıyor. Biz İstanbul’a Baş-
kan olduğumuzda Marmara Denizi’nde 
balık nesli tükenmeye başlamış, balık 
çeşitleri azalmıştı. İstanbul’da 1994 yı-
lında yani biz başkanlığa geldiğimizde, 
dikkatinizi çekiyorum, sadece 2 adet atık-
su arıtma tesisi vardı. Bu tesisler şehrin 
atıksuyunun sadece yüzde 9’unu arıtabi-
liyordu. Biz 53 yeni arıtma tesisi yaptık ve 
bugün İstanbul’da 55 adet atıksu arıtma 
tesisi var. İstanbul’un atıksularının yüzde 
97’sini arıtıyoruz. Marmara Denizi’nde 
ileri biyolojik arıtma oranı şu anda yüzde 
74. Büyükçekmece, Silivri, Selimpaşa, ve 
Çanta İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesis-
leri tamamlandığında bu rakam yüzde 
85’e ulaşacak. İşte çevrecilik böyle olur. 
Sokakları işgal etmekle, dükkanları yakıp 
yıkmakla çevrecilik olmaz. Bizim, sadece 
atıksuları arıtmak için İstanbul’da yap-
tığımız yatırım, 20 yılda 12 milyar lira 
oldu. Yeşil alanlar, parklar, ağaçlandırma 
noktasında İstanbul’un zenginliğini kat 
kat artırdık. Bakınız hayata geçirilen çev-
re koruma projeleri sayesinde İstanbul’u 
tablolardaki, hatıralardaki, fotoğraflardaki 
İstanbul hâline getirdik. İstanbul sahille-

rinin tamamında artık denize girilebilir. 
Caddebostan, Menekşe, Florya plajları, o 
tarihî kimliğine yeniden kavuşturuldu, 
bugün İstanbullular gönül rahatlığı içinde 
denize girebiliyor. Haliç’te canlı türleri 
ortadan kalkmıştı. Balık tutmak bir tarafa, 
mikrop kapmamak için yanına yaklaşamı-
yordunuz. Bakın bugün İstanbul Üniversi-
tesi Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün yaptığı 
araştırmalara göre 47 balık türü Haliç’te 
yaşıyor. İçmesuları… İstanbullular artık 
güvenle, hiç çekinmeden, endişe etmeden 
musluktan akan suyu içebiliyor. Küçük-
çekmece Gölü’nü, atıksuları, sanayi atıkla-
rı işgal ediyordu. Bugün göle atıksu girişi 
mümkün değil. Küçükçekmece Gölü ve 
Haliç, uluslararası spor müsabakalarının 
merkezi hâline geldi. Bugün artık denizle-
rimiz bir kültür, turizm, ticaret alanlarına 
dönüştü. İnşallah, çok daha fazlasını, çok 
daha iyi ve güzel eserleri, bu dönemde de 
İstanbul’a kazandırmaya devam edeceğiz. 
Her zaman ifade ediyorum: İstanbul’a hiz-
met etmek, bu kadim, bu kutlu şehre hiz-
met etmek bir şereftir, bir gurur vesilesi-
dir. Rabbime, bize bu şerefi nail ettiği için, 
milletimize de bize bu kutlu vazifeyi tevdi 
ettiği için şükranlarımızı ifade ediyorum. 
Sadece İstanbul’da değil, tüm Türkiye’de, 
ülkemizi büyütmek, milletimizin huzuru-
nu, refahını artırmak, bayrağımızın itiba-
rını daha da yüceltmek için çok çalışmaya, 
çok üretmeye devam edeceğiz. 

Kardeşlerim… 

Burada bir hususu özellikle vurgulamak 
istiyorum: 30 Mart seçimlerinin hemen 
ardından, malum çevreler, Türkiye’nin 



Recep Tayyip ERDOĞAN

518

gündemini değiştirmek, sandıkta elde 
edilen o büyük yenilgilerini örtmek ama-
cıyla, yapay bazı tartışmaları başlattılar. 
Dikkat ederseniz, muhalefet partileri, 
kendi özeleştirilerini yapmak, seçimdeki 
başarısızlıklarını analiz etmek yerine, gün-
demi farklı yerlere çekmeye çalışıyorlar. 
Salı günü muhalefet partilerinin genel 
başkanları kürsüye çıktılar, ama dikkat 
edin, kendilerini konuşmadılar, seçim so-
nuçlarını konuşmadılar, başarısızlıklarını 
asla gündeme getirmediler. Bakın Ana-
muhalefet Partisi, Türkiye’nin 26 ilinde 
yüzde 5 oy oranının altında kaldı. Diğer 
muhalefet partisi, 16 ilde yüzde 5’in altın-
da kaldı. Meclis’te grubu olan diğer parti, 
tam 62 ilde yüzde 5’in altında oy aldı. Bi-
zim böyle bir sorunumuz yok. Yüzde 5’in, 
hatta yüzde 10’un altında kaldığımız bir 
tek il yok. Yüzde 20’nin altında kaldığımız 
sadece 1 il var. Bunun dışında, 80 vilayetin 
hepsinde yüzde 20’nin üzerinde oy aldık. 
81 vilayetin 48’inde birinci parti olduk. 
İşte, muhalefetin bunları konuştuğunu 
duyamazsınız. Bu büyük başarısızlığı, bu 
büyük hezimeti örtmek için, gerilim siya-
setini, korku, istismar ve iftira siyasetini 
sürdürmeye çalışıyorlar. Biz bunlara asla 
aldanmadık, asla aldanmayacağız. Türkiye 
için yapmamız gereken çok iş var. Bizim 
gündemimizde her zamanki gibi planlar 
olacak, projeler olacak, yatırımlar olacak. 
Türkiye’yi büyütmek, refahı, huzuru, is-
tikrarı, kardeşliği daha da güçlendirmek 
için, onların gündemine takılmadan, yolu-
muzda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Bu arada, 
yurtdışında, bazı odaklar, bazı çevreler 
eliyle, özellikle de uluslararası medya ara-
cılığıyla, Türkiye’ye yönelik çirkin itham-

ların, çirkin saldırıların devam ettiğini 
görüyoruz. Bu Paralel Yapı, 17 Aralık’ta, 
25 Aralık’ta darbe yapamadı, 30 Mart’ta 
Hükümeti yıpratamadı, içeride başarısız 
olunca, dışarıdan Türkiye’ye yönelik sal-
dırılarını yoğunlaştırdı. Belli uluslararası 
çevrelerde, belli kişilerin, belli kalemlerin, 
Türkiye aleyhine akıl almaz, insaf dışı, 
mantık dışı iddiaları arka arkaya sıraladık-
larını görüyoruz. Türkiye’yi, teröre destek 
veren ülke gibi göstermeye çalışıyorlar. 
Türkiye’yi, Suriye’deki insanlık dışı saldırı-
ların sorumlusu gibi göstermeye çalışıyor-
lar. Biz raporların ne niyetle hazırlandığını, 
bu yazıların ne amaçla yazıldığını çok çok 
iyi biliyoruz. Bu operasyonların arkasında, 
hangi hainlerin bulunduğunu da çok çok 
iyi biliyoruz. Türkiye’yi hiç kimse terör 
örgütleriyle yan yana gösteremez. Bunu 
yapan, kendi cahilliğini, kendi acziyetini 
ve kötü niyetini ortaya koyar. Suriye’deki 
insanlık dışı saldırılarla, Türkiye’nin bağ-
lantısını kurmaya çalışanlar, sadece kiralık 
kalem olduklarını ispat etmekle kalırlar. 
Bu iddiaların Türkiye içinde alıcıları ol-
duğunu da biliyoruz. Türkiye’de, sosyal 
medya üzerinden, manşetler üzerinden bir 
algı operasyonu yapılmak istenirken, bazı-
larının, bazı medya kuruluşlarının da bu 
saldırılarda maşa olarak kullanıldıklarını 
çok iyi görüyoruz. Milletim bunlara itibar 
etmedi, etmeyecek. Bu çevreler de kirli 
operasyonlarında asla başarı sağlayama-
yacaklar. Biz, Twitter, YouTube, Facebook 
gibi sosyal medyayı eleştirirken, işte bu 
operasyonlara alet oldukları için eleştir-
dik. Kişilik haklarına saygı göstermedik-
leri için, kutsal değerlerimize, ortak millî 
değerlerimize saygı göstermedikleri için, 
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yargı kararlarına riayet etmedikleri için, 
ulusal güvenliğimize yapılan saldırılarda 
alet oldukları için eleştirdik. Twitter, You-
Tube, Facebook, en başta birer uluslararası 
şirkettir. Bunlar, kâr amacıyla kurulmuş, 
para kazanan şirketlerdir. Her uluslararası 
şirket gibi, bu şirketler de gelecek, benim 
ülkemin Anayasası’na, yasalarına, vergi 
kurallarına uyacaklar. Başka ülkelerde 
nasıl belli kurallar içinde çalışıyorlarsa, 
burada da belli kurallar içinde çalışacak-
lar. Özgürlük maskesi altında, hiç kimse 
benim ülkemde operasyon yapamaz. Ulu-
sal güvenliğimizi, kişilik haklarını, mah-
remiyetleri değil, uluslararası şirketlerin 
çıkarını düşünenler de, kusura bakmasın-
lar, milletin gönül gözünden kaçamazlar. 
Bu ülkenin millî bir kurumu, Anayasal bir 
kurumu çıkıyor, kendi ülkesinin, milleti-
nin, bireyin haklarını savunacağı yerde, 
uluslararası şirketlerin hakkını savunuyor. 
Herkes yerini, konumunu bilecek. Herkes 
sınırlarını bilecek. Yüzlerce dosya görüşül-
meyi beklerken, binlerce insan adalet bek-
lerken, uluslararası şirketlerin hukukunu 
alelacele karara bağlamak, bu aziz millete 
yapılmış çok büyük haksızlıktır. Bu, aynı 
zamanda, siyasete, idareye bir müdahale-
dir. Bu müdahalenin başka alanlarda da 
yapıldığını büyük bir hayretle görüyoruz. 
HSYK Yasası’yla ilgili böyle bir müdahale 
yapılmıştır. YSK kararları tartışmaya açıl-
mak istenmektedir. Hukukun içine bir ur 
gibi sirayet etmiş Paralel Yapı görmezden 
gelinirken, siyasetin alanına müdahale 
iştahının kabardığını görüyoruz. Herkes 
yetkisini, konumunu, sınırını bilmeli, ne 
yaptığına, ne söylediğine dikkat etmelidir. 
Ben her zaman söylüyorum. Siyaset yap-

mak isteyen, koltuğundan kalkar, cübbesi-
ni çıkarır, gelir siyasi partilerin çatısı altın-
da siyasetini yapar. Ama bazı koltuklarda, 
bazı cübbelerin içinde siyaset yapılmaz. Bu 
ülkeye zarar verir, millete zarar verir. Biz 
ülkemizde bu tür gerilimlerin yaşanma-
sına ve yaşatılmasına izin vermeyeceğiz. 
Türkiye’nin artık gerilime tahammülü 
yok. Türkiye’nin artık siyaset dışı müdaha-
lelere tahammülü yok. Bütün sorunlarımı-
zı siyaset dairesinde, hukuk ve demokrasi 
çerçevesinde konuşacak, o sınırlar içinde 
çözüme kavuşturacağız. 

Değerli kardeşlerim, sevgili İstanbullular… 

Biz bu yolda önce Allah, sonra sizlerle yü-
rüyoruz; biz önce insan, önce hizmet, önce 
millet dedik, bundan sonra da aynı şiarla 
yolumuza devam edeceğiz. Bu güzel şeh-
rin, bu mübarek şehrin elbet bir koruyu-
cusu, kollayıcısı var. Biz bu yüce davanın, 
yüce milletin hizmetkârıyız. Allah yolumu-
zu açık etsin. Rabbim yar ve yardımcımız 
olsun. Bugün açılışını yaptığımız Ambarlı 
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İstan-
bul’umuza, siz kıymetli hemşehrilerimize 
hayırlı olsun. Büyükşehir Belediye Başka-
nımızı, gerek seçimlerde elde ettiği başarı-
dan, gerek bu yatırımından dolayı bir kez 
daha tebrik ediyor, bir kez daha başarılar 
diliyorum. Bu büyük yatırımda emeği ge-
çenleri şahsım, ülkem ve milletim adına 
tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili İstanbullular, çok değerli kardeşle-
rim… 

İstanbul için, Türkiye için tarihî nitelikte 
önemli böyle bir günde sizleri en kalbî 
muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugün, 
İstanbul Boğazı altında, lastikli araçların 
geçeceği tüp geçidin tünel delme işlemini 
başlatıyor, Avrasya Tüneli’mizin inşasında 
önemli bir aşamanın startını veriyoruz. 
İnşallah, tıpkı Marmaray’da olduğu gibi, 
Kazlıçeşme-Göztepe arasına, denizin altın-
dan gidiş gelişli iki tüp yerleştirecek, lastikli 

araçların dakikalar içinde iki kıta arasında 
seyahat etmesini mümkün hâle getireceğiz. 
26 Şubat 2011’de, şahsımın da katıldığı bir 
törenle imzaları atmış, projenin startını 
vermiştik. Hazırlıklar yapıldı, geçen yıl, 27 
Mayıs’ta, Çatladıkapı’da inşaat çalışmaları 
başladı. Bu tünel için Almanya’da özel bir 
tünel açma makinesi imal edildi. Bu dev 
makine buraya getirildi, montajı tamam-
landı ve işte bugün de artık çalışmaya, tüne-
li kazmaya başlıyor. Bu makine hem deni-
zin 25 metre altında tünel kazacak hem de 
aynı zamanda tünel çeperlerini inşa edecek. 

Avrasya Tüneli 

İstanbul | 19 Nisan 2014
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Bakın, bu tarz tünellerden dünyada çok az 
sayıda var. Amerika’da, Nev York şehrinde 
deniz altından lastikli araçların geçebildiği 
4 adet tünel var. Malezya Kuala Lumpur’da 
benzeri bir tünel var. Avrupa’da, Fransa’da, 
aynı şekilde bir karayolu tüneli var. Biz, 
dünyanın en modern, en gelişmiş karayo-
lu geçiş tünelini artık şimdi İstanbul’a da 
kazandırıyoruz. Boğaziçi Köprüsü’nden las-
tikli araçlar iki kıta arasında seyahat ediyor. 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden aynı şe-
kilde lastikli araçlar geçiyor. 3’üncü Köprü 
inşaatını önceki hafta gittik, inceledik, ora-
da da ayaklar tamamlandı, oradaki inşaat 
da hızla devam ediyor. Şu anda İstanbul’da, 
2 kıta arasında, 2 köprüden karayolu ula-
şımı, Marmaray’dan da demiryolu ulaşımı 
sağlanıyor. 3’üncü Köprü tamamlandığında 
3’üncü karayolu geçişine, 2’nci raylı geçişe 
sahip olacağız. Bu Avrasya Tüneli tamam-
landığında da, iki kıta arasında 4 karayolu 
geçişimiz olacak. İnşallah, İstanbul’daki 
trafik nefes alacak, inşallah, köprü trafiği 
dediğimiz eziyet, bu inşaatlarla artık tarihe 
karışacak. 

Sevgili kardeşlerim… 

Bu büyük proje, 14.6 kilometrelik bir yol-
dan oluşuyor. Kazlıçeşme’den Göztepe 14.6 
kilometre… Bunun 5.4 kilometresi Boğaz’ın 
altında inşa ettiğimiz bu tünelden oluşacak. 
Geriye kalan 9.2 kilometrelik kısımda da, 
yollar, geçiş tünelleri, köprüler, üst geçitler 
inşa edeceğiz. Bu iki nokta, yani Kazlıçeşme 
ile Göztepe arası şu anda 100 dakikada alı-
nabiliyor. Avrasya Tüneli tamamlandığın-
da, bu mesafe sadece 15 dakikada kat edi-
lecek. Dünya çapındaki bu büyük projenin 

maliyeti 1 milyar 245 milyon dolar. Ancak, 
tünel ve yollar inşa edilip tamamlandı-
ğında, hem kendisini amorti edecek, hem 
de yakıttan sağladığı tasarrufla ülkemize 
önemli fayda sağlayacak. Bu büyük yapı, 
çevreye, denize en küçük zarar vermeyece-
ği gibi, trafikte beklemeye son verdiği için, 
egzoz salınımını ciddi oranda azaltacak, 
çevreyi koruyacak. Ayrıca bu tünel, dep-
remlere de dayanıklı şekilde, en güvenli bir 
şekilde inşa ediliyor. Bu küresel projenin 
tünel delme aşamasına gelmiş olmasından 
dolayı gerçekten büyük bir gurur ve heye-
can içindeyiz. Tünelde ışığın görülmesini 
sabırsızlıkla bekleyeceğiz. İnşallah, Allah 
ömür verirse, yapının tamamlandığını da 
görecek, yine birlikte açılışını da gerçek-
leştireceğiz. Bu büyük projenin, bu küresel 
projenin inşasında emeği geçen, başta Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı-
mız olmak üzere yüklenici firmalara, diğer 
tüm kurumlarımıza, mimar, mühendis ve 
işçilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. 

Değerli kardeşlerim… 

İstanbul’un uluslararası alandaki cazibesini 
artıran bu tür dev yatırımlar, aynı zamanda 
Türkiye’nin de küresel düzeyde itibarını 
yükselten, faydası tüm ülkeye şamil olan 
projelerdir. 12 yıl öncesine kadar, bu pro-
jelerden tek başına bir tanesini bile yürüt-
mekte zorluk çeken bir Türkiye’den, bugün 
onlarca dev yatırımı aynı zamanda gerçek-
leştirebilen bir Türkiye’ye ulaşmış olmanın 
heyecanını yaşıyoruz. Bu başarıda özel sek-
törümüzün çok büyük payı, çok büyük rolü 
var. Nitekim, şu anda İstanbul’da ve ülke 
çapında devam eden önemli projelerin ne-
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redeyse tamamını özel sektör imkânlarıyla 
gerçekleştiriyoruz. Yeni Havalimanımız bu 
şekilde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü bu şe-
kilde, Avrasya Tüneli yine bu şekilde, Şehir 
Hastaneleri aynı şekilde... Hepsini de özel 
sektör eliyle, onların imkânları ve dinamiz-
miyle hayata geçiriyoruz. 

Kardeşlerim…

12 yıl boyunca her alanda elde ettiğimiz 
başarıların altında, güven var, istikrar var… 
Devlet, milletiyle kucaklaştı. Millet, kendi 
arasındaki yapay sorunları bir kenara bıra-
karak, kadim kardeşliğine sımsıkı sarılarak, 
birbiriyle kucaklaştı. Ekonomide, siyasette, 
dış politikada belirsizlikleri ortadan kaldır-
dık. Yolsuzluğa geçit vermedik, yasakları 
tek tek kaldırdık, yoksullukla kararlı şekilde 
mücadele ettik. Ülkenin kaynaklarını akıllı-
ca, ihtiyaçları gözeterek, verimliliği dikkate 
alarak değerlendirdik. Allah’a hamdolsun, 
91 yıllık Cumhuriyet tarihimiz içinde, her 
yönüyle başarılı, eserlerle, hizmetlerle, 
yatırımlarla dolu, parlak bir 12 yılı geride 
bıraktık. Şimdi burada durmuyoruz. Önü-
müzde 2023 hedeflerimiz var. Ardından, 
çocuklarımız, torunlarımız için 2053 ve 
2071 hedeflerimiz var. İstikrar ve güveni 
muhafaza ederek, inşallah, Türkiye’nin hız 
kesmeden, ivme kaybetmeden, enerjisini 
heba etmeden bu hedef lere ulaşmasını 
sağlayacağız. 12 yıl öncenin hayalleri, şu 
anda gerçeğe dönüştü. Göreceksiniz, bu-
gün uzak gibi görünen nice hayal de, çok 
kısa zaman zarfında inşallah gerçeğe dö-
nüşecek. Bu kutlu yürüyüşümüzün sekte-
ye uğramasına ya da uğratılmasına da asla 
izin vermeyeceğiz. 

Bakın sevgili kardeşlerim… 

2007 yılında, Cumhurbaşkanlığı seçimleri-
nin hemen öncesinde, partimiz kapatılmak 
istendi, bizim Cumhurbaşkanı seçme-
miz engellenmek istendi. Aslında orada, 
Türkiye’nin kutlu yürüyüşü durdurulmak 
istendi. Biz dik durduk. Hemen tedbirleri-
mizi aldık, siyaseti, hukuku, demokrasiyi 
muhafaza ederek o krizi aştık. Anayasa’yı 
değiştirdik, Cumhurbaşkanını artık halk 
seçecek dedik ve her seferinde kriz olan 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini artık bir kriz 
olmaktan çıkardık. Türkiye’nin kutlu yürü-
yüşü, Türkiye’nin ilerlemesi ve kalkınması, 
Gezi olayları bahanesiyle geçen yıl bir kez 
daha sekteye uğratılmak istendi. Onu da 
aştık. Ardından, 17 ve 25 Aralık’ta, hukuk 
eliyle Hükümete bir darbe yapılmak istendi, 
orada da dik durduk, o krizi de 30 Mart’ta 
milletten aldığımız yetkiyle aştık. İnanıyo-
rum ki, Türkiye’nin yürüyüşünü durdurmak 
isteyenler, artık buna cesaret edemeyecekler. 
Türkiye düşmanları, 30 Mart’ta milletten 
öyle bir cevap aldılar ki, inşallah bundan 
sonra Türkiye ile uğraşmaya yeltenemeye-
cekler. Bakın burada bir hususu tekraren 
hatırlatmak istiyorum. Geçen yıl Mayıs ve 
Haziran aylarında, ağaç bahanesiyle, çevre 
bahanesiyle sokağa çıkanlar, aslında Türkiye 
üzerine oynanan çirkin bir oyunda maale-
sef piyon olarak kullanıldılar. Türkiye’de 
güveni ve istikrarı sarsmak isteyenler, bizim 
gençlerimizi kullanarak, onların hassasi-
yetlerini istismar ederek, Türkiye’ye ağır 
darbe vurmak, ağır zarar vermek istediler. 
İşte benzeri tahrikler Mısır’da yaşandı, 
sonucu görüyorsunuz. Benzeri tahrikler 
Ukrayna’da yaşandı, sonucu görüyorsunuz. 
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Aynı oyunu Türkiye’de de oynamak istediler. 
Ağaç diyerek, çevre diyerek, özgürlük diye-
rek, Türkiye ekonomisine, kardeşliğimize, 
demokrasimize kastettiler ama başarısız 
oldular. 17 ve 25 Aralık’ta da yine Türkiye’ye 
darbe vurmak isteyenler, içerideki piyonları 
kullandılar. Yargı ve emniyet başta olmak 
üzere bürokrasi içindeki çeteleri kullandı-
lar. Temiz, ihlaslı, hizmet aşkıyla fedakârlık 
yapan kardeşlerimizi kullandılar. Amaçları, 
Türkiye’de istikrarı bozmak, Hükümeti 
yıpratmak, Çözüm Sürecini rafa kaldırmak, 
ekonomiyi geriletmekti. Bunda da bizim 
dik duruşumuz ve milletimizin feraseti 
sayesinde başarısız oldular. Belki bundan 
sonra da benzer denemeler yapacaklar. Belki 
bundan sonra da, fırsat buldukça, Türkiye’de 
istikrarı, huzuru, güven ortamını zedelemek 
için aynı şekilde girişimler başlatacaklar. 
Gençlerimizin bu oyunları görmelerini, neye 
alet olduklarını fark etmelerini özellikle rica 
ediyorum. Dikkatinizi çekiyorum: Gezi olay-
larında da, 17 ve 25 Aralık darbe girişiminde 
de, hedef, benim şahsım değil, partimiz, 
Hükümetimiz değil; bizatihi Türkiye’ydi, 
istiklalimizdi, istikbalimizdi, binbir emekle 
elde ettiğimiz kazanımlardı. Mısır’da, sos-
yal medya üzerinden, özgürlük kavramını 
istismar ederek hareket başlattılar, sonucu 
askerî darbe oldu, sonucu yüzlerce ölü, 
binlerce özgürlüğü kısıtlanmış insan oldu. 
Ukrayna’da, aynı şekilde, sosyal medya üze-
rinden özgürlük kavramı altında bir hareket 
başlatıldı, sonucu maalesef çok acı oldu. 
Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Kavramları-
mızın, duygularımızın istismar edilmesine 
fırsat vermeyeceğiz. Birileri bu uluslararası 
operasyonların maşası olabilir. Medya, bu 
uluslararası operasyonların payandalığını 

yapabilir. Muhalefet partileri bu uluslararası 
operasyonların taşeronluğuna soyunabilir. 
İş dünyası, aynı şekilde, bu faiz lobisinin 
temsilciliğini üstlenebilir. Hatta yargı içinde, 
emniyet içinde, bürokrasi içinde birileri, bu 
çirkin operasyonların piyonu hâline gelebi-
lir. Ancak gençlerimiz, zahire, yani görüntü-
ye bakarak değil; asıl niyeti, asıl hedefi, asıl 
gayreti görsünler ve bu oyunlara gelmesin-
ler. Ben inanıyorum ki, Türkiye artık böyle 
çirkin operasyonların hedefi olmayacaktır. 
Bu kirli operasyonların sahipleri 30 Mart’ta 
derslerini aldılar ve Türkiye üzerinde ameli-
yat yapılamayacağını çok iyi öğrendiler. Biz 
artık işimize bakacağız. 77 milyon hep bir-
likte, enerjimizi ülkemiz için, birliğimiz için, 
kardeşliğimiz ve istikbalimiz için seferber 
edeceğiz. Yapay ve sanal gerilimlere fırsat 
tanımayacak; Türkiye’yi daha da büyütecek, 
inşallah, 2023 yılında da dünyanın en büyük 
10 ülkesinden biri konumuna yükseleceğiz. 
Türkiye’de hamdolsun güzel gelişmeler ya-
şanıyor. Türkiye, her türlü saldırıyı sabırla 
aşıyor, engelleri geride bırakarak geleceğe 
ilerliyor. Sarsılmadan, yolumuzdan sapma-
dan, Türkiye’yi daha da büyüteceğiz. Evet… 
Bugün devreye aldığımız, artık Boğaz’ın altı-
nı delmeye başlayacak bu makinenin hayırlı 
olmasını diliyorum. Avrasya Tüneli’ndeki bu 
önemli etabın bir an önce tamamlanmasını, 
tünelin ucundaki ışığın bir an önce görülme-
sini Rabbimden niyaz ediyorum. Tüm işçile-
rimize, mimar, mühendislerimize, kazasız, 
sorunsuz şekilde süreci tamamlamalarını 
temenni ediyorum. Katkısı olan herkese te-
şekkür ediyor, Avrasya Tüneli’nin İstanbul’a 
hayırlı olmasını diliyor, sizleri de sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Sultangazililer, sevgili İstanbullu-
lar, çok değerli kardeşlerim… 

Sizleri en kalbî duygularımla, sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. Açılışını yaptığımız, 
Sultangazi Belediyesi Hizmet Binası’nın, 
Sultangazili tüm kardeşlerime hayırlı ol-
masını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu gü-
zel eseri Sultangazi’mize kazandıran Sayın 
Başkanı ve ekibini tebrik ediyor, başarıları-
nın devamını diliyorum. Yine bu vesileyle, 
30 Mart’ta Sultangazi’de plan, proje ve hiz-
met belediyeciliğine oy verdiğiniz, bize bir 

kez daha destek verdiğiniz, itimat ettiğiniz 
için sizlere teşekkür ediyorum.

Sevgili kardeşlerim…

30 Mart bizim için hizmet siyasetinin, eser 
siyasetinin, plan ve proje siyasetinin bir 
kez daha millet tarafından teyit edilmesi 
oldu. Seçim öncesinde çalışmalarımızı 
hiç durdurmadık, yavaşlatmadık, hiç ara 
vermedik. Seçim sonrasında da, daha da 
güçlenmiş olarak, daha büyük bir aşkla, 
büyük bir şevkle hizmetlerimize devam et-

Sultangazi Belediyesi Hizmet 
Binası Açılışı

İstanbul | 31 Mayıs 2014
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tik. Bakın dikkatlerinizi çekiyorum: Gerek 
30 Mart seçimleri öncesinde gerek sonra-
sında, bizim çalışmalarımıza, hizmetleri-
mize baktığınızda, muhalefet partileriyle 
aramızdaki en temel farkı görürsünüz. 
Onlar ne yaptılar? Seçime birkaç ay kala 
sahaya indiler. Seçime birkaç ay kala gös-
termelik, makyaj anlamında, vitrin düzen-
lemesi anlamında yatırımlara, hizmetlere 
başladılar. 30 Mart akşamında, sandıklar 
açıldıktan sonra da, her zaman yaptıkları 
gibi kenara çekildiler, 5 yıl sonraki seçimi 
beklemeye başladılar. Bizde böyle bir tavrı, 
böyle bir rahatlığı asla göremezsiniz. Biz, 
sandıklar kapandığı andan itibaren çalış-
maya başlayan bir partiyiz. Biz, sandıklar 
milletin önüne gelince çalışmaya başlayan 
değil, milletin görev verdiği süre içinde, 
o 5 yıllık hizmet süresince, her anını mil-
let için değerlendirmenin derdinde olan 
bir hareketiz. Şimdi dışarıdan biri, gelse, 
farklı partilerin belediyelerine şöyle dışa-
rıdan bir baksa, inanın, zanneder ki biz 
seçimleri kaybetmişiz, diğerleri kazanmış. 
Niye? Çünkü biz gece gündüz çalışıyoruz, 
onlar rehavet içinde 5 yıl sonraki sandığı 
bekliyorlar. Dışarıdan bakan biri, “Çok 
çalıştıklarına göre, herhâlde bunlar geçen 
seçimi kaybetti, önümüzdeki seçime hazır-
lanıyor” diyecektir. Ama bizim siyaset an-
layışımız budur. Bizim siyaset anlayışımız 
her an milletin hizmetkârı olmaktır. Bizim 
siyaset anlayışımız, her gece başını yastığa 
koyduğunda, bugün millet için ne yaptım, 
ne eser ürettim, hangi hizmeti gerçekleş-
tirdim sorusunu kendisine sorabilmektir. 
İşte Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de, diğer 
bazı illerimizde, on yıllardır muhalefet 
partilerini sorgusuz sualsiz destekleyen 

ilçelerin hâlini görüyorsunuz. Çevredeki 
bütün ilçeler hızla ilerlerken, bu ilçeler 
maalesef oldukları yerde sayıyor, hatta 
geriye gidiyorlar. Doğu’da, Güneydoğu’da, 
ideolojik bakış açısıyla oy verilen, bu şe-
kilde göreve gelen Belediye Başkanları 
nasıl olsa hizmet, eser, yatırım önemli de-
ğil diyerek, ilçelerini, illerini çöpe, pisliğe 
mahkûm ediyorlar. Biz bunu asla yapma-
yız, yapamayız. Biz, bize yüklenen emaneti 
yere düşüremeyiz. Bu makamlara hizmet 
için, eser üretmek için geliyoruz, bunun da 
hakkını vermek zorundayız.

Kardeşlerim...

Herkes, bulunduğu konumun, bulunduğu 
makamın hakkını verirse, herkes, yaptığı 
işi mesuliyet şuuruyla yaparsa, Hak ve 
Hakkaniyet şuuruyla yaparsa, Türkiye 
inanın, bugün olduğu yerden kat kat 
ilerde, kat kat yüksekte olacaktır. Bunu 
her zaman ifade ediyoruz... Bir ülkede, 
bir demokraside, muhalefet, en az iktidar 
kadar çalışkan olmak zorundadır. Hatta 
muhalefet, iktidardan çok daha fazla plan, 
proje üretmek zorundadır. Demokrasiyi 
bu tamamlar. Demokrasi böylece ileri 
standartlara ulaşır. İktidar gece gündüz 
çalışırken, muhalefet yatıyorsa, muhalefet 
başka gayelerin peşine takılıp gidiyorsa, 
orada sorun var demektir. İşte bakın, biz 
her meseleyi siyaset zemininde çözmenin, 
her meseleyi siyasetin, demokrasinin, hu-
kukun içinde halletmenin mücadelesi için-
deyiz. Ama muhalefet, siyaseti bir kenara 
bırakıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, 
demokrasiyi, hukuku bir kenara bırakıyor, 
ya sokaktan medet umuyor, ya da terör ör-
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gütlerinden medet umuyor. Bir Anamuha-
lefet Partisi düşünün ki sokak eylemlerini, 
sokak çatışmalarını teşvik ediyor. Böyle 
bir şey olabilir mi? Dünyanın neresinde 
Anamuhalefet Partisi’nin vekilleri, polisle 
çatışan eylemcilere para verir? Dünyanın 
neresinde Anamuhalefet Partisi’nin vekil-
leri eli kanlı, dünyaca terör örgütü olduğu 
kabul edilen örgütlere açıktan destek vere-
bilir? Dünyanın neresinde anamuhalefet 
partisinin başındaki kişi gençlere sokağa 
çıkma, polisle çatışma talimatı verebilir. 
Eğer meselelerin sokakta çözülmesini sa-
vunuyorsa, neden o koltukta? Meselelerin 
sokakta çözülmesini savunan bir parti, bir 
Genel Başkan, en başta kendi kendisini 
inkâr eder. Böyle bir Genel Başkan, en baş-
ta siyaseti inkâr eder. Sokaktaki eylemciyi 
teşvik edeceksen, eylemcinin, terör örgüt-
lerinin sırtını sıvazlayacaksan sen orada 
niye varsın, sen o makamı neden işgal 
ediyorsun? Çünkü o makamı dolduramı-
yorlar. Çünkü muhalefet görevini yerine 
getiremiyor, siyaset üretemiyorlar. Dikkat 
edin, partisinin lideri olamadı, hatta Ge-
nel Başkanı olamadı, sadece oraya Genel 
Müdür oldu. Muhalefetteki boşluğu, sokak 
eylemleriyle, şiddetle, vandallıkla örtmeye 
çalışıyorlar. Bunlar, eğer siyaset üretebilse-
lerdi, zaten gidip Pensilvanya’nın dizinin 
dibine çökmezlerdi. Oradan medet umdu-
lar. Oraya umut bağladılar. 30 Mart öncesi 
plan neydi? Pensilvanya, kandırdığı, ağına 
düşürdüğü polislerle, bazı yargı mensupla-
rıyla Hükümeti yıpratacak, Anamuhalefet, 
yavru muhalefet de bu sayede iktidara ge-
leceklerdi. Pensilvanya, darbeye su taşıdı, 
teknik destek sağladı. Darbe sonrasında, 
Başbakanı dahi yargılamak için hazırlıkla-

rını yapmışlardı. Merhum Menderes için 
“sabık başvekil” ifadesi geçen iddianame-
ler hazırlandığı gibi, bizim için de “döne-
min başbakanı” ifadesi geçen fezlekeler 
hazırlamışlardı. Ama başaramadılar, bece-
remediler. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. 
Hem Pensilvanya hem Anamuhalefet hem 
de diğer muhalefet gereken dersi aldılar. 
Milletle kavga etmenin, milletin oylarıyla 
iş başına gelmiş bir iktidarla kavga etme-
nin bedelini ağır ödediler, göreceksiniz 
daha bunun hesabını da verecekler. Şu 
anda gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. 
İstedikleri kadar uğraşsınlar, gündemi 
değiştiremeyecek, kendi partileri, kendi 
örgütleri içindeki sorgulamalardan asla 
kurtulamayacaklar. Biz de, hukuk içinde, 
demokrasi çerçevesinde, bu darbe girişi-
minin hesabını sormaya devam edeceğiz. 
Sabırlı olacağız. Sabredeceğiz. Yavaş yavaş, 
adım adım, kademe kademe bu ihanetin 
hesabını soracağız. Bakın zaten milletimiz 
30 Mart’ta bu ihanetin, bu darbe girişimi-
nin hesabını sordu. Biz, idari soruşturma-
ları sürdürüyor, adli soruşturmalara ge-
reken desteği veriyoruz. İnşallah, okullar 
açılırken, bu Paralel Yapı’nın o çocukları 
kandıran okulları da boşalacak, milletim 
çocuklarını o okullardan, dershanelerden 
çekecek ve bunların kaynakları da artık tü-
kenecek. Esnafımız, sanayicimiz, yatırım-
cımız, memurumuz, işçimiz bunlara “him-
met” adı altında verdikleri haraçları zaten 
kestiler. Milletim artık bunların tehditleri-
ne pabuç bırakmıyor, boyun eğmiyor. Bun-
ların aşağılık şantajlarına benim milletim 
artık eyvallah etmiyor. Sadece Türkiye’de 
değil, dünyanın her yerinde bunların mas-
keleri düştü. Bunların nasıl bir şantaj ve 
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tehdit çetesi olduğu, nasıl güvenilmez bir 
yapı olduğu dünyanın her yerinde ortaya 
çıktı. Bugün yüzünüze gülerler, sırtınızı 
döndüğünüz anda hançerlerler. Hiç çekin-
meden, hiç tereddüt etmeden, çok kolay 
yalan söylerler. Bunlarda her şey mübah. 
Bunlarda sınır yok, kendi örgüt çıkarları 
için her şey meşru. Haram yollarla helale 
gidilmez. Gayri meşru yollardan meşrui-
yet bulunmaz. Ahlak dışı yollardan ahlaka, 
edebe asla ulaşılmaz. Bunlar da göreceksi-
niz, yavaş yavaş, gözümüzün önünde eri-
yip, rezil olup, kaybolup gidecekler, zaten 
gidiyorlar.

Sevgili kardeşlerim…

30 Mart’la birlikte demokrasimiz güç 
kazandı. 30 Mart’la birlikte Türkiye’nin 
önündeki birçok engel ortadan kalktı. 
Artık, enerjimizi, kaynaklarımızı, heyeca-
nımızı Türkiye’nin aydınlık geleceği için, 
huzur için, kardeşlik için seferber ede-
ceğiz. Gereksiz tartışmalara, gerilimlere, 
çatışmalara asla göz yummayacağız. Bakın 
Türkiye, on yıllar boyunca, işte bu gereksiz 
tartışmalar yüzünden çok büyük enerji 
kaybetti. Çevremizdeki ülkeler, dünyadaki 
ülkeler huzur ve istikrar içinde hızla kal-
kınırken, Türkiye maalesef bu kalkınma 
yarışında gerilerde kaldı. Neden? Çünkü 
Türkiye’yi oyaladılar. Darbelerle oyaladı-
lar. Sokak eylemleriyle, gençlerin çatışma-
larıyla oyaladılar. Bu muhalefet partileri-
nin ürettiği gerilimlerle oyaladılar. Mezhep 
farklılığı dediler, etnik köken farklılığı 
dediler, terörü destekleyerek, çatışmaları 
körükleyerek ülkemizi oyaladılar. Bu de-
virler, bu dönemler artık geride kaldı. Her 

meseleyi artık hukuk içinde, demokrasi 
içinde çözüme kavuşturacağız. Konuşa-
cağız, anlaşacağız, diyalogla, hoşgörüyle 
sorunları hâl yoluna koyacağız. İçeriden 
ya da dışarıdan, tahrik edilerek sokakları 
yangın yerine çevirenlere bu ülkede artık 
müsaade etmeyiz. Türkiye düşmanı odak-
ların, buradaki belli örgütleri maşa olarak 
kullanarak Türkiye’nin kazanımlarına göz 
dikmelerine asla müsaade etmeyiz. Bir 
olacak, beraber olacak, diri olacak, birlik-
te Türkiye olacağız. Şimdi, 10 Ağustos’ta, 
demokrasimizi daha da güçlendirmek 
yolunda önemli bir seçime gidiyoruz. İlk 
kez, halkın oylarıyla Cumhurbaşkanını se-
çecek, Türkiye için yeni bir dönemi başlat-
mış olacağız. Allah’ın izniyle, bu seçim, her 
açıdan Türkiye’yi güçlendirecek. Ekonomi 
daha bir güven kazanacak. Demokrasi 
güç kazanacak. Kardeşliğimiz, huzuru-
muz, istikrarımız daha da kuvvetlenecek. 
Hiçbir belirsizliğe mahal vermeyeceğiz. 
Türkiye’yi kutlu yürüyüşünden uzaklaştı-
racak hiçbir ihtimale, hiçbir fırsatçıya ma-
hal vermeyeceğiz. Ülkemizi huzur içinde 
seçime götürecek, milletin tercihini sandı-
ğa yansıtacak, Türkiye’nin geleceğini daha 
da aydınlatacağız. Bu hizmet yarışı, bu ha-
reket, bu dava asla sekteye uğramayacak. 
Tam tersine, huzur, kardeşlik içinde, daha 
güçlü bir Türkiye’yi, Büyük Türkiye’yi, 
Yeni Türkiye’yi inşa edeceğiz. Bu düşün-
celerle sözlerime son verirken, açılışını 
yaptığımız Sultangazi Belediye Binası’nın 
tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Belediye 
Başkanımıza, ekibine teşekkür ediyor, he-
pinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili İstanbullular, çok değerli katılımcı-
lar, sevgili kardeşlerim...

Ülkemiz adına, geleceğimiz adına tarihe 
şahitlik ettiğimiz bu güzel günde, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet… 
Bugün, İstanbul tarihî günlerinden biri-
ni yaşıyor. Bugün sadece İstanbul değil, 
Türkiye, tarihî bir anı yaşıyor. 6 kıtanın, 
bütün dünyanın en büyük Havalimanı, 
işte bugün burada yükselmeye başlıyor. 
Şahsen, bu tarihî ana şahitlik etmenin 
bahtiyarlığı içindeyim. İstanbul adına, 
Türkiye adına, insanlık adına böyle büyük 

bir heyecanı yaşıyor, buna şahitlik ediyor 
olmanın iftiharı içindeyim. Türkiye Cum-
huriyeti, kurulduğu günden bugüne kadar, 
91 yıl içinde nice büyük yatırımlara, nice 
büyük projelere şahitlik etti. Ancak, bu-
gün temelini attığımız bu proje, 91 yıllık 
süreç içinde çok ama çok farklı bir yerde 
duruyor. Büyüklüğüyle, kapasitesiyle, ih-
tiva ettiği önemiyle, bu proje, Cumhuriyet 
tarihimizin en büyük projelerinden biri 
olma özelliğini taşıyor. Bu havalimanı, 
76.5 milyon metrekarelik bir alan üzerine 
inşa ediliyor. Bu büyük bölge üzerinde 1 
milyon 471 bin metrekare genişliğinde 

İstanbul’a 3. Havalimanı  
Temel Atma Töreni 

İstanbul | 07 Haziran 2014
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kapalı alan bulunacak. Bu boyutlarıyla 
havalimanı dünyanın en büyüğü. 6 bağım-
sız pistiyle, 500 uçak kapasitesiyle, 70 bin 
araçlık açık ve kapalı otoparkıyla, özellikle 
de yıllık 150 milyon yolcu kapasitesiyle, 
yine bu havalimanı dünyanın en büyüğü 
olacak. Burada, sadece bir havalimanı değil, 
adeta büyük bir şehir inşa ediyoruz. İnşaat 
dönemi boyunca 80 bin kişi istihdam edile-
cek. Havalimanı hizmete girdiğinde, yıllık 
ortalama 120 bin kişi istihdam edilecek. 
Hastanesinden oteline, ibadethanesinden 
kongre merkezine kadar, bir şehirde olması 
gereken ne varsa, bu havalimanında olacak. 
Her türlü konforun yanında, havalimanı, 
kendi enerjisini üreten, çevreci, engelsiz ve 
yeşil bir havalimanı olarak inşa edilecek, 
bu şekilde hizmet verecek. Yani sadece 
büyüklüğüyle değil, yeşiliyle, sosyal altyapı-
sıyla da dünyanın en modern havalimanını 
Türkiye’ye, dünyaya kazandırmış olacağız. 
İnşallah, Havalimanı tamamlandığında, 
Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasında çok 
önemli bir merkez hâline gelecek. Bu hava-
limanıyla, Türkiye’nin ticareti daha da can-
lanacak, ekonomisi daha da büyüyecek. Bu 
havalimanı, altını çizerek ifade ediyorum, 
kamu kaynaklarıyla değil, özel sektörümü-
zün kaynaklarıyla, yap-işlet-devret modeliy-
le inşa edilecek. Havalimanını inşasını özel 
sektör gerçekleştirecek, 25 yıl buranın iş-
letmesini yapacak, ayrıca devlete de bunun 
karşılığında kira ödeyecekler. Yani kamu 
kaynaklarını kullanmadığımız gibi, bu 
havalimanı sayesinde kamuya çok önemli 
miktarda kaynak da kazandırmış oluyoruz.

Sevgili kardeşlerim, bizleri ekranları ba-
şında izleyen aziz vatandaşlarım...

Bu yatırımın bugün burada temelini atar-
ken, 77 milyonun her bir ferdinin gurur 
duymasını, her bir ferdinin, ülkesiyle 
iftihar etmesini özellikle istiyor, arzulu-
yorum. Evet… İşte Türkiye artık bu sevi-
yelere ulaştı. Türkiye, dünyanın en büyük 
havalimanını inşa edebilen, dünyanın en 
büyük havalimanına sahip olabilecek bir 
seviyeye ulaştı. İnşa ettiğimiz okullar, bi-
zim için, millet için bir iftihar vesilesiydi. 
İnşa ettiğimiz 17 bin kilometre bölünmüş 
yol, 600 bin konut, barajlar, üniversiteler, 
köprüler, tüneller Türkiye için iftihar ve-
silesiydi. Küresel projeler olan, Marmaray, 
Hızlı Tren, uluslararası enerji hatları, tren 
hatları, inşa etmekte olduğumuz 3’üncü 
Köprü, hepimiz için iftihar vesilesiydi. 
Ama bugün temelini attığımız bu büyük 
proje inanın, tüm projelerimizi taçlandı-
ran bir proje. Bu projenin sembolik anlamı 
var. Bu proje, Türkiye’nin artık nerelere 
ulaştığını gösteriyor. Bu proje, Türkiye’nin 
artık neleri başarabildiğini gösteriyor. Bu 
büyük proje, Türkiye’nin artık hangi kul-
varda yer aldığını tüm dünyaya gösteriyor. 
İşte onun için, 77 milyon aziz vatandaşla-
rımın, yurtdışındaki vatandaşlarımızın, 
kardeşlerimizin, tüm dostlarımızın da, 
bizimle birlikte bu heyecanı, sevinci ve ifti-
harı paylaştıklarına inanıyorum.

Kardeşlerim…

Bundan 99 yıl önce, Çanakkale’de, ülke-
mizi işgal etme gayesi içindeki düşmana 
karşı, varımızı, yoğumuzu ortaya koyduk, 
dedelerimiz canlarını ortaya koydular 
ve zafer kazandılar. Bundan 95 yıl önce, 
Kurtuluş Savaşı’yla, bitmiş, tükenmiş, 
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yoksullaşmış ve artık yorulmuş bir millet, 
yeniden ayakları üzerinde yükseldi ve ba-
ğımsızlığı için neleri yapabileceğini dün-
yaya gösterdi. Askerimizin de, sivilimizin 
de ayağında çarık dahi yoktu. Silahımız 
yoktu. Sadece birkaç hat tren yolumuz, bir 
kaç kilometre asfalt yolumuz vardı. Fabri-
kalarımız, barajlarımız, enerji santralleri-
miz yoktu. Ama, millet olarak umudumuz 
vardı, vatanımıza, toprağımıza aşkımız 
vardı, istiklale sevdamız vardı, en önemlisi 
de göğsümüzde imanımız vardı. Yanmış, 
yıkılmış topraklar üzerine Cumhuriyeti 
inşa ettik. Çok çalıştık. Çok badireler atlat-
tık. Kimi zaman büyük acılar, kimi zaman 
büyük sevinçler yaşadık. Zor zamanlarda 
ümidimizi kaybetmedik. Çok uğraştılar 
ama kardeşliğimizi asla örseletmedik. İs-
tiklalimizden taviz vermedik, onurumuz-
dan taviz vermedik, aç da kalsak, yoksul da 
olsak, gururumuzu çiğnetmedik. Milletçe 
o kadar çok bedel ödedik ve o kadar çok 
sabrettik ki, işte o bedelin, o sabrın, o bü-
yük imtihanın neticesi olarak bugünlere 
ulaştık.

Kardeşlerim... 

Bundan sadece 33 yıl önce, 1981 yılında, 
bir işadamı, bayrak direği için ip imal et-
mişti. İthal edilen bayrak direği ipi artık 
Türkiye’de üretilir hâle geldiği için se-
vinmiştik. Bu kadar basit bir şey bile bizi 
heyecanlandırmaya yetiyordu. Başarıya 
gerçekten susamıştık. Zafere susamıştık. 
Osmanlı Cihan Devleti’ne, Büyük Selçuk-
lu Devleti’ne bakıyor, tarihin zaferlerini, 
ecdadın büyüklüğünü görüyor, milletçe, 
başarıya olan susamışlığımızı izah etmek-

te zorlanıyorduk. Yanı başımızda ülkeler 
kalkınırken, yanmış, yıkılmış ülkeler 
ayağa kalkıp, hatta bizim ülkemizden işçi 
alırken, bizim ülkemiz, maalesef, gereksiz 
tartışmalarla, çatışmalarla enerjisini heba 
ediyor, kaynaklarını israf ediyordu. İşte 
biz, son 12 yılda yaptığımız projelerle, aynı 
zamanda Türkiye’nin makûs talihini de-
ğiştirdik. Başarıya, zafere, rekorlara olan 
susamışlığı giderdik. Hayallerin gerçeğe 
dönüşmesinin mümkün olduğunu gös-
terdik. Özgüvenle, akılla, imanla, kardeş-
likle, Türkiye’nin neleri başarabileceğini 
herkese ispat ettik. Bugün, biz sadece bir 
havalimanı değil, aslında bir zafer anıtı 
inşa ediyoruz. Biz, sadece bir havalimanı 
değil, milletin özgüvenini inşa ediyor, 
asırlar süren umutsuzlukları, kırgınlıkları, 
karamsarlığı bugün artık tamir ediyoruz.

Kardeşlerim...

Bu projenin ne kadar büyük bir proje ol-
duğunu anlamak isterseniz, bu projeye 
yönelik düşmanlıklara, bu projeye yöne-
lik taarruzlara bakmanız bile yeterlidir. 
Biz, bu havalimanının ihalesini 3 Mayıs 
2013’te, yani bundan yaklaşık 13 ay önce 
yaptık. Bu ihaleyi yaptıktan bir süre son-
ra, Türkiye’de bir nükleer santral yapmak 
için Japonya ile mutabakata vardık. Onun 
ardından, 14 Mayıs’ta, 29 yıl aradan sonra, 
Uluslararası Para Fonu’na olan borcumuzu 
sıfırladık, o defteri kapattık. İşte bütün 
bunlar, birilerini çok ciddi şekilde rahatsız 
etti. Bu küresel projeler, bu büyük başarı-
lar, birilerini ciddi şekilde tedirgin etti. Bu-
radan bir şeyi açık açık ifade edeceğim… 
Geçen yıl, bu büyük sevinçlerin yaşandığı 



Yeni Türkiye Vizyonu | Canım İstanbul

531

bir dönemde sokağa çıkanlar, günlerce 
camı çerçeveyi kıranlar, günlerce polisle 
çatışanlar, arkalarında kan, ölüm, gözyaşı 
bırakanlar, aslında hiçbir zaman neye kar-
şı çıktıklarını, neye alet olduklarını anla-
madılar ve inanın anlamayacaklar. Onlar, 
maşa olarak kullanıldılar. Onlar, piyon 
olarak kullanıldılar. Türkiye kabuğunu kı-
rarken, Türkiye makûs talihini yenerken, 
tarihî nitelikte başarılara imza atarken, 
işte o sokağa çıkanlar, Türkiye’nin kutlu 
yürüyüşünün durdurulması, engellenme-
si için açık şekilde kullanıldılar. O kadar 
gafiller ki, o gün, park için, yeşil için, çevre 
için, ağaç için sokağa çıktıklarını zannedi-
yorlardı. Kendilerini solcu, çevreci, ulusal-
cı, muhalif zannediyorlardı; ama Türkiye 
karşıtı bir eylemde sadece piyon olarak 
kullandıklarını hiç anlamadılar, anlaya-
madılar.

Kardeşlerim...

Gezi eylemlerinde yer alanlar, en azından 
nasıl kullanıldıklarını, neye alet oldukları-
nı anlamıyorlardı; ama 17 ve 25 Aralık’ta, 
yaptığı ihanetin gayet iyi farkında olan 
bir çete karşımıza çıktı. Kendisini Türkiye 
düşmanlarına kiralayan, Türkiye’nin bü-
tün millî değerlerine saldırı düzenleyen 
bir örgüt karşımıza çıktı. İşte burada, bu 
büyük Havalimanı projesini ihaleyle ka-
zanan işadamları hedefe konuldu. Amaç 
yolsuzluk değildi. Amaç, Marmaray’ı, 
Hızlı Treni, 3’üncü Köprü’yü, ama en çok 
da işte bu büyük projeyi engellemekti. 
Operasyona yolsuzluk görüntüsü verdiler, 
iftiralarla gerçek niyetlerini örtmek iste-
diler, ama aslında, Türkiye’nin bu büyük 

projesine, Türkiye’ye saldırı düzenlediler. 
Allah’a hamdolsun, o tuzakları bozduk, o 
senaryoları bozduk, engelleri, komploları, 
kumpasları aştık ve işte bugün, bu temeli 
atıyoruz. Şundan emin olun kardeşlerim… 
Dostlarımız bugün bizi seyrediyor ve bize 
gıptayla bakıyor, bizimle iftihar ediyorlar. 
Düşmanlarımız da şu anda bizi seyrediyor, 
bu büyük projeyi engelleyemedikleri için 
onlar da büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor-
lar. Şunu herkes bilsin: Türkiye artık eski 
Türkiye değil. Türkiye, başarısızlığı kabul-
lenmiş, talihine boyun eğmiş, kendisine 
çizilen role mahkûm olmuş bir Türkiye 
asla değil. Türkiye engelleri aştı, kendisine 
biçilen elbiseyi yırtıp attı ve olması gere-
ken yere ulaştı. Burada tekrar söylüyorum: 
Bu bölgede artık biz de varız. Bu dünyada 
artık biz de varız. Küresel projeleriyle, bü-
yüyen ve güçlü ekonomisiyle, standartları 
yükselen demokrasisiyle, reformlarıyla, 
kardeşliğiyle, artık istediği her denklemde 
Türkiye var ve bundan sonra hep olacak. 
Hiç kimse bundan endişe duymasın, ra-
hatsız olmasın. Biz barış için varız, dost-
luk, kardeşlik için varız, dayanışma için, 
yardımlaşma için, hukuk ve adalet için 
varız. Tarih boyunca adaletin mücadele-
sini verdik, bugün de hiç kimse endişe 
etmesin, adaletin mücadelesini veriyoruz. 
Milletimin her bir ferdinden şunu da rica 
ediyorum: Biz, bugün varız, yarın yokuz. 
Her canlı gibi bizler de gün gelecek, ölümü 
tadacağız. Onun öncesinde belki de gün 
gelecek, bu makamları gençlere emanet 
edeceğiz. Ancak bu dava inşallah kesintisiz 
olarak devam edecek. Türkiye, kutlu yü-
rüyüşüne kesintisiz olarak devam edecek. 
Türkiye’nin ay yıldızlı bayrağı, çok daha 
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yüksek burçlarda dalgalanacak, inşallah 
çok daha iftiharla dalgalanacak. İşte görü-
yorsunuz: Türkiye imkânsız görülenleri 
başarıyor. Türkiye dünyanın en büyüğü-
nü yapabiliyor. Türkiye, bütün dünyanın 
ilgisini, takdirini üzerine çekebiliyor. Biz 
olsak da, olmasak da, Türkiye bu şekilde 
ilerleyecektir. Her bir gencimizin, her bir 
çocuğumuzun, milletimin her bir ferdinin 
işte bu şuur ve özgüven içinde olmasını 
diliyorum. İsteyince yapabildiğimizi gör-
menizi, buna gönülden inanmanızı isti-
yorum. Hayranlık duyan değil, kendisine 
hayranlık duyulan bir millet olduğumuzu, 
böyle bir ülke olduğumuzu tekrar hatır-
lamanızı ve inşallah hiç unutmamanızı 
istiyorum.

Kardeşlerim…

Bu anlamlı temeli atarken, başta Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan-
lığımız olmak üzere, ilgili tüm bakan-
lıklarımıza ve bakan arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir 
Belediyemize teşekkür ediyorum. Tüm ku-
rumlarımıza, bürokratlarımıza teşekkür 
ediyorum. Bu tarihî projeyi üstelenen fir-
malarımıza, firma çalışanlarımıza, mimar, 
mühendis, teknisyen herkese teşekkür 
ediyorum. İnşaatta çalışacak işçilerimize 
kolaylıklar diliyorum. Bu havalimanında 
görev yapacak, pilot, hostes, teknisyen 
herkese başarılar diliyor; yolcuların da 
emniyet içinde her daim sevdikleriyle 
buluşmasını temenni ediyorum. Elbet-
te, bu büyük projenin temelini atarken, 
Türkiye’yi bugünlere taşıyan herkese 
milletçe şükranlarımızı ifade ediyorum. 

Şehitlerimizi bu anlamlı günde bir kez 
daha rahmetle yâd ediyor, mekânları Cen-
net olsun diyor, onların emanetine sahip 
çıkmanın huzurunu gönlümde taşıyorum. 
Evet… Bu büyük proje hayırlı olsun. Rah-
met Peygamberi’nin övgüyle bahsettiği 
bu şehirde, İstanbul şehrinde, sevenleri 
birbiriyle buluşturacak, uzakları yakın 
edecek bu hizmetin hep hayırlar getirme-
sini Allah’tan niyaz ediyorum. Rabbim, 
burada çalışacak kardeşlerimin hepsini 
muhafaza etsin. Rabbim, bu büyük hizme-
tin bir an önce ve sağ salim bitirilmesini 
bizlere ihsan etsin. On yıllar boyunca bize 
ve tüm insanlığa hizmet verecek bu büyük 
hizmeti Rabbim emin kılsın, emniyetli 
kılsın. Türkiye’nin bu büyük iftihar anına 
ulaşmasında emeği olan herkesten Rab-
bim razı olsun, bu büyük hizmetin milletle 
ve insanlıkla buluşmasında emeği olanlar-
dan Rabbim razı olsun. Bugünlere bizleri 
eriştirdiği, bize bu heyecanı yaşattığı için 
Rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun. Bir 
kez daha İstanbul’a, Türkiye’ye, dünyaya 
hayırlı olsun diyor, katıldığınız için de siz-
lere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, 
Allah’a emanet olun.
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Değerli misafirler, Türk Hava Yolları’mızın 
kıymetli mensupları...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, açılı-
şını yaptığımız Türk Hava Yolları Bakım 
Onarım Merkezi’nin hayırlı olmasını 
diliyorum. Bu merkezin Türk Hava Yol-
ları’mıza ve ülkemize kazandırılmasında 

emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 
Türk bayrağını dünya çapında başarıyla, 
gururla taşıyan Türk Hava Yolları’mızın 
her bir mensubunu, gayretleri, fedakarlık-
ları, çalışkanlıkları için ayrıca kutluyorum. 
Açılışını yaptığımız ve tamamı Türk Hava 
Yolları’mıza ait olan Havacılık Bakım Ona-
rım Merkezi’nin, bu güzide kurumumuzu 

THY Havacılık Bakım Onarım 
Merkezi Açılışı

İstanbul | 27 Haziran 2014
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daha da ileriye götüreceğine inanıyorum. 
İki aşamadan oluşan 550 milyon dolarlık 
bu yatırımın tüm finansmanının, Türk 
Hava Yolları’mızın kendi özkaynaklarıyla 
karşılanmış olmasını da önemli görüyo-
rum. Bu proje, Sabiha Gökçen Uluslararası 
Havalimanı için de yeni bir açılım, yeni bir 
atılım anlamı taşıyor. Son teknoloji ile do-
natılan bu merkezin, gerek inşası, gerekse 
işletmesiyle enerji ve çevre dostu olarak ta-
sarlanmış olmasından da ayrıca memnuni-
yet duyuyorum. Toplam 3 bin 100 kişinin 
çalışacağı, yılda 500 milyon dolar ciro elde 
edilmesi beklenen bu tesisle, ülkemiz ha-
vacılık tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Bu 
tesisin hizmete girmesiyle Türkiye, artık 
uçak bakım ve onarım pazarında da iddi-
alı bir konuma yükselmiş bulunuyor. Pek 
çok alanda dünyanın bölgesel ve küresel 
merkezi olma yolunda ilerleyen İstanbul, 
artık havacılığın da, diğer faaliyetleriyle 
birlikte, bakım ve onarım konusunda lider 
bir şehir hâline geliyor. Ülkemiz dünyanın 
en büyük 10 ekonomisinden biri olma 
hedefine yürürken, Türk Hava Yolları’mı-
zın da dünyanın en büyük 10 havayolu 
şirketinden biri hâline gelmek için attığı 
kararlı adımları takdirle takip ediyorum. 
Türkiye’nin 2023 vizyonunun tamamlayı-
cısı olarak gördüğüm bu tür hamlelerin, 
bu tür atılımların diğer kurumlarımıza da 
örnek olmasını temenni ediyorum. 

Değerli dostlar… 

Geçtiğimiz 12 yılda Türkiye’nin nereden 
nereye geldiğinin en güzel örneklerinden 
biri havayollarında kat edilen mesafedir. 
Biz, 12 yıl önce yola çıkarken, “havayolunu 

halkın yolu hâline getireceğiz” demiştik. 
Gerçekten de, Eski Türkiye’de havayolu 
ulaşımı, sadece ayrıcalıklı, gelir düzeyi 
yüksek kesimlerin kullanabildiği bir 
lükstü. Vatandaşlarımızın çok büyük bir 
bölümü, uçağı belki sadece havada görü-
yordu, onunla seyahat etmeyi ise sadece 
hayal edebiliyordu. Ülkemizin az sayıda 
şehrine, sınırlı sayıda uçuş vardı. Yurtdışı 
seyahatleri derseniz, belli ülkeler haricin-
de, daha ziyade yabancı havayollarının 
hakimiyetindeydi. Türkiye’nin tüm me-
seleleri gibi, tüm eksikleri, tüm hayalleri 
gibi, bu konuya da el attık, kadrolarımızı 
oluşturduk, projelerimizi geliştirdik ve 
süratle harekete geçtik. Yurtiçinde aktif 
havalimanı sayısını 26’dan 52’ye çıkardık, 
sefer sayılarını artırdık. Böylece, 2003 yı-
lında iç hat yolcu sayısı 9 milyon iken, bu 
rakam 2013 yılında 76 milyon olarak ger-
çekleşti. Aynı şekilde, yurtdışında 60 nok-
taya uçuş yapılırken, bu sayıyı 106 ülkede 
236 noktaya çıkardık. Uçak sayımız, uçuş-
larda ve havalimanlarında verilen hizmet 
kalitesi sürekli arttı, uluslararası düzeyde 
prestijimiz sürekli yükseldi. Bu alandaki 
atılımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. 
Karadeniz’de, Ordu ile Giresun arasında, 
ülkemizde ilk defa deniz üzerinde bir ha-
valimanı inşa ediyoruz. Altyapısı tamam, 
üstyapı inşaatları sürüyor. Yılda 2 milyon 
yolcuya hizmet verecek bu havalimanını 
inşallah önümüzdeki yıl hizmete açıyoruz. 
Adana ile Mersin arasında yapacağımız 
Çukurova Bölgesel Havalimanı’yla ilgili ça-
lışmalar da ileri bir safhaya ulaştı. Ve elbet-
te en önemlisi, İstanbul’a yapacağımız yeni 
havalimanı… Bununla ilgili çalışmaları-
mız da süratle devam ediyor. Bu proje, ger-
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çekten çok büyük, çok önemli, ülkemize 
hem havacılık, hem de ekonomik anlamda 
çok ciddi katkılar sağlayacak bir yatırım. 
Dünyanın en büyüğü olacak bu havali-
manının ilk etabını, Allah’ın izniyle 29 
Ekim 2017 tarihinde açmayı hedefliyoruz. 
Biliyorsunuz, hem Gezi olaylarının hem 
de 17 ve 25 Aralık tarihlerinde girişilen 
paralel devlet yapılanması kalkışmasının 
hedeflerinden biri de bu projeydi. Hâlâ pek 
çok kişi, Aralık ayındaki hadiseleri şahsım-
la, ailemle ilgili özel bir mesele sanıyor. 
Hâlbuki, Pensilvanya’nın Yargı ve Emniyet 
içindeki elemanları marifetiyle yürütülen 
bu kalkışma girişimi, Türkiye’nin gelece-
ğine yönelikti, tüm Türkiye’ye, tüm millete 
yönelikti. Uydurma kararlarla, uydurma 
delillerle, uydurma senaryolarla başlatılan 
bu kalkışma girişimi başarıya ulaşsaydı, 
diğer pek çok proje gibi, İstanbul’un bu 
yeni havalimanı yatırımı da rafa kalka-
caktı. Çünkü, projenin içinde yer alan 
tüm işadamları tutuklanacak, şirketleri 
çökertilecek, böylece proje fiilen hayata 
geçirilemez hâle getirilecekti. Bizim karar-
lı duruşumuz sayesinde bu oyun bozuldu, 
Türkiye’nin diğer tüm önemli projeleri 
gibi bu proje de, öngördüğümüz şekilde 
yürümeye devam ediyor. Buradan açıkça 
ifade ediyorum: Ülkesini seven, milletini 
seven hiçbir kimsenin, hiçbir kesimin 
bu ihanetin içinde, sağında, solunda yer 
alması mümkün değildir. Türkiye’nin böğ-
rüne saplanmak istenen bu hançeri, şayet 
dimdik durarak, kararlı bir şekilde üzerine 
giderek engellememiş olsaydık, bugün 
hâlimiz çevremizde örneğini gördüğümüz 
diğer ülkelerden farklı olmazdı. Mısır’da, 
Suriye’de, Irak’ta, Ukrayna’da ne yapıl-

mak isteniyorsa, aynısı Türkiye için de 
uygulamaya konacaktı. Yıllar boyunca biz 
Türkiye’yi büyütmek, milletimizin başını 
dik tutmak için çalışırken, didinirken, her 
türlü riski alırken, birileri de Türkiye’yi 
yeni bir karanlık dönemin içine itmenin 
niyeti ve hazırlığı içindeymiş. Her hesabın 
üzerinde olan o hesap, her türlü oyunun 
üzerinde olan o oyun, her şeyi bilen ve 
gören o irade milletimizi, ülkemizi bir kez 
daha korudu, uçurumun kenarından çe-
virdi. Pensilvanya’nın da, onunla birlikte 
olanların da ihaneti, oyunu, tezgâhı apaçık 
ortaya çıktı. Artık bunların hiç kimseyi 
kandırması, hiç kimseyi kullanması, hiç 
kimseyi kendi çıkarlarına alet etmesi 
mümkün değildir. Zaman onlar için geriye 
doğru işliyor, Türkiye’nin, milletimizin ise 
lehine doğru işliyor. Milletimiz son seçim-
lerde, hem bu ihaneti, hem de kendi siyasi 
çıkarları için bu ihanete göz yuman, hatta 
ortak olanların basiretsizliğini gayet iyi 
gördüğünü, tartışmaya mahal vermeyecek 
bir açıklıkla ortaya koydu. Türkiye’nin 
2023 hedefleriyle birlikte, 2053 ve 2071 
vizyonunun da artık önü açıktır. Ufukları 
bir sonraki seçimi geçemeyenlere inat, biz 
çocuklarımızın, torunlarımızın ve daha 
sonraki nesillerin geleceği için çalışmaya, 
üretmeye, mücadeleye devam edeceğiz. 
Biz, işte burada olduğu gibi Al Bayrağımızı 
yeni burçlara dikmenin heyecanını, se-
vincini, motivasyonunu başka hiçbir şeye 
değişmedik, değişmeyiz. Bizim için esas 
olan sadece ve sadece ülkemizin, milleti-
mizin menfaatidir. Biliyoruz ki, Türkiye 
güçlü olmazsa, Türkiye büyük olmazsa, 
Türkiye sözü dinlenir bir ülke hâline gele-
mezse, umudunu bu Al Bayrağa bağlamış 
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mazlumların, mağdurların, gariplerin de 
boynu bükük kalır, umudu söner. Türk 
Hava Yolları’mızın uçakları gittikleri yer-
lere sadece yolcu taşımıyor, aynı zamanda 
işte bu umudu, işte bu heyecanı da taşıyor. 
Türk Hava Yolları yönetimimizin, pilotun-
dan teknisyenine kadar her bir çalışanının 
bu anlayışla görev yaptığına inanıyorum. 
Bir kez daha açılışını yaptığımız Havacılık 
Bakım Onarım Merkezimizin hayırlı ol-
masını diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum. Yolu-
nuz da, bahtınız da açık olsun.



Yeni Türkiye Vizyonu | Canım İstanbul

537

Çok değerli sporcu dostlarım, Türkiye 
Futbol Federasyonu’nun, Millî Takımları-
mızın çok değerli idarecileri, değerli katı-
lımcılar, hanımefendiler, beyefendiler... 

Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor; açılı-
şını yaptığımız Hasan Doğan Millî Takım-
lar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nin hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu vesileyle, adını bu 
tesislere verdiğimiz, 2008 yılında Hakk’a 
uğurladığımız merhum Hasan Doğan kar-

deşimizi de bir kez daha rahmetle, minnet-
le yâd ediyoruz. 

Değerli dostlarım...

Bu tesislerin yer teslimi 29 Mart 2013’te 
yapılmış, hemen ardından, 9 Nisan 2013’te 
temel atılmıştı. Sadece 450 günde, bu bü-
yük tesis tamamlandı. Daha önce, Millî 
Takımlarımız ne yazık ki bulabildiği tesis-
lerde, bir misafir gibi eğitim ve kamplarını 

Hasan Doğan Millî Takımlar 
Kamp ve Eğitim Tesisleri Açılışı

İstanbul | 04 Temmuz 2014
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yapıyordu. Şu anda Riva’da, Millî Takım’ın 
artık dört dörtlük bir tesisi var. Millî Ta-
kımlarımızın tüm kamp programları bu-
rada yapılabilecek. Burada, futbola ilişkin 
tüm eğitimler verilecek. Bütün imkânların 
hazır bulunduğu, bütün ihtiyaçların kar-
şılandığı böyle bir kampla, inşallah Millî 
Takım da her an kendisini kendi evinde 
hissedecek, kendi tesislerinde çalışmanın 
özgüvenini yaşayacak.

Değerli dostlarım... 

Şu anda biliyorsunuz Brezilya’da Dün-
ya Kupası karşılaşmaları devam ediyor. 
Türkiye olarak, Millî Takımımızla bu ku-
paya katılmayı çok arzu ediyorduk ancak 
maalesef olmadı. Bizi hüzünlendiren bu 
türden olumsuz sonuçlar aynı zamanda 
bizi daha çok çalışmak için de teşvik edi-
yor, teşvik etmeli. Hükümet olarak biz, bu 
noktada üzerimize düşeni en iyi şekilde 
ifa etmenin memnuniyeti içindeyiz. Spora 
son 12 yılda gerçekten çok büyük yatırım 
yaptık. 2002 yılında, spor yatırımlarına 
ayrılan kaynak 63 milyon liraydı. 2013 
yılında spora ayırdığımız kaynak 1 milyar 
liraya ulaştı. 250 yeni spor tesisi inşa ettik. 
362 tesisin inşası şu anda devam ediyor. 
120 tesis ihale aşamasında ve hazırlıkları 
devam eden 81 tesis bulunuyor. İhtiyaç 
olan çeşitli illerimize 25 yeni Stadyum 
inşa ediyoruz. 28 ilimize, olimpik ve yarı 
olimpik yüzme havuzu inşa ettik, şu anda 
48 ilimizde de yüzme havuzu inşaatları 
devam ediyor. 12 adet olimpik ve paralim-
pik eğitim merkezi kuruyoruz. Buralardan 
inşallah Olimpiyatlara sporcu hazırlayaca-
ğız. 21 atletizm pisti, 5 jimnastik komplek-

si ve 15 tenis kompleksinin inşaatları da şu 
anda devam ediyor. Bu arada futbola da bu 
12 yıl içinde gereken her türlü desteği sağ-
ladık. Hem maddi anlamda, hem eğitim ve 
tesisler anlamında, hem de yasal düzenle-
meler noktasında futbolumuzu her zaman 
destekledik. Bütün bu yatırımlarımızın, 
bütün bu desteklerimizin neticelerini de 
alıyoruz. 2002 yılında 6 bin spor kulübü 
vardı, şu anda 12 bin spor kulübü var. 
Sadece 2012 yılında sporcularımız çeşitli 
karşılaşmalarda 2 bin 325 madalya kazan-
dılar. Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında, 
2002 yılında 277 madalya kazanılmıştı, 
2012’de bu sayı 621’e ulaştı. Spora ve 
sporcuya desteğimiz hız kesmeden devam 
edecek. İnşallah, tüm bu yatırımlar, bu 
tesisler etkisini gösterecek ve Türkiye’den 
çok daha fazla başarılı sporcu çıkacak. Bu-
gün, burada açılışını yaptığımız tesislerin 
de, Millî Takımlarımızın performansına 
son derece olumlu etki yapacağına inanı-
yorum. Bu güzel tesisin inşasında emeği 
olan herkesi kutluyorum. Gençlik ve Spor 
Bakanlığımızı, Türkiye Futbol Federas-
yonumuzu tebrik ediyorum. Millî Takım 
sporcularımıza, kendi tesislerinde başarı-
lar diliyorum. Merhum Hasan Doğan’ı bir 
kez daha rahmetle yâd ediyor, Millî Takım 
RİVA Tesisleri’nin ülkemiz, milletimiz, 
sporumuz ve sporcularımız için hayırlara 
vesile olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili İstanbullular, değerli kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler... 

Sizleri en kalbî duygularımla selamlıyor, 
açılışını yaptığımız Ankara-İstanbul Yük-
sek Hızlı Tren Hattı’nın, Eskişehir-İstan-
bul bölümünün, ülkemize, milletimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Evet, bugün 
Ankara’dan yola çıktık, Eskişehir, Bilecik 
ve işte şimdi İstanbul’da, Pendik’teyiz. Bu-

gün Ankara, Yüksek Hızlı Tren sevincini 
bir kez daha yaşadı. Bugün Eskişehir, Yük-
sek Hızlı Tren sevincini bir kez daha tattı. 
Bugün Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Yüksek 
Hızlı Tren sevinciyle ilk kez tanıştı, ilk defa 
bu muhteşem hizmeti tecrübe etti. Şu anda 
da, Allah’a hamdolsun, İstanbul Yüksek 
Hızlı Tren sevincini yaşıyor. Türkiye, dün-
yanın 8’inci, Avrupa’nın 6’ncı Yüksek Hızlı 
Tren ülkesi olmanın sevincini, gururunu 

Ankara-İstanbul  
Yüksek Hızlı Tren Açılışı

İstanbul | 25 Temmuz 2014
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yaşıyor. Bugün sadece Yüksek Hızlı Tren 
Hattı’nı açmakla kalmıyoruz, aynı zamanda 
başkentleri demir ağlarla buluşturuyoruz. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin modern başkenti 
Ankara ile, Türk Dünyası Kültür Başkenti Es-
kişehir, Hızlı Tren aracılığıyla birbirleriyle 
çok farklı şekilde kucaklaşmıştı. Ardından, 
Anadolu Selçuklu başkenti Konya buna ek-
lendi. Şimdi de, Osmanlı Cihan Devleti’nin 
payitahtı İstanbul’u, bu kavuşmaya dahil 
ediyoruz. Bugün Bilecik’te, Söğüt’te yük-
selen o kurucu ruhun, kendinden önceki 
ve sonraki başkentlerle buluştuğu gündür. 
Bugün Anadolu’nun manevi mimarlarının 
mekânlarının daha da yakınlaştığı gündür. 
Eyüp Sultan Hazretleri’yle, Üsküdar’daki 
Aziz Mahmut Hüdai Hazretleri’yle, Yunus 
Emre’nin, Nasrettin Hoca’nın, Mevlana’nın, 
Hacı Bayram Veli’nin buluştuğu gün işte 
bugündür. Açılışını yaptığımız bu Yüksek 
Hızlı Tren Hattı ile, aynı gün içinde, bütün 
bu başkentleri dolaşıp yeniden İstanbul’a 
dönebilirsiniz. Böylesine muhteşem bir hiz-
metin, böylesine önemli bir yatırımın açılı-
şını yapıyoruz. Biz, bu yatırımlara sıradan 
birer hizmet gözüyle bakmıyoruz; biz bu 
yatırımlarla aynı zamanda kadim medeni-
yetimizi ihya ediyoruz, yeni bir medeniyet 
inşa ediyoruz. Eğitimde, sağlıkta, ulaşım-
da, haberleşmede ve diğer tüm alanlarda 
gerçekleştirdiğimiz her hizmet, bizi Yeni 
Türkiye’ye bir adım daha yakınlaştırıyor, 
hedeflerimize bir adım daha yaklaştırıyor. 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye, 70 yıldır demiryolu hasreti çeki-
yor. Yüksek Hızlı Tren derseniz, biz gelene 
kadar hayallerde bile yoktu. Hükümete 

gelir gelmez, hemen kolları sıvadık. Bir yan-
dan yılların ihmalini, yılların tahribatını 
gidermenin çabası içindeyken, bir yandan 
da hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için 
tüm imkânları seferber ettik. 15 bin kilomet-
re bölünmüş yol dedik, 500 bin toplu konut 
dedik, Marmaray dedik, Yüksek Hızlı Tren 
dedik, barajlar, köprüler, adalet sarayları 
dedik, hiç durmadan çalıştık, koşturduk, 
ter döktük. Bu inşa ve imar faaliyetlerini 
yürütürken, bir yandan da demokrasi mü-
cadelesi verdik, hak ve özgürlükleri geliştir-
menin, genişletmenin mücadelesini verdik. 
Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi 
güçlendirmek için ne gerekiyorsa yaptık, 
yapmaya devam ediyoruz. Ama attığımız 
her adımda önümüze engeller çıkardılar. 
Türkiye büyümesin, güçlenmesin, hedefle-
rine ulaşamasın diye her yola başvurdular. 
Kimi zaman darbecilerin, kimi zaman yargı 
ve emniyet içinde gizlenmiş sivil darbe-
cilerin saldırılarına maruz kaldık. Teslim 
olmadık, eğilmedik, dik durduk, kararlı 
davrandık, sabırlı davrandık. Allah’ın yar-
dımı, milletimizin desteğiyle hepsinin de 
üstesinden geldik. Başlattığımız projelerin 
birer birer neticesini almaya, hedeflerimize 
ulaşmaya başladık. Hatta daha da ötesine 
geçtik, 2023 için yeni ve çok daha büyük 
hedefler belirleyip ilan ettik. Bugüne ka-
dar bizden desteğini esirgemeyen, her zor 
anımızda yanımızda dimdik duran milleti-
mize şükranlarımı sunuyorum. Bizi daima 
en güçlü şekilde destekleyen İstanbul’a, siz 
hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. 
Mübarek Ramazan-ı Şerifin şu son günle-
rinde burada sizlerle birlikte, bu sevinci, bu 
mutluluğu bizlere yaşattığı için Rabbime 
hamdediyorum. İnşallah 10 Ağustos’tan 
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sonra, sizlerin teveccühü ve desteğiyle 
Cumhurbaşkanı seçilmem hâlinde, hizmet-
lerimizi, birlikteliğimizi, muhabbetimizi 
yeni bir unvanla, yeni bir anlayışla devam 
ettireceğiz. Türkiye’yi 2023 hedeflerine 
ulaştırma, Çözüm Süreci’ni başarıyla ne-
ticelendirme, Paralel Yapı’nın ülkemize 
verdiği zararları önleme konusunda en 
küçük bir taviz vermeden, çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. Allah ömür verdiği, bu can bu 
tende durduğu müddetçe ülkeye ve millete 
hizmet yolunda çalışmaktan bizi kimse alı-
koyamayacak.

Değerli kardeşlerim…

Biliyorsunuz, Yüksek Hızlı Tren Projesi’yle 
ilgili pek çok spekülasyon yapıldı. Ankara-
Eskişehir hattı açıldığında da aynı tezvirat-
ları yaptılar. Ankara-Konya hattı hizmete 
girdiğinde de aynı dedikoduları ürettiler. 
Marmaray açıldığında da bir sürü saçma 
sapan iddiayı ortalıkta dolaştırdılar. Bu-
gün baktığımızda, o iddiaları, o iftiraları 
dillerine dolayanların, bu hizmetlerden 
ziyadesiyle faydalandıklarını görüyoruz. 
Elbette faydalanacaklar, biz bu hizmetleri 
77 milyonun tamamı için gerçekleştiriyo-
ruz. Ama biraz insaf, biraz izan, biraz takdir 
beklemek de hakkımız. Şu gerçeğin, tüm İs-
tanbul, tüm Türkiye tarafından bilinmesini 
istiyorum. Bu hat, Türkiye’nin demiryolu 
yapımı bakımından en zor coğrafyasında 
inşa edildi. Toprak, kaya, zemin gibi faktör-
ler, proje hattı boyunca neredeyse adım başı 
farklılık gösteriyordu. Dünyanın bilinen ve 
uygulanan tüm inşa tekniklerini inceledik, 
denedik, tecrübe ettik. Yüksek Hızlı Tren 
inşa sahası, teknik üniversitelerimiz için, 

bu alanda çalışan bilimsel kuruluşlarımız 
için adeta birer staj alanı hâline geldi. 
Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya ve Mar-
maray Projelerinde elde ettiğimiz bilginin, 
deneyimin tamamını bu hattın inşasında 
kullandık. Bu alanda dünyada söz sahibi 
yabancı şirketlerle işbirliği yaptık. Bu vesi-
leyle, Çinli, İspanyol ve İtalyan dostlarımıza 
emekleri, bu ülkelerin Hükümetlerine kat-
kıları için teşekkür ediyorum. Gerçekten 
çok büyük çabalar, çok büyük fedakârlıklar 
sonucunda neticeye ulaştık, işte bugün 
hattımızın açılışını yapıyoruz. En başından 
bugüne kadar projede emeği olan, alın teri 
olan, katkısı olan, başta eski Bakanımız Bi-
nali Yıldırım ve yeni Bakanımız Lütfi Elvan 
ile Devlet Demiryolları Genel Müdürümüz 
Süleyman Karaman olmak üzere, mühendi-
sinden işçisine herkese şükranlarımı sunu-
yorum. Artık testler tamamlandı, sertifikas-
yon süreçleri tamamlandı, bugün açılışını 
yapıyoruz, yarından itibaren Ankara ile İs-
tanbul arasında karşılıklı seferler başlıyor. 
İlk etapta, günde 12 sefer olacak, zamanla 
sefer sayıları artacak. İstanbul-Ankara arası 
yolculuk 3.5 saat, İstanbul-İzmit arası 42 
dakika, İstanbul-Sakarya arası 1 saat 9 daki-
ka, İstanbul-Eskişehir arası 2 saat 20 dakika 
sürecek. Önümüzdeki yıl da, Yüksek Hızlı 
Tren’le Marmaray’ı inşallah birleştiriyoruz. 
Böylece, Pendik’ten Ayrılıkçeşme’ye, ora-
dan karşıya Halkalı’ya kadar aynı sistemle 
yolculuk yapılabilecek. Bunun için arkadaş-
larımız gece gündüz çalışıyor. 

Değerli kardeşlerim…

Biz sadece ray döşemiyoruz, yol yapmı-
yoruz, aynı zamanda gönüller yapıyoruz. 
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Ne diyor Fatih Sultan Mehmet Hazretleri: 
“Hüner bir şehir bünyad etmektir. Reaya 
kalbin abad eylemektir.” Evet, biz Fatih’in 
dediği gibi kalpler kazanmak için çalı-
şıyoruz, bunun için mücadele ediyoruz. 
Demokrasiyi içine sindiremeyenler, yıl-
larca hem bu millete doğru dürüst hizmet 
getirmediler, hem de milletin hakkına, 
hukukuna, inancına, kılığına-kıyafetine 
varıncaya kadar tüm özgürlüklerine set 
çektiler, engel oldular. Artık o dönemler 
geride kaldı. Eski Türkiye artık geride 
kaldı. Şimdi Yeni Türkiye için yolumuza 
devam ediyoruz. Uzayıp giden demiryolla-
rımız gibi, hizmetlerimiz de kesintisiz sü-
recek. Eskişehir tamam… Konya tamam… 
Şimdi Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul 
da tamam… Sırada Bursa var. Sırada Anka-
ra-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hattı var. Bu hattı 
Erzincan ve Erzurum’a kadar uzatıyoruz. 
Bunun yanında Ankara-Afyon-Uşak-Mani-
sa-İzmir yüksek hızlı demiryolu hattı var. 
Bunların hepsinin de inşası sürüyor. Tüm 
bu projeleri tamamladığımızda, İstanbul’u 
toplam 17 ilimize Yüksek Hızlı Tren konfo-
ruyla bağlamış oluyoruz. Bu illerin nüfusu 
40 milyon. Yani Türkiye’nin yarısından 
fazlasına tekabül ediyor. 2023 yılına ka-
dar 8 bin 500 kilometre hızlı, 3 bin 500 
kilometre yüksek hızlı, 1.000 kilometre de 
normal demiryolunu inşa etmiş, ülkemize 
kazandırmış olacağız. Şimdi sırada Millî 
Hızlı Tren Projemiz var. İnşallah kendi 
Millî Hızlı Trenimizi, millî dizel ve elekt-
rikli dizilerimizi, millî yük vagonlarımızı 
kendimiz üretmek için gayret ediyoruz. 
Bu konuda üniversitelerimiz, özel sektö-
rümüz, TÜBİTAK’ımız, Devlet Demiryolla-
rımız seferber oldu, çalışıyor. Artık, “Kara 

tren gecikir belki hiç gelmez” türküsünü, 
sadece güzel, içli bir türkü olarak dinleye-
ceğiz. Çünkü Yüksek Hızlı Tren’in devreye 
girmesiyle, kendi Millî Trenimizi ve tren 
setlerimizi üretmemizle birlikte, türkülere 
konu olan bu dertli, bu kahırlı yolculuklar 
bitiyor, onun yerini konforlu, hızlı, güvenli 
yolculuklar alıyor. Bir kez daha Ankara-İs-
tanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın hayırlı 
olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. 3 gün sonra ulaşacağı-
mız Ramazan Bayramınızı kutluyor, hepi-
nizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili İstanbullular, sevgili Başakşehirli-
ler, değerli kardeşlerim... 

Bu güzel Ramazan akşamında sizleri en 
kalbî duygularımla selamlıyor, açılışını 
yaptığımız Başakşehir Futbol Kulübü 
Stadyumu ve Tesisleri’nin ülkemize, İs-
tanbul’umuza, Başakşehir’imize hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu muhteşem tesisi 
ülkemize kazandıran İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanımız ve ekibi ile tesisin 

inşasında emeği geçen herkesi kutluyo-
rum. Bizleri bu güzel iftar sofrasında bir 
araya getiren Başakşehir Belediyemiz ile 
organizasyonda emeği geçenleri de tebrik 
ediyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Başakşehir’in, benim dünyamda çok müs-
tesna bir yeri var. İstanbul’da ilk toplu 
konut uygulamamızı Başakşehir’de başlat-

Başakşehir Stadyumu  
Açılış Töreni ve İftar

İstanbul | 26 Temmuz 2014
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mıştık. Bu uygulama öylesine başarılı oldu 
ki, İstanbul sınırlarını aştı, tüm Türkiye’ye 
model oldu. 1995 yılında KİPTAŞ’ı kura-
rak ilk adımlarını attığımız Başakşehir, 
bugün İstanbul’un en güzel, en modern, en 
gözde ilçelerinden biri hâline geldi. Bugün 
açılışını yaptığımız stadyum ve tesisleri 
ile Başakşehir’e yeni bir gerdanlık daha 
takıyoruz. İstanbul’un dört bir yanını mo-
dern spor tesisleriyle donatan Büyükşehir 
Belediye’miz, Başakşehir’e de UEFA 2016 
kriterlerine uygun bu stadı inşa etti. 17 
bin seyirci kapasiteli stat ile antrenman 
sahaları, otoparkı ve sosyal tesisleriyle te-
sisin tamamı, 178 milyon liraya mal oldu. 
Büyükşehir Belediyemiz tarafından şehrin 
dört bir yanına inşa edilen 18 spor salonu, 
18 yüzme havuzu, 36 futbol sahası, 144 
okul spor salonu ile 2012 Avrupa Spor 
Başkenti unvanını hak eden bir İstanbul 
manzarasına şahit oluyoruz. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyemizi, ilçe belediyeleri-
mizi, spora verdikleri bu büyük destekten 
dolayı tebrik ediyor, kendilerine teşekkür 
ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızı, 
aynı şekilde, Türkiye genelinde sporun alt 
yapısı için verdiği mücadeleden dolayı teb-
rik ediyor, teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşlerim…

On yıllar boyunca Türkiye, sporda maa-
lesef istenen, beklenen, arzulanan sonuç-
ları alamadı. Hiç kuşkusuz, uluslararası 
ölçekte çok başarılı takımlarımız, çok 
başarılı sporcularımız oldu; ancak, nü-
fusa baktığınızda, bu başarıların yeterli 
olmadığını hepimiz görüyoruz. Son 12 yıl 
içinde, gerek Hükümet olarak gerek yerel 

yönetimler olarak spora yaptığımız büyük 
yatırımlar, zemini güçlendirdi, altyapıyı 
son derece modern bir hâle getirdi. Buna 
paralel olarak da, başarıların arttığını, ma-
dalyaların çoğaldığını görüyoruz. Türkiye 
sporda da büyümeye, sporda da farklı bir 
ülke olmaya devam ediyor. Çocuklarımıza 
sağladığımız, gençlerimize sağladığımız 
yeni imkânlar, inanıyorum ki, spor alanın-
da Türkiye’nin geleceğini çok daha ileri 
bir seviyeye yükseltecek. Önümüzdeki 
yıllarda, başarıların daha da artacağına, 
daha çok uluslararası başarı, daha çok 
madalya alacağımıza yürekten inanıyo-
rum. Şunu burada özellikle vurgulamak 
istiyorum: Bizim, Türkiye olarak, sporda 
da, Eski Türkiye’nin tartışmalarını geride 
bırakıp, Yeni Türkiye’nin vizyonuna uygun 
bir yaklaşım ortaya koymamız gerekiyor. 
Spora, siyasetin, ideolojinin, özellikle de 
rantın bulaşmasını engellemek; sporu spor 
olarak yapmak, sporu spor olarak yücelt-
mek durumundayız. Bakın son yıllardaki 
tartışmalar ve iddialar, başta futbol olmak 
üzere, sporumuzda çok derin yaralar açtı. 
Son 1 yıl içinde, spora bulaştırılan siya-
set ve ideoloji, aynı şekilde sporumuzda 
yaralar açtı. Türkiye, sporda iddialı bir 
ülkeyken, geleceğe umutla bakan bir ülke 
iken, çok gereksiz tartışma ve gerilimlerle, 
toplumdaki heyecan köreltilmek istendi. 
Bunların tamamını artık geride bırakmak, 
Eski Türkiye’nin kötü manzaraları olarak 
tarihe havale etmek durumundayız. Ar-
tık yeni bir başlangıç yapıp, sadece spora 
odaklanıp, sporda da güçlü bir ülkeyi imar 
etmek zorundayız. Hamdolsun, 81 vilaye-
timizde devam eden yatırımlarla, Türkiye 
sporda çok ciddi bir gelecek ve potansi-
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yel vadediyor. İnşa ettiğimiz stadyumlar, 
yüzme havuzları, salonlar, gençlerimizle 
dolup taşıyor, spora ilgi daha da büyüyor. 
Bizim, Hükümet olarak buradaki sorumlu-
luğumuz, altyapı yatırımlarını yapmaktır. 
Asıl sorumluluk, sporla ilgili bağımsız ku-
ruluşlardadır. Asıl sorumluluk, sporcuları-
mızda, gençliğimize örnek olacak rol mo-
del arkadaşlarımızdadır. Kitlelerin ilgiyle 
izlediği, kitlelerin beğendiği, arkalarından 
gittiği sporcularımız, omuzlarındaki so-
rumluluğun bilinciyle, inşallah, topluma 
ve gençliğe örnek olmaya devam edecek, 
Türkiye’nin sporda da büyümesinde öncü 
olacaklardır.

Değerli kardeşlerim,

Dün biliyorsunuz, ülkemiz ve milletimiz 
adına çok önemli bir açılışı gerçekleş-
tirdik. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı 
Tren Hattı tamamlandı; dün Ankara’dan 
Hızlı Tren’e bindik, Eskişehir’e uğradık, 
Bilecik’e uğradık ve son istasyon Pendik’e 
ulaştık. Şu anda son istasyon Pendik, ama, 
önümüzdeki yıl, Yüksek Hızlı Tren Hattı’nı 
Marmaray’a bağlayarak, Halkalı’ya kadar 
aynı sistemle seyahat edilebilmesini sağ-
lıyoruz. Dün bu muhteşem açılışı yaptık; 
bugün geldik, Başakşehir’de bir başka 
muhteşem eserin açılışını yapıyoruz. 81 
vilayetimizin her birinde, yeni şantiyeler 
aralıksız çalışıyor. Yeni stadyumlar inşa 
ediyoruz. Yeni okullar, üniversite bina-
ları inşa ediyoruz. Bölünmüş yol, otoyol, 
tren yolları, hızlı tren hatları bir ağ gibi 
Türkiye’yi kucaklamaya, sarmaya devam 
ediyor. Birçok ilimizde barajlar yükseliyor, 
köprüler, viyadükler yükseliyor, sanayi 

bölgeleri inşa ediliyor, hastaneler, şehir 
hastaneleri tuğla tuğla bina ediliyor. Bü-
tün bunlar olurken, Türkiye’de demokra-
sinin standartları yükseliyor, özgürlükler 
genişliyor, kardeşlik, muhabbet, dayanış-
ma daha da artıyor. İnşallah, 10 Ağustos 
Türkiye için bir milat olacak. Şunu özellik-
le vurgulamak istiyorum: 10 Ağustos’ta in-
şallah, vesayet ve statüko özlemi, yani Eski 
Türkiye kaybedecek, Yeni Türkiye bir kez 
daha zaferini kutlayacak. Eski tartışmala-
rı bir kenara bırakacağız. Eski sorunları 
inşallah çözüme kavuşturmuş olacağız. 
Milletçe, gencinle, yaşlısıyla, artık 2023 
hedeflerine kilitlenecek, enerjimizi sadece 
demokrasiye, özgürlüklere, kalkınmaya 
seferber edeceğiz. Göreceksiniz, Türkiye 
çok daha hızlı, çok daha sağlıklı şekilde 
büyüyecek. Ekonomiden dış politikaya, 
kültürden spora kadar her alanda Türkiye 
daha çok ilke imzasını atacak. 10 Ağustos, 
Türkiye’nin gücüne güç katacak, itibarına 
itibar katacak, birliğine daha da birlik 
katacak. Geçim kaygısı olan insanların 
ülkesinde spor gelişmez. Gereksiz tartış-
maların, gerilimlerin, kutuplaşmaların 
yaşandığı ülkede spor gelişmez. Yapay 
sorunların, sanal sorunların, ülkenin 
adeta enerjisini emdiği ülkelerde spor da, 
kültür de, sanat da, bilim de gelişmez. İşte 
biz, şimdi, Türkiye’nin enerjisini o boş ve 
gereksiz tartışmalardan çekecek, inşallah 
tamamıyla, kalkınma için, gençlik için, 
spor, sanat ve bilim için uygun zeminlere 
nakledeceğiz. Evet… Açılışını yaptığımız 
bu muhteşem spor tesisinin, Başakşehir 
Futbol Kulübü Stadyumu’nun tekrar ha-
yırlı olmasını diliyorum. Gençlik ve Spor 
Bakanlığımıza, İstanbul Büyükşehir Be-
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lediyemize, Başakşehir Belediyemize, Ba-
şakşehir Futbol Kulübü’ne, katkısı, emeği 
olan herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel 
akşamda bizlerle birlikte olan sporcuları-
mıza, diğer tüm misafirlerimize ve İstan-
bullu hemşehrilerimize de şükranlarımı 
sunuyorum. Şimdiden hepinizin bayramı-
nı tebrik ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.










